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 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 1 నవెంఫయు 2019 Friday ✍ 

తెలెంగణ రయతలు 

ఆహాయ.. ఫాగయనగయెం.. గయస్్టర ో నమీ విఫాగెంలో మునెస్్ట ో గుమ్తెంు : 

   

i. ఆహాయ (గయస్్టర ో నమీ) విఫాగెంలో సిజనాత్మక నగయెంగ ఴ ైదమఫాద్కు మునెస్్ట ో గుమ్తెంు 

లనెంచెంద.ి రెంచ నగమల దినోత్్వెం సెందయభెంగ మునెస్్ట ో గుమ్తెంచన రతయయక జానృతాలో భన 

దయశెంలోని మ ెండు నగమలకు చోటు దకోగ, అెందఽలో కటి ఴ ైదమఫాద్ కవడెం విఱేషెం. 

ii.  ళనీ యెంగనికి సెంఫెంధిెంచ భుెంఫభ నగమనికీ స్టా నెం లనెంచెంద.ి  

iii. ఴ ైదమఫాద్ యుచఽల భూలాలకు 800 ఏళ్లకు ూయవెం నఽెంచయ నౄజాలు డ్ాా భ. ర ఇస్టల మిక్, 

కకతీముల కలెం 12వ శతాఫదెం నఽెంచ రతయయక వెంటకలు ఉనానభ.  

iv. 15వ శతాఫదెంలో వచిన త్ుర్సోలు, అనెంత్యెం 17వ శతాఫదెంలో ముఘలుల ఏలుఫడ్ిలో కొత్త  

యుచఽలు వచి చయమభ. ఇవనీన నగమనికి కస్్ట మనుయౌటన్గ గుమ్తెంు ను ెందడ్ానికి దోహదెం 

చయఱభ. 

 



 

 

v. Hyderabad, the city of biryanis, kebabs, haleem, kallu, shikampur and chowki 

dinners, has been officially designated as a Unesco Creative City of Gastronomy. 

Hyderabad is among the 66 cities named by the Unesco. 

దయశెంలోన ేతొయౌ చనన మ్శరభల నుయుో. నేడు (Nov 1) నుర యెంనెంచనఽనన భెంత్రర కేటీఆర్స : 

 

i. దయశెంలోన ేతొయౌస్టమ్ ూమ్తగ సాక్ష్మ, చనన మ్శరభల కోసెం నెలకొయౌన రతయయక హమ్త్ మ్శరభల 

నుయుోనఽ మషర  ోమ్శరభలు, ఐట ీఱఖల భెంత్రర క .తాయకమభామవు నుర యెంనెంచనఽనానయు.  

ii. ఴ ైదమఫాద్కు 40 కి.మీ. దాయెంలో మాదాదిర బువనగ్మ్ జిలాల  చౌటుల్ భెండలెం 

దెండుభలాోుయెంలో దీనిన తెలెంగణ మషర  ోనుమ్ఱర మిక భ్యౌక సదఽనుమాల సెంసా (TSIIC), 

తెలెంగణ నుమ్ఱర మికరేత్తల సభాఖయ (TIF)లు నిమ్మెంచాభ. దీనికి „ఐలా‟ హో దా కయౌసాత  మషర  ో

రబుత్వెం ఉత్తయువలు జామీ చయళెంద.ి 

ళ ైన్్ అెండ్ టెకనలజీ  

IIIT Hyderabad create first ever Indian Brain Atlas : 

 



 

 

i. Researchers from the Indian Institute of Information Technology Hyderabad (IIIT-

H), Telangana have created the first-ever „Indian brain atlas‟(IBA). 

ii. The Indian brain atlas was constructed in collaboration with the Department of 

Imaging Sciences and Interventional Radiology, Sree Chitra Tirunal Institute for 

Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram, Kerala. 

iii. The study has revealed that the Indian brain, on an average, is smaller in height, 

width and volume when compared to Western and other Eastern populations. 

iv. This will help in early diagnosis of Alzheimer‟s and other brain-related ailments. 

సదసఽ్లు 

ఆర్సళ ప్(RCEP) నామకుల సదసఽ్ నవెంఫయు 4 - ఫాయెంకక్ 

  

i. కొనిన ఆళమా దయఱల భధయ చయిలోల  ఉనన ళవవచాా రణిజయ ెందబే ఆర్సళ ప్ (RCEP - 

మీజనల్ కెంరఴ ని్వ్ ఎకనామిక్ నుయరనర్సలప్). ఆర్సళ ప్లోని ఫేదాననుర మాలనఽ 

తొలగ్ెంచఽకోవడెం కోసెం ఆళమాన్లోని 10 సబయ దయఱలు(ఫూర నె,ై కెంఫో డ్ిమా, ఇెండ్ోనేలమా, 

లారోస్, భలేలమా, భమనామర్స, పయౌన్్, ళెంగూర్స, థాయ్లాెండ్, విమతానెం), ఆయు 



 

 

ఫాగస్టవభయ దయఱలు (ఫాయత్తో నుటు చెైనా, జనున్, దక్షిణ కొమ్మా, ఆళవర యోౌమా, నాయజిలాెండ్) ఈ 

ెందెం  ైగత్ ఏడ్యళ్లల గ సెంరదిెంులు జయుుత్ునానభ.  

ii. ఫాయెంకక్, థాయ్లాెండ్లో ఈ దయఱలకు చెెందిన రణిజయ భెంత్ుర లు సభారేశెం కనఽనానయు.  

ఫాయత్ రణిజయ భెంత్రర మూశ్ గోభెల్ భన దయశెం త్యపున ఇెందఽలో నుల్గ ెంటాయు.  

iii. నవెంఫయు 4న ఫాయెంకక్లో రధాన భెంత్రర నమేెందర మోద ీ హాజయవుత్ునన ఆర్సళ ప్ నామకుల 

సదసఽ్కు ఇద ిభుెందసఽత  సనానహెం. 2012లో కెంఫో డ్ిమాలో జమ్గ్న ఆళమాన్ సదసఽ్లో 

ఆర్సళ ప్ చయయలు నుర యెంబభమాయభ. 

          Appointments 

భాథఽర్స, భుయుమ రభాణళవకయెం.   కేెందరనుయౌత్ నుర ెంతాలుగ జభూమ-కశ్మమర్స, లదాద ఖ్ : 

    

i. కేెందరనుయౌత్ నుర ెంతాలుగ భామ్న జభూమ-కశ్మమర్స, లదాద ఖ్లు కొత్త  రస్టా నానిన నుర యెంనెంచాభ. 

లెఫ్రనెెంట్ గవయనయల (ఎల్జీ) ఫాధయత్ల ళవకయణతో నాత్న యూునఽ సెంత్మ్ెంచఽకునానభ.  

ii. రేమేవయుగ జమ్గ్న కయయకరభాలోల  ఴ ైకోయుర  రధాన నాయమభూమ్త జళరస్ గీతా మిత్తల్ వీమ్ చయత్ 

రభాణళవకయెం చయభెంచాయు. 1977 ఫాయచ్ ఐఏఎస్ అధికమ్ అభన ఆర్స.క .భాథఽర్స లదాద ఖ్ ఎల్

జీగ లేహ్లో రభాణళవకయెం చయఱయు. 



 

 

iii.  జి.ళ.భుయుమ చయత్ జభూమ-కశ్మమర్స కేెందర నుయౌత్ నుర ెంతానికి ఎల్జీగ శ్మరనగర్సలో రభాణళవకయెం 

చయభెంచాయు.  

iv. 1985 ఫాయచ్ ఐఏఎస్ అధికమ్ అభన భుయుమ.. ఇెంక సమీవసఽలో ఉెండగన ేలెఫ్రనెెంట్ గవయనర్సగ 

నిమమిత్ులమాయయు.  

v. అవిబకత జభూమ-కశ్మమర్సలో విధిెంచన మషరోత్ర నులననఽ రబుత్వెం ఉసెంహమ్ెంచెంద.ి అభతయ 

జభూమ-కశ్మమర్స కేెందర నుయౌత్ నుర ెంత్ెంలో లెఫ్రనెెంట్ గవయనర్స దావమ నియవధిక కలెం నుటు కేెందర 

నులన కొనస్టగనఽెంద.ి 

Rafael Grossi elected as the new IAEA head : 

 

i. Rafael Mariano Grossi of Argentina has been elected as the new Director-General of 

the International Atomic Energy Agency. 

ii. He succeeds Yukiya Amano of Japan, who passed away in July. He will be the 6th 

head of IAEA since it was founded more than six decades ago in 1957. 

Reports/Ranks/Records 

ఴ చ్ఐవీ మోగులోల  ఏకి మ ెండ్ోస్టా నెం. తెలెంగణకు ఐదో  స్టా నెం : 

  



 

 

i. దయశెంలో ఴ చ్ఐవీ, ఎభడ్్ మోగులోల  ఆెంధరరదయశ్ మ ెండ్ో , తెలెంగణ అభదో  స్టా నెంలో నియౌచాభ.  

ii. 2018 డ్ిళ ెంఫయు నాటికి దయశరయతెంగ 12.73 లక్ష్ల భెంది ఈ భహభామమ్తో ఫాధడుత్ుెండగ 

అెందఽలో 1.82 లక్ష్ల భెంది ఆెంధరరదయశ్లో, 78రేల భెంద ితెలెంగణలో ఉనానయు. కేెందర రబుత్వెం 

విడుదల చయళన జాతీమ ఴ ల్త  ను ర ప ైల్ నిరేదిక ఈ విషమానిన రెలలడ్ిెంచెంద.ి 

Sex ratio improves in country; birth and death rates dip. Kerala on top : 

 

i. India has registered an improved sex ratio and a decline in birth and death rates with 

non-communicable diseases dominating over communicable in the total disease 

burden of the country, according to the Central Bureau of Health Intelligence‟s 

(CBHI) National Health Profile (NHP) 2019. 

ii. As per the NHP, sex ratio (number of females per 1,000 males) in the country has 

improved from 933 in 2001 to 943 in 2011. 

iii. In rural areas the sex ratio has increased from 946 to 949. 

iv. Kerala has recorded the highest sex ratio in respect of total population (1,084), rural 

population (1,078) and urban (1,091). The lowest sex ratio in rural areas has been 

recorded in Chandigarh (690) the report said. 



 

 

v. As per the report, the total fertility rate (average number of children that will be born 

to a woman during her lifetime) in 12 States has fallen below two children per 

woman and nine States have reached replacement levels of 2.1 and above.  

vi. Delhi, Tamil Nadu and West Bengal have the lowest fertility rate among other States. 

vii. The estimated birth rate reduced from 25.8 in 2000 to 20.4 in 2016 while the death 

rate declined from 8.5 to 6.4 per 1,000 population over the same period. The natural 

growth rate declined from 17.3 in 2000 to 14 in 2016 as per the latest available 

information. 

కమిటీలు 

మజయసబలో ఎనిమిద ికమిటీల ునర్సవయవళాకయణ : 

 

i. మజయసబలో ఎనిమిద ి కమిటీలనఽ ఛెైయమన్ రెెంకమయనాముడు ునర్సవయవళాకమ్ెంచాయు. లు 

కమిటీలకు ఛెైయమనలనఽ భాయిడెంతోనుటు వివిధ నుమీరలకు చెెందిన సబుయలకు కమిటీలోల  స్టా నెం 

కయౌెంచాయు. 

ii. నృజినెస్ అడ్ెైవజమీ కమిటీ, యూల్్ కమిటీలకు ఛెైయమన్ రెెంకమయనాముడు అధయక్ష్త్ వఴిస్టత యు. 

iii.  తాజాగ ఏమటు చయళన నౄఏళలో తెమస నుయలబ ెంటమీ నుమీర నేత్ క .కేశవమవు, వినయ్  

సహసరఫుదయద, నౄకే హమ్రస్టద్లునానయు.  



 

 

iv. టిషన్్ కమిటీకి రసనన ఆచాయయ ఛెైయమన్గ, ఎథిక్్ కమిటీకి రఫాత్ ఝా ఛెైయమనఽల గ 

వయవహమ్ెంచనఽనానయు.  

v. సఫామా్నేట్ లెజిళవల షన్ కమిట ీ ఛెైయమన్గ ట.ిసఽఫబమమిమ డ్ిాని నిమమిెంచాయు.ఈ కమిటీలో 

సబుయనిగ రెైకను నేత్ విజమస్టభమ డ్ిాని నిమమిెంచాయు.  

vi. యూల్్ కమిటీలో ఇటీవలే ఫాజనులో చయమ్న సఽజనాచౌదమ్కి స్టా నెం కయౌెంచాయు. 

భయణాలు 

ళఐ ళనిమర్స నేత్ గుయుదాస్ దాస్గునుత  కనఽనభూత్ : 

 

i. ళఐ ళనిమర్స నేత్, కమ్మక ఉదయభ నామకుడు గుయుదాస్ దాస్గునుత  కనఽనభూఱయు. 1936 

నవెంఫయు 3న దాస్గునుత  అవిఫాజయ ఫ ెంగల్లోని ఫమ్షల్ జిలాల (రసఽత త్ెం ఫెంగల దయశ్లో ఉెంద)ిలో 

జనిమెంచాయు. విబజన అనెంత్యెం త్యౌలదెండుర లు, తోఫుటుర వులతో కయౌళ ఆమన శ్చిభ ఫ ెంగల్కు 

వచాియు.  

ii. ఐదఽ దనూలు ఎెంగ నిచయఱయు. భూడుస్టయుల  మజయసబకు, మ ెండుస్టయుల  శ్చిభ ఫ ెంగల్ నఽెంచ 

లోక్సబకు ఎనినకమాయయు. ళఐ కమ్మక విఫాగబ ైన „ఆల్ ఇెండ్ిమా టరరడ్ మూనిమన్ కెంగ రస్

(ఏఐటీమూళ)‟కు రధాన కయయదమ్ిగ 2001లో ఫాధయత్లు ళవకమ్ెంచాయు. 

రళదధ  నట ిగీతాెంజయౌ ఇక లేయు : 



 

 

 

i. అలనాట ినటీభణ ి గీతాెంజయౌ (72) ఴ ైదమఫాద్లో కనఽనభూఱయు. ఆబ  దాదాు 300కు  ైగ 

చతరా లోల  నటిెంచాయు. లుచతరా లోల  హాసయనటిగ బ ెంచాయు. 

ii.  తెలుగుతో నుటు త్మిళ్ెం, కననడ, భలమాళ్ెం, ఴిెంద ీచతరా లోల  త్నదెైన భుదర రేఱయు. ఆబ  

సవసాలెం కకినాడ.  

First female UN refugee chief Sadako Ogata passes away 

 

 First female UN refugee chief Sadako Ogata passed away. She served as the Chief of 

the UN refugees from 1991-2000. 

 She had also served as the head of the Japan International Cooperation Agency (JICA) 

from 2003- 2012 and also as the chairman of the United Nations Children‟s Fund 

(UNICEF) from 1978-1979. 

భుఖయబ ైన మోజులు 

World Cities Day - 31 October 

 



 

 

i. Theme 2019 :  Changing the world: innovations and better life for future generations 

ii. The United Nations General Assembly has designated the 31st October as World 

Cities Day. 

iii. The Day is expected to greatly promote the international community‟s interest in 

global urbanization, push forward cooperation among countries in meeting 

opportunities and addressing challenges of urbanization, and contributing to 

sustainable urban development around the world. 

iv. This year, the United Nations has selected the theme “Changing the world: 

innovations and better life for future generations” to discuss how urbanization can be 

used to achieve sustainable development. 

World Vegan Day – November 1 

 

i. రెంచ రేగన్ దినోత్్వెం రత్ర నవెంఫర్స 1 న రెంచరయతెంగ ఱకహాయులు జయుుకునే రమి్క 

కయయకరభెం.  

ii. భానవులకు, భానరేత్య జెంత్ువులకు భమ్ము సహజ మయవయణానికి ఱకహామ్ యొకో 

రయోజనాలు స్టర ల్్ ఏమటు, నుట్లక్్ హో స్ర భమ్ము స్టమయక చెటలనఽ నాటడెం వెంట ి

కయయకలానుల దావమ జయుుకుెంటాయు. 



 

 

iii. ఈ కయయకరభానిన 1994 లో మునెైటెడ్ కిెంగ్డమ్లోని ద ిరేగన్ స్ట ళ ైటీ చెైర్స లూభస్ రయౌస్ 

స్టా ెంచాయు. 

1 November 1956 - The Indian states Kerala, Andhra Pradesh, and Mysore are formally 

created under the States Reorganisation Act 

 

i. కేయళ్ (1 Nov 1956) : టరా రెన్ కోర్స, కొచిన్ భమ్ము భలఫార్స మషర ో లు కయౌళ వియ్నెం అభయ 

1956 లో కేయళ్ మషర ెోంగ ఏయడ్ాా భ. 

ii. ఆెంధరరదయశ్ (1 Nov 1956) : స్టవత్ెంతారానెంత్యెం, 1953 లో, తెలుగు భాటాల డ్య నుర ెంతాలనీన 

ూయవు భదరా స్  రళడ్ెనీ్ నఽెండ్ ిరేయుచయమఫడ్,ి ఆెంధరరదయశ్గ ఏకీకిత్ెం అమాయభ. 1956 

లో, మషర ో ల ునయవయవళాకయణ సభమెంలో, ఴ ైదమఫాద్ మషర ెోం ఆెంధరరదయశ్లో వియ్నెం అభయెంది 

భమ్ము మషర ెోం అధికమ్కెంగ ఉనికిలోకి వచిెంద.ి ఆెంధరరదయశ్ ఏయడటెం పయౌత్ెంగ ఫాష 

ెంకుత ల ఆధాయెంగ ఇత్య మషర ో ల సిలర ఏయడ్ిెంది. 2014 లో తెలెంగణ ఏయడ్ిన త్యురత్, 

అభమవత్ర ఆెంధరరదయశ్ కొత్త  మజధాని. 



 

 

 

iii. కమా టక (1 Nov 1956) : 1956 లో కననడ భాటాల డ్య నుర ెంతాలనినెంటినీ కయౌ బ ైసార్స మషర ెోం 

సిలరెంచఫడ్ిెంద.ి ఈ మషర ో నికి 1973 లో కమా టక అని నాభకయణెం చయఱయు. కమా టక మజయయత్్వ 

లేదా కననడ దినోత్్వెం (కననడ ళవరట్ ప ళరవల్) నఽ కమా టక నిమమణ దినెం అని కూడ్ా 

లుస్టత యు, రత్ర సెంవత్్యెం నవెంఫర్స 1 న జయుుకుెంటాయు. 1956 లో దక్షిణ ఫాయత్దయశెంలోని 

కననడ ఫాష భాటాల డ్య నుర ెంతాలనీన వియ్నెం చయళ కమా టక మషర ెోంగ ఏయడ్ిన మోజు ఇద.ి 

iv. భధయరదయశ్ (1 Nov 1956) : నృరటిష్ ఇెండ్ిమా ఆధవయయెంలోని ళ ెంటరల్ నుర విన్్ భమ్ము ఫేమర్స 

అెంటర భధయ ఫాయత్, విెంధయ రదయశ్ భమ్ము ఫోనుల్ లతో వియ్నెం అభయ 1956 లో ఫాయత్దయశు 

మ ెండవ అత్ర దద మషర ెోంగ ఏయడ్ిెంది. 

1 November 1966 - Punjab state formation 

 



 

 

i. ెంజాబ్, ఫాయత్ మషర ెోం, ఉఖెండెంలోని రమువయ ఫాగెంలో ఉెంద.ి రసఽత త్ యూెంలో ెంజాబ్ 

నవెంఫర్స 1, 1966 న ఉనికిలోకి వచిెంద,ి రధానెంగ ఴిెంద ీభాటాల డ్య నుర ెంతాలు చాలావయకు 

రేయు చయమఫడ్ ిహమయనా కొత్త  మషర ెోంగ ఏయడ్ాా భ. 

ii. చెండ్ీగఢ్ కేెందరనుయౌత్ బూఫాగెంలో ఉనన చెండ్ీగఢ్ నగయెం ెంజాబ్ భమ్ము హమయనా సెంముకత 

మజధాని. 

1 November 1966 - Haryana state formation 

i. హమయనానఽ ూయవు త్ూయు ెంజాబ్ మషర ెోం నఽెండ్ ి 1 నవెంఫర్స 1966 న ఫాష భమ్ము 

స్టెంసోిత్రక నుర త్రదికన చెకోయు. ఫాయత్దయశెం యొకో బూఫాగెంలో 1.4%  కెంటర త్కుోవ 

విళత యాెంలో ఇద ి22వ స్టా నెంలో ఉెంది. 

ii. చెండ్ీగఢ్  మషర  ోమజధాని, జాతీమ మజధాని నుర ెంత్ెంలోని పమీదాఫాద్ మషర ెోంలో అత్యధిక జనాఫా 

కయౌగ్న నగయెం భమ్ము గుయుగర మ్ ఎన్ళఆర్స యొకో రభుఖ ఆమా్క కేెందరెంగ ఉెంద,ి ఇెందఽలో 

రధాన నూయూియన్ 500 కెం నీలు ఉనానభ.  

1 November 2000 – Chhattisgarh state formation 

 



 

 

i. ఛతీతస్ గర్స మషర ెోం భధయ ఫాయత్ మషర ెోం ఛతీతస్ గర్స నఽ భధయరదయశ్ నఽెండ్ి ఏయడ్ిెంది భమ్ము 

2000 లో మయ్ ూర్స మజధానిగ సవత్ెంత్ర మషర ెోంగ ఏయడ్ిెంది.  

ii. ఇద ిఫాయత్దయశెంలో తొమిమదవ అత్ర దద మషర ెోం 

కీరడలు 

ఆఖమ్ న్ు మటెం.. యౌెంక్ హాకీ కవయౌపమర్స్@ బువనేశవర్స : 

  

i. యౌెంక్్లో ఫాయత్ అనగన ేగుమతత చయిద ిహాకీ.. ఎనిమిద ిసవమా లు స్టధిెంచన ఘన చమ్త్ర ఫాయత్ది. 

ూయవరెైబవెం స్టధిెంచాలని కలలుగెంటునన ఫాయత్ కీలక సభమనికి ళదధబ ైెంద.ి 2020 టోకోయ 

యౌెంక్్కు అయహత్ స్టధిెంచయెందఽకు ఆఖమ్ న్ు మటెం చయమనఽెంద.ి అయహత్ న్ు టీలకు  బువనేశవర్స 

రేదికగ నిలవనఽెంద.ి 

ii. ఫాయత్ ుయుషులు, భఴిళ్ల జటలకు యౌెంక్్కు అయహత్ స్టధిెంచయెందఽకు ఆఖమ్ అవకశెం..!. 

భుఖయెంగ ఆళమా కీరడలోల  సవయాెం స్టధిళవత  టోకోయకు టిక ోట్ సెంనుదిెంచయ అవకఱనిన 

చయజాయుికునన ఫాయత్ ుయుషుల జటుర కు ళసలు సరల్.  

iii. యౌెంక్్కు రెయలల లెంటర కవయౌపమర్స్లో ుయుషుల జటుర  యషయనఽ, భఴిళ్ల జటుర  ముఎస్ఏనఽ 

ఒడ్ిెంచాయౌ్ెందయ.  



 

 

iv. రెంచ మయెంకిెంగ్లో 5వ స్టా నెంలో ఉనన ఫాయత్ ుయుషుల జటుర కు యషయ (22వ మయెంకు) నఽెంచ 

 దద  రత్రఘటన ఎదఽయు కకన్ు వచఽి. క  రన్ భన్రత్తో నుటు నీలకెంఠశయమ, సఽనీల్, భన్దీప్, 

ఆకశ్దీప్ భెంచ నూమ్లో ఉెండడెం ఫాయత్కు కయౌస్ట చయి అెంశెం.  

v. 9వ మయెంకులో ఉనన ఫాయత్ భఴిళ్ల జటుర .. 13వ మయెంకులో ఉనన ముఎస్ఏ నఽెంచ గటిర న్ు టీ 

ఎదఽయభయయ అవకఱలు కనిసఽత నానభ. లాల్మ మ్ళమామి, దీప్గేరస్, సయ్భా, గుమి్త్ కౌర్స లాెంట ి

అభామభల జటుర నఽ ఫలోవత్ెం చయఱయు. 

2020 యౌెంక్్ ఫాకి్ెంగ్ మమఫామ్గ బేమ్ : 

 

i. 2020 టోకోయ యౌెంక్్ ఫాకి్ెంగ్ అథ్ెల టల  సఽహిదాభవ మమఫామ్గ ఫాయత్ దిగగజ ఫాక్ర్స బేమీకోమ్ 

ఎెంక  ెంద.ి 

ii.  వివిధ ఖెండ్ాల నఽెంచ 10 భెంది సబుయల ఫిెందానిన అెంత్మి తీమ యౌెంక్ సెంఘెం ఎెంక 

చయళెంద.ి వీమ్లో ఆళమాకు బేమీ రత్రనిధిగ వయవహమ్ెంచనఽెంద.ి  

Kareena to unveil T20 World Cup trophies : 

 

i. Kareena Kapoor Khan will unveil T20 World Cup trophies for Men and Women in 

Melbourne. 





 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 2 నవెంబరు 2019 Saturday ✍ 

తెలెంగణ రరతలు 

చేప లలల విత్తనోత్త్తతలో „నోు చెంనుడె‟ పరథమెం : 

    

i. నిజామాబాద్ జిలాల  నోు చెంనుడెలోని చేప లలల విత్తనోత్త్తత  క ెంద్రెం మష్రెంలోన ే అధిక ఉత్త్తత  

సధిెంచి ఈ ఏడాద ిపరథమ సథ నెంలో నిలిచిెంద.ి  

ii. 75 లక్షల చేప లలల ఉత్త్తతతో నోు చెంనుడె క ెంద్రెం మష్రెంలోన ేపరథమ సథ నెంలో నిలిచినట్లల  క ెంద్ర 

మత్్యఱఖ అధికమి మజనర్యయ ేమకొనానరు.  

iii. ఖమమెం జిలాల లోని ర ైమ చేప లలల ఉత్త్తత  క ెంద్రెం 24 లక్షల ఉత్త్తతతో మ ెండో  సథ నెంలో 

ఉెంద్నానరు. 

ఇత్ర మష్ట్ ర లు / క ెంద్ర నులిత్ నుర ెంతాల రరతలు 

ఝారఖెండ్లోనా నగమ. 30 నఽెంచి 5 ద్శలోల  అళ ెంబ్లల  ఎనినకలు : 

 



 

 

i. ఝారఖెండ్లో నగమ మోగిెంది. మష్రెంలోని 81 అళ ెంబ్లల  సథ నాలకు నవెంబరు 30 నఽెంచి డిళ ెంబరు 

20 తేదీల మధ్య 5 ద్శలోల  ఎనినకలు నిరఴఴ ెంచడానికి ఎనినకల సెంఘెం (ఈళ) నిరణభెంచిెంద.ి  

ii. ఇెంద్ఽకు సెంబెంధిెంచిన ల డాయల్నఽ క ెంద్ర పరధాన ఎనినకల కమిషనర్స సఽనీల్ అమోడా, మమో 

కమిషనర్స సఽశీల్చెంద్ర దిల్లలలో ర లలడిెంచారు. ఝారఖెండ్లో 19 జిలాల లు నక్ల్ పరఫావిత్ నుర ెంతాలు 

కవడెంతో 5 ద్శలోల  ఎనినకలు నిరఴఴ సఽత ననట్లల  తెలినురు.  

iii. ఝారఖెండ్ అళ ెంబ్లల  అభదేళ్ల  కలపమిమిత్త వచేే జనవమి 5న ముగుసఽత ెంద.ి గత్ ఎనినకలోల  ఇకొడ 

ఆల్ ఝారఖెండ్ సా్ డెెంట్్ యూనియన్తో కలిళ ఫాజను పరభుతాఴనిన ఏమట్ల చేళెంద.ి 

ఐదేళ్లనుట్ల రఘుబర్సదాస్ ముఖయమెంత్తరగ పనిచేఱరు.  

iv. 1967వరకు అళ ెంబ్లల , నురలబ ెంట్ల ఎనినకలు క సమి జరుగుత్ూ వచిేనా, ఆ త్మఴత్ భినన 

మజకీయ కరణాల వలల  మ ెండిెంట్ ిమధ్య సమతౌలయెం దెబబ త్తెంద్ని అనానరు. 

జమూమ-కశీమర్సలో.. 

v. కొత్తగ ఏరడిన జమూమ-కశీమర్స క ెంద్ర నులిత్ నుర ెంత్ెంలో అళ ెంబ్లల  సథ నాల  ెంపునకు అవసరబ ైన 

డీలిమిట్ేషన్ కమిషన్ ఏమట్లకు క ెంద్ర హ ెం ఱఖ గనీ, నాయయఱఖ గనీ నోట్ిపక షన్ జామీచేళేత .. 

ర ెంట్న ేపని ముద్లు ట్్డానికి తాము ళద్ధెంగ ఉననట్లల  సఽనీల్ అమోడా ర లలడిెంచారు.  

vi. ఆ మష్ర విభజన చట్్ెంలోని ళ క్షన్ 61 పరకరెం అళ ెంబ్లల  ళట్లల  107 నఽెంచి 114కి  రగలి్ 

ఉెంద్నానరు. ఇెంద్ఽలో 24 ళట్లల  నుక్ ఆకరమిత్ కశీమర్సలోనివి కబట్ి్ రట్ిని పకొన  డిత ేఫారత్ 

భూఫాగెంలోని జమూమకశీమర్సలో ళట్లల  83 నఽెంచి 90కి  ెంచాలి్ ఉెంద్ని ేమకొనానరు.  



 

 

అెంత్మా తీయ రరతలు 

World‟s first blockchain-based carbon trading exchange in Singapore : 

  

 Singapore-based AirCarbon Pte launched the worlds‟ first blockchain-based 

carbon trading exchange. 

 This will allow airlines and other corporate buyers to buy as well sell tokens backed 

by carbon offset credits approved by the International Civil Aviation Organisation. 

 The company is applying to the Monetary Authority of Singapore for a recognized 

market operator license and targets for the exchange to be fully operational in 2020. 

Defence News 

Women to be inducted in Army by end-2021 : 

 

i. Over 100 shortlisted for military police. So far, women have been inducted only as 

officers in the Army. 

ii. The first batch of 100 women will start training for the Corps of Military Police 

(CMP) in December and will be inducted by end-2021, said Lt. Gen. Ashwani 

Kumar, who superannuated as the Adjutant General (AG). 



 

 

iii. Women officers commissioned from April 2020 onwards can opt for it in six streams. 

It will take two years to train them. By the end of 2021, we will have the first batch of 

women in CMP. 

iv. The Army plans to induct 1700 women MP over 17 years. 

సద్సఽ్లు 

Spain to host COP25 climate summit in Dec : 

  

i. Spain will host the Conference of the Parties (COP 15) climate summit in December, 

the UN said, after Chile abandoned plans to hold it due to deadly anti-government 

protests. 

ii. “We are pleased to announce the COP Bureau has agreed that COP25 will take place 

from 2-13 December in Madrid,” United Nations climate chief Patricia Espinosa said. 

35th ASEAN Summit begins in Bangkok : 

 

 The 35th ASEAN Summit began in Bangkok, Thailand from October 31 to 4 

November. 



 

 

 The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is a group of ten member 

countries that encourages political, economic and social co-operation in the region. 

 The theme of the summit for this year is “Advancing Partnership for Sustainability”. 

 Apart from leaders of 10 ASEAN countries head of Eight dialogue partner countries 

including India, USA, China, Japan, Republic of Korea, Australia and New Zealand 

are also participating in the summit. 

 East Asia Summit (EAS) and Regional Comprehensive Economic Summit ( 

RCEP) will be also held on the sidelines of 35th ASEAN Summit. 

అరరుు లు 

Writer Anand bags Ezhuthachan Puraskaram : 

  

i. Noted writer Anand has been selected for the 27th Ezhuthachan Puraskaram, the 

highest literary honour of the Kerala government.  

ii. Minister for Culture A.K. Balan told that right from his novel Aalkoottam, Mr. 

Anand had been portraying the unique crises that the nation had witnessed with a rare 

finesse. 

మరణాలు 

విఱర ెంత్ ఐఎస్ అధికమి‘పద్మభూషణ్’ఆనెంద్మమ్ కనఽనమూత్ : 



 

 

 

i. విఱర ెంత్ ఐఎస్ అధికమి శీరనిరస ఆనెంద్మమ్(92) ఴ ైద్మబాద్లో కనఽనమూఱరు. 1950లో 

ఐఎస్ అధికమిగ పద్వీ బాధ్యత్లు ళఴకమిెంచిన ఎస్.ఆనెంద్మమ్ ఇెందిమగెంధ ీహత్య క సఽ 

విచారణకు ఏమట్ల చేళన ళట్ పరతేయక అధికమిగ వయవహమిెంచారు.  

ii. 1982-83లో ఉమమడ ి మష్ర డీజీగ, అనెంత్రెం ళఐఎస్ఎఫ్ డెైమ క్ర్స జనరల్గ విధ్ఽలు 

నిరఴఴ ెంచారు.  

iii. 1987లో అపట్ి మష్రపత్త జ ైల్ళెంగ్ చేత్ేలమీద్ఽగ పద్మభూషణ్ పురసొమనిన అెంద్ఽకొనానరు. 

1994లో అసళనేషన్ ఆఫ్ ఏ  ైమై్ మినిస్ర్స పుసతకనిన ఆయన రచిెంచారు.  

ముఖయబ ైన మోజులు 

గూడ అెంజయయ 64వ జయెంత్త – 1 నవెంబర్స 1955 

   

i. గూడ అెంజయయ (1 నవెంబర్స 1955 - జూన్ 21, 2016)తెలెంగణ మష్ట్ ర నికి చెెందిన పరముఖ 

గ య కవి, కథా రచభత్. 1955లో ఆదిలాబాద్ జిలాల , ద్ెండేపలిల మెండలెం, లిెంగపురెం 

గర మెంలో అెంజయయ జనిమెంచాడె.  



 

 

ii. ఆయన రర ళన "ఊరు మనదిమ" నుట్ 16 ఫాషలలో అనఽరద్మభెంది. ఆయన తెలెంగణ 

సెంసొిత్తక సెంఘ నాయకునిగ పనిచేసడె. 

iii. క వలెం పరజా సమసయలే కద్ఽ.. తెలెంగణ నోు మట్ెంలోనా గూడ అెంజయయ కీలక నుత్ర 

నోు లెంచారు. తొలి ద్శ ఉద్యమెంలో అనేక ఆెందోళ్నలోల  నులగొ నానరు. 1975లో ఎమమ ానీ్ ట్ ైెంలో 

తెలెంగణ నినాద్ెంతో ముెంద్ఽక ళ్లడెంతో.. జ ైలు జీవిత్ెం కడా గడనులి్ వచిేెంద.ి అభనా పరజా 

ఉద్యమ బాట్నఽ వీడలేద్ఽ. మలిద్శ ఉద్యమెంలోనా త్నవెంత్ే నుత్ర నోు లెంచారు అెంజయయ.  

iv. నుట్లతో ఉద్యమానికి నుర ణెం నోు ఱరు. రసమభ బాలకిషన్ తో కలిళ ధ్ాెం…ధాెం.. నుర రెంభిెంచి 

ఉద్యమానికి కొత్త  శకితనిచాేరు. అయ్యయనిర.. అరవఴనిర అెంట్ృ వలస నులకులనఽ పరశ్ననసాత .. 

ఉసమనియా కయెంపస్ లో ఉద్భెంచిన కిరణమా అెంట్ృ యువత్లో నోు మట్ సామితని నిెంనురు. 

v. అరుణోద్య సెంసొిత్తక సెంసథనఽ సథ ెంచి జనెంనోట్ వినన పదాలన ేనుట్లుగ మళ బాణీలు 

కట్ి్ తెలుగుమషరటెం బ త్తెం త్తరుగుత్ూ పరజల నఽెండ ి నేరుేకుెంట్ృ, పరజల ఆలోచనలోల  

మారుకోసెం త్న నుట్ల దాఴమ పరజలోల  చెైత్నాయనిన కలిగిెంచాడె. 

vi. పరజానాట్యమెండలి, అరుణోద్య కయాసెంసథల దాఴమ త్న గయానిన పరపెంచానికి వినిెంచారు. 

తెలెంగణ సెంసొిత్తక సెంఘ నాయకుడిగకడా పనిచేఱరు. పలు ళనిమాలోల నా నట్ిెంచారు. 

అరరుు ల కోసెం ఏనాడె నుట్ మయలేద్ెంట్ామయన. క వలెం ేదోడికోసబే త్న నుట్నఽ 

అెంకిత్ెం చేఱనని ధెైరయెంగ చెబుతారు. 



 

 

vii. 1988 రజనీ తెలుగు సఴ తీ సమిత్త అరరుు , 1986లో సఴ త్య రత్న బెంధ్ఽ, 2000 లో గెండ ె

 ెండేమ బిరుద్ఽతో సతాొరెం, 2004లో నవయ సఴ త్య పమిషత్ నఽెంచి డాక్ర్స మలయశీర సఴ తీ 

అరరుు  అెంజయయనఽ వమిెంచాభ.  

viii. 2015లో తెలెంగణ మష్ర పరభుత్ఴెం సఴ తీ పురసొరెంతో సత్ొమిెంచిెంద.ి 2015లో సఽదాద ల 

హనమెంత్ే-జానకమమ సమరక పురసొమనిన అెంద్ఽకునానరు. 

ix. కొెంత్కలెంగ కబ రుల , మూత్రెండాల రయధితో బాధ్పడిన ఆయన జూన్ 21, 2016 రెంగమ డిు  

జిలాల  మగననగూడలోని సఴగిహెంలో నుర ణాలు విడిచాడె. 

x. రచనలు : నొు లిబేర, నేనఽ మనఽ బిడోు  సమొరు ద్రఖానకు, ఊరు మనదిమ ఈ రడ మనదిమ, 

అయ్యయనిర నఽవుఴ అరవఴనిర తెలెంగణోనికి తోట్ ినులోనిర?, మజిగ ఒమి మజిగ, లచఽేలో 

లచేనన.. ఈ లుచాేగళ్ళ మజయెంలో బిచేగళ్ల బత్ేకులాభే, తెలెంగణ గట్ల్ మీద్ 

సెంద్మామయ్యయ. 

2 November 1976 : Lok Sabha passed the 42nd Amendment to the Constitution 

 

i. నవెంబర్స 2, 1976న, లోక్ సభ మజాయెంగెం (నలఫ  ై మ ెండవ సవరణ) చట్్ెం, 1976 నఽ 

ఆమోదిెంచిెంద,ి ఇద ి దేశ మజాయెంగెంలో ఫామీ మారులు చేళెంద ి మమియు దీనిని ‘చినన-

మజాయెంగెం’ అని లుసత రు. 



 

 

ii. 42 వ సవరణ చట్్ెం 1976 లో అత్యవసర సమయెంలో (జూన్ 1975 - మామిే 1977) అమలు 

చేయబడిెంద.ి ఆ సమయెంలో నులిెంచిన కెంగ రస్ నుమ్ీ దీనిని అమలు చేళెంద.ి అెంద్ఽవలల  దీనికి 

‘ఇెందిమ మజాయెంగెం’ అనే ేరు కడా వచిేెంద.ి 42 వ సవరణ చట్్ెం ఫారత్ మజాయెంగెంలో 

అనేక మారులనఽ తీసఽకువచిేెంద.ి 

iii. ఈ సవరణ నురలబ ెంట్లనఽ దేశెంలోని అత్ేయననత్ సెంసథగ మామిేెంద.ి 

iv. నాయయవయవసథ అధికమలు త్గొిెంచబడాు భ. ఇది ఎనినకల విరదాలనఽ కోరు్ ల పమిధి నఽెండ ి

తొలగిెంచిెంద.ి నాయయ సమీక్ష లేకుెండా మజాయెంగ సవరణలు చేళ ే అధికమనిన కడా 

నురలబ ెంట్లకు ఇచిేెంది. 

v. ఈ సవరణ సఽరెంకోరు్  పమిశీలన నఽెండ ి మష్ర నులళ యొకొ ఆదేశ్నక సాతరా లు (DSP) నఽ 

సఽరక్షిత్ెంగ కొనసగిెంచడానికి రౄనొుెందిెంచబడిన చట్ా్ లనఽ కడా చేళెంద.ి నుర థమిక హకుొల 

ఉలల ెంఘన కరణెంతో ఇట్లవెంట్ ిచట్ా్ లనఽ కోరు్ లు చెలలవని ేమకొెంద.ి అెంద్ఽవలల , ఈ సవరణ 

నుర థమిక హకుొల యొకొ నుర ముఖయత్నఽ త్గొిెంచిెంద.ి 

vi. ఈ సవరణ దేశ సమాఖయ నిమమణానిన కడా బలఴీనపమిచిెంద.ి లోక్సభ, మష్ర ఱసనసభల 

పద్వీకలెం 5 నఽెంచి 6 సెంవత్్మలకు  ెంచారు. ఇళ్లలోని కోరమ్లనఽ పరత్త ఇళ్ల నిబెంధ్నల 

పరకరెం పమిషొమిెంచడానికి మిగిలినోుయారు. 

vii. 44వ సవరణ చట్ా్ నిన పరభుత్ఴెం 1978లో పరరేశ ట్ి్ెంద.ి 42వ సవరణ చట్్ెం 1976 చేళన 

సవరణలనఽ రద్ఽద  చేయడానికి ఈ చట్్ెం తీసఽకుమబడిెంద:ి 



 

 

కీరడలు 

India drops to 106th in FIFA Men‟s rankings : 

  

 The Indian football team dropped two places to 106th position in the latest FIFA 

rankings. 

 The downward slid came following the Blue Tigers‟ 1-1 draw against lower-ranked 

Bangladesh in the FIFA World Cup qualifier earlier this month. 

 Bangladesh, however, benefitted from the draw, jumping three rungs to 184th spot. 

 Belgium has managed to hold on to the top spot, followed by France and Brazil. 

 England is placed fourth ahead of Uruguay, Portugal, Croatia, Spain, Argentina and 

Colombia. 

>>>>>>>>>>>>>>>>  End of the day  <<<<<<<<<<<<<<<< 

   





 

 

i. జభమభ-ఔశ్మభర్స ునర్సఴమఴలథఔయణ ధేథమెంలో నఽతన భయమప్లన కేెందర రబుతవెం విడుదల 

ఙేలెంథ.ి వీట ిరకహయెం.. జభమభ-ఔశ్మభర్స కేెందర తృహల్గత తృహర ెంతెం (మమట)ీలో తృహకిస్హథ న్ ఆఔరమిత ఔశ్మభర్స 

(నయోకే) పాఖెంగహ ఉెంథి. లథదద ఖ్ కేెందరతృహల్గత తృహర ెంతెంలో గిలి్గత్-ఫాలి్గస్హథ న్ అెంతభహబఖఫ  ెంథ.ి  

ii. 2 కేెందర తృహల్గత తృహర ెంణదలన చఽుతూ కొతతగహ యూతృ ెంథిన పాయత థేవ భయమప్నఽ కేెందర స ెంరహక 

విడుదల ఙేలెంథ.ి లథదద ఖ్ కేెందర తృహల్గత తృహర ెంతెంలో కహభిిల్, లేహ్ జిలయా లు ఉెంటామతు నేభ్కెంథి. 

అవిబఔత భహశిరెంలోతు మిఖణద తృహర ెంతభెంణద జభమభ-ఔశ్మభర్సలో పాఖెంగహ ఉెంట ెందతు విఴభిెంచెంథి. 

iii. 1947 ధదట ిజభమభ-ఔశ్మభర్స భహశిరెంలో 14 జిలయా లు ఉెండేవి. అవిబఔత జభమభ-ఔశ్మభర్స రబుతవెం ఈ 

ఏడదథ ి వీటితు 28 జిలయా లుగహ భయభిచెంథ.ి ణదజా భయమప్లన పాయత షభేవ జనయల్ షెంషథ  లదధెం 

ఙేలెంథ.ి 

థ ిభోజులోా  కీలఔ తీయులు యెలుఴభిెంచననన షనరెంకోయుి  : 

 

i. తీయులు భహననన భుకమ కేషలు : 

1) అయోధమ బమ వియహదెం 

2) యేల్ ముదధ  విభయధదల కొనగోలు కేష 

3) ఆభటిఐ చటి భిదిలోకి షనరెంకోయుి  చీఫ్ జలిస్న తీషఔుభహయహలయ? ఴథదద ? 

4) వఫభిభల అమమ ఆలమెంలోకి భళిళల్గన అనభతిషఽత  ఇచచన తీయు 



 

 

ii. భభో 10 తు థిధదలు. పాయణదఴతు మయఴతూత  ఉతకెంఠగహ ఎదయుచఽషత నన కీలఔ గడిమలు. 

థేవ స్హభయజిఔ, భత, భహజకీమ ఴభహి లన  ైతీఴర రపాఴెం చఽఫో బే అతమెంత కీలఔ తీయుల్గన ఈ 

10 భోజులోా  షనరెంకోయుి  యెలుఴభిెంచఫో ణ ెంథ.ి  

iii. చీఫ్ జలిస్ యెంజన్ గ్గ్బ ఈ ధెల 17ఴ ణేథీన దవీ వియభణ ఙేమడదతుఔధదన భుెంథ.ే. ఆమన 

ధేతాతవెంలోతు ధభహభషధదలు ఈ తీయుల్గన యెలాడిెంచనధదనబ. 

 

iv. అయోధమలోతు వియహథదషద బమపాఖెంలో 2.77 ఎఔభహల షథలెం ళిెందఴులథద? భులా ెంలఔు 

ఙ ెందత ెంథద? అననథి కేష. వియహథదషద షథలయతున భమడు షభయన పాగహలుగహ విబజిషఽత  2010 

ల న ిెంఫయు 30ఴ ణేథీన అలహాఫాద్ ళ ైకోయుి  లకోన ఫ ెంచ్ తీయు ఇచచెంథ.ి  

 

v. కేెందర రబుతవెం 36 యేల్ ముదధ  విభయధదలు కొనగోలు ఙేమడదతున షభభిథషఽత  2018 డిల ెంఫయు 

14ఴ ణేథీన షనరెంకోయుి  యెలుఴభిెంచన తీయున ై భిఴయమ నటిశనా  థదకలమయమబ. ఈ ెందెంలో 

యహషతఴ విశమయల్గన కోయుి ఔు ఙ ఔుెండద కేెందరెం ణొకికన టిిెందతు ఆభోనషఽత  కేెందర భయజీ భెంత ర లు 

మవవెంత్లధదా , అయుణ్రౌభట, ధదమమయహథ ిరరహెంత్ బమశణ్లు నటిశనా  థదకలుఙేరహయు. 



 

 

vi.  ైధదన్్ చటిెం 2017న దరఴమ తలుా గహ తృహయాఫ ెంట  ఆమోథిెంచెంథ.ి ట్ైఫైుమనల్ షబుమలు, యహభి 

కహలభిమితి విదివిదదధదలన తుయణబెంచడెం కోషెం రబుతవెం షెంఫెందిత అదికహభహల్గన కొలాగ్టటిలయ 

ఉెందతు ఆభోనషఽత .. చటిెం ఙ లుా ఫాట న షయహలుఙేషఽత  నటిశన్ థదకల ైెంథ.ి  

 

vii. షభయఙదయ సఔుక చటిెం(ఆభటిఐ) భిదిలోకి షనరెంకోయుి  రదదన ధదమభమభితతూ ఙేభహచలనన కేషన ై 

ఐదఖుయు ధదమమభమయుత ల భహజామెంఖ ధభహభషనెం ఈ ఏడదథి ఏనరల్ 4న తీయున భిజర్సవ ఙేలెంథ.ి 

చీఫ్ జలిస్ కహభహమలమెం ఆభటిఐ చటిెం భిదిలోకి ఴషత ెందెంటూ 2010 జనఴభిలో థిలా్ల ళ ైకోయుి  

యెలుఴభిెంచన తీయున ై షనరెంకోయుి  ల క రటభట జనయల్ అనలు థదకలుఙేరహయు. 

 

viii. వఫభిభల ఆలమెంలోకి అతున ఴమషల భళిళల్గన అనభతిషఽత  2018 ల న ిెంఫయులో 

షనరెంకోయుి  తీయు ఙ నెంథి. ఈ తీయున ునఃషమీక్ిెంఙదలతు కోయుతూ థదకల ైన నటిశనాన  ైచీఫ్ 

జలిస్ యెంజన్గ్గ్బ ధేతాతవెంలోతు భహజామెంఖ ధభహభషనెం ఫరఴభి 6ఴ ణేథీన తీయున భిజర్సవ 

ఙేలెంథ.ి 

ix. రదదతు మోథీతు ‘ఙౌకీథదర్స ఙోర్స ళ ై’ అతు కహెంగ రస్ ధేత భహసుల్గహెందీ అటలా  ఙేలన యహమకమలు 

వియహథదషదభమయమబ.  



 

 

 

x. ఈ తుధదథదతున యేల్ తీయునఔు ఴభితెంఙేలనెందఔుగహన భహసుల్ ఇటికే షనరెంకోయుి ఔు 

క్షభయణ ఙ తృహయు. కోయుి  తీయునఔు ఆ తుధదథదతున భహసుల్ తుగహ ఆతృహథిెంఙదయెంటూ 

ఆమనన  ై పాజతృహ ఎెంన మీధదక్ ి లేఖి కోయుి  దిఔకయణ నటిశన్న ై చీఫ్ జలిస్ యెంజన్గ్గ్బ 

ధేతాతవెంలోతు ఫ ెంచ్ తీయు యెలుఴభిెంచనెంథ.ి 

ణ లెంగహణ యహయతలు 

రహషనషపాఔమిట ీచ ైయభన్గహ ఫాధమతలు ఙేటిిన ఆవననగహభి జీఴన్భ డిి  : 

  

i. ణ లెంగహణ రబుతవ యెంఖ షెంషథల రహషనషపాఔమిట ీచ ైయభన్ ఆవననగహభి జీఴన్భ డిి  భుకమభెంతిర 

కేలఆర్సన రఖతిబఴన్లో ఔల్గరహయు.  

ii. కొతతగహ ఫాధమతలు ఙేటిిన షెందయబెంగహ ఆమనఔు లఎెం అతేనెందనలు ణ ల్గతృహయు. 

ఉయూద  భహతు అదదమఔులు 40 రహతెం. ‘భయన’ వీల షెంచలన యహమకమలు : 

 



 

 

i. ఉయూద  భయధమభెంలో ఉననత విదమన అెంథిెంఙే లక్షమెంణ  ఏభహట్ైన భ్లయధద ఆజాద్ ధేశనల్ ఉయూద  

వివవవిథదమలమెం (భయన)లోతు అదదమఔులోా  40రహతెం భెంథికి ఉయూద  భహదట.  

ii. ఆవచయమఔయఫ  న ఈ విశమయతున షవమెంగహ ఴభి్ట ీ ఉఔులతి డద.భసభద్ అస్హా ెం భేవజ్ 

యెలాడిెంచడెం విరేశెం.  

iii. ఉయూద  చదఴటెం, భహమడెం షఔరభెంగహ భహతు ఴమఔుత లు ఉయూద  భయధమభెంలో కహఔుెండద ఆెంఖాెంలో 

ఫో దిెంచడెం ఴలా విథదమయుథ లు ఇఫఫెంథిడుత ధదనయతు ఙ తృహయు. 

ఆెంధరరథేశ్ యహయతలు 

జీయో 2430న  ైవిఴయణ ఇఴవెండ.ి ఏన లఎస్ఔు న రస్కౌతు్ల్ ఆఫ్ ఇెండిమయ ఆథేవెం : 

  

i. రబుతవ ఴమతిభేఔ యహయతలు భహలన తిరఔలు, మీడిమయ, తృహతిరకేములన  ై కేషలు న టిడదతుకి 

రబుతవరహకల కహయమదయుులఔు అదికహయమిషఽత  ఏన రబుతవెం జాభట ఙేలన జీయో 2430న  ై న రస్ 

కౌతు్ల్ ఆఫ్ ఇెండిమయ తీఴరెంగహ షెంథిెంచెంథి.  

ii. అకోి ఫయు 30న జాభట ఙేలన ఈ జీయోన  ై న రస్ కౌతు్ల్ చ ైయభన్ జలిస్ చెందరభ్ళి ఔుభయర్స రస్హద్ 

ఆక్ేణ ఴమఔతెం ఙేరహయు. 

ఇతయ భహష్టహి ర లు / కేెందర తృహల్గత తృహర ెంణదల యహయతలు 

Punjab Cabinet passes resolution to institute Sri Guru Nanak Dev Ji Award : 



 

 

 

i. Punjab State Cabinet passed a unanimous resolution to institute Sri Guru Nanak Dev 

Ji Award for Promotion of Peace and Interfaith Understanding, in commemoration of 

the 550th Prakash Purb of Sri Guru Nanak Dev Ji. 

ii. The award would carry a citation and a cash prize of 11 lakh rupees. This coveted 

award would be given each year and would be adjudicated by a jury to be notified by 

the State Government. 

భహజకీమ యహయతలు 

సభిమయణద లఎల్ల ధేతగహ సుడద : 

  

i. సభిమయణద భయజీ భుకమభెంతిర బమనెందర్స లెంగ్ సుడదన ఆ భహశిర కహెంగ రస్ రహషన షపాక్ష 

(లఎల్ల) ధేతగహ తృహభటి అధమక్షుభహలు సో్ తుమయగహెందీ తుమమిెంఙదయు.  

ii. నఽతన రహషనషబలో ఆమన విక్ష ధేతగహ ఴమఴసభిస్హత యు. 

ల ైన్్ అెండ్ ట్కహనలజీ  

ఙ ైధద ట్ల్గకహెం స్హెంకేతిఔతలో దఽషక ళతత నన 5G : 



 

 

 

i. ఙ ైధద ట్ల్గకహెం స్హెంకేతిఔతలో దఽషక ళతణ ెంథ.ి ణదజాగహ 5జీ లేఴలన తృహర యెంతేెంఙేలెంథ.ి జియో 

ుణమభయతు ఇుడు డేటా విశమెంలో పాయత్ అఖరస్హథ ధదన ఉెంథ.ి కహతూ ఙ ైధద యేఖెం భుెంద భనెం 

తులఴఖలభయ?  

ii. ఙ ైధదలో థేవయహమతెంగహ అతమెంత యేఖఴెంతఫ  న 5జీ ధెట్ఴర్సక లేఴలు ముదలమయమబ. రబుణదవతుకి 

ఙ ెంథిన భమడు ట్ల్గకహెం ఔెంన తూలు ఆ థివగహ అడుఖులు యేరహబ. అఫ భికహ, ఇతయ తృహరహచతమ 

థేరహలన అదిఖమిెంచ అెంతభహా తీమ స్హెంకేతిఔ థిఖిజెంగహ ఎదగహలనన లక్షమెంణ  తుఙేసో్త ెంథ ిఙ ైధద. 

iii.  ఙ ైధదలో రబుతవ యెంగహతుకి ఙ ెంథిన ఙ ైధద ముఫ ైల్, ఙ ైధద ముతుకహమ్, ఙ ైధద ట్ల్గకహెం ఔెంన తూలు 5జీ 

డేటా థకహలన రఔటిెంచడెం ఖభధదయాెం. 

5జీ అెంటట ? 

iv. ఔుడు ఏథ ైధద తౄ టల డౌన్లోడ్ ఙేమయలెంటట ఙదలయ షభమెం టటిథి. ఇఔ వీడియో షెంఖతి 

షభేషభి. లి రమిెంగ్లో చఔరెం తియుఖమతూధ ేఉెండేథ.ి  

v. తభహవత యేఖెం న ెంచతూ 4జీ ఎల్టీఈ ధెట్ఴర్సక ఴచచెంథ.ి ఇుడు తౄ టలలు, వీడియోలు, షభిపెంగ్

.. ఇలయ ఏయెైధద క్షణదలోా  యయతఴుత ధదనబ.  

vi. ఆ తభహవతి తయఫే 5జీ. ఇథ ిరషత తభునన 4జీణ  తోృ ల్గలేత  10- 100 భ టా డౌన్లోడ్ యేగహతున ఔల్గగి 

ఉెంట ెంథ.ి 



 

 

ఏమిటి ఉయోఖెం ? 

vii. యేఖెం భభిెంత న యుఖుత ెంథ.ి ముఫ ైళాలో తదభితయెం యహటికి ఇథి షసఔభిషత ెంథ.ి ఙోదఔయళిత 

కహయాబన కొతత  అనా కేశనాఔు ఫాగహ ఉయోఖడుత ెంథ.ి  

viii. ఔభమమతుకేశన్ యూుభేకలు భయభితోృ ణదబ. ఈ స్హెంకేతిఔతణ  తృహభిరహర మిఔ భోఫో లు, ల ఔయమభిట ీ

క ఫేభహలు, డరరనా , ఙోదఔయళిత కహయుా , ట్ల్ల ఫ డిలన్ ఴెంటివి యభితగహ యూతృహెంతయెం ఙ ెందణదబ. 

ఏ థేవెం ఎఔకడ ? 

ix. ఙ ైధద ట్ల్గకహెం అెంచధదల రకహయెం.. 5జీ లేఴల విశమెంలో ఙ ైధదబే అఖరస్హథ నెంలో ఉెండనెంథ.ి ఴఙేచ 

ఏడదథ ిఔలయా  17 కోటా భెంథి 5జీ వితుయోఖథదయాణ  భుెందెంజలో ఉెండనెంథ.ి  

x. 75,000 భెంథి వితుయోఖథదయాణ  దక్ిణకొభిమయ భ ెండర  స్హథ నెంలో, 10,000 భెంథిణ  అఫ భికహ 

భమడర  స్హథ నెంలో  ఉెంటామతు అెంచధద.  

భభి పాయత్ షెంఖతి? 

xi. పాయత రబుతవెం ఖత ధెలలో సుయహయేఔు 5జీ రయోగహతభఔ లేఴలఔు అనభతి ఇచచెంథ.ి అబణ ే

అఫ భికహ భయతరెం బదరణద కహయణదల భటణదమ సుయహయేన అెంతభహా తీమెంగహ తుఱేదిెంఙదలతు అతున 

థేరహలనఽ కోయుణ ెంథ.ి ఈ విశమెంలో పాయత్ షవతెంతరెంగహ తుయణమెం తీషకోయహలెంటూ ఙ ైధద 

అెంటలెంథ.ి 

xii.  3జీ, 4జీ విశమెంలో యెనఔెంజ యేరహెం కహతూ.. 5జీ ఫష్న షభమయతుకి అెందఔుెంటాభతు ఈ 

ఏడదథ ిముదటలా  ఔభమమతుకేశనా భెంతిర భధోజ్ లధదా  అధదనయు.  



 

 

xiii. 5జీ రయోగహతభఔ భటక్షల కోషెం ఇటికే ఎబర్సట్ల్, యొడదతోౄ న్ ఐడిమయలు ధోకిమయ, ఎభిక్షన్, 

సుయహయేలణ  ఔల్గల దయకయషత  ఙేషఔుధదనబ. అవి ల ఔిరమ్ కేటాబెంుల కోషెం 

యేచచఽషత ెండగహ.. కొతున భిణదభయలు ఙోట ఙేషఔుధదనబ.  

xiv. షనరెం కోయుి  తీయు ధేథమెంలో  పాయతీ ఎబర్సట్ల్, యొడదతోౄ న్ ఐడిమయలు ఴయుషగహ యూ.41,000 

కోట ా ; యూ.39,000 కోట ా  ఙ్ున న ెండిెంగ్లో ఉనన ల ైల న్ జు, ల ఔిరమ్ వితుయోఖ చదభటాలన 

ఔటాి ల్గ్ ఉెంథి.  

xv. ఈ భిలథత లోా  5జీ లేఴల తృహర యెంబెం రరహనయథఔెంగహ భయభిెంథ.ి భభోఔక రబుతవెం భయభిచ 2020 

ఔలయా  5జీ ల ఔిరెం యేలయతున యభిత ఙేమయలతు పావిసో్త ెంథి.  

షదష్లు 

Rajnath urges SCO to fight terror : 

  

i. ఉఖరయహథదతున ఎదభోకఴటాతుకి "మినహాబెంులు లేథద డఫుల్ రభయణదలు లేఔుెండద" ఉనన 

అతున అెంతభహా తీమ చటాి లు భభిము మెంణదర ెంగహలన ఫలోనేతెం ఙేల అభలు ఙేమయలతు 

ష్టహెంఘ   కోఆభేశన్ ఆయిధెైజేశన్ (SCO) షబమ థేరహలఔు యక్షణ భెంతిర భహజ్ ధదథ్ లెంగ్ 

నలుుతుఙదచయు. 



 

 

ii. “ఫేక్ ఇన్ ఇెండిమయ” ఙ్యఴణ  పాయతథేవెంలో న ట ి ఫడులు న టాి లతు, షసకహభహతున ఏభహట  

ఙేమయలతు  ఉజ ఫకిస్హత న్ లో జభిగిన SCO కౌతు్ల్ ఆఫ్ ళ డ్్ మీట్ షభయయేవెంలో ఆమన 

కోభహయు. 

ెంథదలు 

IIT Delhi to set up space technology cell in collaboration with ISRO 

 

i. The Indian Institute of Technology, Delhi (IIT-D) will set up a space technology cell 

(STC) in collaboration with the Indian Space Research Organization (ISRO). 

ii. This collaboration is to contribute to the space technology research areas such as AI 

(Artificial Intelligence), nanotechnology, functional textiles, smart manufacturing at 

its campus. 

iii. It is also proposed that IIT, Delhi as an Institute becomes an academic partner of 

ISRO. 

అయహయుి లు 

యజతూకహెంత్ఔు అయుథ ైన గౌయఴెం : 

 



 

 

i. ‘పాయతీమ అెంతభహా తీమ చలన చణ ర త్ఴెం(IIFI - ఇ)  2019’తు ుయషకభిెంచకొతు రభుక 

ఔతదధదమఔుడు యజతూకహెంత్ఔు కేెందర రబుతవెం షవభోణ త్ఴ థిఖిజ ుయస్హకభహతున రఔటిెంచెంథి. 

ii.  కేెందర షభయఙదయ, రస్హయరహక ణొల్గస్హభిగహ ఏభహట  ఙేలన ఈ అయహయుి న యజతూకహెంత్ఔు రథదనెం 

ఙేమయలతు తుయణబెంచనట ా  కేెందర భెంతిర రకహశ్  జాఴడేఔర్స థిలా్లలో రఔటిెంఙదయు.  

iii. పాయతీమ లతుభయ యెంగహతుకి కొతున దరహఫాద లుగహ యజతూకహెంత్ ఙేలన లేఴలన గౌయవిషఽత  ఆమనఔు 

‘ఐకహన్ ఆఫ్ థ ి గోల ి న్ జూతాె ఆఫ్ ‘ఇ’ 2019’ ుయస్హకభహతున రఔటిషత ధదనెం అతు జాఴడేఔర్స 

యెలాడిెంఙదయు. 

iv.  గోయహలో ఈ ధెల 20 నెంచ 28 ఴయఔు జయఖఫో బే ‘ఇ’ చణ ర త్యహలోా  ఈ ుయస్హకభహతున 

అెందకోనధదనయు యజతూకహెంత్. ఈ ఏడదథి ‘ఇ’ 50ఴ ఴషెంతెం జయుుఔుెంట నన షెందయబెంగహ 

కేెందర రబుతవెం ఈ అయహయుి తు రయేవన టిిెంథ.ి  

v. విథేశ్మ ఔమాకహభిణ ి ల ైఫ్ ట్ైమ్ అచీవ్ఫ ెంట్ అయహయుి న  రెంచ్ నట ి ఇస్హఫ ల ా  సన రి్సఔు రథదనెం 

ఙేస్హత యు. 

భుకమఫ  న భోజులు 

All Souls’ Day – November 2 

 



 

 

i. ఆల్ సో్ ల్్ డే, భోభన్ కహథల్గఔుకలలో, విరహవషలెందభి జాా కహయథెం ఔ భోజు, ఫానిజెం తృ ెంథిన 

క రైషతఴులు రక్ాళనలో ఉధదనయతు నభుభణదయు, ఎెందఔెంటట యహయు తభ ఆతభలన  ైతఔుకఴ తృహతృహల 

అభహధపాఴెంణ  భయణిెంఙదయు. ఇథ ినఴెంఫర్స 2 న ఖభతుెంచఫడిెంథ.ి  

ii. బమమిన  ై విరహవషల తృహర యథనలు ఈ ఆతభలన షవయిెంలో థేఴుతు దయుధదతుకి తగినట ా గహ 

వుబరయచడదతుకి షహామడణదమతు భోభన్ కహథల్గక్ లథదధ ెంతెం నేభ్కెంథ ిభభిము ఈ భోజు 

తృహర యథన భభిము జాా కహయథెం అెంకితెం ఙేమఫడిెంథ.ి  

iii. భికివమమ్ భయస్ స్హదదయణెంగహ జయుఖుణదబ, భభిము ఙదలయ భెంథి రజలు నరమఫ  నయహభి 

షభయధలన షెందభిుస్హత యు భభిము అలెంఔభిస్హత యు. 

International Day to End Impunity for Crimes against Journalists (జయనల్గషి లన  ైధేభహలఔు 

అెంతభహా తీమ థిధోత్ఴెం శిక్ష మినహాబెంు) – November 3 

 

i. జయనల్గషి లన  ైధేభహలఔు అెంతభహా తీమ థిధోత్ఴెం నెండ ిశిక్ష మినహాబెంు రతి షెంఴత్యెం 

నఴెంఫర్స 2న జయుుఔుెంటాయు. 

ii. జయనల్గషి లు భభిము మీడిమయ కహభిభఔులన ై ళిెంస్హతభఔ ధేభహలఔు తఔుకఴ రెంచ శిక్ా భేట  

ఈ భోజు దాఱితు ఆఔభిిషత ెంథ,ి రతి థ ికేషలలో ఔట ిభయతరఫే అెంచధద. 



 

 

iii. జయనల్గషి లన  ైధేభహలఔు ఈ షెంఴత్యెం అెంతభహా తీమ థిధోత్ఴెం నెండ ి శిక్ష మినహాబెంు 

స్హథ తుఔ జయనల్గషి లన  ైదాఱి న టిిెంథ.ి 

ఓయెంఖజేఫు జననెం  –  3 నఴెంఫర్స 1618 

 

i. ఓయెంఖజేఫు(3 నఴెంఫర్స 1618 - 3 భయభిచ 1707) ఆకభి ముగల్ చఔరఴభితగహ 1658 నెంచ 

1707 ఴయఔు భహజమెం ఙేస్హడు. ఈ ఆయఴ ముగల్ చఔరఴభిత పాయత థేరహతున ఏల్గనయహళళెంథిభిలోకీ 

ఔయడద అతమెంత వియహథదషదఫ  న ఴమకితగహ నేయు ణ చచఔుధదనడు.  

ii. ఓయెంఖజేఫు కహలెంలో ముగల్ స్హభయాజమెం అతమెంత విలత యణెం స్హదిెంచెంథి. ఓయెంఖజేఫున ఆలెంగిర్స 

("రెంఙదదిధేత") అతు ఔయడద నలుస్హత యు. అతతు భుెంద ఴచచన భుగల్ చఔరఴయుత లు 

స్హదదయణెంగహ షయవభత స్హభయస్హమతున తభ భహజకీమయలలో ఔ పాఖెం ఙేస్హయు. ఆ విధెంగహ 

యహయు తభ స్హభయాజామతున తియుఖుఫాట ల నెండ ి కహతృహడుఔుధదనయు. యహభికి వియుధ్ధెంగహ 

ఓయెంఖజేఫు ఇతయ భణదల యహభితు ధదధద ఔష్టహి లు న టిి ఙ డి నేయు ణ చచఔుధదనడు. 



 

 

iii. ఓయెంఖజేఫు గ్ థ ైఴ బఔుత డు. భణదఙదభహలన త .చ. తఔుెండ తృహటిెంఙేయహడు. పాయత 

థేరహతుకి తన చఔరఴభిత ఐధద, తన షవెంత కయుచలు (తిెండ ిఫటిలు ల ైతెం) కేఴలెం తన టొనలు 

ఔుటిి షెంతృహథిెంచన డఫుఫలణొటట న టటియహడతు ఙ ుఔుెంటాయు.  

iv. అతతు భత విరహవస్హల రకహయెం భులాభులు కహతు యహభిన  ైజిజిమయ నన విదిెంఙదడు. ఇస్హా ెం 

భత రహస్హత ర లరకహయెం భులా ెంలనెండ ిజకహత్ భులా ఫేతయులనెండ ిజిజిమయ నన ఴషఽలుఙేల ే

షెంరథదమభుననటికీ, అతతు యభటవఔులు జిజిమయ నన ఴషఽలు ఙ మమలేద. 

ఓయెంఖజేఫు భయతరెం ఇదదభినెండ ి ననలు ఴషఽలు ఙేల ఙ డినేయు ణ చచకొతు ముగల్ 

స్హభయాజమెం తధదతుకి కహయఔుడమయమడు. 

v. ఓయెంఖజేఫు అతతు జీవిత కహలెంలో గ్ పాఖెం దక్ిణదథెంలో ఖడితృహడు. అతతు 48 

షెంఴత్భహల భితృహలనలో ముగల్ స్హభయాజమెం దక్ిణదన ఔభహణ టఔ, తమిళధదడుల ఴయఔు 

విషత భిెంచెంథి. అథే షభమెంలో ఛతరతి శియహజీ ధేత ర తవెంలో భభహఠహలు భుగల్ ఆదిణదమతుకి 

ఖెండ ికొటిడెం తృహర యెంతేెంఙదయు. 

vi. ష్టహజహాన్ భభిము భుెంణదజ్ ఫేఖెంల భమడఴ కొడుఔు ఖుజభహత్ భహశిరెంలో థదస డ్ నఖయెంలో 

1618 నఴెంఫయు 3న ుటాి డు. యభిత నేయు : అఫమ భుజపపర్స ముళిముథీదన్ భసభభద్ 

ఓయెంఖజేబ్ ఆలెంగిర్స.  

vii. తన ఆకభి 27 షెంఴత్భహలు దఔకన్ లో ముధ్దధ లు ఙేషఽత  ఖథినన ఓయెంఖజేఫు 1707 భయభిచ 

3న భయణిెంఙదడు. ఆతతు షభయద ిభహాభహశిరలో కలయద ఫాద్ గహర భెంలో ఉెంథ.ి 



 

 

viii. ఓయెంఖజేఫు అలహాఫాద్ లోతు సో్ ఫేవవయధదథ్ ఆలమయతుకి షథలయతూన, ఉజాబతు భహాకేవవయ, 

చతరఔయట ఫాలయజీ, గౌసతి ఉభయనెంద్, వత ర ెంజమ జ ైన్ థేయహలమయలఔయ, అధేఔ 

ఖుయుథదవభహలఔయ తుధలనఽ ఇఙదచడు. 

ix. గోల్కెండ భహజ ైన ణదధదష్టహ శిషత లు ఴషఽలుఙేల ఢిలా్ల తృహదష్టహఔు అగిెంచఔుెండద కోటాా థ ి

యూతృహమలన బమమిలో తృహతిన టిి థదతుమీద జాభయ భలదన ఔటిిెంచనుడు ఓయెంఖజేఫు ఆ 

భలదన డగ్టిి తుధలన యెల్గకితీబెంచ రజోయోఖ కహయమఔరభయలఔు యెచచెంఙదడు. 

అభయతయ లేన్ జననెం – 3 నఴెంఫయు 1933 

 

i. అభయతయ ఔుభయర్స లేన్ (జననెం : నఴెంఫయు 3 1933, రహెంతితుకేతన్ నఖయెం, ఫ ెంగహల్ న రలడ తూ్) 

పాయతీమ తతతవ రహషత యైేతత , ఆభిథఔ రహషత ెైంలో ధోఫ ల్ ఫసుభతి లవఔభిెంచన ణొల్గ పాయతథేవు 

ఆభిథఔ రహషత యైేతత .  

ii. 1998లో ఔయుఴు, భయనఴ అతేఴాథిధ లథదధ ెంతభు, షెంక్ేభ ఆభిథఔ రహషతభైు, నేదభిఔభునఔు 

కహయణభులు భభిము Political liberalism లలో ఙేలన విరేశ ఔాఱకి ధోఫ ల్ ఫసుభతి 



 

 

లతేెంచెంథ.ి షెంక్ేభ యెంఖెంలో విరేశ ఔాఱ ఙేలనెందలఔు అతతుకి 1998లో ఈ ఉననతఫ  న 

ఫసుభతి లతేెంచెంథి. 

iii. Ph.D. యభితకహగహధ ే కోల్ఔత వివవవిథదమలమెంలోనఽ, ఢిలా్లలోతు జాదవ్యర్స 

వివవవిథదమలమెంలోనఽ, ఆ తభహవత ఆక్్పరి్స వివవవిథదమలమెంలోనఽ అయథరహషత  ైఉధదమషఔుడిగహ 

తుఙేరహడు. 

iv. 1943లో ఫ ెంగహల్ లో ఔయుఴు షెంబవిెంచనుడు అట ి తరటీష్ రబుతవెం తుమమిెంచన 

ఎెంక రవభట ఔమిశన్ షకహలెంలో ఴభహి లు లేఔతోృ ఴడెం, ఫభహభ నెండి దదనమెం థిఖుఫట ి కహఔతోృ ఴడెం 

ఴెంట ి కహయణదలన చఽనెంచగహ, అభభహత యలేన్ థదతుకి యభితగహ వియుదధఫ  న కహయణదలన అయథరహషత  ై

యెంగహ విరాేఱెంచ షెంక్ేభ అయథరహస్హత ర తుకి కొతత  యూెం ఇఙదచడు. 

అయహయుి లు : 

v. 1998 - ధోఫ ల్ ఫసుభతి; 1999 - పాయత యతన; 2000 - అఫ భికహ థేవు ఐల న్ స ఴర్స 

ఫ డల్ 

కీరడలు 

చలో టలకోమ. పాయత హాకీ జటాఔు ల్గెంనక్ ఫ యుత లు : 

  
i. పాయత హాకీ జటాఔు ల్గెంనక్ ఫ యుత లు పాయత హాకీ జట ా  టలకోమ టిక ట్ షెంతృహథిెంఙేరహబ. స్ ెంతఖడిన ై 

ఫ భిలన ుయుశ లు, భళిళల జట ా  ల్గెంనక్్లో ఆడ ేఅఴకహరహతున ఙేజికికెంచఔుధదనబ.  



 

 

ii. కహవల్గపమర్స్ తోృ యులో యష్టహమన చత త  ఙేల ుయుశ లు జట ి .. ముఎస్ఏన ఒడిెంచన 

అభయభబల ఫాెందెం టలకోమ ఫ యుత లు గ లుచఔుధదనబ. 

iii. ల్గెంనక్్ఔు అయాత స్హదిెంచడెం ుయుశ ల జట ి ఔు ఇథ ి 21ఴ స్హభి కహగహ... అభయభబలఔు 

భమడరస్హభి భయతరఫే. 

iv. భ ెండు భయమచ్ల కహవల్గపమర్స్ తోృ యులో యష్టహమన 11-3 (భ ెండు భయమచ్లోా  గోల్్)ణ   ఒడిెంచన 

ుయుశ ల జట ి .. 6-5ణ  అఫ భికహన ై న ైఙేబ స్హదిెంచన అభయభబల ఫాెందెం ల్గెంనక్్లో ఆడ ే

అఴకహరహతున షెంతృహథిెంఙదబ.  

v. అఫ భికహణ  భయమచ్లో పాయత అభయభబలు తుభహవభిఙదయు. ణొల్గ భయమచ్లో గ ల్గచన పాయత జట ి . 

భ ెండర  భయమచ్లో యభిత తేననఫ  న ఆటన రదభిుెంచెంథ.ి పాయత్ భయమచ్లో 1-4ణ  ఒడిధద.. ముతతెం 

భ ెండు భయమచ్లోా  గోల్్ ల ఔకలోా  6-5ణ  ఆదిఔమెంలో తుల్గచ టలకోమ ఫ యుత  షెంతృహథిెంచెంథి. ణొల్గ భయమచ్

లో పాయత్ 5-1ణ  అఫ భికహన ఒడిెంచడెం ణ ల్గలెంథే. 

>>>>>>>>>>>>>>>>  End of the day  <<<<<<<<<<<<<<<< 

          



 

 

   ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 4 నవెంబరు 2019 Monday ✍ 

 ఇతర మష్టర ా లు / కైెంద్ర తృలిత తృర ెంతాల రరతలు 

గుజమత్ తీమతుి తాకనఽని ‘మహ’ తుతృనఽ : 

i. అమైతయా సముద్రెంలో ఏరపడిన మహ తుతృనఽ తీవరరౄెం దాలిచెంద.ి రసఽత తెం ఇద ి తీవర 

తుతృనఽగ బెన్ ర ైు ర య్త ెంద్తు, 4, 5 తేదీలోో  ఇద ి మలుు తిమిగి గుజమత్ దిశగ 

యతుసఽత ెంద్తు రతావరణఱఖ అధికరులు అెంచనా రేసఽత నాిరు. 

ii.  ఈ న ల 6న గుజమత్లో దాారక సమీతృన తీరెం దాట ేఅవకశెం ఉెంద్తు, ఆ సమయెంలో తీవర 

తుతృనఽ నఽెంచి తుతృనఽగ రౄతృెంతరెం చ ెంద్వచచతు చ బుతునాిరు. దీతు రఫావెంతో గుజమత్, 

మహామషరలాకు ఴెచచమికలు కొనసగుతునాిభ. 

Defence News 

India-Uzbekistan 1st-ever joint military exercise Dustlik-2019 begins : 

     

i. The first-ever India-Uzbekistan joint military exercise Dustlik-2019 begin at Chirchiq 

Training Area near Tashkent, Uzbekistan. 

ii. The exercise, which will be focused on counter-terrorism, will continue till 

November 13. 



 

 

iii. During the exercise, an Indian Army contingent will train along with Uzbekistan 

Army. 

iv. The exercise will enable the sharing of best practices and experiences between the 

Armed Forces of the two countries and will lead to greater operational effectiveness. 

   Appointments 

గోర గవరిర్సగ సతయతృల్ రమాణళాకరెం : 

 

i. గోర గవరిర్సగ సతయతృల్ మాలిక్(73) రమాణళాకరెం చేఱరు. బ ెంబాభ ఴెైకోరుర  రధాన 

నాయయమూమిత జళరస్ రదీప్ నెంద్రజోగ్ రమాణెం చేభెంచారు.  

ii. గతెంలో మాలిక్ అవిభకత జమూూ-కశ్మూర్సకు గవరిర్సగ తుచేఱరు. 

అరరుు లు 

Sudarsan Pattnaik selected for Italian Golden Sand Art Award  : 

 

i. International acclaimed Sand Artist Sudarsan Pattnaik who belongs to Odisha has 

been selected for the prestigious Italian Golden Sand Art Award 2019. 



 

 

ii. He will be felicitated during the International Scorrana Sand Nativity festival in Italy 

which is to be held from November 13 to 18, 2019. 

iii. He was honoured by the union government with the fourth highest civilian ‘Padma 

Shri’ award in 2014. 

BOOKS 

‘తోృ స్ర  కొలోతుయల్ అస్ెం (1947-2019)’’ – By మిణాల్ తాలుక్దార్స 

 

i. ళతుయర్స తృతిరకైయుడు మిణాల్ తాలుక్దార్స రచిెంచిన ‘‘తోృ స్ర  కొలోతుయల్ అస్ెం (1947-

2019)’’ ుసతకవిషకరణ సెంద్రభెంగ దిలో్లలో జమిగిన కరయకరమెంలో ఫారత రధాన నాయయమూమిత 

(ళజైఐ) జళరస్ రెంజన్ గొగొభ తృలగొ నాిరు. 

ii. అసోెంలో ఎన్ఆర్సళ  రకరరయ  ై దాఖల ైన టిషనోనఽ జళరస్ గొగొభ నేతితాెంలోతు ధమూసనెం 

విచామిసఽత ని విషయెం త లిళెంద.ే 

iii. ఎన్ఆర్సళ.. కొతతదో , వినాతిబైెనదో  కద్ఽ. 1951లోన ేదీతు రసత వన ఉెంది. దాతుతు నవీకమిెంచ ేన ే

ఇుపడు జమిగిెంద.ి అకరమ వలసదారులు ఎెంతమెందో  ర నఽర ెంటన ేతేలాచలి్న అవసరెం ఉెంద్తు 

ళజైఐ అతేతృర యడాు రు. 

కరరడలు 



 

 

టీ20లోో  అతయధిక రుగుల విఫాగెంలో, అతయధిక టీ20లు ఆడిన విఫాగెంలో టాప్కర చేమిన మోఴిత్శరూ : 

 

i. అరుణ్జ ైటీో  ళటరడియెం రేదికగ బెంగో దేశ్తో తొలి టీ20లో టీమెండియా బాయట్్మన్ మోఴిత్శరూ తొృ టిర  

తౄమూట్లో మ ెండు మికరుు లనఽ బద్దలు కొటార డు.  

ii. అతయధిక రుగుల విఫాగెంలో విమట్కోఴలో తు, అతయధిక టీ20లు ఆడిన విఫాగెంలో మఴ ెంద్రళెంగ్ 

ధోతూతు ర నకరకన టార డు. 

iii.  టీ20 తౄమూట్లో కోఴలో తు(2450)తు అధిగమెంచాడు మోఴిత్ (2452).  

iv. ఇక అతయధిక ట2ీ0లు ఆడిన జాతతాలో షో్టయబ్మాలిక్(111) అగరసా నెంలో ఉెండగ, ఈ మాయచ్తో 

మోఴిత్(99) ధోతూతు(98) అధిగమెంచాడు. 

 
లక్ష్యళటన్కు మమో ట ైటిల్ : 



 

 

 

i. ఫారత యువ షటోర్స లక్ష్యళటన్ వరుసగ మ ెండో  తెడబూో ూఎఫ్ వరల్ు  టృర్స సార్స 100 ట ైటిల్నఽ 

గ లుచఽకునాిడు. అతడు సర్సలోర్సలక్్ ఒ న్ విజైతగ తులిచాడు. 

ii.  ప ైనలోో  లక్ష్యళటన్ 17-21, 21-18, 21-16తో చ ైనాకు చ ెందిన ర ెంగ హాెంగ్ యాెంగ్  ై విజయెం 

సధిెంచాడు. లక్ష్య గత న లలో డచ్ ఒ న్ సార్స టృర్స 100 ట ైటిల్ సధిెంచాడు. 

బామటరకర డబూో ూటీఏ ట ైటిల్ : 

 

i.  రెంచ నెంబర్సవన్ ఆలటో  బామటర (ఆళటర లాియా) డబూో ూటీఏ ప ైనల్్ ట ైటిల్నఽ గ లుచఽకుెంద.ి ప ైనలోో  

ఆబె 6-4, 6-3తో డిప ెండిెంగ్ ఛాెంయన్ ఎలినా ళాతిలోనా  ైవిజయెం సధిెంచిెంది. ళాతోలినా  ై

బామటరకర ఇదే తొలి విజయెం.  

ii. గతెంలో ఆబెతో తలడు  ఐద్ఽసరౄో  బామటర ఒడితోృభెంది. ట ైటిల్ కరెంద్ బామటర 4.42 మలియన్ డాలరో 

నగద్ఽ బహుమతితు గ లుచఽకుెంది. 

South Africa wins Rugby World Cup 2019 : 
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జాతీయ రరతలు 

డిళ ెంబర్స 1 నఽెంచి తౄస్్టట్యయగ్ తతుసమి : NHAI ఛ ైరమన్ సఽఖ్భీర్స ళెంగ్ సెంధా 

 

i. జాతీయ రహదారుల  ైరహనదారులు డిళ ెంబర్స 1 నఽెంచి తమ రహనాలకు తౄస్్టట్యయగ్ ఏమట్ు 

చేసఽకోవట్ెం తతుసమి అతు నేషనల్ ఴ ైర ేఅథామిట్ీ ఆఫ్ ఇెండియా ఛ ైరమన్ సఽఖ్భీర్స ళెంగ్ సెంధా 

సష్ెం చేఱరు. 

ii. తౄస్్టట్యయగ్ ఏమట్ుతో రహనదారులు ట్ోల్తృా జా వద్ద  తుభుషల తరబడ ితుమీక్ిెంచాయౌ్న అవసరెం 

ఉెండద్తు ఆయన చ తృరు. దేశరయతెంగ ఎకకడికి రెయానా ట్ోల్ తృా జాలలా  నగద్ఽ చ యాౌెంులు 

లేకుెండా రయాణ ెంచవచచతు త యౌతృరు. 

త లెంగణ రరతలు 

ఴ ైకోరు్  ఏఎస్టజీగ మజేశవరమవు : 

 

i. త లెంగణ ఴ ైకోరు్  అళళ ్ెంట్ సొ యౌళట్ర్స జనరల్గ నాయయరద ి నామవరు మజేశవరమవు 

తుయభుతేలయాయరు. ఆయన మూడేళా్తృట్ు ద్యలల కొనసగుతారు.  



 

 

ii. మహబూబయబయద్ జిలాా  సాద్న్యాౌకి చ ెందిన ఆయన 2001 నఽెంచి ఴ ైకోరు్ లల నాయయరదిగ 

తృర కట్స్ట చేసఽత నానరు.లు రభుతవ యఫయగలకు తృయనల్ అడవకేట్గ తుచేసఽత నానరు. 

ఆెంధరరదేశ్ రరతలు 

ఏ ళఎస్ట ఆకళమక బదియ్. తృర ధానయెం లేతు ఴ చ్ఆమీీ సెంసథకు డ ైమ క్ర్సగ ఎయ్వ సఽబరమణయెం : 

  
i. ఆెంధరరదేశ్ రభుతవెం సెంచలన తురణయెం తీసఽకుెంద.ి అధికర యెంతరా ెంగెంలల అతేయననత 

ద్యలల ఉనన రధాన కరయద్మిి ఎయ్వ సఽబరమణాయతున అనాహయెంగ బదియ్ చేళెంద.ి  

ii. ఆయనఽన బయటా్లలతు ఆెంధరరదేశ్ మానవ వనరుల అభివిదిధ  (ఴ చ్ఆర్సడ)ీ సెంసథకు డ ైమ క్ర్స 

జనరల్గ బదియ్ చేసాత  తురణయెం తీసఽకుెంది. 

సద్సఽ్లు 

ఆర్సళ ప్లల చేరెం. ఆ ెంద్ెంతో ఫయరత్ రజల  ైరతికల రఫయవెం : బయయెంకక్ సద్సఽ్లల మోదీ 

 

i. చ ైనా ద్నఽనతో రతితృదిెంచిన 16 దేఱల ‘తృర ెంతీయ సమగర ఆమిథక ఫయగసవమయ’ (ఆర్సళ ప్) 

కట్భులల చేరబో వడెం లేద్తు ఫయరత్ యసష్ెంగ రకట్ ెంచిెంది. ఫయరత రధాతు నమేెంద్రమోద ీ

బయయెంకక్లల ఆర్సళ ప్ శిఖమగర సమారేశెంలల ఈ యషయాతున తేయౌచ చ తృరు.  



 

 

ii. తాము లేవనెతితన కటలక అెంఱలనఽ అమిషకితెంగ వదిలేయడెంతో ఫయమీ రణ జయ ెంద్ెంలల 

చేరకడద్తు తురణభెంచఽకుననట్ుా  ఆయన రకట్ ెంచారు. రతితృదిత ెంద్ెం ఫయరతీయులెంద్మి 

జీయతాల ైనా, జీవనోతృధి ైనా రతికల రఫయవెం చాసఽత ెంద్తు చ తృరు.  

iii. 2012లల ఆళయాన్ శిఖమగర సద్సఽ్ సెంద్రభెంగ ఆర్సళ ప్ చరచయౌన నేతలు భృద్లు  ట్య్ రు. 

ఆధఽతుక, సమగర, రసర రయోజనదాయక ఆమిథక ఫయగసవమయ ెందాతున ఆళయాన్, ళవవచాా 

రణ జయ ెంద్ దేఱల మధయ సధిెంచాలనేది రమి ఉదేదశెం. 

iv. సఽరక్ితబ ైన నౌకయానాతుకి సెంబెంధిెంచి ‘తరు ఆళయా దేఱల శిఖమగర సద్సఽ్’’(EAS)నఽ 

వచేచ ఏడాది చ నెైనలల తురవఴ ెంచాలతు రధాతు మోద ీఆహవతుెంచారు.  

 

v. ఉగరరదాతున, అెంతమా తీయ నేమలనఽ అమికట్్డాతుకి మమిెంత ముమమరబ ైన రయతానలు 

చేయాలతు, ఐమసలలతు సెంబెంధిత సెంసథలతో సమనవయెం చేసఽకోరలతు తరు ఆళయా దేఱల 



 

 

శిఖమగర సమారేశెం రతినబూతుెంద.ి బయయెంకక్లల జమిగిన 14వ సమారేశెం ముగిెంు సెంద్రభెంగ 

ఈ బేరకు తీమమతుెంచిెంద.ి 

vi. ఫయరత్ ఎెంద్ఽకు చేరలేద్ెంట్.ే. 

a) రణ జయ లలట్ు భమీతతు తీరచడాతుకి, ధరల మధయ వయతాయసతుకి తగిన మిషకరెం 

కతుెంచకతోృ వడెం. 

b) దాదాు 90% వసఽత వుల  ైదిగుమతి సఽెంకలనఽ ఎతితరేళవలా ెంద్ెం ఉెండడెం. 

c) యయధ దేఱల నఽెంచి, ముఖయెంగ చ ైనా నఽెంచి దిగుమతేలు రెలుా రెతేత  రమాద్ెం 

d) అతయెంత తృర ధానయ దేఱల (ఎెంఎఫ్ఎన్) హో దానఽ మమికొతున దేఱలకు ఇరవయౌ్న మిళథతేలు 

మనఽెండడెం. 

e) ట్యమిఫ్ తగిగెంులకు తృర తిదిక ఏడాదిగ 2014తు మిగణ ెంచాలనడెం. 

Art and Culture  

కనకదాస జయెంతి – November 5 

 

i. కనకదాస జయెంతి సధారణెంగ కమణ ట్క రజలు మమియు ముఖయెంగ కురుబౌడ సమాజెం 

జరుుకునే ెండెగ. ఇద ిరతి సెంవత్రెం గొ కయ మమియు సధఽవు శ్రర కనక దాస జనమదినెం 

సెంద్రభెంగ జరుుకుెంట్యరు.  



 

 

ii. గొ సధఽవుకు తురయగ కమణ ట్క రభుతవెం కనక దాస ుట్ ్నమోజునఽ మష్ర ళ లవు దినెంగ 

రకట్ ెంచిెంది. మష్రరయతెంగ ఉనన అతున రభుతవ కమయలయాలు, తృఠఱలలు మమియు 

కయాఱలలు కమణ ట్క గొ సమాజిక సెంసకరతలలల కమికి తురయగ శ్రర కనక దాస జనమదినాతున 

జరుుకుెంట్యభ. 525 రమిికోత్వెం 2019లల జరుగనఽెంద.ి 

ళతుమా రరతలు 

అయతోష్ గొరమికర్స త రక కికసఽత నన చామితరక చితరెం ‘తృతుట్’ : 

  

i. రముఖ బయయ్వుడ్ ద్రికుడె అయతోష్ గొరమికర్స త రక కికసఽత నన ఫయమీ చామితరక చితరెం ‘తృతుట్’. 

1761లల జమిగిన మూడో  తృతుట్ యుద్ధెం ఆధారెంగ రౄతొృెంద్ఽతేనన చితరభుద.ి  

ii. ఆ యుద్ధెంలల తలడిన మమఠ యోధఽడె సదాశివ్మవ్ ఫయవ్, ఆఫ్ఘతుసత న్ ళ ైనాయధితి అహమద్ 

ష అబయద యౌ తృతరలలా  అరుా న్ కూర్స, సెంజయ్ ద్త్ నట్ ెంచారు. సదాశివ్మవ్ ఫయవ్ ఫయరయ తృరవతీ 

బయయ్ తృతరలల కితి సనన్ కతుెంచనఽెంద.ి  

 



 

 

iii. కోరభూసెం, తీక్షణబ ైన చాులతో  అరుా న్ కూర్స, గుబురు గడీెం, కర రతవెం తుెండిన కళా్తో 

సెంజయ్ద్త్, మజసెం తుెండిన గ ట్ుతో కితి లుక్లు ళతుమా  ైఅెంచనాలు  ెంచఽతేనానభ. 

డిళ ెంబరు 6న ఈ చితరెం యడెద్ల కనఽెంద.ి 

ముఖయబ ైన మోజులు 

5 November : World Tsunami Awareness Day (రెంచ సఽనాభూ అవగహన దినెం) 

 

i. In 2019, World Tsunami Awareness Day promotes Target (d) of the "Sendai Seven 

Campaign," which focuses on reducing disaster damage to critical infrastructure and 

disruption of basic services. 

ii. సఽనాభూ రమాదాలకు సెంబెంధిెంచిన యషయాలలల రెంచరయతెంగ రజలలల అవగహన 

 ెంచడాతుకి ఈ మోజు జరుుకుెంట్యరు. తరచఽగ యనాశకరబ ైన సహజ రమాద్ెం నఽెండి నష్ తున 

తగిగెంచడాతుకి ముెంద్సఽత  ఴ చచమిక వయవసథల యొకక తృర ముఖయతనఽ ఇద ినొకిక చ బుతేెంద.ి 



 

 

iii. భృద్ట్  రెంచ సఽనాభు అవగహన దినోత్రతున 5 నవెంబర్స 2016 న 'రఫయవవెంతబ ైన 

యద్య మమియు తరయౌెంు కసరతేత లు' (Effective Education and Evacuation Drills) అనే 

థీమ్తో రెంచరయతెంగ జరుుకునానరు. 

India launches the Mars Orbiter Mission(MOM) , its first interplanetary probe – 5 

November 2013 

  

i. అెంగరక గరహెం  ైమిఱోధనల కోసెం ఫయరత అెంతమిక్ష మిఱోధన సెంసథ చేట్ ్న తృర జ క్్ మెంగళ్ 

యాన్  లేదా మార్స్ ఆమిిట్ర్స భుషన్. 2013 నవెంబరు 5, శ్రరహమికోట్ లలతు సతీష్ ధావన్ 

అెంతమిక్ష కేెంద్రము నఽెండి దీతుతు యజయవెంతెంగ రయోగిెంచారు. 

ii.  షర్స అెంతమిక్ష కేెంద్రెం నఽెంచి ఎస్టఎల్య ళ25 ఉగరహ రహకనౌక దావమ ‘అెంగరక్యాన్’ 

భృద్ల ైెంద.ి ‘మామ్’ మోద్ళలలకి ద్ాసఽక యాెంద.ి ఇద ిమూడె వెంద్ల మోజుల తృట్ు.. దాదాు 

40 కోటా్ కిలలభూట్రాకు  ైగ ద్ారెం రయాణ ెంచి అెంగరక గరహతున చేరుకుెంద.ి  



 

 

iii. అెంగరక గరహెం చఽట్ృ్  కొతున నెలల తృట్ు మిభరభుసాత  జీరనేవషణ, ఆ గరహెం తుమమణెం, 

ఖతుజాల భుశరమెం తదితమలనఽ ఱోధిసఽత ెంద.ి అెంగరక గరహెం  ై యజయవెంతెంగ రయోగలు 

తురవఴ ెంచిన నాలుగో దేశెంగ ఫయరత్ అవతమిెంచిెంది. రయోగిెంచిన భృట్్భృద్ట్ సమే యజయెం 

సధిెంచిన భృట్్భృద్ట్  దేశెం ఫయరత.ే 

iv. భూభునఽెంచి దాదాు ఏడెకోటా్ కిలలభూట్రా ద్ారెంలల ఉనన అెంగరకుణ న చేరడాతుకి సఽమారు 

66 కోటా్ కిలలభూట్రుా  రయాణ ెంచిన 'మామ్' 2014 ళ  ్ెంబరు 24 న గరహ కక్షయలలకి రరేశిెంచే 

సెంకాిష్ ద్శనఽ సజావుగ అధిగభుెంచిెంద.ి మామ్' బరువు 1350 కేజీలు, మికమలు 15 

కిలలలు.  

v. 2014 ళ  ్ెంబరు 24 ఉద్యెం 7.17.32 గెంట్లకు మార్స్ ఆమిిట్ర్స భుషన్ ఉగరహెం అెంగరక 

కక్షయలలకి రరేశిెంచిెంది. అనెంతరెం 8.15 గెంట్లకు భూభుకి సమాచామతున చేరరేళెంద.ి 

అెంగరకుడె 22 కోటా్ కి.భూ. ద్ారెంలల ఉననెంద్ఽన మామ్ నఽెంచి సెంకేతాలు భూభుతు 

చేమేెంద్ఽకు 12 తుభుషలు ట్ ్ెంద.ి 

చితతరెంజన్ దాస్ట జననెం  – 5 నవెంబరు 1870 

 



 

 

i. దేశబెంధఽగ రళదిధ చ ెందిన చితతరెంజన్ దాస్ట (C.R.Das)  (నవెంబరు 5, 1870 - జూన్ 16, 

1925) రముఖబ ెంగయ నాయయరది మమియు సవతెంతరో ోద్యమ నేత. 

ii. ఇెంగా ెండెలల యదాయఫయయసము ూమిత చేసఽకొతు, 1909లల అెంతకు ముెంద్ఽ సెంవత్రములల 

జమిగిన అయ్ూరు బయెంబు కేసఽలల, అభియోగము మోబడిన అరతెందో  ఘోష్  నఽ 

యజయవెంతముగ గ యౌెంచడముతో తన నాయయరద్ వితిత కి శ్రరకరము చఽట్య్ డె. 

iii.  ఈయన 1919 నఽెండి 1922 వరకు కొనసగిన సహయతుమకరణోద్యములల బ ెంగల్ 

తృర ెంతములల రముఖతృతర వఴ ెంచి తరట్ీష్ ద్ఽసఽత లనఽ బఴ సకమిెంచడాతుకి నాెంది యౌకి ఐమోతృ 

దేశ వసత ర లనఽ తగుల బ ట్ ్ సవదేశ ఖాదీతు కట్ ్ అెంద్మికి ఆద్రితృర యుడయాయడె. తన 

భుతరదేతర అభితృర యాలు వయకతరచడాతుకి మోతీలాల్ నెహరూ తో కలళ సవమజ్ తృమ్ీ 

సథ ెంచాడె. 

iv. తరట్ ష్ మజుక వయతిమేకెంగ తోృ మడేెంద్ఽకు ఆయన "తౄరవరీ్స" అనే తిరకనఽ సథ ెంచి తమవత దాతు 

వరునఽ "యౌబమ్ీ"గ మామచరు. కలకతాత  కమోమేషన్ ఏరడాీ క దాతుకి ఆయన భృద్ట్  బేయర్స 

గ తుచేసరు. 

v. ఇెండియన్ నేషనల్ కెంగ రస్ట, గయ ళ షన్్ కు అధయక్షత వఴ ెంచారు. ఆయన మజకటయ జీయతెం 

యావతేత  అనామోగయెంతో బయధ డినట్ క్, భృకకరోతు దీక్ష, ట్ు్ ద్లతో తరట్ ష్ రమి   ై

తోృ మడారు. 



 

 

vi. ఆయన అఴ ెంస యధానాతున నముమతారు. సవతెంతరా ోతున సధిెంచడాతుకి మజయెంగ బద్ధబ ైన 

యధానాలనఽ అనఽసమిెంచాలతు ఫయయెంచేరరు. సమాజ సమరసయతుకి తృట్ు డిన, జాతీయ 

యదాయరగతి రది. ఆయన రరసతావతున ఆయన శిషేయలు అనఽసమిెంచారు. రమిలల సఽఫయష్ 

చెంద్ర బో స్ట వమ తునకగనానరు. 

భూవన్ హజామిక 8వ వరధెంతి – 5 నవెంబరు 2011 

 

i. భూవన్ హజామిక (8 ళ  ్ెంబరు 1926 – 5 నవెంబరు 2011) ఫయరత దేఱతుకి చ ెందిన నేధయ 

గయకుడె, గీతరచభత, సెంగీతకరుడె, గయకుడె, కయ మమియు అసోెం ళతుమా తుమమత. 

అతనఽ "సఽధాకెంత" గ సఽమిచితేడె.  

ii. ఆయనకు మరణానెంతరెం 2019 లల ఫయరత అతేయననత తృౌర ురసకరెం అభన ఫయరత్ రతన 

లభిెంచిెంద.ి 

iii. అతతు తృడిన తృట్లు ముఖయెంగ అసోెం ఫయషలల అతతుచ ే రచిెంచబడాీ భ. అతతు తృట్లు 

మానవతవెం మమియు యశవజతూన సహో ద్రతవ ఫయరలు కయౌగి అనేక ఫయరతీయ ఫయషలలా  

అనఽవదిెంబడ,ి తృడబడాీ భ.  



 

 

iv. ముఖయెంగ బ ెంగయ, ఴ ెంద ీ ఫయషల లలతుకి అనఽవదిెంచబడాీ భ. అస్ెం, శిచమబ ెంగల్ 

మమియు బెంగా దేశ్ మిసర తృర ెంతాల రజల మధయ సమూఴ క, సమాజిక నాయయెం మమియు 

సనఽభూతి నేధాయలలల అతతు తృట్లు తృర చఽరయెం తొృ ెందాభ.  

v. అస్ెం, ఉతతర ఫయరతదేశెంలలతు సెంసకితి మమియు జానద్ సెంగీతాతున ఴ ెంద ీ ళతుమాలల 

రరేశ ట్ ్న గుమితెంు అతనఽ తొృ ెందాడె. అతతుతు 1975లల ఉతతమ సెంగీత ద్రికుతుగ జాతీయ 

పయౌెం ురసకరెం, సెంగీత నాట్క అకడభూ ురసకరెం (1987), ద్మశ్రర (1977), మమియు 

ద్మభూషణురసకమలు (2001) వచాచభ.  

vi. అతతుకి దాదాసఴ బ్ తౄలేకురసకరెం (1992), సెంగీత నాట్క అకడభూ ప లలలప్ (2008) 

లు కడా లభిెంచాభ. 2012లల ఫయరతదేశ మ ెండవ అతేయననత తృౌర ురసకరెం ద్మయభూషణ 

ురసకరెం తొృ ెందాడె. అతనఽ డిళ ెంబరు 1996 నఽెండ ిడిళ ెంబరు 2003 వరకు సెంగీత నాట్క 

అకడభూ చ ైరమన్ గ కడా వయవహమిెంచాడె. 

కటరడలు 

హభుల్న్.. ఆమోసమి ఎఫ్1 రెంచ ఛాెంయన్ ట్ ైట్ ల్ సొ ెంతెం : 

 

i. తరట్న్ మేసర్స లభస్ట హభుల్న్ (బ మి్డ జ్) మమోసమి ఎఫ్1 రెంచ ఛాెంయన్గ తుయౌచాడె. 



 

 

ii.  యుఎస్ట గర ెండ్ ర మేసఽలల మ ెండో  సథ నాతున ద్కికెంచఽకునన అతనఽ ఈ ళజన్లల అతయధిక 

తృభెంటా్తో రెంచ ఛాెంయన్లప్ ట్ ైట్ ల్నఽ క ైవసెం చేసఽకునానడె. బ మి్డ జ్కే చ ెందిన మమో 

మేసర్స బొ ట్యస్ట యుఎస్ట గర ెండ్ ర యజేతగ తుయౌచాడె.  

iii.  హభుల్న్ క మీర్సలల ఇద ి ఆమో రెంచ ట్ ైట్ ల్. వరుసగ మూడోద.ి 2008లల తొయౌసమి రెంచ 

ఛాెంయన్గ తుయౌచిన అతనఽ.. 2014, 2015, 2017, 2018 ళజనాలల ట్ ైట్ ళ్ైా  సొ ెంతెం 

చేసఽకునానడె.  

iv. దిగగజ మేసర్స బ ైక ల్ షేమాకర్స వమిట్ ఉనన అతయధిక ట్ ైట్ ళా్ మికరుీ  (7)కు హభుల్న్ కక ట్ ైట్ ల్ 

ద్ారెంలల ఉనానడె. 

v. తౄరుమలా వన్ రెంచ ఛాెంయన్లప్ రతి ఏట్య ఉెంట్ుెంద.ి ళజన్లల తురవఴ ెంచ ేగర ెండ్ ర మేసఽలలా  

యజయాల ఆధారెంగ యజేతలనఽ తురణభసత రు. గర ెండ్ రలల రద్రినకు తృభెంట్ుా  కేట్యభసత రు. 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>  End of the day  <<<<<<<<<<<<<<<< 

#  For  any uncovered news or correction or  improvement mail me on  

drajesh221@gmail.com  (D.Rajesh, An aspirant of  Competitive  exams). 

mailto:drajesh221@gmail.com


 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 6 నవెంఫయు 2019 Wednesday ✍ 

జాతీమ వయతలు 

తృఠశలలలో  జెంక్ పుడ్ వికరమాలకు కట్టడ.ి 50 మీట్యోలలు రచాయెం కూడా తుషద్ధెం : FSSAI రతితృద్న 

  

i. లోల ఆమోగ్ాలకు హాతు కలిగ్ ెంచ ేఆహామతున (జెంక్ పుడ్) తృఠశలలలో నా వట్ ిమ సమలలో నా 

అభమకుెండా, రచాయెం కూడా చేమకుెండా కట్టడి చేమనఽనానయు. ఈ లక్ష్ాెంతో ది పుడ్ అెండ్ 

సట ెండర్సస్ అథామ ట్ీ ఆఫ్ ఇెండిమా (FSSAI) తుఫెంధనలతో కూడిన భుసభదానఽ యూతృ ెందిెంచి 

విడుద్ల చేసెంద.ి 

ii.  ఈ తుఫెంధనల బేయకు తృఠశలలలో న ేకకుెండా, చఽట్టట కకల 50 మీట్యోలలు కూడా జెంక్పుడ్ 

అభమడెం, రచాయెం చేమడెం తుషద్ధెం.  

iii. కొవుు, ఉు, చక కయ అధికెంగ్ ఉెండ ే ఆహామలనఽ వికరభెంచకుెండా చాడట్బే లక్ష్ాెంగ్ ఈ 

తుఫెంధనలు యూతృ ెందిెంచినట్టో  ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ తెలిెంద.ి 

First-ever movement of container cargo on Brahmaputra : 

 

i. The first-ever containerised cargo movement via Indo-Bangladesh protocol route and 

Brahmaputra river will start from West Bengal’s Haldia. 



 

 

ii. The vessel MV Maheshwari, carrying 53 containers of petrochemicals, edible oil and 

beverage will take 12-15 days to reach the IWAI terminal at Pandu in Assam’s 

Guwahati. 

iii. National Waterway 2 (NW-2) is a section of the Brahmaputra River having a length 

of 891 km between the Bangladesh border near Dhubri and Sadiya in Assam. 

ఇతయ మష్టట ా లు / క ెంద్ర తృలిత తృర ెంతాల వయతలు 

Gujarat anti-terror Bill gets President’s nod : 

 

i. President Ram Nath Kovind has given his assent to the ‘Gujarat Control of Terrorism 

and Organised Crime (GCTOC) Bill’, controversial anti-terror legislation passed by 

the BJP-ruled State in March 2015. 

ii. One of the key features of the new Act is intercepted telephonic conversations would 

now be considered as legitimate evidence. The announcement of the presidential 

assent was made by Gujarat Minister of State for Home Pradeepsinh Jadeja. 



 

 

iii. The Bill, earlier named as the Gujarat Control of Organised Crime Bill, failed to get 

the presidential nod thrice since 2004 when Narendra Modi was the Chief Minister of 

the State.  

iv. In 2015, the Gujarat government re-introduced the Bill by renaming it the GCTOC, 

but retained controversial provisions such as empowering the police to tap telephonic 

conversations and submit them in court as evidence. 

v. Mr. Jadeja said the provisions of the Bill would prove crucial in dealing with 

terrorism and organised crimes such as contract killing, ponzi schemes, narcotics 

trade and extortion rackets. 

మజకీమ వయతలు 

ఎల్జ  అధాక్షుడిగ్ చిమగ్ తృసున్ ఎతునక : 

 

i. లలక్ జనశకతత తృమటట(ఎల్జ ) అధాక్షుడిగ్ చిమగ్ తృసున్ ఎతునకమాాయు.  

ii. తృమటట జాతీమ కయావయగెం చిమగ్నఽ నాతన సయథిగ్ ఎనఽనకుననట్టో  ఆమన తెండిర, క ెంద్రభెంతిర మమ్ 

విలాస్తృసున్ వెలోడిెంచాయు. 

అెంతమా తీమ వయతలు 

వతావయణ ెందాతుకత అబెమ క ట్ాట్ా.  వెైదొలుగుతుననట్టో  ఐమసకు నోట్ీసచిిన ట్రెంప్ సమకయు : 



 

 

 

i. బూతాతృతున కట్టడి చేమడాతుకత 2015లల కుదిమ న తృమ స్ వతావయణ ెంద్ెం నఽెంచి 

వెైదొలుగుతుననట్టో  అబెమ క లాెంఛనెంగ్ ఐకామజా సమితి (ఐమస)కత తెలిమజ సెంద.ి 

ii. చమ తరా తమకబైెన తృమ స్ ెంద్ెం  ైఫాయత్ సహా 188 దేశలు సెంతకలు  ట్ిటన సెంగతి తెలిసెంద.ే 

రధాన భెంతిర నమ ెంద్ర మోద,ీ నాట్ ి అబెమ క అధాక్షుడు ఫమక్ ఫాభా ఇెంద్ఽలల కీలక తృతర 

తోృ షెంచాయు.  

iii. ఆ తముత అబెమ క అధాక్ష్ ఫాధాతలు చేట్ిటన డొనాల్స  ట్రెంప్ ఈ ెందాతున తీవరెంగ్ 

వాతిమ కతెంచాయు. అబెమ క మ శరభల తోృ ట్ీతతాుతున దెఫబతీమడాతుకత; ఫాయత్, చెైనా వెంట్ ిదేశలకు 

సధికయత కలిెంచడాతుక  దీతున తెచాియతు ఆమన ఆమోెంచాయు.  

iv. ెంద్ెం నఽెంచి వెైదొలుగుతాభతు 2017 జూన్ 1న రకట్ిెంచాయు. నోట్ీసఽ ఇచిిన ఏడాది తముత 

అది అభలవుతుెంద.ి అెంట్ే.. వచేి ఏడాద ినవెంఫర్స 4న అబెమ క ఈ ెంద్ెం నఽెంచి ూమ తగ్ 

వెైదొలుగుతుెంద.ి 

Bangladesh anthem now in Sanskrit : 

 



 

 

i. The national anthem of Bangladesh has been given a Sanskrit makeover on the eighth 

death anniversary of the State’s cultural icon — Bhupen Hazarika. 

ii. Ranjan Bezbaruah, the man behind an 11-song audio album released on Tuesday(Nov 

5), negated any political motive behind accommodating the Sanskrit version of Aamaar 

Shonar Bangla, the national anthem of Bangladesh that Nobel laureate Rabindranath 

Tagore had composed, and O Mor Aaapunaar Dekh, the State anthem of Assam. The 

latter was written by Lakshminath Bezbaroa, who revolutionised modern Assamese 

literature. 

iii. Amaar Shonaar Bangla features in Anandini, a new Sanskrit album that Mr. Bezbaruah 

conceptualised, as Ayee Swarnila Bangla, while O Mur Aapunar Dekh asAho Atmanah 

Desha. 

 
స ైన్్ అెండ్ ట్ెకనలజీ  

సౌయ కుట్టెంఫ హద్ఽద లు దాట్ేసన ‘వభేజర్స-2’ : 

 

i. అబెమ క అెంతమ క్ష్ సెంసథ  (నాస)కు చెెందిన వభేజర్స-2 వయాభనౌక సౌయ కుట్టెంఫ మ ధితు దాట్ ి

వెళో్లతోృభెంది. సాయుాడి రఫావెం లేతు, తామెంతయ భాధాభాతున (ఇెంట్ర్సస టలాో ర్స సపస్ మీడిమెం-

ఐఎస్ఎెంకు) చేయుకుెంద.ి 



 

 

ii.  బూమి నఽెంచి మనబైెన 4 ద్శఫాద ల తముత ఈ వయాభనౌక ఈ లక్ష్యాతున సధిెంచిెంది. దీెంతో ఆ 

ఘనతనఽ సధిెంచిన మ ెండో  వయాభనౌకగ్ చమ తర సిషటెంచిెంది. 2012లల వభేజర్స-1 ఆ రతేాకతనఽ 

అెంద్ఽకుెంది. 

iii. 11 తలిమన్ బైెళ్లో  : వభేజర్స-2కు సాయుాడికత భధా రసఽత త ద్ాయెం 

iv. 19 గెంట్లు : వభేజర్స-2 నఽెంచి బూమికత సభాచాయెం అెంద్డాతుకత డుతునన సభమెం 

v. 1977 : వభేజర్స-1, 2 వయాభనౌకలనఽ రయోగ్ ెంచిన సెంవత్యెం 

ఆమ థక అెంశలు 

పపస్ఫుక్ గూర ప్ కొతత  లలగ్ో : 

 

i. పపస్ఫుక్ తాజాగ్ తన లలగ్ోనఽ భామ ిెంద.ి తన అనఽఫెంధ కెం తూలు జతచేమ న అనెంతయెం జమ గ్ న 

భాయునఽ సాచిసాత  ఈ లలగ్ో ఉెంద.ి పపస్ఫుక్ అనే వయణభాలనఽ కాట్ల్ అక్ష్మలుగ్ చేస.. కొతత  

తౄెంట్లలకత భామియు.  

ii. తూలెం, ఆకుచిలతో తృట్ట వెంగెండు యెంగు, ఎయుు, నామ ెంజ యెంగులతో కలగలిన యెంగులతో కొతత  

లలగ్ో తీసఽకొచిిెంద.ి తదాుమ ఇతయ ఫరా ెండోనా లలగ్ోలల కతుెంజ శయు.(తూలెం-పపస్ఫుక్, ఆకుచి-

వట్్ప్, వెంగెండు, ఎయుు, నామ ెంజ-ఇన్సట గ్ర మ్). 



 

 

iii. ఇన్సట గ్ర మ్, వట్్ప్లు పపస్ఫుక్కు చెెందినవతు క వలెం 29 శతెం భెంది అబెమ కనఽో  భాతరబే 

గుమ తెంచినట్టో  క సమ ులల తేలిెంద.ి అెంద్ఽక  రజలకు తభ కెం తూ అెందిసఽత నన ఉతతుత ల గుమ ెంచి 

తెలిమజ మాలి్న అవసయెం ఉెంద్తు క ఫాో గ్ తోృ స్టలల పపస్ఫుక్లల మసఽకొచిిెంది. 

Finance Minister launches two IT initiatives ICEDASH and ATITHI : 

 

 Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled two new IT Initiatives – ICEDASH 

and ATITHI for improved monitoring and pace of customs clearance of imported 

goods and facilitating arriving international passengers. 

 ICEDASH is an Ease of Doing Business monitoring dashboard of the Indian Customs 

helping the public see the daily Customs clearance times of import cargo at various 

ports and airports. 

 The ATITHI app will facilitate hassle-free and faster clearance by Customs at the 

airports and enhance the experience of international tourists and other visitors at the 

airports. 

   Appointments 

IndusInd Bank appointed Sumant Kathpalia as new MD & CEO : 

 



 

 

 A private sector lender, IndusInd Bank has appointed its consumer banking 

head Suman Kathpalia, as its new Managing Director (MD) and Chief Executive 

Officer (CEO). 

 He will replace Romesh Sobti, who will be retired in March 2020. Before joining 

IndusInd Bank, Sumant Kathpalia headed consumer loans vertical at ABN Amro 

Bank and joined IndusInd Bank in 2008. 

Reports/Ranks/Records 

Indian lungs under extreme stress : 

 

i. Acute respiratory infections (ARI) accounted for 69.47% of morbidity last year 

which was the highest in the communicable disease category, leading to 27.21% 

mortality. 

ii. Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West 

Bengal reported a large number of patients and fatalities due to ARI as per the 

National Health Profile-2019, which was recently released by the Union Health 

Ministry. 



 

 

iii. According to World Health Organisation, acute respiratory infection is a serious 

ailment that prevents normal breathing function and kills an estimated 2.6 million 

children annually every year worldwide. 

Guyana to be fastest growing country in the world next year at 86% : 

 

 According to the International Monetary Fund (IMF), Guyana’s GDP is expected to 

be more at 86% in 2020 after expanding 4.4% in 2019. 

 This growth expectation had done after Exxon Mobil Corp.’s discovery of oil at 

Guyana. Guyana’s economy will grow more than three times within five years. 

 Guyana’ GDP is to get fourteen times as fast as China’s GDP in 2020. Guyana is 

projecting $300 million in petroleum revenue in 2020. 

 It is a country of South America with 7,80,000 population and neighbour countries 

are brazil & Venezuela. 

 The oil sector will represent about 40% of the economy within five years. 

 It crosses $4billion annual Gross domestic product (GDP) and also it will expand to 

about $15 billion by 2024. 

సతుభా వయతలు 

స ైనా నెహాుల్ ై ఫయోక్ : 



 

 

 

i. స ైనా నెహాుల్ ఫయోక్కు అమోల్ గుతృత  ద్యశకతుెం వహిసఽత నానయు. ట్ ీసమటస్ ఫాానర్స ై బూషణ్ 

కుభార్స తుమ మసఽత నానయు.  

ii. తొలుత ఈ సతుభాలల స ైనా తృతరకు శరదాధ  కూర్స సెంతకెం చేశయు. ఆబె చాలా మోజులు తృతర కోసెం 

కషటడాస యు. ఆబె పస్టలుక్నఽ కూడా విడుద్ల చేశయు. కతూ, కొతున కయణాల వలో ఆబె సతుభా 

నఽెంచి తుకొనానయు. ఇుడు ఆబె తృతరనఽ మ ణీతి చోతృర  తోృ షసఽత నానయు. 

కీరడలు 

భనఽ ఫాకర్సకు సడ.ి దీక్కు ట్ోకోా ఫెయుత  : 

 

i. ఆసమా షూట్ిెంగ్ ఛాెంమన్షప్లల ఫాయత మువ క యట్ెం భనఽ ఫాకర్స సతాత  చాట్ిెంద.ి భహిళ్ల 

10 మీట్యో ఎభర్స సటల్ విఫాగెంలల ఆబె సుయణెం క ైవసెం చేసఽకుెంద.ి 

ii. దీక్ కుభార్స ట్ోకోా లిెంక్్ ఫెయుత  సెంతృదిెంచాడు. ుయుషుల 10 మీట్యో ఎభర్స మ ైపల్ 

ఈవెెంట్ోో  కెంసాెం గ్ లవడబే కక.. లిెంక్్కు కూడా అయహత సధిెంచాడు.  

 

యవికుభార్స ై నాలుగ్ ళో్ తుషపధెం : 
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తెలెంగణ రయతలు 

TSFDC ఛెైయభన్గ ఫాధమతలు ళీకమ ెంచిన వెంటేయు : 

  

i. తెలెంగణ అటవీ అబువిదధధ  సెంసథ (TSFDC - Telangana State Forest Development 

Corporation Limited) ఛెైయభన్గ వెంటేయు రతాప్మ డ్డి  ఫుధరయెం(Nov 6) దవీ ఫాధమతలు 

చేటాా యు. ఈ దవిలో ఆమన మ ెండ్ేళ్ల  పటు కొనసగుతాయు.  

ii. భాసబ్ టామెంక్ అటవీ అబువిదధధ  సెంసథ  కమమలమెంలో జమ గ న ఈ కయమకరభెంలో అటవీఱఖ భెంత్రర 

ఇెందరకయణ్మ డ్డి , రతేమక రధాన కయమదమ ి మజేశ్ీర్స త్రరమీ, అటవీ అబువిదధధ  సెంసథ  వీళ, ఎెండ్ ీ

యఘువీర్సపలగొ ని వెంటేయుకు అబునెందనలు తెలిపయు. 

„మ ైతేమెంతరెం‟ ళేవలకు జాతీమ గుమ తెంు : 

 

i. సగు ఖయుులు తగ ొెంచి అననదాతకు ఆమ థకెంగ అెండగ నిలరలనన ఉదేదశ్ెంతో „టరా కార్స ఆన్ 

డ్డభాెండ్‟ ేయుతో యౄప ెందధెంచిన మ ైతేమెంతర మాప్ ళేవలకు జాతీమసథ భ గుమ తెంు దక్కెందధ.  



 

 

ii. ఈ మాప్ ళేవలిన మ ైతేలకు అెందఽఫాటులోక్ తెచేుెందఽకు కిల చేళన  నియభల్ జిలాల  కలెకార్స 

ఎెం.రఱెంత్ర దధల్లలలో నియీఴ ెంచిన డ్డజిటల్ టరా న్్పమేభషన్ కయమకరభెంలో మజమసబ సబుమడె సఽమేశ్

రబు చేతేల మీదఽగ  ుయసకమనిన అెందఽకునానయు. 

ఱట్్ ఛెైయభన్గ భళ్లల ర ెంకటేశ్ీర్సమ డ్డి  : 

 
i. తెలెంగణ కరరడ్ా పర ధధకయ సెంసథ  (ఱట్్) ఛెైయభన్ అలిలుయెం ర ెంకటేశ్ీర్సమ డ్డి  అెంక్త ఫావెం, నిఫదధతతో 

తన ఫాధమతలనఽ న యరేయుసఽత నానయని మషార కరరడల భెంత్రర శ్రరనిరస్గౌడ్ అనానయు.  

ii. భమో మ ెండ్ేళ్ల  పటు తన దవీ కలానిన ప డ్డగ ెంచడెంతో ఎల్లఫ ళేాడ్డమెంలోని ఛాెంఫర్సలో 

ర ెంకటేశ్ీర్సమ డ్డి  మ ెండ్ోసమ  ఱట్్ ఛెైయభన్గ ఫాధమతలు ళీకమ ెంచాయు. 

iii. గత భూడ్ేళ్లలో ఱట్్ ఛెైయభన్గ తన ఫాధమతలనఽ సభయథెంగ నియీమ తెంచిన ర ెంకటేశ్ీర్సమ డ్డి  భమో 

మ ెండ్ేళ్ైల  కొనసగనఽెండడెం సెంతోషకయెం అని తెలిపయు. 

iv.  ఈ కయమకరభెంలో టీఎస్ఐఐళ  ఛెైయభన్ ఫాలభలుల , అగరఱరరణి జిభానసా్ అయుణామ డ్డి  తదధతయులు 

పలగొ నానయు. 

ఆెంధరరదేశ్ రయతలు 

ఏ తెలుగు అకడమీ ఛెైర్సయ్న్గ లక్ష్ీభపయీత్ర : 

 



 

 

i. ఏ తెలుగు అకడమీ ఛెైర్సయ్న్గ నెందభూమ  లక్ష్ీభపయీత్రని నిమమిసాత  రబుతీెం ఉతత యుీలు 

జామీ చేళెందధ.  

ii. ఏ ునర్సవమవళథకయణ అనెంతయెం ఴ ైదమఫాద్లోని తెలుగు అకడమీ విబజన ూమ త కలేదఽ. 

N.K. Prasad takes over as in-charge CS of AP : 

 

i. Neerabh Kumar Prasad took over as the in-charge Chief Secretary (CS) of 

Government of Andhra Pradesh at the Secretariat following the transfer of L.V. 

Subrahmanyam.  

ii. Mr. Subrahmanyam handed over the charge to Mr. Prasad, who was the Chief 

Commissioner of Land Administration and Special Chief Secretary (Environment, 

Forest and Science and Technology). The government is looking for suitable officers 

to succeed Mr. Prasad as full-time CS. 

ఇతయ మష్టా ర లు / కేెందర పలిత పర ెంతాల రయతలు 

Kerala government clears Net connectivity project : 

 

i. The Kerala government has officially cleared the K-Fon project aimed at providing 

free high speed Internet connection to over 20 lakh BPL families in the State.  



 

 

ii. The Cabinet, accorded administrative sanction for the ₹1,548-crore project which will 

also provide Net connectivity at affordable rate for families which do not fall in the 

BPL bracket. 

Bihar to ban diesel autos : 

 

i. With air pollution turning severe in over the last few days, the Bihar government has 

decided to ban diesel-run autorickshaws from 2021 in the city and adjoining areas.  

ii. It also decided to conduct pollution tests on private vehicles. 

మజకరమ రయతలు 

BSP reappoints Danish Ali as its LS leader : 

 

i. Ahead of the winter session of Parliament that commences on November 18, Bahujan 

Samaj Party (BSP) chief Mayawati reappointed Kunwar Danish Ali as the party‟s 

leader in the Lok Sabha. 

ii. Mr. Ali was removed as the party leader in the first session of the 17th Lok Sabha 

after he differed with it over crucial political issues such as the triple talaq Bill and 



 

 

the abrogation of special status to Jammu and Kashmir. While the BSP supported 

both the issues, Mr. Ali registered his opposition on the floor of the House. 

Defence News 

Biggest US-Bangladesh Navy exercise starts in Chattogram, Bangladesh : 

 

 The second phase of the biggest US- Bangladesh Navy exercise named „Cooperation 

Afloat Readiness and Training (CARAT)- 2019‟ started in Chattogram, Bangladesh. 

 CARAT is one of the U.S. Navy‟s longest continually running exercise in South Asia 

and Southeast Asia. 

 The exercise provides an opportunity to gain a better understanding of the operational 

activities of the Navies of two countries and to get acquainted with advanced 

technology through various theoretical and practical training. 

 USA 40th and current Chief of Staff of the Army is General James C. McConville 

ఆమ థక అెంఱలు 

ADB to give $451 mn for Chennai-Kanyakumari Industrial Corridor power links : 

 



 

 

 The Asian Development Bank will provide a $451 million (about Rs 3,200 crore) 

loan to strengthen power connectivity between the southern and northern parts of the 

Chennai-Kanyakumari Industrial Corridor (CKIC) in Tamil Nadu. 

 The total cost of the project is $653.5 million, of which the government will 

provide $202.5 million. 

 The estimated completion date is the end of 2024. The project will help promote 

economic development by delivering a more reliable and competitive power supply 

for industry and services in the state, which will in turn spur jobs and improve 

livelihoods. 

సదసఽ్లు 

PM Modi inaugurates 5th India International Science Festival @Kolkata: 

  

 Prime Minister Narendra Modi inaugurates 5th India International Science Festival 

(IISF) at Biswa Bangla Convention Centre, Kolkata through video conferencing. 

 The theme of the festival is “RISEN: Research, Innovation and Science 

Empowering the Nation” reflects the aspirations of 21st century India. The aims of 

IISF is to build a strategy for inclusive advancement of Science and Technology. 

 The India International Science Festival (IISF) was launched in 2015 to promote 

Science and Technology. 



 

 

 The goal of the Science festivity is to help youth, develop 21st-century skills, with a 

focus on scientific knowledge, creativity, critical thinking, problem-solving, and 

teamwork. 

Persons in news 

సాపమ త దామక నవలలోల  ఆమేక నామమణ్ యచన : 

 

i. అతమెంత సాపమ తదామకెంగ నిలిచి, సభాజానిన ఎెంతగనో రఫావితెం చేళన అదఽబతబ ైన వెంద 

నవలలోల  రఖామత ఫాయత యచభతలు ఆమేక నామమణ్, సలాభన్యలద , అయుెంధత్రమయ్, వికరమ్ళేథ్

ల యచనలుననటుల  బీబీళ ర లల డ్డెంచిెందధ. 

ii. „సీమి అెండ్ ప రెండ్్‟(ఆమేకనామమణ్), „దధ గడ్ ఆఫ్ సభల్ థధెంగ్స్‟(అయుెంధతీ మయ్), „దధ 

భూర్స్ లాసా్ ళ ై‟(సలాభన్ యలద), „ఎ సాటఫుల్ ఫాయ్‟(వికరమ్ళేథ్), „ఎ హౌస్ పర్స మిసార్స బిఱీస్

‟( వీఎస్ నభీపల్)నవలలు ఈ జాబితాలో ఉననటుల  బీబీళ  ఆరా్స్ సెంచాలకులు జ ెంటీ కేలపో ల్ 

తెలిపయు. 

Reports/Ranks/Records 

దేశ్ెంలో డ్ావు బూమి 16.96%. లెకక తేలిున రేసా్లామెండ్ అటాల స్-2019 : 



 

 

  

i. సఽవిఱల ఫాయత బూఫాగెంలో ఇటికర 16.96% బూభులు నిక్మకుెండ్ా డ్డఉనానభ. కేెందరెం 

తాజాగ విడెదల చేళన „రేసా్లామెండ్ అటాల స్-2019‟ రకయెం ఈ లెకక తేలిెందధ.  

ii. గర మీణాబువిదధధ  ఱఖ నేతితీెంలోని లామెండ్ మ కయుి ల విఫాగెం ఇసోర తో కలిళ 2008-09 నఽెంచి 

2015-16 భధమ కలెంలో దేశ్రమత ెంగ ఉనన డ్ావు(వమయథ) బూభులోల  వచిున భాయులనఽ 

భామెంగ్స చేభెంచిెందధ.  

iii.  ఏలో 14.71%, తెలెంగణలో 12.71% బూమి ఇలా విథాగ మిగ లిెందధ. గత ఏడ్ేళ్లలో 

దేశ్రమత ెంగ డ్ావు బూభులు సగటున 0.26% బేయ తగొ భ. ఏలో 0.49% బేయ తగొగ, 

తెలెంగణలో భాతరెం 0.34%  మ గభ. 

iv. ముతత ెం 18 మష్టా ర లోల  డ్ావు బూమి తగ ొెందధ. అతమధధకెంగ జభూభకశ్రభర్సలో 1.75లక్షల చదయు 

క్లోమీటయల(చ.క్.మీ.) బూమి విథాగ ఉెందధ. 

v. డ్ావు బూభులు  మ గ న 11 మష్టా ర లోల  తెలెంగణ కడ్ా కట.ి ఇకకడ ఏడ్ేళ్ల  వమవధధలో 377.79 

చ.క్.మీ. విథా బూమి  మ గ ెందధ. 

vi. .అతమధధకెంగ ఖభభెం జిలాల లో 255.85 చ.క్.మీ వయెంగల్ జిలాల లో 129.10చ.క్.మీ.నియుయోగ 

బూమి  మ గ ెందధ. 

 

Grand Masters #Chess : 



 

 

 

అరయుి లు 

Serbia‟s Sara Damnjanovic wins “Miss Asia Global title 2019” : 

  

 The 5th Edition of „Miss Asia Global Title 2019‟ was organized at Gokulam 

Convention centre in Kochi, Kerala. Sara Damnjanovic from Serbia has been 

crowned „Miss Asia Global 2019‟. 



 

 

 The title is given to the winner from the Asian region. Nguyen Thi Yen Trang from 

Vietnam was awarded the Miss Asia title given to the winner from the rest of the 

world. 

 Samiksha Singh from India won the sub-title of „Miss Beautiful Face‟ Title. The 

Next „Miss Asia Global Title 2020‟ will be held in Malaysia. 

Art and Culture  

Prakash Utsav festivities from Nov 7 : 

 

i. Prakash Utsav, the birth anniversary celebrations of the First Sikh Guru, Guru Nanak, 

will be celebrated on a grand scale in Telangana from November 7-12. 

ii. To mark the 550 birth celebrations, Prabhandak committees of Gurudwara Sri Guru 

Singh Sabha at Ashok Bazar in Afzalgunj and Gurudwara Saheb Secunderabad have 

joined hands to make the celebrations a huge success. 

భుఖమబ ైన మోజులు 

National Cancer Awareness Day – November 7 

 



 

 

i. National Cancer Awareness Day was first announced by the Union Health Minister 

Dr. Harsh Vardhan in September 2014.  

ii. Therefore, the first time it was celebrated in the year 2014. This day focuses on the 

early detection and cure of cancer. 

iii. Harsh Vardhan first time launched the state-level movement on cancer control. On 

this day people were encouraged to report to government hospitals, CGHS and 

municipal clinics for the free screening. 

iv.  Information booklets were also be circulated to generate awareness on how to avoid 

getting cancer and to look for signs of early symptoms. 

v. The government of Kerala proposed the "Suhurtham" scheme for making cancer 

treatment free in districts and medical college hospitals. 

7 November - Infant Protection Day (శివు యక్షణ దధనెం) 

 

i. Infant Protection Day is observed on 7 November to spread awareness regarding 

protecting, promoting and developing infants.  

ii. No doubt infants are tomorrow‟s citizens. Therefore, it is necessary to protect them as 

they are the future of the world. 

 

బిన్ చెందర పల్ జననెం – 7 నవెంఫయు 1858 



 

 

  

i. బిన్ చెందర పల్ (నవెంఫయు 7, 1858 – బే 20, 1932) సఽరళదధ సీతెంతరయ సభయ 

యోధఽడె భమ ము లాల్ ఫాల్ పల్ తరమెంలో భూడవ రడె. 1905 లో ఫ ెంగల్ విబజనకు 

వమత్రమేకెంగ పో మడ్ాడె.  

ii. జాతీయోదమభ త్రరక ఫెంద ే భాతయెంనఽ ముదలు  టాా డె. ఆ త్రరకలో అయబిెందో రర ళన 

రమసనిక్ సెంఫెంధధెంచిన కేసఽలో వమత్రమేకెంగ సక్షమెం ఇవీనెందఽన ఆయు భాసలు జ ైలు శిక్ష 

అనఽబవిెంచాడె.  

iii. గెంధ ీ సయథామనిన, ఆమన ళదాధ ెంతాలనఽ, భుఖమెంగ ఖిలాపత్ వెంట ి పో మటాలలో 

ఆధామత్రభకత, భతభు, సీతెంతరయ పో మటభులకు లెంక   టాడ్ానిన వమత్రమేక్ెంచాడె. ఫరహభ 

సభాజెంలో సబుమడ్ెైన పల్ క వితెంతేవునఽ విరహభాడ్ాడె. 

iv. 07-11-1858వ సెంవత్యెంలో నాట ి ఫ ెంగల్లోని (నేట ి ఫెంగల దేశ్) ళలహట్లో జనిభెంచాయు. 

ఫరహభసభాజెంలో చేమ  ఆ ళదాధ ెంతాలనఽ రచాయెం చేఱయు. రజలనఽ ఉతేత జమ చ ేఉనామసకుడ్డగ 

ేమ ెందాయు.  

v. వెందేభాతయెం ఉదమభ రమత లో ఫాగెంగ మజభెండ్డరలో ఈమన రసెంగ ెంచిన పర ెంతానిన ‘పల్ 

చౌక్’ అని లుసఽత నానయు. 



 

 

vi.  భచిల్లటనెంలోని ఆెంధర జాతీమ కయీఱల ఈమన ఉనామసల రఫావెంతోన ే ఏమటు 

చేమఫడ్డెందట. టిరఫూమన్, నామ ఇెండ్డమా, వెందేభాతయెం ముదలెైన త్రరకలోల  ఈమన యచనలు 

ఎనోన రచఽమ ెంఫడ్డనాభ.  

vii. గెంధీజీతో విఫేదధెంచిన కయణెంగ ఈమనకు తగ న గుమ తెంు మలేదెంటాయు. ఆనాట ిమజకరమాలోల  

రధాన పతరధాయులెైన లాలా లజత్రమయ్, ఫాలగెంగధర్స త్రలక్, బిన్ చెందరపల్ అనే నామక 

తరమానిన ‘లాల్, ఫాల్, పల్’ అని సగౌయవెంగ లిచేరయు. 

ఆచాయమ ఎన్.జి.యెంగ జననెం – నవెంఫయు 7, 1900 

 

i. ఆచాయమ ఎన్.జి.యెంగ గ రళదఽధ డ్ెైన గోగ నేని యెంగనామకులు (నవెంఫయు 7, 1900 - జూన్ 9, 

1995) ఫాయత సీతెంతరయ సభయయోధఽడె, పయలబ ెంటు సబుమడె భమ ము మ ైతే నామకుడె. 

మ ైతాెంగ విధానాలకు భదదతేనిచిున ఈమననఽ ఫాయత మ ైతాెంగ ఉదమభతగ ఫావిసత యు. 

ii. యెంగ, 1900, నవెంఫయు 7 న గుెంటృయు జిలాల  నిడెఫరర లులో గోగ నేని నాగమమ, అచుభాెంఫ 

దెంతేలకుజనిభెంచాడె. నిడెఫరర లులో పర థమిక విదమనఽ భుగ ెంచఽకొని, గుెంటృయు ఆెంధరా  

క్రలామన్ కయీఱల నఽెండ్డ టాబదఽర డ్ెైనాడె.  



 

 

iii. 1926 లో ఆక్్పరి్స విశ్ీవిదామలమెం నఽెండ్డ ఆమ ధఱసత రభులో బి.లిట్ ప ెందధ ఫాయతదేఱనిక్ 

త్రమ గ వచిున తమీత భదరా సఽ లోని చుమ కయీఱలలో ఆమ థక ఱసత ర ఆచాయుమనిగ ఉదో మగ 

జీవితానిన పర యెంబుెంచాడె. ఇతడె ఴేతేరదధ. 

iv. 1933వ సెం.లో యెంగ సధ ెంచిన మజకరమ విదామలమానిన భహాతాభగెంధ ీ పర యెంబుెంచాయు. 

కొణిజేట ి మోశ్మమ కడ్ా యెంగ శిషేమడ్.ే ఈ పఠఱల సభితేలకు సజీవ సక్షమెంగ నేటిక్ 

నిడెఫరర లులో కొనసగుతేెందధ.  

v. యెంగ సఽదీయఘ కలెం పయలబ ెంట్ సబుమనిగ మ కయుి  సిలాెంచి, గ న్ననస్ ఫుక్లోక్ ఎకకయు. చితత యు, 

శ్రరకళ్హళత , గుెంటృయు లోక్సబ నియోజక వమొ ల నఽెంచి ఎనినక  ై ఆమన పర త్రనిధమెం 

వఴ ెంచాయు. 

vi. 95 సెంవత్మల వమసఽ్లో ఆమన అనామోగమెంతో 1995 జూన్ 8వతేదీన నిడెఫరర లులోని 

ఆమన సీగిహబ ైన గోబూమిలో తేదధఱీస విడ్డచాయు. 

C.V. మభన్ జననెం - నవెంఫర్స 7, 1888 

 

i. ళ.వి.మభన్ (నవెంఫర్స 7, 1888 - నవెంఫర్స 21, 1970) ఫాయతదేఱనిక్ చెెందధన రభుఖ ఫౌత్రక 

ఱసత రరేతత . మభన్ ఎప కా్నఽ కని టాా డె.  



 

 

ii. 1930 డ్డళ ెంఫయులో మభన్కు నోఫ ల్ ఫహృభత్ర వచిుెందధ. 1954లో ఫాయత రబుతీెం 

ఆమననఽ ఫాయతయతన ుయసకయెంతో సతకమ ెంచిెందధ.  

iii. 1928లో పఫరవమ  28న ఈమన మభన్ ఎప కుా నఽ కనఽగ నన సెందమబనిన ుయసకమ ెంచఽకుని 

ఫాయతదేశ్ెంలో పఫరవమ  28వ తామీఖఽనఽ జాతీమ విజాా న దధనోత్వెంగ (నేషనల్ ళ ైన్్ డ్ే) 

జయుుకొెంటాయు. 

iv. 1928 పఫరవమ  28 న మభన్ ఎప కుా  అెంటే పయదయికెంగ ఉనన ఘన లేదా దరవ లేదా రము 

భాధమభెం గుెండ్ా కెంత్రని రసమ ెంచేళనుడె అదధ తన సీఫారనిన భాయుుకుెంటుెందధ. ఈ 

దిగ ీషమానిన 1928 భామ ు 16 న ఫ ెంగుళ్ొయులో జమ గ న ఱసత రజాులసదసఽ్లో చాెంచాడె. 

అెందఽకే బిరటీష్ రబుతీెం 1929లో న ైట్హృడ్ బియుదఽతో సతకమ ెంచిెందధ. 

కరరడలు 

Official emblem unveiled for FIFA U-17 Women‟s World Cup India 2020 : 

 

 The official emblem of FIFA U-17 Women‟s World Cup for the year 2020 which 

is to be conducted in India was unveiled. 

 The emblem was unveiled by Fédération Internationale de Football 

Association(FIFA) and Local Organising Committee(LOC) at the launch event in the 

gateway of India, Mumbai, Maharashtra. 





 

 

 ✍  కభ ెంట్ అ ైర్స్ 8 నవెంఫయు 2019 Friday ✍ 

జాతీమ యయతలు 

Kartarpur pilgrims need passports, OCI cards. Ministry clarifies after Pakistan Army 

contradicts Imran statement waiving passport requirement : 

 

i. Indian passports and Overseas Citizen of India (OCI) cards will be necessary for 

pilgrims visiting the Kartarpur Sahib shrine for the 550th birth anniversary of Guru 

Nanak, the External Affairs Ministry said. 

ii. The statement sought to clarify the confusion that had arisen after the spokesperson 

of the Pakistan Armed Forces contradicted Prime Minister Imran Khan‘s statement 

waiving the need for passports for Indian Sikh pilgrims. 

iii. As a special gesture, Pakistan announced concessions on the auspicious occasion of 

550th birth anniversary of Baba Guru Nanak to facilitate pilgrims. This has been 

refused by India. 

iv. India and Pakistan signed an agreement on October 24 laying down the rules to be 

followed during the celebrations at Kartarpur that are expected to see thousands of 

pilgrims from all over the world. 

ఇతయ భష్టర ా లు / కైెందర పయౌత పర ెంణాల యయతలు 



 

 

తీవర తేపనఽగ ఫుల్ఫుల్ : 

 

i. ఫెంగమాఖాతెంలో తేపనఽ ఏయూడుెంథి. థీనికూ ఫుల్ఫుల్ అని నేయు న ట్టర యు. 

ii. రసఽత తెం డుర తీయెం య ైుగ మనిసఽత ను ఈ తీవరతేపనఽ భభ ెంత ఫలడు ఈ ధ ల 9న తన 

థిశనఽ ఉతతయ ఈరనే థిశగ భాయుుకుని శ్చుభ ఫ ెంగల్, ఫెంగా థేశ్ మీదఽగ య మలా  అవకశెం 

ఉనుట్లా  యణావయణ అదికయులు చెఫుతేధాుయు. 

అెంతభా తీమ యయతలు 

ఇక 6జీ చెైధా భ రోధనలు పర యెంబెం : 

   

i. ట్ెయౌకెం యెంగెంలో చెైధా జోయు న ెంచెంథి. 6జీ ల లుేలర్స సభవీసఽలన  ై అదికభ కెంగ భ రోధన 

పర యెంమెంచెంథ.ి థేశయేతెంగ సార్సఫస్టర  5జీ లేవలనఽ పర యెంమెంచన కొథిిభోజులకై ఈ చయేనఽ 

చేట్రడెం గభధాయహెం.  

ii. కొతతతయెం ట్ెయౌకెం భ జాా నెం విషమెంలో అఫెభ క, పరుతే థేరల ఆదిణాేనిు ణోలభజని 

రెంచ శకూతగ ఎదగలనుథ ేచెైధా లక్ష్ేెం.  



 

 

iii. చెైధా గత ధ ల 31న 5జీ సభవీసఽలనఽ పర యెంమెంచెంథి. థీని డౌన్లోడ్ యేగెం రసఽత త 4జీ కధాు 10 

నఽెంచ 100 భ ట్లా  ఎకుువగ ఉెంట్లెంథ.ి డెైవైర్స అవసయెంలేని కయుా , కిత్రరభ ఫేధసఽ్ణో నడుచ ే

ఇతయ సధధాలకు ఇథ ిరయోజనకయెం.  

iv. దక్షుణ కొభ మా, అఫెభ క, బరట్న్ కడా ఈ ఏడాథి 5జీ లేవలనఽ పర యెంమెంచాబ. 

China cracks down on video gaming : 

 

i. China has imposed a curfew to limit the time spent by children playing games online, 

in the latest part of a government crackdown on youth gaming addiction. 

ii. The regulations will mean those under 18 cannot play games online between 10 p.m. 

and 8 a.m., and for only 90 minutes at a time during the daytime. 

ల ైన్్ అెండ్ ట్ెకులజీ  

27న నఎస్టఎల్వీ-ల47 రయోగెం : 

i. పటయత అెంతభ క్ష్ రయోగ కైెందరఫైెన ధ లా యు జిలాా లోని సతీశ్ ధవన్ లేూస్ట ల ెంట్ర్స ష్టర్స నఽెంచ ఈ 

ధ ల 27వ ణేథ ీఉదమెం 9.30 గెంట్లకు పొ లార్స రట్ిల ైట్ లాెంచ్ య ళికల్-ల47 యహక ధౌకనఽ 

నిెంగ లోకూ ెంనేెందఽకు రసత యైేతతలు సధాుహాలు చేసఽత ధాుయు.  

ii. నఎస్టఎల్వీ యహక ధౌక థాీభ కభోర రట్-3 ఉగరహెంణోపట్ల విథేరలకు చెెంథిన 14 

ఉగరహాలనఽ నిభవీత కక్ష్ేలో రయేశ న ట్రనఽధాుయు.  



 

 

IIT-Madras launches affordable standing wheelchair 

 

 Indian Institute of Technology-Madras, in collaboration with Phoenix Medical 

Systems, launched the country‘s first indigenously-designed standing wheelchair. 

 wheelchair named ―Arise‖, was designed and developed by the TTK Centre for 

Rehabilitation Research and Device Development (R2D2), headed by Sujatha 

Srinivasan, a professor in the Department of Mechanical Engineering at IIT-Madras. 

 The wheelchair is priced at Rs 15,000. The assistive device helps the wheelchair-

bound move from a sitting to standing position, and vice-versa, independently. 

  సదసఽ్లు 

BIMSTEC nations urged to work together : @ BIMSTEC conclave of ports in 

Visakapatnam 

    

i. Union Minister of State for Shipping (Independent charge) Mansukh Mandaviya was 

participating as chief guest at the inaugural of the two-day BIMSTEC conclave of 

ports in Visakapatnam. 



 

 

ii. He said India would be of great use to the other six member-nations in BIMSTEC – 

Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar, Sri Lanka and Nepal. 

iii. Mr. Mansukh Mandaviya pointed out that the ship-building industry in the country 

would get a boost with a ship design and model testing centre coming up at IIT- 

Kharagpur. The facility would be the first of its kind in the country. 

iv. On the proposed single window system, he said it would bring the major ports (12 in 

all) in the country under one roof, and benefit the importers and exporters. 

v. BIMSTEC fullform : Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Co-operation 

Lok Sabha Speaker addresses 6th Speakers‘ Summit of G 20 Countries : 

 

 Lok sabha speaker Om Birla composed the Indian Parliament delegation for 6th 

parliamentary summit of G20 countries, held in Tokyo, Japan 2019. G20 

presiding officer of parliament attended the summit. 

 The summit had three sessions on separate themes related to trade, technology 

and sustainable development. 

 The gathering of this summit was about the terrorism which destroying the 

system of economy. 



 

 

ూెంథాలు 

Odisha government signs pact with Tata Strive, Tech Mahindra for skill upgradation 

  

 The Odisha state government signed agreements with Tata Strive and Tech 

Mahindra to add new dimensions in skilling and employability of the youth. 

 The agreement between Directorate of Technical Education and Training and Tata 

Strive is aimed at imparting life skills to the students of all 49 government Industrial 

Training Institutes (ITIs) in the state. 

 The pact between Tech Mahindra and the Biju Patnaik University of Technology 

will see setting up of a centre for excellence in artificial intelligence and machine 

learning. 

 It will work on the proof of concept for real-life business problems to keep up with 

the market demand and enhance employability of engineering students. 

   Appointments 

Govt. clears Justice Kureshi‘s appointment : 

 



 

 

i. The government is learnt to have cleared the Supreme Court Collegium‘s 

recommendation to appoint Justice A.A. Kureshi as the Chief Justice of the Tripura 

High Court. 

ii. The Collegium had initially in May recommended Justice Kureshi for appointment as 

the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court. But the government, in back-to-

back letters on August 23 and 27, had raised objections to the proposal. 

iii. Recently, Justice V.K. Tahilramani chose to resign as the Madras High Court Chief 

Justice when the Collegium proposed her transfer to the Meghalaya High Court. The 

Supreme Court was compelled to issue a statement that her proposed transfer was in 

the best interests of administration of justice. 

Persons in news 

యతన్, జీఎెంఆర్సలకు గౌయవ డాకరభైట్లా  : 

 

i. పభ రర మికయేతతలు యతన్ ట్టట్ట, జీఎెం భవులకు అమిట్ీ మూనివభ ్ట్ ీగౌయవ డాకరభైట్లా  రథానెం 

చేలెంథ.ి 

ii. ఈ కయేకరభానికూ కైెందర భానవ వనయుల అమవిథిీ  (ళెచ్ఆర్సడీ) రఖ భెంత్రర యఫేశ్ పో ఖి్రమాల్ 

హాజయమాేయు. 

Reports/Ranks/Records 



 

 

ఇెండుమా జలరస్ట భ పో యుర - 2019 @భహాభషర  ాణొయౌ భేెంకు,  ణెలెంగణ 11వ, AP 13వ సా నెం : 

 

i. పో య్సఽ, ధాేమ వేవసా, జ ైళ్ైా , ధాేమ సహామెం- ఈ ధాలుగు విపటగలన ై ల ెంట్ర్స పర్స సో షల్ 

జలరస్ట, కభన్ కజ్, కభధ ీల్త  హయేభన్ భ ైట్్ ఇనిఱబేట్ివ్, దక్ష్, ట్ీఐఎస్టఎస్ట-రమాస్ట, విద ి

ల ెంట్ర్స పర్స య్గల్ పలలలణో కయౌల ట్టట్ట ట్రస్టర్ యౄపొెంథిెంచన ఇెండుమా జలరస్ట భ పో యుర - 2019నఽ 

సఽనరెంకోయుర  విరర ెంత ధాేమభూభ త జలరస్ట భదన్ బ లోకర్స ఆవిషుభ ెంచాయు.  

ii. ముతతెంగ భహాభష్టరయ ణొయౌ భేెంకు సదిెంచగ కైయళ్, తమిళ్ధాడె తభీత సా ధాలోా  నియౌచాబ. 

ణెలెంగణ 11వ సా నెంలో ఆెంధరరథేశ్ 13వ సా నెంలో నియౌచాబ. 

iii. ణెలెంగణలోని సఫటభ ిధేట్ కోయుర లోా  44 రతెం భెంథి భళిమా ధాేమభూయుత లు ఉెండగ ళెైకోయుర లో 

భాతరెం 10రతఫే ఉధాుయు. జిలాా సా బ ధాేమ లేవల అతాభ ట్ీ ఇెంక పర యెంమెంచాయౌ. ఒభల 

ఎల్, ఎలరల కోట్టనఽ ణెలెంగణ సభయాెంగ అభలు చేసోత ెందని ణెయౌనెంథ.ి 

 

Kerala on its way to achieve 100% Internet penetration. It has the second highest 

coverage, , report shows : 



 

 

 

i. Kerala‘s Finance Minister Thomas Isaac tweeted that the Kerala Fibre Optic Network 

project, pegged at ₹1,548 crore, would provide Internet to every household in the 

State. ―For 20 lakh BPL households it will be free,‖ the tweet read. 

ii. The project is slated for completion by December 2020. 

iii. According to the report, titled ‗India Internet 2019,‘ the State‘s Internet penetration 

rate is the second highest in the country (54%), next only to Delhi NCR with 69% 

penetration. 

iv. The Internet penetration rate (defined as number of individuals aged above 12 per 

100 population who accessed the Internet in the last month; survey period January-

March 2019) was the lowest in Odisha (25), Jharkhand (26) and Bihar (28). 

v. The report also notes that Kerala, Tamil Nadu and Delhi have the highest proportion 

of female Internet users. 

vi. TRAI data as of June 2019 also show that Kerala is well-placed in terms of Internet 

connections. It stands fourth among all telecom service areas in terms of Internet 

subscriptions per 100 population, behind Delhi, Punjab and Himachal Pradesh.  



 

 

vii. In urban areas, it does better — it ranks second behind Himachal Pradesh. While 

Bihar has the lowest number with 29 subscriptions per 100 population, Uttar 

Pradesh‘s number stands at 34. 

viii. It is to be noted that Kerala is among the States with a huge gap between the number 

of rural and urban Internet connections. This is also the case in Delhi and Himachal 

Pradesh. 

BOOKS 

HRD Minister and Harsimrat Kaur badal to launch 3 books on Guru Nanak Dev Ji : 

 

 Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal ‗Nishank‘ and 

Minister for Food Processing Industries Harsimrat Kaur Badal will launch three 

books on Guru Nanak Dev Ji at Sri Guru Teg Bahadur Khalsa College, the University 

of Delhi, on the occasion of 550thBirth Anniversary of Guru Nanak Dev Ji. 

 The National Book Trust has published three titles: Guru Nanak Bani, Nanak Bani, 

and Sakhian Guru Nanak Dev to spread the message of Guru Nanak Dev‘s writings 

among readers of Indian sub-continent. 

 These books, published originally in Punjabi, shall be translated into 15 major Indian 

languages. 



 

 

లనిభా యయతలు 

హాయ్వుడ్లో ఝాన్స్ లక్షీెఫటయ్ జీవితకథ : 

  

i. వీయధాభ  ఝాన్స్ లక్షీెఫటయ్ జీవితకథణో ఇూట్ికై ఫటయ్వుడ్లో ‗భణికభ ీక: థ ికవీన్ ఆఫ్ ఝాన్స్‘ 

వచున సెంగత్ర ణెయౌలెంథ.ే ఇుూడె హాయ్వుడ్లోనా ఝాన్స్ లక్షీెఫటయ్ కథ ణెయక కుుణోెంథ.ి ఒ 

పటయతీమ భళిళ్ రదాన పతరణో హాయ్వుడ్లో ణొయౌసభ గ తీసఽత ను లనిభా ఇథ.ి  

ii. ‗థ ియభ మర్స కవీన్ ఆఫ్ ఝాన్స్‘ నేయుణో ఆెంగాెం, భభఠవ పటషలోా  ఈ చతరెం భఫో ణోెంథ.ి పటయతీమ 

భూలాలును అఫెభ కన్ నట్ ిథేవిక మఱ  రదాన పతరలో నట్ిెంచెంథి. ఈఫె గతెంలో శ్రరనియస 

భభానఽజన్ ఫయోనక్ ‗థ ిభాేన్ హయ నాే ఇనిృనిట్‘ీలో భభానఽజన్ పటయేగ నట్ిెంచెంథి.  

iii. బయతధాట్ే కమాకభ ణి సీత్ర మఱ  ‗థ ియభ మర్స కవీన్ ఆఫ్ ఝాన్స్‘కూ దయశకతీెం వళిసోత ెంథ.ి 

భయణాలు 

రఖాేత సళితీయేతత  నవన్సత థేవ్ లేన్ కనఽుభూత : 

  

i. రఖాేత సళితీయేతత , విథాేయేతత  నవన్సత థేవ్ లేన్(81) కనఽుభూరయు. కొెంతకలెంగ కేన్ర్సణో 

ఫటధడెతేను ఆఫె కోల్కణాలోని తన నియసెంలో తేథ ిరీస విడుచాయు.  



 

 

ii. కవిగ, నవలా యచబత్రరగ నవన్సత సఽరలదఽీ లు. భభామణెంన  ై ఆఫె విసత ిత భ రోధనలు 

చేరయు.  

iii. సళితే అకడమీ అయయుి , దెశ్రర ుయసుభలనఽ అెందఽకుధాుయు. రఖాేత ఆభ ాకయేతత , ధోఫ ల్ 

ఫహుభత్ర గరళీత అభయతయలేన్నఽ 1958లో నవన్సత వియహభాడాయు. 1976లో యయు విడాకులు 

తీసఽకుధాుయు. 

భుఖేఫైెన భోజులు 

International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed 

Conflict – November 6 

 

 The International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and 

Armed Conflict is an international day observed annually on November 6. 

 The International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and 

Armed Conflict was established on November 5, 2001, by the United Nations 

General Assembly. 

 At the time of war, it affects the ecosystem such as water supply is poisoned, the 

forest is burnt, animals killed, etc. 



 

 

 Though humanity has always counted its war casualties in terms of dead and 

wounded soldiers and civilians, destroyed cities and livelihoods, the environment has 

often remained the unpublicized victim of war. 

 Water wells have been polluted, crops torched, forests cut down, soils poisoned, and 

animals killed to gain military advantage. 

ట్ృత్ ఫరఱెంగ్ డే – November 7 

 

i. Every year 7th November celebrated as the National Toothbrushing Day.  

ii. ట్ృత్ ఫరఱెంగ్ డే(దెంణాలు వుబరెం చేసఽకుధే థిధోత్వెం) సెందయెంగ డుర భషర ెాం బువధేశీర్స

లోని కయెంగ ఇన్లరట్ృేట్ ఆఫ్ సో షల్ ల ైన్్స్ట ఆథియల విథాేసెంసా(కూస్ట)లో రణేేక కయేకరభెం 

నియీళిెంచాయు.  

iii. కూస్ట మాజభానేెం, ఇెండుమన్ అసో లబేషన్ ఆఫ్ బాక్ ళెల్త  డెెంట్ిస్టర్, కలేే ట్ సెంసాల 

ఆధీయేెంలో జభ గ న ఈ కయేకరభెంలో.. 26,882 భెంథ ివిథాేయుా లు కై సభమెంలో ఫరష్ట చేల 

గ నిుస్టఫుక్ ఆఫ్ వయలి్ భ కరి్స్లో సా నెం సదిెంచాయు.  

iv. ఇెండుమన్ అసో లబేషన్ ఆఫ్ బాక్ ళెల్త  డెెంట్ిలర  ాయొకు లలీర్స జూభా యేడెకలో ఈ భ కయుి  

క భుఖేఫైెన ఫైెలుభబ. 



 

 

World Radiography Day – November 8 

 

i. World Radiography Day marks the anniversary of the discovery of X-rays in 1895. 

The purpose of this day is to raise public awareness of radiographic imaging and 

therapy, which play a crucial role in the diagnosis and the treatment of patients and, 

most importantly, ensuring radiation is kept to the minimum required, hence 

improving the quality of patient care. 

ii. On 8 November, the world celebrated the international day of radiography endorsing 

health professionals specializing in imaging of human anatomy. 

iii. This annual event recognizes the achievements in medical imaging. This year is the 

122nd anniversary of Wilhelm Conrad Röntgen‘s discovery of X-rays, which led to 

the production of the first radiographs. 

LK అథాీన్స జననెం – 1927 నవెంఫర్స 8 

 

i. పటయతథేశు రభుఖ భజకవమ ధామకులలో కడెైన లాల్ కిషీ అథాీన్స 1927 నవెంఫర్స 8న 

లెంధ్ పర ెంతెంలోని కభచలో జనిెెంచాడె.  



 

 

ii. 15 సెం.ల వమసఽ్లోధ ే ఆర్స.ఎస్ట.ఎస్ట.లో రయేశ్చెంచాడె. ఆ తయుయత థేశ భజకవమాలకై 

అెంకూతభమాేడె.  

iii. పటయతీమ జనసెంఘ్ పభవరలో చేభ  అనత్ర కలెంలోధ ేభుఖే దవులు పొ ెంథిధాడె. 1967లో ఢుయా్ 

భుని్ల్ కభోూభైషన్ అధేక్షుడెైధాడె. 1977లో భుభభవా థేరయ్ రబుతీెంలో భెంత్రరదవి 

పొ ెంథిధాడె.  

iv. 1980లో పటయతీమ జనణా పభవర ఏయూడున తయుయత థేశ భజకవమాలలో రభుఖ పతర వళిెంచ ే

అవకశెం లమెంచెంథ.ి అట్ల్ బహాభ  యజనేబ ధేతితీెంలోని పటయతీమ జనణా పభవర 

రబుతీెంలో కవలకఫైెన హ ెంరఖ దవిని నియీళిెంచాడె. 2 

v. 2009 ఎనిుకలకు భుెంథే పటయతీమ జనణా పభవర రదాని అబేభ ాగ రకట్ిెంఫడాి డె. 15వ లోక్

సబ ఎనిుకలలో గుజభత్ లోని గెందీనగర్స లోక్సబ నియోజకవయేెం నఽెంచ పో ట్ీ చేల విజమెం 

సదిెంచాడె. 

vi. అథాీన్స జీవితెంలోధ ేకదఽ థేశ భజకవమాలధ ేభలుు త్రనూన సెంఘట్న అయోధే యథమాతర. 

సో భధాథ థేయలమెం నఽెంచ అయోధేకు యథమాతర చేల అయోధేలో భభాలమానిు 

నిభ ెెంచడానికూ రజల భదితే పొ ెందడఫే ఆశమెంగ ెండుత్ థీనదమాళ్ ఉపదాేమ 

జనెథినఫైెన 1990, ల న రెంఫర్స 25న పర యెంమెంచన అయోధే యథమాతర భహార్స సభ హదఽి లో 

అూట్ ిభహార్స భుఖేభెంత్రర లాల రసద్ మాదవ్ అథాీన్స యథమాతరకు గే లు యేమడెంణో 

ఆగ పోబెంథ.ి 



 

 

vii. 1977లో భుభభవా థేరయ్ జనణా రబుతీెంలో ణొయౌసభ గ కైెందర భెంత్రరగ అవకశెం లమెంచెంథి. 

ఆ తభీత అట్ల్ బహాభవ యజనేబ రబుతీెంలో 3 భేమాలు కడా కైెందర భెంత్రరగ 

హ ెంరఖనఽ సభయావెంతెంగ నియీళిెంచాయు. 1998-2004 భధే ఉ రదాని దవి ఫటధేతలు 

కడా చేట్టర యు. 

viii. 2008లో "ఫైె కెంట్ీర, ఫైె ల ైఫ్" నేయుణో లీమచభ తరనఽ విడెదల చేసడె. 1999లో ఉతతభ 

పయాఫెెంట్ేభ మన్ అయయుి  లమెంచెంథ.ి 

500, 1000 యౄపమల ధోటా్ యదఽి  – 2016 నవెంఫయు 8 

 

i. 500, 1000 యౄపమల ధోటా్ యదఽి  అనుథి పటయత రబుతీెం అవిన్సత్రన  ై పో భడేెందఽకు, 

నలాధనెం సభసేలు తీభైుెందఽకు తీసఽకును నియీమెం. 2016 నవెంఫయు 8 అయాభత్రర నఽెంచ 

ముదలుకొని అనిు 500, 1000 యౄపమల ధోట్లా  చట్రఫదీఫైెన భాయక విలువనఽ 

కోలోూణాబ. 2016 నవెంఫయు 8న జాత్రని ఉథేిశ్చెంచ చేలన రణేేక రసెంగెం థాీభ థీనిు పటయత 

రదాని నభైెందర మోడ ీరకట్ిెంచాయు. 

ii. రకట్నలో మోడ ీ 500, 1000 యౄపమల ఫటేెంకు ధోటా్నఽ చెలానివిగ రకట్ిెంచ, కొతత  500, 

2000 యౄపమల ధోటా్నఽ చెలాభణిలోకూ వచునట్లర  రకట్ిెంచాయు. ఉగరయదఽలకు ఆభ ాక 



 

 

వనయుగ భాభ న థ ెంగధోటా్ భామానఽ, థేశెంలోని నలాధధానిు థెఫౄతీలేెందఽకు ఈ చయే 

చేట్టర యు. 

iii. న ది ధోటా్ యదఽి  తభీత రదానభెంత్రర గభవబ్ కమాేణ్ యోజన రయేశ న ట్టర యు. ధోటా్ యదఽి  థాీభ 

చలాభణిలోకూ తీసఽకుభదయౌచన డఫుౄకు అూట్ివయక నఽు చెయాౌెంచనట్ెటరణ ే పటభవ ఎతేత న 

నఽు యేమడెం ఈ థకెం లక్ష్ేెం. ఈ థకెం థాీభ య లాడు చేలన డఫుౄలో 50 రతెం 

రబుతీెం నఽుగ, జభ భాధాగ, గభవబ్ కమాేణ్ ల స్ట యౄెంలో తీసఽకుెంట్లెంథ.ి మిగణా 50 

రతెంలో 25 రతెం వడీిలేని డుపజిట్ గ ధాలుగు సెంవత్భల పట్ల న ట్టర యౌ. 

కవరడలు 

భజ్కోట్లో భోళిత్తేపన్ : 

 

i. ట్ీ20లోా  భోళిత్ శతకలు 4. భభ వయౄ అనిు ల ెంచభవలు సదిెంచలేదఽ. కొయౌన్ భధరో (3) భ ెండో  

సా నెంలో ఉధాుడె. 



 

 

ii. ట్ీ20లోా  భోళిత్ శయె యుగులు 2537. అతేదిక యుగుల భ కయుి  అతడుథ.ే కోళిా  (2450) అతడు 

తభీత ఉధాుడె. 

iii. షో్టమబ్ భాయౌక్ (111) తభీత వెంద ట్ీ20 భాేచ్లు ఆడున భ ెండో  కూరక ట్ర్స భోళిత్. 

ఇష్టకు ‗డఫుల్‘. ఆలమా షట్ిెంగ్ ఛాెంనమన్ఱప్ : 

 

i. ఆలమా షట్ిెంగ్ ఛాెంనమన్ఱప్లో ణెలెంగణ అభాెబ ఇష్ట లెంగ్ ‗డఫుల్‘ సదిెంచెంథి. 

అదఽత రదయశనణో ఈ ట్ీధేజర్స భ ెండె సీభీ లు ఖాణాలో యేసఽకుెంథి.  

ii. 10 మీట్యా జూనిమర్స భళిళ్ల నసరల్ విపటగెం కీయౌపబెంగ్లో 579 పబెంటా్ణో  ైనల్కు అయహత 

సదిెంచన ఇష్ట... తేథ ి సభయెంలో 242.2 పబెంటా్ణో అగరసా నెంలో నియౌచ లడు 

ఎగభైసఽకుపోబెంథ.ి 

థియా్ కేనట్ల్్కు అశ్చీన్ : 

 

i. ఐనఎల్ ఫర ెంఛెైజీ కూెంగ్్ ఎల వన్ ెంజాబ్ తభ క న రన్ యవిచెందరన్ అశ్చీన్నఽ థియా్ కేనట్ల్్కు 

అఫేెలెంథి. థియా్ణో సఽథీయఘ చయులు జభ నన ెంజాబ్.. యౄ. 1.5 కోటా్ నగదఽణో పట్ల తభకు 

కభీ ట్క ల గ్లూనుర్స జగథీశ సఽచత్నఽ ఇచేులా థియా్ణో ూెందెం చేసఽకుెంథి.  





 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 9 నవెంఫయు 2019 Saturday ✍ 

జాతీమ వయతలు 

అయోధమలోని వివదాసద సథ లెం హ ెందఽవులద ే: సఽరెంకోయుు  తీయు 

  

i. అయోధమలోని వివదాసద సథ లెం హ ెందఽవులదేనని సఽరెంకోయుు  తీయు వెలువమ ెంచెంద.ి 2.77 

ఎకమల వివదాసద సథ లెం హ ెందఽవులకు అగ ెంచాలని ఆదేశెంచెంద.ి  

ii. భుసల ెంలకు అయోధమలోన ే 5 ఎకమల సథ లెం ఇవాలని తీయు చెెంది. సథ లెం స్ాధీనెం 

చేసఽకునేెందఽకు 3 నెలలోల  ట్రస్టు  ఏమట్ు చేమాలని క ెందరా నిన ఆదేశెంచెంద.ి  

iii. జసు స్ట యెంజన్ గొగొభ, జసు స్ట ఎస్టఏ ఫాఫడే , జసు స్ట డీవె ై చెందరచాడ్, జసు స్ట అశోక్బూషణ్, జసు స్ట 

ఎస్టఏ నజీర్స ఫ ెంచ్ ైకి చేయుకునానయు. ఐదఽగుయు నామమభూయుత లు తీయు ై సెంతకెం 

చేశయు. అభదఽగుయు నామమభూయుత లు కలిస ఏకగరవీ తీయు వెలువమ ెంచాయు. 

అయోధమ తీయు.. 134 సెంవత్మల వివదెం .ై.. నియణమెం : 

 



 

 

i. అయోధమలోని మభ జనభబూమి-ఫాబ్రర భసదఽ సథ ల వివదెం క సఽలో సఽరెం కోయుు  నేడు(Nov 9) 

తీయు ఇవానఽెంద.ి రధాన నామమభూమ త (సజ ఐ) జసు స్ట యెంజన్ గొగొభ నేతితాెంలోని ఐదఽగుయు 

సబుమల ధమభసనెం ఉదమెం 10.30కు ఈ తీయునఽ వెలువమ ెంచనఽెంద.ి 

ii. అయోధమలోని 2.77 ఎకమల బూమి  ై హ ెందా, భుసల ెం క్షాల నడుభ దశఫాద లుగ వివదెం 

నెలక ెంద.ి ఆ బూమిని సఽన్నన వక్పఫో యుే , నిమమభహ ీఅఖాడా, మమ్లలాల కు సభానెంగ ెంచాలని 

2010లో అలహాఫాద్ హ ైకోయుు  తీయు ఇచచెంద.ి దీనిన సవల్చేసాత  సఽరెం కోయుు లో 14 అళ్లల  

దాఖలమామభ. 

iii.  ఈ వివద స్నఽకూల మ ష్ాయెం కోసెం భాజీ నామమభూమ త జసు స్ట ఎఫ్ఎెం ఖలీపులాల , ఆధామత్మభక 

గుయువు శ్రశీ్ర ీయవిశెంకర్స, సనిమర్స నామమవది శ్రమీెంెంచఽ నేతితాెంలో భధమవమ తతా సెంఘానిన 

కోయుు  ఏమట్ు చేసెంద.ి అభత ేఈ కమిట్ీ రమతానలు పలిెంచలేదఽ. 

 

iv. దీెంతో మజకీమెంగ సఽనినతబ ైన ఈ క సఽ  ై రధాన నామమభూమ త జసు స్ట యెంజన్ గొగొభ, 

నామమభూయుత లు జసు స్ట ఎస్ట.ఎ.ఫో ఫడే , జసు స్ట డ.ివె.ైచెందరచాడ్, జసు స్ట అశోక్ బూషణ్, జసు స్ట 

అఫుద ల్ నజీర్సలతో కూడిన ఐదఽగుయు సబుమల మజామెంగ ధమభసనెం ఆగసఽు  6 నఽెంచ మమజువమర 

విచాయణ ముదలు ట్్ు ెంద.ి  



 

 

v. ఈనెల 17న దవీ వియభణ చేమఫో తునన జసు స్ట గొగొభ అస్ధాయణ మరత్మలో నామమస్థ నానికి 

స లవు మమజ ైన శనివయెం(Nov 9) తీయు ఇవాడానికి సదధ భమామయు. 

సో్ నిమా, మహుల్, రమాెంకలకు ఎస్టజీ బదరత ఉసెంహయణ. క ెందర రబుతాెం నియణమెం : 

 

i. ఇక  ై వమ కి  సఆర్సఎఫ్ ఆధాయమెంలోని „జడ్ ల స్ట‟ బదరతనఽ కలిస్త భని అధికయ వమా లు 

తెలిపభ. ఇెందిమగెంధ ీ హతమ అనెంతయెం రధాని యక్షణ కోసెం రతేమకెంగ ఎస్టజీ (స షల్ 

పర ర ట్ెక్షన్ గూీు) ఏమట్భెంద.ి 

ii. వీసెంగ్ రబుతాెం అధికయెంలోకి వచచన తమాత మజీవ్కు ఎస్టజీ బదరతనఽ తొలగ ెంచెంద.ి 

1991 బేలో మజీవ్ హతమకు గుయమామయు. వీ నయసెంహామవు రబుతాెం 1991లో ఎస్టజీ 

చట్ాు నికి సవయణ చేసెంద.ి భాజీ రధానికి, వమ  కుట్ుెంఫ సబుమలకూ దేళ్ల  వయకూ ఎస్టజీ బదరత 

కలిెంచేలా ఉతత యుాలు జామరఅమామభ. 

iii. గత ఆగసఽు  నెలలో భాజీ రధాని భనమభహన్ సెంగ్కు ఎస్టజీ బదరతనఽ ఉసెంహమ ెంచన క ెందరెం 

తాజాగ ఆ నియణమానిన సో్ నిమా కుట్ుెంఫ సబుమలకు వమ తెంజ సెంద.ి  

 నేడే కమత ర్సుర్స నడవ పర యెంబెం : 

 



 

 

i. సకుాలు సఽదీయఘకలెంగ ఎదఽయుచాసఽత నన „కమత ర్సుర్స నడవ‟ శనివయెం నఽెంచ అెందఽఫాట్ులోకి 

మనఽెంద.ి దీనికి సెంఫెంధిెంచ గుయుదాస్టుర్సలోని డేమఫాఫా నానక్ వదద  ఏకీకిత చెక్పో స్టు  

(ఐస)నఽ రధాని నమ ెందర మోద ీశనివయెం(Nov 9) పర యెంభెంచనఽనానయు. 

ii. పకిస్థ న్లోనా నడవనఽ ఆ దేశ రధాని ఇభాాన్ పర యెంభస్త యు. 

iii. నడవ పర డవు 4.5 కి.మీ. భన దేశెంలోని ెంజాబ్లో ఉనన డేమఫాఫా నానక్ గుయుదాామ నఽెంచ, 

పకిస్థ న్ ెంజాబ్ పర విన్్లోని నామమవల్ జిలాల  కమత ర్సుర్సలోని దమఫర్సస్హ బ్ గుయుదాామ 

వయకు.  

మజమసబ ఫడట్ీలకు గుయుత గ యూ.250 వెెండ ినాణ ెం : 

 

i. మజమసబ 250వ సభావేశల పర యెంఫానికి గుమ తెంుగ క ెందర ఆమ థకశఖ యూ.250 వెెండి నాణేనిన 

విడుదల చేమనఽెంద.ి 99.9% వెెండితో దీనిన యూపర ెందిెంచెంది. దీని ఫయువు 40 గీభులు 

ఉెంట్ుెంద.ి  

ii. ఈనెల 18 నఽెంచ మజమసబ 250వ సభావేశలు పర యెంబభవుతాభ. లోక్సబ రత్మ 

అభదేళ్ల కోస్మ  భుగుసఽత ెంద ికఫట్్ు వట్్కి నియెంతయ సెంఖమ ఉెండదఽ.  

iii. మజమసబకు అలాెంట్్ద ి లేదఽకఫట్్ు సాతెంతర ఫాయతదేశెంలో తొలి సభావేశెం దగామ  నఽెంచ ఆ 

సభావేశలకు వయుస సెంఖమ ఇసాత  వసఽత నానయు. 



 

 

తెలెంగణ వయతలు 

Siddipet district first in Swachh Darpan : 

  

i. The Siddipet district stood in first place in Swachh Darpan programme in the country. 

ii. Member of Legislative Assembly from Siddipet and Finance Minister T. Harish Rao 

congratulated district Collector P. Venkatarami Reddy and others.  

iii. The district received awards for successfully implementing construction of toilets, 

geo-tagging and community toilets and compost pits. 

Defence News 

Indian Navy, Indonesian Navy bilateral maritime exercise „Samudra Shakti : 

 

 India is jointly exercising its anti-submarine warfare corvette INS Kamorta along 

with Indonesian warship KRI Usman Harun, a multi-role corvette, in the Bay of 

Bengal as part of an ongoing bilateral exercise ”Samudra Shakti”. 

 The aim of the exercise is to strengthen bilateral relations, expand maritime co-

operation, enhance interoperability and exchange best practices. 

 The joint exercises include manoeuvres, surface warfare exercises, air defence 

exercises, weapon firing drills, helicopter operations and boarding operations. 



 

 

సదసఽ్లు 

2nd „No money for terror conference 2019‟ held in Australia : 

 

 The 2nd „No Money for Terror‟ 2019 conference going on in Melbourne, Australia. 

 Union Minister of State for Home Affairs, G.Kishan Reddy is leading a five-member 

delegation to the „No Money For Terror‟ Ministerial Conference taking place in 

Melbourne, Australia. 

 This conference is Organised by Financial Intelligence Units (FIUs) of over 100 

countries. 

 This conference jointly called The Egmont Group, which was created to provide FIUs 

around the world a forum to exchange information confidentially to combat money-

laundering, the financing of terrorism and other predicate offences. 

 The first “No Money for Terror” conference was held in France in 2018. India would 

host the next „No Money For Terror‟ Conference in 2020. 

Vice President inaugurates 10th Asian Conference of  Emergency Medicine : 

 

 Vice President M Venkaiah Naidu inaugurating 10th Asian Conference of 

Emergency Medicine in New Delhi. 



 

 

 The aim of the conference is to develop programs and manuals to train citizens in 

emergency first aid procedures such as Cardiopulmonary Resuscitation as it will help 

in saving a life while waiting for emergency services. 

 The Government of India has made it mandatory for all medical college hospitals to 

have full-fledged Emergency Departments by 2022 with an aim to improve trauma 

care. 

PM Modi to visit Brazil for BRICS summit : 

 

i. Prime Minister Narendra Modi will be on a 2-day visit to Brazil from the 13th of this 

month to attend the 11th BRICS Summit in Brasilia, Brazil.  

ii. The theme of the Summit this year is “Economic Growth for an Innovative Future”. 

This will be the sixth time that Mr Modi participates in the BRICS Summit. 

   Appointments 

Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan re-elected as President of UAE : 

 

 The UAE‟s Supreme Council of the Union has re-elected his Highness Sheikh 

Khalifa bin Zayed Al Nahyan as its President for a 4th five-year term, in accordance 

with the provisions of the UAE Constitution. 



 

 

 He was first elected President on November 3, 2004, following the death of his father 

Shaikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan. 

Arvind Singh takes over as AAI chairman : 

 

 Arvind Singh, a 1988-batch IAS officer of Maharashtra cadre, took charge as 

the chairman of the Airports Authority of India (AAI). 

 The AAI, which comes under the Ministry of Civil Aviation, owns and manages 

more than 100 airports across the country. 

 Prior to this appointment, Singh was the additional chief secretary (Energy) of 

Maharashtra government. 

 He also worked as chairman and managing director of Maharashtra State Power 

Generation Company Limited and Maharashtra State Electricity Transmission 

Company Limited. 

Sanjay Gupta appoints country manager at Google India : 

 

i. Google India has appointed Sanjay Gupta as its new country manager and vice-

president of sales and operations for India.  



 

 

ii. Gupta, the former Star and Disney India managing director, will contribute to 

Google‟s efforts to expand the internet ecosystem in the country.  

iii. He will take on the role early next year, working closely with the teams based in 

Gurugram, Hyderabad and Bengaluru.  

iv. He replaces Rajan Anandan, who left Google to join Sequoia Capital India. 

Reports/Ranks/Records 

Maternal death rate declining: report 

  

i. India‟s Maternal Mortality Ratio (MMR) has seen a decline from 130 per 1 lakh live 

births in 2014-2016 to 122 per 1 lakh live births in 2015-2017. 

ii. A decline of 8 points (6.2%) was observed during this period, according to the latest 

Sample Registration System (SRS) 2015-2017 bulletin for MMR released. 

iii. Karnataka has shown the highest percentage decline in MMR, Uttar Pradesh and 

Madhya Pradesh have shown an increase by 15 points each in MMR. 

iv. Rajasthan‟s MMR has shown the highest decrease by 13 points, followed by Odisha 

(12 points) and Karnataka (11 points). 

v. Maharashtra retained its second position with 55 (down from 61) and Tamil Nadu its 

third position with 63 (down from 66). 



 

 

అవయుే లు 

Gulab Kothari to be awarded Raja Ram Mohan Roy Award : 

 

 Rajasthan Patrika group chairman Gulab Kothari has been chosen for the 

prestigious Raja Ram Mohan Roy Award, presented by the Press Council of 

India, for his outstanding contribution towards journalism. 

 Sanjay Saini, Correspondent, Dainik Bhaskar, Mandi, and Raj Chengappa, Group 

Editorial Director, India Today, have been jointly named as winners of the award in 

the category of „Rural Journalism‟. 

భయణాలు 

Dhrupad maestro Ramakant Gundecha no more : 

 

i. Dhrupad maestro and Padma Shri awardee Ramakant Gundecha, 56, passed away. He 

was the younger one of the Gundecha brothers. 

ii. The brothers performed Dhrupad, one of the oldest classical Hindustani musical 

forms in the world. 

iii. They are also the founders of the Gurukul Dhrupad Sansthan in Bhopal. 



 

 

భుఖమబ ైన మమజులు 

9 November – Legal Services Day 

 

i. Legal Services Day is observed on 9 November in India to raise awareness among the 

people where Legal Literacy is lacking.  

ii. On this day, in 1995, the Legal Services Authorities Act was enforced. 

క .ఆర్స. నామమణన్ భయణెం : 9 నవెంఫర్స 2005 

 

i. క చెమ ల్ మభన్ నామమణన్ (27 అకోు ఫర్స 1920 - 9 నవెంఫర్స 2005) ఫాయతదేశ 10వ 

మషు రత్మ.  

ii. పత్మరక ముడిగ క ెంతకలెం నిచేసన తమాత, ఉకయ వేతనెం సహామెంతో లెండన్ సాాల్ 

ఆఫ్ ఎకనామిక్్లో మజకీమ శస్త ర నిన అధమమనెం చేస్డు.  



 

 

iii. నెహరూ  రబుతాెంలో ఫాయత విదేశెంగ శఖలో ఉదయ మగ గ నామమణన్ తన విత్మత  జీవితానిన 

పర యెంభెంచాడు. నామమణన్ రత్మబనఽ గుమ తెంచన జవహర్స లాల్ నెహరూ  ఆమననఽ యెంగూన్ 

లోని ఫాయత విదేశెంగ శఖలో ఫాయతదేశ రత్మనిధిగ నిమమిెంచాడు. అతనిని దేశెంలో 

అతుమతత భ దౌతమవేతత గ నెహరూ  ేమొానానడు. 

iv. ఇెందిమగెంధ ీఅబమయథన బేయకు మజకీమాలలోకి రవేశెంచ, భూడు స్యుల  వయుసగ లోక్సబకు 

ఎనినక ైనాడు. మజీవ్ గెంధ ీ రబుతాెంలో క ెందర భెంత్మరవయాెంలో మషు ర భెంత్మరగ నిచేశడు.1992 

లో 9వ ఫాయత ఉమషు రత్మగ ఎనినక ైనాడు. 1997 న ఫాయత మషు రత్మగ ఎనినకమామడు. 

v. 1997 స్ాతెంతరయ సామమణ త్వ సెంవత్యెం. ఆ సెంవత్యెం క దలుతుడు మషు రత్మగ 

దవినలెంకమ ెంచడెం దేశెంలో క భెంచ భాయుగ ేమొానఫడిెంద.ి నామమణన్ సాతెంతర, 

దిఢబ ైన అధమక్షుడిగ ేయుపర ెందాడు. అతనఽ క నిన సెంరదామాలకు శ్రకీయెం చఽట్్ు , మజామెంగ 

కమమలమ మ ధిని విసత మ ెంచాడు. 

vi. అతనఽ తనకు తానఽ "మజామెంగెం నాలుగు భూలల మ థిలో" నిచేస ే"వమ ాెంగ్  రసడేెంట్" గ 

అభవమ ణెంచఽకునానడు. రతమక్ష అధికయెం కలిగ న "ఎగ ికూమట్్వ్ అధమక్షుడు", రబుతా 

నియణమాలనఽ రశనెంచకుెండా లేదా చయచ లేకుెండా ఆమోదిెంచ ే "యఫఫర్స స్ు ెంు  రసడెెంట్" కు 

భధమసథ మిద.ి 

vii. అతనఽ అధమక్షుడిగ తన విచక్షణాధికమనిన ఉయోగ ెంచాడు. అనేక సెందమబలోల  స్ెంరదాభక 

దధ తుల నఽెండి రకాకు జమ గ  వమవహమ ెంచాడు. వట్్లో హెంగ్ పయలబ ెంట్ లో రధాన భెంత్మర 



 

 

నిమాభకెం, మషు ర రబుతాానిన తొలగ సాత , క ెందర భెంత్మరవయాెం రత్మపదన  ై అకాడ మషు రత్మ 

పలన విధిెంచడెం, కమ ా ల్ పో మట్ సభమెంలో నియణమాలు కూడా ఉనానభ.  

viii. అతనఽ ఫాయత స్ాతెంతరయ సామమణ త్వ వేడుకలకు అధమక్షత వహ ెంచాడు. 1998 లో జమ గ న దేశ 

స్ధాయణ ఎనినకలలో, దవిలో ఉెండగ ఒట్ు వేసన ముదట్ ్ఫాయత మషు రత్మ అమామడు. 

కీడీలు 

ఫాయత్లో 2023 హాకీ రెంచకప్ : 

 

i. ుయుషుల హాకీ రెంచకప్కు వయుసగ మ ెండయ స్మ  ఫాయత్ ఆత్మథమెం ఇవానఽెంద.ి 2023 జనవమ  13 

నఽెంచ 29 వయకు ఫాయత్లో రెంచకప్ జయుగుతుెందని అెంతమి తీమ హాకీ సభాఖమ (ఎఫ్ఐహ చ్) 

రకట్్ెంచెంది.  

ii. ఎఫ్ఐహ చ్ ఎగ ికూమట్్వ్ ఫో యుే  ఫడట్ీలో 2022 భహ ళ్ల రెంచకప్ నియాహణ ఫాధమతనఽ స భన్, 

నెదమల ెండ్్లకు ఉభభడిగ అగ ెంచెంది.  

iii. గతెంలో ఫాయత్ (1982 భుెంఫభ, 2010 దిలీల, 2018 బువనేశార్స), నెదమల ెండ్్ భూడేస స్యుల  

ుయుషుల రెంచకప్కు ఆత్మథమమిచాచభ.  

iv. 2023 ట్ోమరన తమాత రెంచకప్నఽ అతమధికెంగ నాలుగు స్యుల  నియాహ ెంచన దేశెంగ ఫాయత్ 

మ కయుే  సిషు సఽత ెంద.ి 



 

 

సక్యల మమహ త్ శయభ : 

 

వనేే లోల .. 

i. అతమధిక సక్యుల  (232) ఫాదిన ఫాయత ఆట్గడు. 

ii. రెంచ వమత ెంగ చాసఽకుెంట్ ే అపరది (351), గ ల్ (331), జమసాయమ (270) తమాత నాలుగమ 

స్థ నెంలో ఉనానడు. 

iii. క భామచ్లో అతమధిక సక్యుల  (16) క ట్్ు న మ ెండయ  ఆట్గడు. ఇమాన్ మోమా న్ (17) తొలి స్థ నెంలో 

క నస్గుతునానడు. 

ట్ీ20లోల .. 

iv. రెంచ వమత ెంగ అతమధిక సక్యల జాబితాలో అగసీ్థ నెంలో ఉనానడు. అతని ఖాతాలో రసఽత తానికి 

115 సక్యుల నానభ. భామ ున్ గత ల్ (108) మ ెండయ  స్థ నెంలో ఉనానడు. 

ట్ెసఽు లోల .. 

v. అతమధిక సక్యుల  క ట్్ు న ఫాయత ఫామట్్బ న్ జాబితాలో ఆమమ స్థ నెం (51)లో ఉనానడు. స హాాగ్ 

(91), ధయ ని (78), సచన్ (69), కల్ దేవ్ (61), గెంగూలీ (57) భుెందఽనానయు. 
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జాతీయ వహరతలు 

అయోధ్యలో వివహదాషద షథలెం మహమ్లలలా కే. షరెం కోరుు  చమిత్రా త్మఔ తీరు : 

 

i. అయోధ్యలోతు వివహదాషద 2.77 ఎఔమహల భూమితు మహమమెందిరెం కోషెం అప్గిెంచాయౌ.  కేెందర 

ప్రభుత్వెం 3 నెలలోా గహ ట్రస్టున ఏమహట్ు చేయలయౌ. ఆలయ తుమహమణ బాధ్యత్ ఆ ట్రస్టుఔు ఇవహవయౌ. 

ii. షతూన ఴక్ఫపబో రుు ఔు మసద తుమహమణెం కోషెం అయోధ్యలోన ే 5 ఎఔమహల షథలెం కేట్ాభెంచాయౌ. 

మసద తుమహమణాతుకి అఴషరబ ైన చరయలు చేప్ట్్ుెందఔు షతూన ఴక్ఫపబో రుు ఔు ప్ూమిత సవవచఛ 

ఉెంట్ుెంద.ి 

iii. 1992లో జమిగిన బాతెర మసద ఔూయౌివేత్ చట్ు  విరుదధెం. ఔరసవఴఔులు 1992 డిస ెంబరు 6న బాతెర 

మసదన అఔరమెంగహ ఔూలచిశహరు. అది చట్ు  విరుదధెం.  వివహదాషద షథలెం ముత్తెం 1,500 ఖజాలోా  

ఉెంద.ి 



 

 

iv. ఈ వివహదెం  ై దాకల ైన నాలుఖు దావహలన విచామిెంచిన అలహాబాద్ హ ైకోరుు .. 2.77 ఎఔమహల 

వివహదాషద షథలలతున షతూన ఴక్ఫప బో రుు , తుమమమహ ిఅకలడా, మహమ్ లలలా ఔు షమలనెంగహ ప్ెంచాలతు 

2010లో తీరు చెన షెంఖతి త్ెయౌసెంద.ే 

v. షరెం కోరుు  చమిత్రలో ఇద ిమ ెండో  షదీరఘ విచారణగహ తుయౌచితోృభెంద.ి 1972లో ‘కేవవహనెంద ఫారతి 

ఴమ ్స్ట కేరళ ప్రభుత్వెం’ కేష ఈ జాతత్ాలో ముదట్ ిస్హథ నెంలో ఉెంద.ి  

vi. 1045 వజీలునన ఈ తీరు స్హమహెంశహతున జసుస్ట రెంజన్ గొగొభ 45 తుమిషహల తృహట్ు చదివి 

వితుెంచారు. 

 

vii.  ఈ మహజాయెంఖ ధ్మహమషనెంలో జసుస్ట ఎస్ట.ఎ.బో బడు , జసుస్ట డ.ివెై.చెందరచఽడ్, జసుస్ట అశోక్ఫ భూశణ్, 

జసుస్ట ఎస్ట.అబుద ల్ నజీర్స షభుయలుగహ ఉనానరు. 

viii. చమిత్రా త్మఔ అయోధ్య షథల వివహద తీరులో షరెంకోరుు  నాయయమూరుత లు జసుస్ట అశోక్ఫ భూశణ్, 

జసుస్ట ఎస్టఏ నజీర్సలు అనఽసయెంగహ ఫాఖస్హవములయలయరు.  

ix. వహషతవహతుకి సతుయర్స నాయయమూరుత లుగహ అయోధ్య అెంవెం ై మహజాయెంఖ ధ్మహమషనెంలో జసుస్ట ఎన్

వీ రమణ, జసుస్ట యూయూ లయౌత్లు షభుయలుగహ ఉెండాయౌ. కహతూ, వహయాదదరూ వెైదొలఖడెంత్ో 

త్దప్మి సతుయలమిట్ ీతృహర తిప్దిఔన వహమికి అఴకహవెం ఴచిిెంద.ి 



 

 

x. అయోధ్యలోతు వివహదాషద షథలెంలో 1976-77, 2003లో మ ెండుస్హరుా  త్ఴవకహలు చేప్ట్ాు రు. 

మ ెండోస్హమి జమిగిన త్ఴవకహల తువేదిఔన షరెం ఆధారెం చేషఔుెంది.  

 



 

 

Reports/Ranks/Records 

అననదాత్ల ఆత్మసత్యలోా  త్ెలెంగహణఔు 6ఴ స్హథ నెం. 4ఴ స్హథ నెంలో ఆెంధ్రప్రదేశ్ : ఎన్సఆర్సతె ప్రమలద 

మరణాలు-ఆత్మసత్యల తువేదిఔ 

 

i. ఴయఴస్హయ రెంఖెం ై ఆధారప్డిన వహరు అత్యధిఔెంగహ ఆత్మసత్యలు చేషఔునన మహషహు ా ల జాతత్ాలో 

ఆెంధ్రప్రదేశ్ దేవెంలో నాలుగమ స్హథ నెంలో ఉెండగహ, త్ెలెంగహణ ఆమమ స్హథ నెంలో తుయౌచిెంద.ి  

ii. మహామహశు  ా ముదట్ ి స్హథ నెంలో ఉెంది. 2016లో ప్రమలద మరణాలు-ఆత్మసత్యలఔు షెంబెంధిెంచి 

జాతీయ నేర ఖణాెంఔ షెంషథ(ఎన్సఆర్సతె) త్ాజాగహ విడుదల చేసన తువేదిఔ ఈ విశయలతున 

వెలాడిెంచిెంద.ి 

iii. దేవవహయప్తెంగహ అత్యధిఔెంగహ ఆత్మసత్యలు జరుఖుత్ునన మహషహు ా ల జాతత్ాలో త్ెలెంగహణ ఆమమ 

స్హథ నెంలో, ఆెంధ్రప్రదేశ్ త్ొమిమదో  స్హథ నెంలో ఉనానభ. 

 

 Art and Culture  

మిలలద్ ఉన్ నతె ప్ెండుఖ : 



 

 

 
i. మౌయౌద్ లచదా మీలలద్ అననద ిమసమమద ప్రఴఔత జనమదినోత్్ఴెం. ఇద ిఇస్హా మీయ కేలెండర్స 

లోతు మూడఴ నెల 'రతెఉల్-అఴవల్' 12ఴ త్ేదీన ఴషత ెంద.ి 

ii. మౌయౌద్ అననది స్హధారణెంగహ జనమదినోత్్ఴెం కొరఔు వహడుత్ారు. ఈజిప్టు , దక్షిణాసయలలో ఇద ి

షరవస్హధారణప్దెం. ఆధాయతిమఔ ఖురుఴటలు ఓయౌయలల జనమదినాతున ఖూడా 'మౌయౌద్' గహ 

జరుప్టఔుెంట్ారు. ఫారత్దేవెం స్హధారణెంగహ జరుప్టకొన ేఉరుష ఉత్్వహలు ఈ కోఴఔు చెెందినవ.ే 

ముకయబ ైన మమజులు 

World Science Day for Peace and Development (శహెంతి మమియు అతేఴాదిధ కోషెం ప్రప్ెంచ 

విజాా న దినోత్్ఴెం) - 10 November 

 

i. 2019 Theme : "Open science, leaving no one behind" 

ii. శహెంతి మమియు అతేఴాదిధ కోషెం ప్రప్ెంచ విజాా న దినోత్్ఴెం అనేద ిషమలజెంలో స ైన్్ ఔయౌగి ఉనన 

ముకయబ ైన తృహత్రన ఎతితచఽవ అెంత్మహా తీయ దినెం మమియు ప్రతి షెంఴత్్రెం నఴెంబర్స 10 న 

జరుప్టఔుెంట్ారు.  



 

 

iii. ఇద ి అతేఴాదిధ చెెందత్ునన శహసతయీ షమషయల  ై చరిలలో విషత ాత్ ప్రజలన తుమఖనెం 

చేయఴలసన అఴషమహతున ఔూడా హ ైల ైట్ చేషత ెంద.ి ప్రప్ెంచ స ైన్్ దినోత్్వహతున ఐఔయమహజయషమితి 

విదాయ, శహసతయీ మమియు స్హెంషకాతిఔ షెంషథ  (యునెసో్ క) 2001లో ప్రఔట్ిెంచిెంది మమియు 

2002లో ముదట్ిస్హమి జరుప్టఔుెంద.ి 

షమేెందరనాథ్ బెనమజా జననెం – నఴెంబర్స 10, 1848 

 

i. షర్స షమేెందరనాథ్ బెనమజా (నఴెంబర్స 10, 1848 – ఆఖశుు  6, 1925) తరట్ిష్ ప్మితృహలనలో 

త్ొయౌనాట్ ిఫారత్ మహజకీయ నాయఔులలో ఔరు. ఆయన త్ొయౌ ఫారతీయ మహజకీయ షెంషథలలో 

ఔట్ ైన ఇెండియన్ నేశనల్ అసో్ సభేశన్న స్హథ ెంచారు. 

ii.  ఆ త్రువహత్ ఇెండియన్ నేశనల్ కహెంగ రస్ట యొఔక ప్రధాన నాయఔుడు అయలయరు. ఆయన 

మహశుఖాురు (జాతి యొఔక ఖురుఴట) అనే మలరువరుత్ో ఔూడా ప్రసదధ లు. 

iii. షమేెందరనాథ్ బెనమజా బెెంగహల్ మహశు ెాంలోతు ఔలఔత్ాత లో, ఔ బరా సమణ ఔుట్ుెంబెంలో జతుమెంచారు. 

1879ఴ షెంఴత్్రెంలో, ఆయన ది బెెంగహయ్ వహమహత ప్తిరఔన స్హథ ెంచారు. 





 

 

 ✍  ఔమ ెంట్ అప ైర్స్ 11 నవెంఫయు 2019 Monday ✍ 

జాతీమ రయతలు 

లాఫాల ణేజస్ ఎక్స్ ెస్ : 

 

i. ఫాయతీమ మ ైలవే తయపున ఐఆర్సళటీళ నడెుతేనన ముటట ముదట ి ైరైేటు మ ైలు- ణేజస్ ఎక్స్ ెస్ 

ణొయౌ నెలమోజులలో న ేలాఫాలు భూటఖటుట క ెంద.ి 

ii. ఎఔకడ ినఽెంచి ఎఔకడఔు ?: లఖ్నవూ నఽెంచి దియో్ 

iii. ఎుడె తృెయెంబభభెంది ?: అకటట ఫయు 5 

iv. ఇతయ ణెేయఔతలు : మ ైలు ఆలసయబ ైణే మిహాయెం. యౄ.25లక్షల వయఔు భెాద తెభా ఉచితెం. 

v. ఇలా ఎతున మ ైళ్ైో  నడెుణాయు ?: 150 

ఇతయ మష్టట ా లు / కైెంద ెతృయౌత తృెెంణాల రయతలు 

తీవబె ైన తేతృన్ ‘ఫుల్ఫుల్’ : 

 

i. తీవబె ైన తేతృన్ ‘ఫుల్ఫుల్’ శ్చిభ ఫ ెంగల్, ఫెంగో దేశ్లనఽ ఔుదిేళెంద.ి ఖెంటఔు 135 కి.మీ. 

రేఖెంణో ఈదఽయుగలులు వీమడెంణో జనజీవనెం సత ెంతేెంచిెంద.ి 



 

 

 సదసఽ్లు 

5th edition of GES 2019 to be held in Bengaluru : 

 

i. The 5th edition of Global Exhibition on Services, GES 2019 is being held from 

November 26 to 28 at Bengaluru, Karnataka.  

ii. The Global Exhibition on Services is an annual event which aims to engage industry 

and governments across the world and to promote greater exchange of trade in 

services between India and the rest of the world. India is looking to attract 

investments and partnerships in strategic areas like aviation and space programme, 

infrastructure, and telecom projects. 

iii. Minister of Commerce and Industry: Piyush Goyal. 

అరయుు లు 

Tata Literature Live! to honour Shanta Gokhale with Lifetime Achievement award : 

   

i. The Tata Literature Live! Lifetime Achievement Award for 2019 was conferred on 

writer, translator and film critic Shanta Gokhale.  



 

 

ii. She, born in 1939 in the town of Dahanu in Maharashtra, recently published her 

memoir One Foot on the Ground: A Life Told Through the Body.  

iii. She received the Sangeet Natak Academy Award in 2015. Poet K Satchidanandan 

was named the Tata Literature Live! Poet Laureate for 2019. 

BOOKS 

CJI Ranjan Gogoi releases Assamese version of book ‘Courts of India: Past to Present’ : 

 

i. Chief Justice of India Justice Ranjan Gogoi released the Assamese version of the 

book ‘Courts of India: Past to Present’ in Guwahati, Assam.  

ii. The book has been published by the Publication division. The various chapters of the 

book narrate the historical events of the court. 

భయణాలు 

ఎతునఔల సెంసకయత ఱేషన్ ఔనఽనభూత : 

 

i. ఎతునఔల సెంగెం భాజీ ధెాన ఔమిషనర్స (ళఈళ) ట.ినామమణ ఱేషన్ (87) ఔనఽనభూఱయు. 

ఱేషన్ 1932లల కైయళ్లలతు తృలఔకడ్ జిలాో లలతు తియునెల్లో లల జతుమెంచాయు. 



 

 

ii. 1989లల ఫాయత కైతనెట్ కయయదమిి స్థ భకి చేయుఔునానయు. ఆ హో దాలల 8 నెలలు భాతబేె 

ఉనానయు. సేతెంత ెఫాయత చమితలెల అతయెంత తఔుకవ కలెం ఆ దవిలల ఉనన అధికమిగ ఆమన 

తుయౌచితోృ మాయు. 

iii. 1990 డిళ ెంఫర్స 12 నఽెంచి 1996 డిళ ెంఫర్స 11 వయఔ ఎతునఔల ఔమిషన్ ధెాన ఔమిషనర్సగ 

ఫాధయతలు తుయేఴ ెంచాయు. ఱేషన్ 1997లల మషట ాతి దవికి ఔడా తోృ టీ చేఱయు. ఆమన చేళన 

ళేవలఔు మభన్ బ ఖళ ళ  ుయస్కయెం లతేెంచిెంది. 

iv. విధ ి తుయేహణలల చెండఱసనఽడిగ టి.ఎన్.ఱేషన్ఔు ేయుెంద.ి ఫాయణావతులల ఎతునఔల కిెమి 

సజావుగ స్గైలా ఆమన అతయెంత ఔటుట దిటట ెంగ వయవహమిెంచాయు. మజకీమ తిత ళో్ఔు ఏభాతెెం 

తలొఖగ లవదఽ. ఒటయోలల అబదణెా ఫారతున ణొలగిెంచాయు. ఎతునఔల కిెమిలల చటాట లనఽ ఔఠినెంగ 

అభలు చేఱయు.  

v. వెయతన తుమభావయతు ణొయౌస్మిగ తేచ తఔుెండా అభలు చేభెంచిన గనత ఱేషన్దే. 

అబయయుథ లు  టటట  కయుిల  ైఆమన ముదటిస్మిగ ఆెంక్షలు అభలుచేఱయు. 

vi. ఒటయోఔు తొౄ టో ఖుమితెంు కయుు లనఽ ణెచాియు. భతయబ ైన దెేఱలలో  చెామతున తులేధిెంచాయు. 

 
విఱిెంత ఐఏఎస్ ఔిషణ న్ భితి. భెండల్ ళతౄయు్ల అభలులల కీలఔతృత ె: 

 



 

 

i. రెనఔఫడిన వమగ ల సెంక్షైభాతుకి అహమినశల శమిిెంచిన విఱిెంత ఐఏఎస్ అధికమి ఎస్ ఔిషణ న్ 

ఇఔ లవయు. కైయళ్లలతు తియువనెంతుయెంలల జతుమెంచిన ఆమన 1956 ఫాయచ్ ఏ కయడర్స ఐఏఎస్ 

అధికమి. 

ii. ‘సో్ షల్ ఎక్స్ఔో జన్ అెండ్ జళట స్ ఇన్ ఇెండిమా’ అనే ుసత ఔెం మఱయు. వీ  ళెంగ్ హమాెంలల 

కైతనెట్ కయయదమిిగ తుచేళన సభమెంలల భెండల్ ఔమిషన్ ళతౄయు్ల అభలు ై కైతనెట్ నోట్ 

యౄతొృ ెందిెంచాయు.  

iii. ఎళ్ ఎళట  ఔమిషన్ఔు చటట ఫదధ త ఔయౌెంచడెం, ఎళ్ ఎళట ల  ై రేధిెంుల తుమోధచటట ెం అెంఱలలో  

కీలఔతృత ె తోృ లెంచాయు. దవీ వియభణ అనెంతయెం ఎళ్ ఎళట  ఔమిషన్ సబుయడిగ, రెనఔఫడిన 

వమగ ల జాతీమ ఔమిషన్ తుుణుల ఔమిటీ సబుయడిగ తుచేఱయు.  

iv. ఔిషణ న్ కైతనెట్ నోట్ ఆధాయెంగన ే భెండల్ఔమిషన్ ళతౄయు్నఽ బెుతేెం ఆమోదిెంచిెందతు, 

రెనఔఫడిన తయఖతేలఔు 27 ఱతెం మిజమైేషనఽో  అభలుచేఱయతు కైెంద ెతృౌయసయపమలఱక భెంతిె 

మెంవిలాస్ తృస్ేన్ ఖుయుత చేఱయు. 

భుకయబ ైన మోజులు 

National Education Day (జాతీమ విదాయ దినోత్వెం) : 11th November 

   



 

 

i. జాతీమ విదాయ దినోత్రతున నవెంఫర్స 11 న సేతెంత ె ఫాయతదేశు ముదట ి విదాయ భెంతిె, 

స్ేతెంతయె సభయయోధఽడె, ెండితేడె భమిము భెుక విదాయరేతత  భౌలానా అఫుల్ ఔలాెం 

ఆజాద్ జమెంతి సెందయభెంగ జయుుఔుెంటాయు.  

ii. అతనఽ స్ేతెంతయె సభయయోధఽడె, ెండితేడె భమిము సేతెంత ెఫాయతదేశు ముదట ివిదాయ 

భెంతిె. భానవ వనయుల అతేవిదిధ భెంతిెతే ఱక (ఴెచ్ఆర్సడి) ళ  ట ెంఫర్స 11, 2008 న జాతీమ 

విదాయ దినోత్రతున ఔెటిెంచిెంది. 

iii. అఫుల్ ఔలాెం ఖులాెం భుఴ ముదదద న్ 1947 నఽెండ ి1958 వయఔు సేతెంత ెఫాయతదేశు ముదట ి

విదాయ భెంతిెగ తుచేఱయు. 

భౌలానా అఫుల్ ఔలాెం ఆజాద్ జననెం – నవెంఫర్స 11, 1888 

 

i. భౌలానా అఫుల్ ఔలాెం ఆజాద్ (నవెంఫర్స 11, 1888 — పఫవెమి 22, 1958) భెుక 

స్ేతెంతయె సభయ యోధఽడె, ఫాయత బెుతే ణొయౌ విదాయఱకాభెంతి,ె భౌలానా అఫుల్ ఔలాెం 

ఆజాద్. 



 

 

ii.  ఆమన అసలుేయు 'ముఴ ముదదద న్ అహమద్', 'అఫుల్ ఔలాెం' అనేది తయుదఽ, 'ఆజాద్' 

ఔలెంేయు. 1888 నవెంఫయు 11 న భకకలల జతుమెంచాడె.భౌలానా అఫుల్ ఔలాెం ఆజాద్ ఫాయత 

స్ేతెంతయె సభయ భుకయ నామఔులలల ఔయు. అతనఽ కెాయత ెండితేడె భమిము ఔవి. 

iii. అతనఽ కనా్టెంటినోులలో  మెంగ్ టర్సక్ ఫారలణో మిచమెం  ెంచఽక నానయు. ఈ మిచమాలు 

అతున అతతుతు ఔ జాతీమరద విోవరద ిగ యౄతృెంతయెం చెెందoిచాభ. 

iv. 1912 లల భౌలానా అఫుల్ ఔలాెం ఆజాద్ ఉయౄద  లల ‘ అల్ ఴ లాల్’ రయ తిెఔ భుళో ెంలు 

భధయ విోరతమఔ ఫారలనఽ  ెంచడాతుకి తృెయెంతేెంచాయు. బెుతేెం దాతుతు 1914 లల 

తులేదoిచినది. 

v. ఆజాద్ ఫాయతీమ జాతీమ రదెం భమిము ఴ ెందా -భుళో ెం ఐఔయత ఆధాయెంగ విోరతమఔ 

ఆలలచనలణో భమో తిెఔనఽ “అల్ ఫలఘ్” తృెయెంతేెంచాయు.1916 లల బెుతేెం ఈ తిెఔనఽ 

ఔడా తులేధిెంచాయు భమిము మెంచి లల ఆజాద్ నఽ తుయభెందిెంచాయు. 

vi. విడెదల తయురత ఆజాద్ ఖిలాపత్ ఉదయభెం దాేమ భుళో ెం ఔభూయతుట ీ లల తెటిష్ వయతిమైఔ 

ఫారలు  ెంచాయు. కయ్తౄ ఉదయభెం యొఔక ధెాన లక్షయెం కయ్తౄనఽ తిమిగి టమకక మజుగ 

ఔెటిెంచడెం. 

vii. భౌలానా అఫుల్ ఔలాెం ఆజాద్ గెంధదజీ తృెయెంతేెంచిన "సహామ తుమఔయణ"ఉదయభెం నఽ 

సభమిధెంచి 1920 లల ఫాయత జాతీమ కెంగ సి్ లల రెేశ్చెంచినాడె.  ఇతడె ఢియో్ కెంగ సి్ ణెేయఔ 

ళ షన్ అధయక్షుడె గ (1923) ఎతునఔమాయయు. 



 

 

viii. భౌలానా ఆజాద్ గెంధదజీ ఉు సణాయఖహిెంలల తృలొగ తు 1930 లల అమ సఽట  అభనాయు. అతతుతు 

ఔ సెంవత్యెంననయ తృటు  మీయట్ జ ైలలో  ఉెంచాయు. భౌలానా అఫుల్ ఔలాెం ఆజాద్ 1940 

(మెంఖడ్) లల కెంగ సి్ అధయక్షుతుగ ఎతునఔమాయడె భమిము 1946 వయఔు ఆ దవి లల  

ఉనానయు. 

ix. అతనఽ  విబజన ఔు వయతిమైకి . విబజన అతతు ఔలలనఽ నాశనెం చేళెంద.ి ఴ ెందఽవులు భమిము 

భుళో ెంలు ఔలళ సహజీవనెం చేసఽత నన ఔ ఏకీఔిత దేశెం ఫదద లు అఖుట అతతు ఔల నఽ నాశనెం 

చేళ అతతుతు విమకతెంగ   ఫాధిెంచిెంది. 

x. ఖిలాపత్ ఉదయభెం, సహామ తుమఔయణోదయభెం, ఉు సణాయఖహిెం, కిేట్ ఇెండిమా ఉదయభాలలో  

తృలొగ తు 10 సెంవత్మలతృటు జ ైలుశ్చక్ష అనఽబవిెంచాడె. ఫాయత బెుతేెంలల 11 

సెంవత్మలతృటు విదాయఱకాభెంతిెగ తుచేస్డె. 1958 పఫవెమి 22 న భౌలానా అఫుల్ 

ఔలామ్ ఆజాద్ భయణ ెంచాడె. 

గౌయరలు, తయుదఽలు : 

xi. గెంధదజీ ఇతడితు ఫాయత తృో టో అతు, గెంధద భమిము నెహరూ  ఇతడితు భౌలానా, మీర్స-ఎ-

కయరన్ అతు యౌచేరడె. 

xii. 1992లల ఫాయత బెుతేెం ఆమనఔు ఫాయతయతన ఇచిి గౌయవిెంచిెంది. 

xiii. ఇతడ ిజనమదినబ ైన నవెంఫయు 11 నఽ జాతీమ విదాయ దినోత్వెం గ జయుుఔుెంటాయు. 

స్ఴ తయెం :  



 

 

xiv. తయుు భానఽల్ కఽమన్ (కఽమన్ అనఽరదెం) 

xv. "అల్-ఴ లాల్" భమిము "అల్-ఫలాగ్" అనే తిెఔలు స్థ ెంచాడె. 

xvi. ఖుఫార్స-ఎ-కాతిర్స; ఇెండిమా విన్్ పెడమ్ 

జ . త. ఔిలాతూ జననెం – 11 నవెంఫర్స 1888 

 

i. ఆచాయయ జ . త. ఔిలాతూ (11 నవెంఫర్స 1888 - 19 భామిి 1982) సఽళెదధ ఫాయతీమ 

మజకీమ నామఔుడె. 1947 ఫాయతదేఱతుకి స్ేతెంతయెభు వచిినుడె ఫాయత జాతీమ 

కెంగ సిఽ అధయక్షుతుగ ఉనానడె.  

ii. ఔిలాతూ గెంధేమరది, సో్ షయౌసఽట , మయవయణరేతత  భమిము స్ేతెంతయెసభయయోధఽడె. 

భహాణామ గెంధదకి దఖగ యగ వుెంటృ అతయెంత సతునఴ తేలలల ఔతుగ ేయుగెంచాడె. 

iii.  1920లలల సహామతుమఔయణోదయభెం నఽెంచి 1970లలల ఇెండిమన్ ఎభమ ుతూ్ దాక చఽయుగగ  

తృలొగ ెంటృ భెుకఽతుగ ళెదిధ చెెందాడె. 

iv. ఔిలాతూ ఆదధ యమ ఫాయత బెుతేభు (1946-1947)లలనా, ఫాయత మజాయెంఖ సబలలనా 

తుచేఱడె. నెహరూ , 1950లల కెంగైసిఽ అధయక్ష ఎతునఔలలల ఔిలాతూకి భదద తిచాిడె. తృమకట ై 



 

 

టుట కటసెం నెహరూ  నేతితేభులలతు రభక్షాతుకి, టటల్ నేతితేభులలతు ఔుడిక్షాతుకి 

జయుఖుతేనన తోృ మటెంలల ఈ ఎతునఔలు కీలఔభతు ఫావిెంచాయు.  

v. ఔిలాతూకి వయతిమైఔభుగ టటల్ అబయమిథగ, ఴ ెందా జాతీమరద ి ుయుషో్ట తత భ దాస్ టాెండన్ 

తోృ టీచేఱడె. సో్ భనాథ్ దేరలమెం యొఔక విరదాసద ునమినమమణభు, జనసెంఘ్ స్థ న, 

నెహరూ -యౌమాకత్ ెందభులణో ఉదేఔెూమితబ ైన జాతీమ రణావయణెంలల ఆమిథఔ 

ణెాయఔలలల విఫేదాల వలో టాెండన్ చినన ఆధిఔయతణో ఔిలాతూ  ైగ యౌచాడె. 

vi. ఒటమిణో గమడు  ఔిలాతూ, గెంధద ఆశమబ ైన గిభ సేమజాయతున తూళ్ళక దిలవసఽత నానయనన 

విబభెణో కెంగైసిఽ తృమకటతు విడిచి, కిస్న్ భజూద ర్స జెాతృమకట యొఔక సెంస్థ ఔులలో  ఔడెైనాడె. ఈ 

తృమకట ఆ తయురత సో్ షయౌసఽట  తృమకట ఆఫ్ ఇెండిమాలల వియ్నబ  ై జెా సో్ షయౌసఽట  తృమకటగ 

అవతమిెంచిెంద.ి 

vii. 1938 నఽెండి ఈమన ఫాయయ అభన సఽచేణా ఔిలాతూ, కెంగైసిఽ తృమకటలల అెంచెలెంచెలుగ ఎదిగి 

కైెంద ెభెంతిెవయగ భులల అనేఔ భాయుో  భెంతిెదవులణో సహా అనేఔ ఉననత దవులు తొృ ెందిెంది. 

ఈబ  దేశభులలన ే ముటట ముదట ి భఴ యా భుకయభెంతిెగ ఉతత య దెేశ్ లల భెాణళేకయెం 

చేళెంద.ి ఔిలాతూ దెంతేలు తృయోబ ెంటులల తయచా ఔమననఔయు ఢీక నేరయు. 

viii. ఔిలాతూ 1963 ఆఖసఽట లల ఫాయత-చెైనా ముదధ ెం భుగిమగన ే నెహరూ  బెుతేభు  ై లలక్స 

సబలల ముటట ముదట ిఅవిఱేస తీమమనాతున రెేశ టాట డె. 



 

 

ix. 1975లల అతయభఔ మిళథ తితు విధిెంచినుడె  దద ఎతేత న తుయసన మైడాతుకి 

కయఔుడెైనెందఽఔు, జూన్ 26, 1975 మతి ెఅమ సఽట  చేమఫడిన ముటట ముదట ితెిక్ష నామఔులలో  

80భేళ్ైళ  ైఫడిన ఔిలాతూ ఔడె. ఎభమ ుతూ్ అెంతెం కవడెం, 1977 ఎతునఔలలో  జనణా తృమకట 

గ లుతొృ ెంది స్ేతెంతయెభు తమేత ముటట ముదటిస్మిగ ఔ కెంగైళిేతయ బెుతేెం నెలక లటెం 

చాడటాతుకి ఔిలాతూ జీవిెంచ ేఉనానడె. 

x. ఔిలాతూ 94 భేళ్ళ వమసఽలల 1982, భామిి 19న భయణ ెంచాడె. 1982లల విడెదల్ైన మిచర్సు 

అటెన్ఫమో తుమిమెంచిన గెంధద చితెెంలల ఔిలాతూ తృతనెఽ ఫాయతీమ నటుడె అనెంగ్ దేఱభ 

తోృ లెంచాడె. 

కీడిలు 

నన వమసఽలల అెంతము తీమ అయధళ ెంచమక చేళన ఫాయత కికి టర్సగ ల తౄయ్వయమ : 

  

i. 30 ఫెంతేలలో న ే అయధళ ెంచమక చేళ ల తౄయ్ (15 ఏళో్ 285 మోజులు) నన వమసఽలల అెంతము తీమ 

అయధళ ెంచమక చేళన ఫాయత కికి టర్సగ మికయుు  సిలట ెంచిెంది. 30 ఏళో్ కితిెం సచిన్ ణెెందఽలకర్స (16 ఏళో్ 

214 మోజులు) సిలట ెంచిన మికయుు నఽ ఆబ  ఫదద లుక టిట ెంద.ి  

ii. ల తౄయ్, భెంధాన ణొయౌ విక ట్ఔు 143 యుఖులు జత చేళ ట2ీ0లలో  ఫాయత్ తయపున ఏ విక ట్క ైనా 

అతయధిఔ ఫాఖస్ేభాయతున నెలక లాయు. 



 

 

టీ20లలో  హాయటికె్స తీళన ఫాయత ఏక ైఔ ఫౌలర్సగ చాహర్స : 

 

i. ఫెంగో దేశ్ భూడె భాయచ్ల టీ20 ళమకస్నఽ టీమ్ ఇెండిమా 2-1ణో చేజికికెంచఽఔుెంది. చాహర్సఔు 

‘భాయన్ ఆఫ్ ద భాయచ్’ అరయుు  లతేెంచిెంద.ి ‘భాయన్ ఆఫ్ ద ళమకస్’ అరయుు నా అతడే సొ్ ెంతెం 

చేసఽఔునానడె.  

ii.  షపముల్, భుస్త పజుర్స, అమినఽల్ ఇస్ో మ్లనఽ ఓట్ చేళ దదక్స చాహర్స హాయటికె్స ూమిత చేఱడె. 

కైవలెం ఏడె యుఖులకై ఆయు విక టుో  డగనటిట  ట2ీ0 కికి ట్ చమితలెలనే అతేయతత భ ఖణాెంకలు 

నమోదఽ చేఱడె. 

iii. టీ20లలో  దదక్స దెయిన 6/7. అతడిద ే అతేయతత భెం. అజెంణా బ ెండిస్ (6/8; 2012లల 

జిెంఫాఫేే )ై మికయుు నఽ తియఖమఱడె. 

తౄెన్్దే ప డ్ఔప్. ఆళేట యాౌమా  ైవిజమెం : 

 

i. సఽదదయఘ విమభెం తమేత ప డ్ఔప్ తౄెన్్ఔు చేమిెంది. హో మహో మకగ స్గిన ఈ బ గ టెతునస్ టోమకన 

ప ైనలలో  తౄెన్్ 3-2ణో ఆతిథయ ఆళేట యాౌమానఽ ఒడిెంచిెంది.  





 

 

 ✍  కమెెంట్ అప ైర్స్ 12 నఴెంబరు 2019 Tuesday ✍ 

మహజకీయ వహరతలు 

సఆర్సఎఫ్ భదరతలోకి సో తుయా, మహసృల్, రయాెంక : 

 

i.  కహెంగె్సె్ అధమక్షుమహలు సో తుయాగ్హెంధ,ీ ఆబె కుమారుడు మహసృల్గ్హెంధీ, కుమామెత 

రయాెంకగ్హెంధీలకు భదరత కయౌెంచ ే బాధమతన „క ెందర మిజర్స్ తోృ య్ష దళెం‟ (సఆర్సఎఫ్) 

తీషక ెంద.ి ఈ ముగుు మికి ఇెంత కహలెం ఉనన ఎసజీ భదరతన ఉషెంసమిెంచాలతు క ెందర షమహారు 

గత వహరెం తురణభెంచిన విశయెం తెయౌసెంద.ే  

ii. ఆ రకహరెం దియీ్లోతు వీరు ముగుు మి తువహసహల ఴదద  క ెందర తృహమహమియౌటమీ కమాెండోలు బాధమతలు 

చేటాా రు. ఈ ముగుు రు దేవెంలో ఎకాడకు వయీనా జడ్ ీస్ సహథ భ రక్షణ లతేషత ెంద.ి సఆర్సఎఫ్కు 

క నానళీతృహటు ఎసజీ షసకమిషత ెంద.ి 

ఆమిథక అెంశహలు 

 Banks cannot charge on NEFT transactions from January 2020 : 

 



 

 

 As per the report titled “Furthering Digital Payments” released by the Reserve Bank 

of India (RBI), With a view to promoting digital transactions on the 3 anniversary of 

demonetisation, the Reserve Bank has moved a proposal in this regard. 

 From January 2020, banks can no longer charge savings bank account holders for 

online transactions in the NEFT system. 

 The Reserve Bank of India (RBI) has now mandated banks to do this. RBI stated that 

it is doing this to promote digital payments. 

 RBI 25th Governor : Shaktikant Das, Headquarters : Mumbai, Founded : 1 April 

1935, Kolkata. 

షదష్లు 

11ఴ తరక్స్ షదష్ 2019 @బరరసయౌయా (బరరజిల్) 

 

i. Theme 2019 - 'BRICS: Economic Growth for an Innovative Future' 

ii. తరక్స్ దేశహల 11ఴ శిఖమహగ ె ఫేటీలో తృహలగు న ెందకు రధాతు నమ ెందరమోద ీ బరరసయౌయా (బరరజిల్)కు 

వళీననానరు. „„నఴమ భవితకు ఆమిథక ఴాదిధ‟‟ ేమిట ఈ నల 13, 14 తేదీలోీ  తరక్స్ షదష్ 

జరగనెంద.ి 

iii.  2014 నెంచి ఇటి ఴరకు తరక్స్ షదష్లకు రధాతు హాజరు కహఴడెం ఇద ిఆమోసహమి. 



 

 

iv. తరక్స్ : బరరజిల్, రష్హమ, ఇెండియా, చెైనా మమియు దక్షిణాపరకహ అన  ఐద రధాన జాతీయ ఆమిథక 

ఴమఴషథల అనబెంధాతుకి షెంక్షిత  రూెం. వహషతవహతుకి 2010లో దక్షిణాపరకహ రవ శహతుకి ముెంద 

"తరక్స" గ్హ ఴమీుకమిెంచారు.  

v. తరక్స్ షభుమలు తృహర ెంతీయ ఴమఴహామహల  ై గణతూయబైెన రఫావహతుకి రసదిద చెెందారు; అెందరూ 

G20 షభుమలు.  2009 నెండ,ి తరక్స్ దేశహలు ఏటా అధికహమిక శిఖమహగ ె షమావ శహలలో 

షమావ వమఴుతాభ. 

vi. "తరక్స" అన  దాతున 2001 లో అట ిగ్ోల్మన్ సహచ్స్ అస ట్ బేన జెభెంట్ ఛెైరభన్ జిమ్ ఒ'తూల్ 

తన రచరణ తయ్ౌెంగ్ బరటర్స గ్ోీ బల్ ఎకనామిక్స తరక్స్ లో రూతృ ెందిెంచారు. 

vii.   తృహర రెంభ నాలుగు తరక్స మహష్హా ా ల (బరరజిల్, రష్హమ, ఇెండియా, మమియు చెైనా) విదేశహెంగ మెంతరర లు 

నఽమయార్సా నగరెంలో స  ాెంబర్స 2006 లో యుఎన్ జనరల్ అస ెంతీె జనరల్ డిబేట్ లో 

షమావ వమయామరు, ఴరుష ఉననత సహథ భ షమావ శహలన తృహర రెంతేెంచారు. 16 జూన్ 2009 న 

రష్హమలోతు భెకహటెమినఫమ లో ోూమిత సహథ భ దౌతమ షమావ వెం జమిగి్ెంద.ి 

2020 WEF వహమిిక షదష్ @ దావోస్(స్టజమహీ ెండ్) 

 
i. ఫారత్లోతు 100 మెందికి ైగ్హ సఈవోలు, లుఴురు మహజకీయ నాయకులు, బాయ్ఴుడ్ సహా ర్స్ క  

వ దిక  ైషెందడ ిచేయననానరు. ఈ రముఖల జాతతాలో కథానాభక దీకహ దక ణ ెకూడా 

ఉనానరు. 



 

 

ii.  ఴచేే ఏడాద ి జనఴమిలో స్టజమహీ ెండ్లోతు దావోస్లో „ఴరల్్ ఎకనామిక్స తోౄ రమ్‟ వహమిికోత్ఴ 

షమావ శహతున తుర్హ ెంచననానరు. ఈ షెందరబెంగ్హ „షబైెకమ, సథరబైెన రెంచెం‟ ఏమహటుకు 

ఎలా ముెందడుగు వ యాలన  అెంవెం ై చమిేెంచననానరు.  

iii. ఇద ి „ఴరల్్ ఎకనామిక్స తోౄ రమ్‟ 50ఴ వహమిికోత్ఴెం కహఴడెంతో కహరమకమెాయౌన మమిెంత రతేమకెంగ్హ 

జమి ేఅఴకహవెం ఉననటుీ  తెలుసోత ెంది.  

iv. జనఴమి 20 నెంచి 24 ఴరకు జరగననన ఈ కహరమకమెాతుకి అబెమికహ అధమక్షుడు డొనాల్్ టరెంప్, 

రష్హమ అధమక్షుడు వహీ దిమిర్స ుతిన్ కూడా మహబో తరనానరతు షమాచారెం. రెంచ వహమతెంగ్హ ఉనన 

దాదాు 3 వ ల మెంది య్డరుీ  ఈ షమావ వెం తృహలగు నననటుీ  తెయౌసెంద.ి 

Sanskrit Bharati Vishwa Sammelan begins in New Delhi : 

 

 Sanskrit Bharati Vishwa Sammelan, a mega event for discussing ideas, theories and 

research findings in the ancient Sanskrit language, begins in New Delhi. 

 Thousands of Sanskrit lovers from 17 countries are attending Sanskrit Bharati 

Vishwa Sammelan. 

 An exhibition „Sanskriti Pradarshini‟ has also been put up displaying manus, models 

and charts that establish different phases of the development of Sanskrit as a popular 

language, not only in India but also across the globe. 



 

 

   Appointments 

Justice Sanjay Karol sworn in as Chief Justice of Patna High Court : 

 

 Justice Sanjay Karol was sworn in as the Chief Justice of Patna High Court. 

 Bihar Governor Phagu Chauhan administered the oath of office to Justice Karol at the 

Raj Bhavan. 

 He was earlier posted as Chief Justice of Tripura before this appointment. 

Art and Culture  

గురు నానక్స జయెంతి – 12 November 2019 

   

i. సకుాల మత గురుఴు గురు నానక్స ుటిానమోజు కహమీతక తృౌరణమి. మామూలుగ్హన  విశిశా దినెంగ్హ 

ఫావిెంచ ే కహమీతక తృౌరణమి గురు నానక్స జనభదినెం కూడా కహఴడాన ఈమోజు ెంజాతెలకి మహా 

ర్దినెం. 

ii.  గురు నానక్స జయెంతితు ెంజాతెలు ''గురుూరబ్'' అెంటారు. గురు నానక్స జయెంతితు ఫారత 

రభుత్ెం స లఴుదినెంగ్హ రకటిెంచిెంద.ి 



 

 

iii. 1469లో రషత త తృహకిసహత న్ లోతు లాసో ర్స షమీెంలో ఉనన ననాానా సహహ బ్ లో గురు నానక్స 

జతుభెంచారు. ఆయన ుటిాెంద ిముసీ ెం కుటుెంబెంలో. నానక్స హ ెందఽ, ఇసహీ మిక్స మత గెెంధాలన 

అధమయనెం చేశహరు.  

iv. అభత,ే ఈ మెెండు మతాలకు తేననబైెన సకుా మతాతున సహథ ెంచి ఆమహధమ గురుఴయామరు. 

ముతతెం దిమెంద ిసకుా మత గురుఴులలో గురు నానక్స తొయౌ గురుఴు. లాసో మోీ  గురు నానక్స 

ుటిాన వితర రదేవెం ''గురుదా్మహ జనెం ఆసహథ న్'' అభెంద.ి 

v. గురు నానక్స ఏరల్ 15న ుటాా రతు చెేవహరూ ఉనానరు. కహతూ కహమీతక తృౌరణమిన  నానక్స 

జనభదినెంగ్హ నమిభ వ డుక చేషక న వహమ  అతమధికశహతెం ఉనానరు. క ఴలెం ెంజాతెలు మాతరబే 

కహకుెండా రెంచవహమతెంగ్హ అన కమెంది గురు నానక్స న ఆమహధిషఽత  ''గురుూరబ్''న ెండుగ 

చేషకుెంటునానరు. 

vi. సకుాలు ఏక వ్మోతృహషన చేసహత రు. ఒెంకహమహతున ఏకైెక దేఴుతుగ్హ ూజిసహత రు. గురు నానక్స 

జయెంతి షెందరబెంగ్హ గురుదా్మహలోీ  సకుాలు వితర మత గెెంధెంగ్హ ఫావిెంచ ే ''గురు గెెంధ 

సహహ బ్'' న 48 గెంటల తృహటు తురెంతరెంగ్హ ఠిసహత రు. ఇలా చదఴడాతున ''అఖెండ ఠనెం'' 

అెంటారు.  

vii. ఈ గురు గెెంధ సహహ బ్ అఖెండ ఠనెం నానక్స జయెంతి కెంట ేముెందమోజు ముగుషత ెంద.ి ఇక 

జయెంతి నాడు ఉదయాన  ''రఫాత్ పేమిస్'' ేరుతో ఊమ గి్ెంు జరుుతారు. ఈ ఊమ గి్ెంు 

గురుదా్మహ ఴదద ముదల  ైవహడవహడకూ వళ్త ెంది.  



 

 

viii. ''తుష్హన్ సహహ బ్'' అన  సకుా జెండాలన టుా కుతు ఊమ గి్ెంు జరుుతారు. ''గురు గెెంథ 

సహహ బ్''న య్ాలో చటిా ూలతో అలెంకమిసహత రు. భకుత లు సెంగ్ ష్హబాద్ తదితర భకిత గీ్తాలు 

ఆలషఽత  నడుసహత రు. వహభదమకహరులు అెందకు అనగుణెంగ్హ వహభదమెం అెందిసహత రు. కథా 

కహలక్ష ెం ముగి్సన తమహ్త భకుత లకు రతేమక ఫోజనెం ఏమహటు చేసహత రు. 

సతుమా వహరతలు 

తానాజీ మలుషమ  జీవితకథతో అజయ్ దేఴగణ్ ఴెందో  చితరెం „తానాజీ: ది అన్షెంగ్ వహమియర్స‟ : 

 

i. అజయ్ దేఴగణ్ కథానాయకుడిగ్హ నటిషత నన ఴెందో  చితరెం „తానాజీ: ది అన్షెంగ్ వహమియర్స

‟.  మమహఠహ యోధడు ఛతరతి శివహజీ  విజయాలోీ  కీలక భూమిక తోృ షెంచిన ఆయన సేనాధితి 

తానాజీ మలుషమ  జీవితకథతో ఈ చితరెం తెరకెకుాతోెంది. 

ii.  తానాజీగ్హ అజయ్ నటిషత నానరు. తానాజీతో సనాా ఘడ్ యుదధెంలో తలడిన ఉదయభన్ మహథోడ్

గ్హ స ైఫ్ అయ్ఖాన్ రతినాయక తృహతరలో కతుసహత రు. తానాజీ ఫారమ సహవితిర మలుషమ గ్హ అజయ్ 

జీవిత ఫాగసహ్మి కహజోల్  నటిసోత ెంది. ఒెం మహఴత్ తెరకెకిాషత నానరు. 

 „83‟ చితరెంతో వెండితెర  ైరణ్వీర్స సెంగ్ : 

 



 

 

i. 1983లో మనదేవెం కికెెట్లో తొయౌసహమి రెంచకప్ సహధిెంచిన గ్ొ విజయాతున „83‟ చితరెంతో 

వెండితెర  ైచఽషత నానరు దరశకుడు కతెర్సఖాన్.  

ii. కల్దేవ్ తృహతరలో రణ్వీర్స సెంగ్ నటిషత నానరు. కల్ ఫారమ మోమీ తృహతరలో దీకహ దక ణ ె

నటిసోత ెంది. 

ముఖమబైెన మోజులు 

World Pneumonia Day (రెంచ నమమోతుయా దినెం) : 12 November  

 

i. Theme 2019 : "Healthy lungs for all" 

ii. The day established in 2009, World Pneumonia Day is marked every year on 

November 12th to : Raise awareness about pneumonia, the world‟s leading infectious 

killer of children under the age of 5. 

iii. And also to Promote interventions to protect against, prevent, and treat pneumonia 

and highlight proven approaches and solutions in need of additional resources and 

attention. 



 

 

iv. To Generate action, including continued donor investment, to combat pneumonia and 

other common, yet sometimes deadly, childhood diseases. 

v. It is the world's leading infectious disease due to which children below 5 years are 

much more affected. 

vi. This year the theme for World Pneumonia Day is "healthy lungs for all" to raise 

awareness, promote prevention and treatment and produce action to combat the 

disease. 

Public Service Broadcasting Day – 12 November 

 

i. Public Service Broadcasting Day celebrated on 12
th
 November. The day is celebrated 

every year to commemorate the first and last visit of the Father of the Nation, 

Mahatma Gandhi to the studio of All India Radio, Delhi in 1947. 

ii. The Father of the Nation addressed the displaced people, who had temporarily settled 

at Kurukshetra in Haryana after partition. 

iii. A function will also be organized at the premises of All India Radio in New Delhi to 

mark the occasion. 



 

 

షయ్ెం అయ్ జననెం : నఴెంబర్స 12, 1896 

 

i. షయ్ెం ముభజుదీదన్ అబుద ల్ అయ్ (నఴెంబర్స 12, 1896 - జూన్ 20, 1987) విఖామత 

క్షిశహషత రవ తత , దభవిభూశణుడు, మహజమషభ షభుమడు. షయ్ెం అయ్ "Birdman of India" అతు 

లుఴబడా్ డు.  

ii. ఫారతదేవెంలో క్షి శహషత రెం (ornithology) గుమిెంచిన అఴగ్హసన, అధమయనెం  ెంతృ ెందిెంచడాతుకి 

షయ్ెం ఆయ్ అతుతరబైెన కాష చేస గుమితెంు తృ ెందాడు. 

iii. బ ెంబాభ న చరల్ హ షామీ స స ైటీ (Bombay Natural History Society - BNHS) స కటెమీ 

వహలార్స శహమూమల్ మిలాీ ర్్స షయ్ెం ఆయ్కి క్షుల అధమయనెం టీ ఆషకిత కలగడాతుకి ముదట ి

షఽపమిత. 

iv. జరభతూలో బరమీిన్ వివ్విదామలయెం జూలాజికల్ మూమజియెంలో క్షుల అధమయనాతున గుమిెంచి 

మమిెంత న రుేక నానడు. హ ైదమహబాద, క చిేన్, గ్హ్యౌయర్స, తిరువహనఽార్స, ఇెండోర్స, ఫోతృహల్ 



 

 

ఴెంట ిసహథ తుక షెంసహథ నాధీవుల షహాయెంతో ఆయా షెంసహథ నాలలో ఉనన క్షుల గుమిెంచి, వహట ి

షసజసదధ తువహషషథలాల గుమిెంచి విఴరెంగ్హ అధమయనెం సహగి్ెంచాడు. 

v. 200 షెంఴత్మహల చమితర గయౌగి్న బ ెంబాభ న చరల్ హ షామీ స స ైటీ మూతడకుెండా 

క నసహగడాతుకి షయ్ెం ఆయ్ ఎెంతో రయతినెంచాడు. అటి రధాతు నసౄూ  కు వహర స ధన షహాయెం 

తృ ెందగయౌగ్హడు.  

vi. భరత్ూర్స క్ష ిషెంరక్షణ ఴనెం, (Bharatpur Bird Sanctuary) స ైల ెంట్ వహయ్ న శనల్ తృహరుా 

(Silent Valley National Park) మిరక్షణ కోషెం ఆయ్ ఎెంతో కాష చేశహడు. 1990 లో 

కోయెంబతతత రు ఴదద అనైకటిాలో Salim Ali Centre for Ornithology & Natural History 

(SACON) తృహర రెంభబైెెంది. ఇద ి ఫారత రభుత్ెం మహమఴరణ, ఴన విఫాగ్హల అధ్రమెంలో 

నడుషత ెంద.ి 

vii. అవహరు్ లు : దభభూశణ్ ురసహారెం (1958), దభ విభూశణ్ ురసహారెం (1976) 

viii. 1958లో ఇతన న శనల్ స ైన్ అకహడమీ ప లోగ్హ ఎతునకయామడు. ఇతతుకి మూడు గ్ౌరఴ 

డాకామ టుీ  లతేెంచాభ. 1985లో మహజమ షభకు నామిన ట్ అయామడు.1987లో, తన 91ఴ భేట, 

తోృర సేాట్ కహమన్ర్స వహమధితో షయ్ెం ఆయ్ మరణ ెంచాడు. 

ix. Book : The Book of Indian Birds 

 
మదన్ మోసన్ మాలవహమ 73ఴ ఴరధెంతి: నఴెంబరు 12, 1946 



 

 

  

i. మదన్ మోసన్ మాలవహమ (డిస ెంబర్స 25, 1861 - నఴెంబరు 12, 1946) ఫారతీయ విదామవ తత  

మమియు మహజకీయవ తత . ఫారతీయ సహ్తెంతరో ోదమమెంలో తృహలగు నన షమరయోధడు. ఆయన 

గ్ౌరఴెంగ్హ "ెండిట్ మదన్ మోసన్ మాలవీయ"గ్హ కూడా లుఴబడుతరనానరు. 

ii.  ఆయన "మహాతాభ"గ్హ కూడా గ్ౌఴమిెంబడా్ డు. మాలవహమ బరనారస్ హ ెందఽ వివ్విదామలయెం 

ఴమఴసహథ కుడు. ఈయన వహరణాసలో ఈ వివ్విదామలయాతున 1915లో సహథ ెంచాడు. ఇద ి

ఆసయాలోన  అతి దద మెసడెతిుయల్ వివ్విదామలయెం మమియు రెంచెంలోన   దద 

వివ్విదామలయెం. మాలవహమ ఆ వివ్విదామలయాతుకి వైస్ ఛాన్లర్స గ్హ 1919 నెండి 1938 

ఴరకు తుచేశహరు. 

iii. మాలవహమ ఫారత జాతీయ కహెంగె్సె్ కు అధమక్షుతుగ్హ నాలుగు సహరుీ  (1909 & 

1913,1919,1932) తుచేశహరు. ఆయన 1934లో కహెంగె్సె్ న విడిచి టాా రు. ఆయన హ ెందఽ 

మహాషభలో ముఖమబైెన నాయకుతుగ్హ కూడా ఉనానరు.  



 

 

iv. మాలవహమ "ఫారతీయ సౌాట్్ మమియు గైె్డు్"కు క ఴమఴసహథ కుడు. ఆయన 1909లో 

అలహాబాద నెండి వలుఴడుతరనన ఆెంగీ తిరక య్డర్స తిరకన సహథ ెంచారు. ఆయన 1924 

నెండ ి1946 ఴరకు హ ెందఽసహథ న్ టెైమ్్ చెైరభన్ గ్హ ఉనానరు. ఆయన సేఴలు 1936 లో హ ెంద ీ

ఎడిశన్ తృహర రెంఫాతుకి ఉయోగడా్ భ. 

v. మాలవహమ ఫారతదేవెంలోతు రతిష్హా తభక అవహరు్  అభన ఫారతరతనకు డిస ెంబర్స 24,2014 న 

ఎెంకైెనారు. ఈ అవహరు్ న ఆయన 125 ఴ జనభదినెం ముెందగ్హ తృ ెందారు. 

vi. మాలఴమ 1861, డిస ెంబర్స 25న అలహాబాదలో క తుశరా ల ైన హ ెందఽ కుటుెంబములో 

జతుభెంచారు. 1931లో జమిగి్న మౌెండ్ టేబుల్ షమావ వెంలో మహాతాభ గ్హెంధీతో కయౌస కహెంగె్సె్ 

తృహమాీకి తృహర తితుధమెం ఴహ ెంచాడు. 1922-23 లో హ ెంద మహాషభ అధమక్షుడుగ్హ చేశహరు 

vii. "షతమబేఴ జయత"ే అన  తునాదాతున వహమెంచేసహడు. అతడు గ్ొ విదామవ తత , కరభయోగి్, 

భగఴదీు తన తృహటిెంచెన. షమకహయౌక నాయకుల ఴలే కులమత ఫేదములన తోృ గ్ొటాడాతుకి 

రయతినెంచాడు. 

viii.  దేవ అతరమననత ురసహారబైెన ఫారతరతన అవహరు్ న క ెందర రభుత్ెం మదన్ మోసన్ 

మాలవహమకు 2014లో రకటిెంచిెంద.ి ఈయనతోతృహటు ఫారతీయ జనతా తృహమాీ ఴమఴసహథ క 

అధమక్షుడు వహజ్ేభీకి ఫారతరతన రకటిెంచిెంది. 

China 1st President షన్ యత్-సేన్ జననెం : 12 నఴెంబరు 1866 

i. షన్ యత్-సేన్ (12 నఴెంబరు 1866 – 12 మామిే 1925) చెైతూస్ వైదమడు, విీఴకహరుడు, 

చెైనా తొయౌ అధమక్షుడు, మితీక్స ఆఫ్ చెైనాకు జాతితుమహభత.  



 

 

  

ii. మితీక్స ఆఫ్ చెైనాకు అెందమికనాన తొయౌ మారుదమిశగ్హ, మితీక్స ఆఫ్ చెైనా, హాెంగ్ కహెంగ్, 

మకహఴులకు జాతితగ్హ, ుల్్ మితీక్స ఆఫ్ చెైనాకు రజాసహ్మమ విీఴెంలో ముెంద ఴమకితగ్హ 

ఴమఴసమిసహత రు.  

iii. జినాా య్ విీవహతున నడిెంచి కి్ెంగ్ మహజఴెంశహతున కూలదోయడెంలో రధాన ఴమకితగ్హ తులుసహత రు. 

1912లో సహథ ెంచబడినుడు అతన మితీక్స ఆఫ్ చెైనా యొకా తాతాాయౌక అధమక్షుడిగ్హ 

తుచేయడాతుకి తుయమిెంచబడా్ డు. తరువహత అతన కుమిెంటాెంగ్ (KMT) న సహథ ెంచాడు, 

దాతు ముదట ినాయకుడిగ్హ తుచేశహడు. 

Pakistan 1st President ‘Iskander Ali’ Death : 12 November 1969 

 

i. Sahibzada Iskander Ali Mirza (13 November 1899 – 12 November 1969) was an East 

Pakistani bureaucrat and Pakistan army officer who served as the first President of 



 

 

Pakistan, elected in this capacity in 1956 until being dismissed by his appointed army 

commander General Ayub Khan in 1958. 

ii. After the independence of Pakistan as result of the Partition of India, Mirza was 

appointed as first Defence Secretary by Prime Minister Liaquat Ali Khan, only to 

oversee the military efforts in first war with India in 1947, followed by failed 

secessionism in Balochistan in 1948. 

iii.  In 1954, he was appointed as Governor of his home province of East Bengal by 

Prime Minister Mohammad Ali of Bogra to control the law and order sparked as a 

result of the popular language movement in 1952, but later elevated as Interior 

Minister in Bogra administration in 1955. 

కీడెలు 

షెందర్స సెంగ్కు ష్రణెం @రెంచ తృహమహ అథ్ెీ టిక్స్ 

 

i. రెంచ తృహమహ అథ్ెీ టిక్స్ ఛాెంయన్షప్్లో ఫారత అథ్ెీ ట్ షెందర్స సెంగ్ గుమహజ ర్స షతాత చాటాడు.  

ురుశరల ఎఫ్46 జావయౌన్ తరో  టెైటిల్న తులబరటుా కునన అతన టోకోమ 2020 తృహమహయౌెంక్స్ బరర్సతనఽ 

సహధిెంచాడు. 

ii. 23 ఏళీ షెందర్స గత రెంచ తృహమహ అథ్ెీ టిక్స్ ఛాెంయన్షప్్ (2017)లోనఽ ష్రణెం గె్యౌచాడు.  







 

 

iv. సభాఙాయ హకుు చటుెం(ఆమీుఐ)- రబుతవ యఫాగలు, సెంసథల నఽెంచ సభాఙామతున తృ ెందేెందఽకు 

రజలకు లతేెంచన ఫరహామసత రమిద.ి చటుెం కిెంద తృౌయులు దయఖాసఽత  ఙేసఽకుననపడె రమికి 

రబుతవ సెంసథలు సభాఙామతున అెందిెంఙాయౌ్ ఉెంట ెంద.ి  

v. ఈ చటాు తున నాయమవయవసథకు కడా అభలుఙేళతత  దాతు సవతెంతరత ద ఫబతిెంట ెందనన రదన ై 

దాదాప దేళ్ైీ గ కోయుు లోీ  కేసఽలు నడెసఽత నానభ. ఇలా సభాఙామతున అెందివవడెం, 

కొయ్జిమెంలో జమిగిన యహసయ యషమాలనఽ ఫమటికి ఙ డెం నాయమవయవసథ  సవతెంతరతకు 

భుప అెంటృ స్ ెంత కోయుు లోనే దేశ అతేయననత నాయమస్థ నెం రదిెంచెంది. 

త య ైకి ఎెందఽకొచచెంద ి? 

vi. నాయమభూయుత ల ఆసఽత ల సభాఙామతున కోయుత 2007లో సఽఫాష్ చెందర అగమవల్ అనే ఆర్సటీఐ 

కయయకయత సఽరెంకోయుు లో అమీీ దాఖలుఙేఱయు. 

vii. ఴ ైకోయుు  డియజన్ ఫ ెంచ్ 2010 జనవమి 10వ తేదీన తీయు రెలువమిసాత - ళజీఐ కమయలమెం కడా 

ఆమీుఐ మిధిలోకి వసఽత ెందతు తేయౌచఙ ెంద.ి నాయమవయవసథ  సవతెంతరత అనేది నాయమభూయుత ల 

హకుుకదతు, అది రమి ఫాధయత అతు 88 తజీల తీయులో రయఖాయతుెంచెంది. చీఫ్ జళుస్ ఎ..ష, 

జళుస్ యకరమ్జిత్ ళతన్, జళుస్ ఎస్.భుయయధర్సలు ఈ ఫ ెంచ్లో సబుయలు. 

ఏమిటీ  సభాఙాయ హకుు చటుెం ? 

 



 

 

viii. స్ధాయణ తృౌయులు ఎవమ ైనా సమే తీక్ అథామిటీ(రబుతవ సెంసథ  లేదా దాతు యఫాగెం) నఽెంచ 

సభాఙామతున తృ ెందేెందఽకు యలుకయౌసాత  2005 జూన్ 15వ తేదీన తృయీబ ెంట  చటుెం ఙేళెంద.ి అదే 

ఏడాద ిఅకోు ఫయు 12వ తేదీన ఆమీుఐ చటుెం అభలోీ కి వచచెంద.ి  

ix. సభాఙాయెం కోసెం తృౌయులు దయఖాసఽత  ఙేసఽకునన 30 మోజులోీ గ రమికి దాతుతు అెందివవడెం 

రబుతవ యఫాగల ఫాధయత.  ైరరేట  సెంసథలు దీతు మిధిలోకి మవప. 

x. ఆమీుఐ కమిషనయీకు దాదాప నాయమవయవసథ  లాెంటి అధికమలే ఉెంటాభ. రసఽత తెం భన దేశెంలో 

అధికయ యహస్యల చటుెం-1923, భమికొతున చటాు లు సభాఙామతున ఫఴియగతెం ఙేమడాతున 

తులతధిసఽత నానభ. అభతే కొతత  ఆమీుఐ చటుెం భాతరెం సభాఙాయెం తృ ెందడాతున తృౌయుల తృర థమిక 

హకుుగ తుమేదశెంచెంది. 

Centre approves to set up four medical device parks : 

 

 The government of India has given approval for setting up four medical device 

parks with a view to support Make in India initiative and provide world-class 

products at an affordable price for treatment. 

 The four parks will be set up in Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Kerala. 

 These parks will provide the necessary infrastructure, where companies can easily 

plug and play. 



 

 

 This will not only cut import bill but will also help in easy access to standard testing 

facilities and reduce the cost of production. 

 The project of Andhra Pradesh Medtech Zone for creation of Common Facility 

Centre (CFC) for Superconducting Magnetic Coil Testing and Research was given in-

principle approval recently. 

 The scheme proposes to provide Rs. 25 crores or 70% of the project cost of setting up 

CFCs, whichever is less, for the creation of common facilities in any upcoming park. 

ఇతయ మషు ా లు / కేెందర తృయౌత తృర ెంతాల రయతలు 

భహామషులాో మషుాతి తృలన యధిెంప. గవయనర్స బగత్ళెంగ్ కోఱయమీ చయయనఽ సఽరెంకోయుు లో సరల్ 

ఙేళన శవళతన : 

  

i. భహామషు  ా మజకీమాలు భహా భలుప తిమిగభ. కేెందరెం ఆ మషు ెాంలో మషుాతి తృలన 

యధిెంచెంద.ి ళథయబ ైన రబుతవెం ఏమట ఙేమడాతుకి అవకశెం లేదతు తమొుెంటృ గవయనర్స ెంన 

తురేదిక బేయకు కేెందర రబుతవెం భహామషు  ాఱసనసబనఽ సఽతఙేతనావసథలో ఉెంచెంది. 

ii. మషుాతి తృలన ఆయు నెలలతృట  స్గేెందఽకు మజాయెంగెం రకయెం అవకశెం ఉెంది. శవళతన 

రతితృదన  ైఇెంక ఎలాెంట ితుయణమెం తీసఽకోలేదతు కెంగ రస్, ఎతూ్ త యౌతృభ. 



 

 

iii. రబుతవ ఏమట కు 15 మోజులుగ అతున రమతానలు జమిగభ. గవయనర్స భుెందఽ ఎలాెంట ి

రతాయభానమెం లేకతోృ వడెంతో మషుాతి తృలన కోసెం తురేదిక ెంెంఙాయు. కేెందర భెంతిరవయగెం 

ళతౄయు్ బేయకు మషుాతి ఆమోదభుదర రేసాత  గ జిట్ నోటిపకేషన్ రెలువమిెంఙాయు అతు కేెందర 

హ ెంఱఖ వమగ లు రెలీడిెంఙాభ.  

iv. శవళతనకు భుఖయభెంతిర దయ ఇవవడాతుకి తొయౌనఽెంచీ యభుఖత చాన ఫాజతృ.. పయౌతాలు 

రెలువడిన అకోు ఫయు 24 నఽెంచ అళ ెంతీె గడెవప భుగిళత వయకు భౌనెం వఴిసాత  వచచెంద.ి 

చవయకు తాభు రబుతావతున ఏమట  ఙేమలేభతు సషుెం ఙేళెంద.ి 

v. అళ ెంతీెతు సఽతఙేతనావసథలో  టిునెందఽన స్నఽకల రతావయణెం ఏయడితే ఎపడ ైనా మషుాతి 

తృలన ఎతేతళ, తిమిగి రబుతవ ఏమట కు అవకశెం ఇరవవచచతు నాయమ తుపణులు తమొునానయు. 

vi. సభమెం ఇవవడాతుకి గవయనర్స తుమకమిెంచడాతున సరల్ఙేసాత  శవళతన సఽరెంకోయుు లో టిషన్ 

దాఖలుఙేళెంద.ి ఎస్ఆర్స ఫొ బ ైమ కేసఽలో సఽరెంకోయుు  ఇచచన తీయునకు అనఽగుణెంగ తభకు 

సభమెం ఇరవయౌ్ ఉనాన.. మజాయెంగ యయుదధెంగ, ఏకక్షెంగ గవయనర్స తొెందయతృట  తుయణమెం 

తీసఽకుననట ీ  కోయుు  దిలు కి త చచెంద.ి 

Gujarat Govt gives approval to world‟s first CNG terminal at Bhavnagar port 

 



 

 

 Gujarat Government has given approval to the world‟s first CNG 

terminal at Bhavnagar port, Gujarat. 

 The joint venture of United Kingdom-based Foresight Group and Mumbai-based 

Padmanabh Mafatlal Group will invest 1,900 crore rupees to set up a CNG terminal 

at Bhavnagar port. 

 For this, a Memorandum of Understanding between Gujarat Maritime Board and 

London-based Foresight Group was signed during the Vibrant Gujarat Summit earlier 

this year. 

Defence News 

India-U.S. disaster relief exercise “Tiger Triumph”  : 

 

i. In tune with the growing partnership between India and the U.S., the maiden India-

U.S. joint tri-services Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) Exercise 

named “Tiger Triumph” is scheduled on the Eastern seaboard from November 13 to 

21. 

ii. Naval ships Jalashwa, Airavat and Sandhayak, troops from 19 Madras and 7 Guards, 

MI-17 helicopters and Rapid Action Medical Team (RAMT) would be participating 



 

 

in the exercise. The U.S. would be represented by US Navy Ship Germantown with 

troops from US Third Marine Division. 

iii. The harbour phase is scheduled in Visakhapatnam from November 13 to 16. The 

opening ceremony along with a joint flag parade and media interaction will be held 

on board INS Jalashwa on November 14. 

         Appointments 

భామిషస్ రధాతుగ రయెండ్ జగనానథ్ రభాణళవకయెం : 

 

i.  భామిషస్ రధాతుగ రయెండ్ జగనానథ్(57) రభాణళవకయెం ఙేఱయు. అధయక్షుడె ఫ మ ీన్రయపమి 

అధికమిక తురసెంలో జగనానథ్ రభాణళవకమోత్వెం జమిగిెంద.ి  

ii. ఎతునకలోీ  ఆమన స్యథయెంలోతు సెంకీయణెం యజమెం స్ధిెంచెంది. 

Delhi High Court judge appointed CCI member : 

 

i. The Appointments Committee of the Cabinet has approved the proposal for the 

appointment of Delhi High Court judge Sangita Dhingra Sehgal as a member of the 

Competition Commission of India (CCI). 



 

 

ii.  Justice Sehgal will serve as a member of the CCI for a period of five years from the 

date of assumption of charge or till attaining the age of 65 years.  

iii. She joined the Delhi High Court as an additional judge on December 15, 2014, and 

became a permanent judge on June 2, 2016. 

Watson appointed ACA president : 

 

i. Former all-rounder Shane Watson has been appointed president of the Australian 

Cricketers‟ Association (ACA) , a position, he says, will help him “give back to the 

game”.  

ii. The appointment was made at the ACA‟s Annual General Meeting in Sydney. 

Justice AP Sahi sworn-in as Chief Justice of Madras High Court : 

 

 Justice Amreshwar Pratap Sahi was sworn-in as Chief Justice of the Madras High 

Court. 

 Tamil Nadu Governor Banwarilal Purohit administered the oath of office to Justice 

Sahi. Justice Sahi replaces Justice VK Tahilramani, who quit on September 6. 



 

 

 Prior to this appointment, Justice Sahi was Chief Justice of the Patna High Court 

from November 17, 2018. 

Persons in news 

కేెందర భెంతిర స్వెంత్ మజీనాభాకు మషుాతి ఆమోదెం. జావడేకర్సకు అదనప ఫాధయత : 

   

i. శవళతన నేత, కేెందర ఫామీ మిశరభలు, రబుతవ యెంగ సెంసథల ఱఖ భెంతిర అయయెంద్ గణత్ స్వెంత్ 

మజీనాభానఽ మషుాతి మమ్నాథ్ కోయెంద్ ఆమోదిెంఙాయు.  

ii. సభాఙాయ రస్య ఱఖ భెంతిర రకశ్ జావడేకర్సకు ఆ ఱఖనఽ అదనప ఫాధయతగ అగిెంఙాయు.  

iii. భహామషులాో ఫాజతృ-శవళతన భధయ సయోధయ కుదయకతోృ వడెంతో స్వెంత్ మజీనాభా ఙేఱయు. 

Reports/Ranks/Records 

Hyd City tops in drunk driving deaths : 

  

i. Hyderabad recorded the highest number of drunk driving deaths among 53 urban 

areas, according to data released by National Crime Records Bureau (NCRB) for 

2016. 



 

 

ii. The city recorded 89 deaths out of 335 in urban areas nationally, which is 26.5% of 

the total deaths recorded. NCRB data, which is collected from the States for its 

annual report, gives a national perspective. The annual report has been delayed by 

nearly two years. 

iii. In 2015, Telangana accounted for 8.6% of the road accident fatalities nationally 

owing to tipplers being behind the wheels. In 2016, the number spiked to 16.4% 

making the State rank right behind Jharkhand, which recorded 17% of such deaths. 

River Nile was formed 30 mn years ago: study  

 

i. The Nile flowing through Egypt could be six times as old as previously thought, 

according to a study which estimated it to have been formed at least 30 million years 

ago.  

ii. The study assessed the links between the geographical and physical features of the 

Nile river to the flow of molten rocks in the Earth‟s mantle. 

భుఖయబ ైన మోజులు 

World Kindness Day (రెంచ దమ దినెం) – November 13 

 



 

 

i. World Kindness Day is an international observance on 13 November. It was 

introduced in 1998 by the World Kindness Movement, a coalition of nations' 

kindness NGOs. In 2009, Singapore observed the day for the first time. Italy and 

India also observed the day.  

ii. This day provides us an opportunity to reflect and follow the most important and one 

of  the unique human principles. This day promotes small acts of kindness and brings 

people together. 

iii. World Kindness Day is to highlight good deeds in the community focusing on the 

positive power and the common thread of kindness which binds us. Kindness is a 

fundamental part of the human condition which bridges the divides of race religion, 

politics, gender and zip codes. 

iv.  Kindness Cards are also an ongoing activity which can either be passed on to 

recognize an act of kindness and or ask that an act of kindness be done. Approaches 

are being made to the United Nations by the peak global body, the World Kindness 

Movement, to have World Kindness Day officially recognized and its members 

unanimously sign a Declaration of Support for World Kindness. 

కయోజీ నామమణమవప 17వ వయధెంతి : 13 నవెంఫర్స 2002 

 



 

 

i. కయోజీ నామమణమవప [9 ళ  ుెంఫర్స 1914 (భడికొెండ) - 13 నవెంఫర్స 2002 (వయెంగల్)]  

త లెంగణ రజల రతీ ఉదయభెం యొకు రతిధవతుగ కొతుమాడఫడతాడె. ఆమన మజకీమ 

స్ెంఘిక ఙ ైతనాయల సభాహాయెం.కయతవెం రర ళన రజాకయ. హకుులడిగిన రజల భతుల. ఉదయభెం 

నడిన రజారది. ముతతెంగ త లెంగణ జీయత చలనశీయౌ కయోజి. 

ii. పట ు క, ఙావపలు కకుెండా ఫతేకెంతా త లెంగణ కిచచన భహతూముడె, రెైతాయకుడె కయోజి. 

తుజాెం దభన తూతికి, తుయెంకుశతావతుకి, అమచక తృలనకి వయతిమేకెంగ ఆమన తన కలెం ఎతాత డె. 

iii. ఆమన స్వతెంతరయసభయయోధఽడె, త లెంగణా ఉదయభకయుడె. ఆమన 1992లో ఫాయతదేశ 

అతేయననత పయస్ుయెం దమయబూషణ్ తృ ెందాడె.  

iv. ఆమన జనమదినాతున త లెంగణ రబుతవెం త లెంగణ ఫాష దినోత్వెం గ ఙేళ గౌయయెంచెంది. 

వయెంగల్ లో నెలకొనన రెైదయ యదాయలమాతుకి ఆమన తయు  టుఫడిెంద.ి 

v. ఆమన 1914, ళ  ుెంఫయు 9న (కమణ టక) మషు ెాం, తెజాూర్స జిలాీ  లోతు యటిుహయీ గర భెంలో 

జతుమెంఙాడె. 1939 లో ఴ ైదమఫాదఽ లో ఴ ైకోయుు కు అనఽఫెంధెంగ ఉనన నాయమ కయాఱల నఽెంచ 

నాయమఱసత రెం లో టాు  తృ ెందాడె.తుజాభాెంధర భహాసబ, ఴ ైదమఫాదఽ ళతుట్ కెంగ రసఽతో కయోజీ 

అనఽఫెంధెం యడదీమమతుద.ి 

vi. యదాయమిథ దశలోన ే తుజాెం రబుతవ తులతధాజఞలనఽ ఉలీెంఘిెంచ వయెంగలుీ లో గణతి ఉత్రలు 

తుయవఴిెంఙాడె. త లెంగణలో అక్షయజయయతితు రయెంజేమాలనన తనతో ఆెంధర స్యసవత 

మిషతేత నఽ స్థ ెంచన రభుఖఽలోీ  కయోజీ కడె. యజాకయీ దౌయీనాయతున రతిఘటిసాత  1945 లో 



 

 

మిషతేత  దివతీమ భహాసబలనఽ దిగివజమెంగ తుయవఴిెంచడెంలో కయోజీ రదమిశెంచన ఙొయవ, 

ధ ైయయస్హస్లనఽ ఆమన అతేభానఽలు ఇటికీ గుయుత ఙేసఽకుెంట ెంటాయు.  

vii. వయెంగల్ కోటలో జాతీమ తాకతున ఆయషుమిెంచడాతుకి రమతినెంచనెందఽకు ఆమనకు నగయ 

ఫఴిషుయణశక్ష యధిెంఙాయు.  1953లో త లెంగణ యచభతల సెంఘెం ఉతృధయక్షుడెగ 

ఎతునకమాయడె. 1958 లో ఉతృధాయమ తుయోజకవయగెం నఽెంచ ఱసనభెండయౌకి ఎతునకమాయడె. 

కకతీమ యశవయదాయలమెం గౌయవ డాకుమేట్ రదానెం ఙేమగ, ఫాయత రబుతవెం దమయబూషణ్ 

అరయుు తో సతుమిెంచెంది. 

viii.  „ఴిెంస తప, మజయఴిెంస భమీ తప’ అెంటృ "స్భానఽయడ ేనా దేవపడె" అతు రకటిెంచన 

కయోజీ 2002 నవెంఫయు 13 న తేదిఱవస యడిఙాడె. అతతు భయణానెంతయెం ఆమన తృమిథవ 

శమీమతున కకతీమ బ డికల్ కయాఱలకు అెందజేస్యు. 

ix. ఆమన ఆెంధరరడేశ్ లెజిళతీ టివ్ కౌతు్ల్ సబుయతుగ 1958 నఽెండి 60 వయకు తుఙేస్యు. మ ెండేళ్ైీ  ఏ 

తృమీుకి ఙ ెందతు సవతెంతర సబుయడిగ ఉనానడె. ఆమన "ఆెంధర స్యసవత మిషత్" వయవస్థ క 

సబుయడె భమిము ఆెంధరరదేశ్ స్ఴితయ అకడ మీలో సబుయడె.  

x. ఆమన త లెంగణ యచభతల సెంఘెం అధయకుతుగనా, 1957-61 కలెంలో గోీ సమీ కమిట ీ

సబుయతుగనా ఉనానయు. 1977లో సతేత యీౌ (ఖభమెం జిలాీ ) నఽెండి సవతెంతర అబయమిథగ నాట ి

భుఖయభెంతిర జలగెం రెెంగళ్మవప  ై తోృ టీ ఙేఱడె కతూ ఒడితోృమాడె. 

 

పయస్ుమలు, గౌయరలు : 



 

 

xi. 1992 : దమయబూషణ్; 1992 : కకతీమ యశవయదాయలమెం డాకుమేట్ రదానెం; "రజాకయ" 

తయుదఽ. 

యచనలు :  

xii. అణా కథలు, నా ఫాయతదేశమాతర, తృమిథవ వయమభు, కయోజి కథలు, నా గొడవ, జీవన గీత, 

తేదియజమెం భనది, త లెంగణ ఉదయభ కయతలు, ఇద ీనా గొడవ, ఫాూ!ఫాూ!!ఫాూ!!! 

ఉలేీ ఖనలు : 

xiii. పటక తూద-ిఙావప తూద-ిఫతేకెంతా దేఱతుద ీ--- జమరకశ్ నామమణ భయణ ెంచనపడె కయోజి; 

కు ళమచఽకు లక్షల బ దళీ్కు కదయౌక- కయోజి. 

xiv. కయోజీ నామమణమవప స్ఴితీ పయస్ుయెం 2019 : కయ కోటీ  రేెంకటేశవర్సమ డిు కి యౄ. 1,01,116 

నగదఽ, ఱలురతో కయోజీ స్ఴితీ పయస్ుయెం రదానెం ఙేఱయు.. 

xv. త లెంగణ కయోజీ నామమణమవప 100వ జమెంతి సెందయభెంగ 2014లో 9 ళ  ుెంఫర్స తు  

త లెంగణ ఫాష దినోత్వెంగ గుమితెంఙాయు. 

 

ముదట ిమౌెండె టేఫులు సభారేశెం (12 నవెంఫర్స 1930 – 19 జనవమి 1931) 

 



 

 

i. ముదట ిమౌెండె టేఫులు సభారేఱతున 1930, నవెంఫర్స 12న ఐదవ జామీి చకరవమిత లాెంఛనెంగ 

తృర యెంతేెంఙాడె. ఈ సభారేఱతుకి అటి తరటీషే రధానభెంతిర మెంళత బ క్డోనాల్ు  అధయక్షత 

వఴిెంఙాడె.  

ii. ఫాయత జాతీమ కెంగ రస్ దేశభులోతు రయతృయరేతతలతో తృట  సభారేఱలనఽ ఫఴిషుమిెంచెంద.ి 

ఙాలాభెంద ికెంగ రస్ నేతలు అటికే సహామతుమకయణోదయభభులో తృలగగ తు జ ైళీ్లో ఉనానయు. 

iii. 89భెంద ి సదసఽయలు తృలగగ నన ఈ సభారేశెంలో 58భెందితు తరటీషే ఇెండిమాలోతు యయధ 

వమగ లు, తృమీులనఽెండ ిఎెంకఙేఱయు. మిగియౌన 31భెంద ియయధ సెంస్థ నాల తృలకులు భమిము 

ఇతయ మజకీమ తృమీుల నామకులు. 

iv. సభారేఱతుకి హాజమ ైన రమిలో భుళీ ెం నామకులు భౌలానా భహభమద్ అయ్ జౌహర్స, 

భహభమద్ షప, భౌయ్వ పజల్-ఇ-హక్, ఆగఖాన్, భుహభమద్ అయ్ జినాన, ఴిెందా 

భహాసబ నామకులు త.ఎస్.భూెంజ ే భమిము జమకర్స, ఉదాయరదఽలు తేజ్ ఫహదార్స 

సూూ , ళ.రెై.చెంతాభణ  భమిము శీరతురస ఱళత ర రబతేలతో తృట  అనేకభెంది 

సెంస్థ నాధీయలు తృలగగ నానయు. 

 



 

 

v. సభారేశెంలో ఴిెందఽవపల భమిము భుళీ ెంల భధయ యఫేదాలు తృ డచాతృభ. ఴిెందఽవపలు 

ఫలబ ైన కేెందర రబుతావతున కోమిత,ే భుళీ ెంలు ూమిత సవమెంరతితిత  గల తృర ెంతాల యొకు 

సభాఖయనఽ కోమయు. భుళీ ెంలు రతేయక తుయోజకవమగ లనఽ కొనస్గిెంఙాలతు, ఴిెందఽవపలు 

రటితు యదఽద  ఙేమాలతు కోమయు.  

vi. భుళీ ెంలు ెంజాబ్ భమిము ఫ ెంగల్ ముతతెం తభ ఆధికయతా తృర ెంతాలుగ రకటిెంచఽకునానయు. 

కతూ ఴిెందఽవపలు ఆ రదనకు అెంగీకమిెంచలేదఽ. ెంజాఫలీ  ళకుులు కడా ఆధికయతనఽ 

రకటిెంచఽకోవటెంతో మిళథతి భమిెంత సెంకీిషుబ ైెంది. 

vii. భమిెంత క్షుణణెంగ యయధ భుఖయ యషమాలనఽ మిశీయౌెంచటాతుకి ఎతుమిద ి ఉసెంఘాలనఽ 

భేమట  ఙేఱయు. ఈ సెంఘాలు కొుకుట ి సభాఖయ యొకు సవయౄెం, తాతాుయౌక 

మజాయెంగభు, ఒట హకుులు, ళెంధ్ తృర ెంతెం, రమువయ సమిహదఽద  తృర ెంతెం, యక్షణ ళతవలు 

భమిము అలసెంఖాయక వమగ లు అనఽ యషమాలనఽ మిశీయౌెంఙాభ. 

viii. సభారేఱలలో అఖిల ఫాయత సభాఖయ భేయడాలనన ఆలోచన భుెందఽకొచచెంద.ి సభారేఱతుకి 

హాజమ ైన అతున క్షాలరయు ఈ ఆలోచనకు భదదతేతుఙాచయు. కమయచయణ యఫాగభు 

నాయమవయవసథకు జరఫుదామీ కవటాతున చమిచెంఙాయు. త.ఆర్స.అెంఫేదుర్స ఈ సభారేశెంలో 

దయతేలకు రతేయక తుయోజకవమగ లనఽ కోమడె. ముదట ిమౌెండె టేఫులు సభారేఱతున 1931, 

జనవమి 19న భుగిెంఙాయు. 

 
The Creation of the First Web Page – 13 November 1990 



 

 

 

i. On November 13, 1990, one day after Tim Berners-Lee„s and Robert Cailliau„s 

publication of the concept of a world wide hypertext system , the first web page was 

created. 

ii.  Today, everyday life without the World Wide Web, or simply the Web, has become 

next to impossible. Our daily live depends on news being spread over the web and 

ecommerce has become a convenient commodity. Nobody wants to live without it. 

కీరడలు 

ఫాయత జెంట  ై ైకి. స్తివక్ - చమగ్ 7
th

 Rank : 

 

i. ఫాయత అగరఱరరణ  ఫాయడిమెంటన్ పయుషేల డఫుల్్ షటీయుీ  స్తివక్ స్భమజ్- చమగ్ ఱెటిు  జయడీ క మీర్స 

అతేయతతభ మయెంకు స్ధిెంచెంది. రెంచ ఫాయడిమెంటన్ సభాఖయ (తెడఫూీ యఎఫ్) యడెదల ఙేళన 

మయెంకిెంగ్్లో స్తివక్- చమగ్ జెంట ఏడో  స్థ నెంలో తుయౌచెంద.ి  

ii. భుెంఫభకి ఙ ెందిన చమగ్తో కయౌళ త లుగు కుమర డె స్తివక్ గత కొదిదకలెంగ బ యుగగ  

మణ సఽత నానడె.  



 

 

iii. ప రెంచ్ ఒ న్కు భుెందఽ 9వ స్థ నెంలో ఉనన ఈ జయడీ.. ఆ టోమీనలో ప ైనల్ ఙేయడెంతో మ ెండె స్థ నాలు 

ఎగఫాకిెంద.ి  

iv. గత ఆగసఽు లో థాయ్లాెండ్ ఒ న్లో యజేతగ తుయౌచన ఈ జెంట ఫాయత్కు తొయౌ సార్స 500 ట ైటిల్ 

అెందిెంచన డఫుల్్ జయడీగ చమితర సిలుెంచన సెంగతి త యౌళెంద.ే పయుషేల ళెంగిల్్లో స్భ 

రణీత్ తొయౌ స్మి టాప్- 10లో తుయౌఙాడె. 

అగరస్థ నాలోీ నే కోఴిీ , ఫుభాా : 

 

i. టీమ్ఇెండిమా క  ున్ యమట్ కోఴిీ , తసర్స ఫుభాా ఐళళ  వనేు  మయెంకిెంగ్్లో అగరస్థ నాయౌన 

తులఫ ట ు కునానయు.  

ii. ఆల్మౌెండయీ మయెంకిెంగ్్లో హామిదక్ తృెండయ దో  స్థ నెంలో తుయౌఙాడె. 

షటర్స ఇషకు భెంతిర అతేనెందన : 

 

i. త లెంగణ మువ షటర్స ఇష ళెంగ్కు మషు  ాకీరడల భెంతిర శీరతురస్ గౌడ్ అతేనెందనలు త యౌతృయు. 

దోహాలో జయుగుతేనన ఆళమా షటిెంగ్ చాెంమన్లప్్ జూతుమర్స యఫాగెంలో 14 ఏళీ్ ఇష 

భూడె సవమణ లు స్ ెంతెం ఙేసఽకుెంది.  



 

 

ii. 10 మీటయీ వయకితగత, టీమ్, మిక్్డ్లో ఆబ  ఈ తకలు గ లుచఽకుెంద.ి 

   >>>>>>>>>>>>>>>>  End of the day  <<<<<<<<<<<<<<<< 

 



 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్సస 14 నఴెంఫయు 2019 Thursday ✍ 

జాతీమ రహయతలు 

రధాన నాామభూమతత కహమహాలమభూ ఆమటీఐ మతధిలోకే. షెంూయణ తృహయదయశకత రహెంఛతూమెం కహద. 

దిలీ్ల ఴ ైకోయుీ  తీయునకు షభమతథెంు : షరెంకోయుీ  

 

i. ఫాయత రధాన నాామభూమతత (ళజేఐ) కహమహాలమెం రజా అధికహయ షెంషథ  (తీక్ అథామతటీ) అతు, 

దాతుకి షభాచాయ సకుు చటీెం (ఆమటీఐ) ఴమతతషత ెందతు షరెంకోయుీ  షశీెం చేళెంద.ి  

ii. రధాన నాామభూమతత జళీ స్ యెంజన్ గొగొభ నేతాతవెంలోతు ఐదగుయు షబుాల మహజాాెంగ 

ధమహాషనెం ఈ బేయకు కీలక తీయు రెలుఴమతెంచెంద.ి ళజేఐకీ ఆమటీఐ ఴమతతషత ెందెంటృ 2010లో దిలీ్ల 

ఴ ైకోయుీ  ఇచిన తీయున షభమతథెంచెంద.ి 

iii. ఆమటీఐతు తుఘాకు క సహధనెంగహ రహడెకోమహదతు ఴ చిమతెంచెంద.ి తృహయదయశకత విశమెంలో 

నాామఴాఴషథ  షవతెంతరతన దాలీ లో  టటీ కోరహలతు చెెంది. 

iv. నాామభూయుత ల తుమాభకహతుకి కొల్లజిమెం ళతౄహయుస చేళన ేయీన రెలీడిసహత భతు, కహయణాలన 

భాతరెం కహదతు తేల్చి చెెంది. గోాత సకుు అనేది భుఖ్ాబ ైన కోణభతు, ళజేఐ కహమహాలమెం 

నెంచ షభాచామహతున ఇచేి తుయణమాతున తీషకునేటుడె గోాత సకుు- తృహయదయశకత భధా 

షభతేలాెం తృహట ెంచాలతు ధమహాషనెం నొకిు చెెంది. 



 

 

v. ళజేఐ కహమహాలమెం ఆమటీఐ చటీ మతధిలోకి ఴషత ెందతు దిలీ్ల ఴ ైకోయుీ  2010 జనఴమత 10న 

షభమతథెంచెంద.ి నాామఴాఴషథ  షవతెంతరత అెంటే నాామభూయుత ల విఱేషహధికహయెం కహదతు, అది రహమత 

కయతఴాభతు ఆ తీయు ేమొుెంది. 

భఴిళ సకుులు.. వఫమతభల విరహదెం. నేడె షరెం తీయు : 

 

విరహదెం ఎెందకు? 

i. భఴిళల సకుులకు, బకుత ల విఱహవసహలకు, కోయుీ  తీయులకు, రబుతవ తుయణమాలకు నడెభ 

వఫమతభల ఆలమెంలోకి భఴిళల రరేవెం  ై కొనసహగుతేనన విరహదెం ఏళైీ గహ నలుగుత ెంద.ి 

ఆలమెంలోకి 10-50 ఏళీ భధా ఴమష ఫాల్చకలు, భఴిళల రరేవెం  ై ఉనన తులేధాతున 

ఎతేత షఽత .. అతున ఴమషల రహమతకి రరేఱహతున అనభతిషఽత  గత ఏడాద ిళ  ీ ెంఫయు 28న షరెంకోయుీ  

రెలుఴమతెంచన తీయు- కొెందమతకి మోదాతున, భమతకొెందమతకి ఖ్ేదాతున మిగతల్చిెంద.ి  

ii. ఆలమెంలోకి 10-50 భధా ఴమష భఴిళలు రరేశెంచకుెండా 1991లో కేయళ ఴ ైకోయుీ  తులేధెం 

విధిెంచెంద.ి 

భణికెంఠుడ ిఆలమెం.. ఎెందకెంత రళదిధ? 

 



 

 

iii. కేయళలోతు తనెంథిటీ జిలాీ లో.. శిభ కనభలోీ తు వఫమతభల శఖ్యెం  ైరళదధ  అమా సహవమి 

ఆలమెం కొలురె ై ఉెంద.ి షభుదర భటాీ తుకి 3 రేల అడెగుల ఎతేత లో,  మతమార్స ులుల 

అబమాయణాెంలో 18 గుటీల భధా ఆలమాతున తుమతాెంచాయు. అమా అెంటే ‘ఴాదిధ’ అతు అయథెం. 

iv. ఈ గుడితు నఴెంఫయు-డిళ ెంఫయులో భెండల ూజలకు, జనఴమత 14న భకయ షెంకహర ెంతికి, ఏరల్ 

14న విశేఴ ెండెగకు, భలమాళ నెలలోీ తు రతి ముదట  అభద మోజుల షభమెంలో 

బకుత లకు ూజలు చేషకోఴడాతుకి తెయుసహత యు. 

దేఴసహథ నెం చమతతర :  

v. ుమహణాల రకహయెం.. సమతసయుల(మోఴితు, శఴుడె)కు జతుాెంచన శవుఴున రహయు ెంతృహనద ి

డెు న ఴదిలేళ రెయలీ యు. షెంతానెం లేతు ెందళెం మహజు మహజఱేఖ్య అడవిలోకి రేటకు రెళీ్లనుడె ఆ 

శవుఴు కతుెంచాడె. అతతున మహజు తన మహజభెందిమహతుకి తెచి  ెంచకునానయు. భణికెంఠన్ అతు 

నాభకయణెం చేఱహయు.  

vi. ఆలమ తుమహాణెం ూయతభన తమహవత యవుమహభుడె అమాసహవమి విగరహతున చెకిు భకయ 

షెంకహర ెంతి మోజు రతిలఠ ెంచాయతు రతీతి. దటీబ ైన ుెంగహఴనెం అడవిలో 12ఴ వతాఫద ెంలో ఈ 

ఆలమాతున తుమతాెంచాయు. 

vii. వఫమతభల ఆలమాతుకి ఴచేి బకుత లు తదేక దీక్షత  గుటీలన అధిమోఴిెంచాల్చస ఉెంటటెంద.ి రహయు 

సహవమితు చేయుకోఴడాతుకి భుెంద 41(భెండలెం) మోజుల తృహటట దీక్షలో ఉెంటాయు. నలుు లేదా 

తూలెం యెంగు దషత లు ధమతసహత యు.  



 

 

viii. ముదట సహమత దీక్ష తీషకుననరహమతతు కతున సహవభులతు, మ ెండో సహమత తీషకుెంట ే కతిత  సహవభులతు, 

భూడో సహమతకి గెంట సహవభులతు, నాలుగో సహమతకి గద సహవభులతు లుసహత యు. భూడెసహయుీ  దీక్ష 

ూమతతచేళన రహయు గుయుసహవమి కహఴడాతుకి అయుహ లు. 

నాడె షరెంకోయుీ  ఏెం చెెంద?ి 

ix. విచామతెంచన షరెంకోయుీ - 2018, ళ  ీ ెంఫయు 28న తీయు ఇచిెంద.ి ళత  ీుయుశేలతు విఴక్ష చఽడెం 

మహజాాెంగెంలోతు 25, 26 అధికయణలకు వియుదధ భతు ేమొుెంటృ తులేధాతున ఎతేత ళెంద.ి భఴిళల 

రరేఱహతుకి అనభతిెంచెంది. 

x.  ఐదగుయు షబుాల మహజాాెంగ ధమహాషనెంలో అట  రధాన నాామభూమతత జళీ స్ దీక్

మిఱహర త తృహటట జళీ స్ ఆర్స.ఎఫ్.నామతభన్, జళీ స్ డి.రెై.చెందరచఽడ్, జళీ స్ ఎ.ఎెం.ఖ్ాన్విలుర్సలు 

అనకలెంగహ తీమతచాియు.  

xi. ఏక ైక భఴియల నాామభూమతత జళీ స్ ఇెందఽ భలోహ తరా  భాతరెం ఴాతిమేకిెంచాయు. 

డిళ ెంఫయు కట  నెంచ జాతీమ యసదాయులోీ  ఎలకహీా తుక్ ఴషఽళైీ . తౄహసహీ గ్ ఉెంటే తృహత ఛామటీలే : 

 

i. డిళ ెంఫయు కట  ో తేద ీ నెంచ దేవరహాత ెంగహ ఎలకహీా తుక్ టోల్ కలెక్షన్(ఈటీళ)విధానెంలో టోల్

ఛామటీలు ఴషఽలు చేమనననటటీ  కేెందర రబుతవెం రకట ెంచెంది.  



 

 

ii. ఇట కే ఆ విధానెం ఉనాన ఐచికెంగహ ఉెంది. టోల్తృహీ జాల ఴదద  షభమెం ఴాథాకహకుెండా 

ఉెండేెందకు ఇక నెంచ తతు షమత చేళెంద.ి  

iii. టోల్ఫ్హీ జాలకు చెలీ్చెంచాల్చసన సొ భుా భుెందషత గహ బదరెం చేషకునేెందకు తౄహసహీ గ్ ేయుత   

రబుతవెం ఎలకహీా తుక్ ళీ కుయున యౄతొృ ెందిెంచెంది. 

iv. తౄహసహీ గ్న జాతీమ ఫాాెంకులు, ఐళఐళఐ, మాకిసస్, ఴ చ్డీఎఫ్ళ ఴెంట  ఫాాెంకులు 

వికరభషత నానభ. ఆన్లెైన్ షెంషథ లెైన అబ జాన్, ేటీఎెంలలో కడా టాాగులన 

వికరభెంచేెందకు వీలుగహ జాతీమ యసదాయుల షెంషథ  ెందెం చేషకుెంది. తౄహసహీ గ్ ధయ 

రహసనాతున ఫట ీ  ఉెంటటెంద.ి 

v. తౄహసహీ గ్ తీషకోరహలెంట ే  ైన ేమొునన ఫాాెంకులోీ  రహసన ఆమటస, గుమతతెంు కహయుు (ఆధార్స, తృహన్, 

ఒటయు) జిమహకుస కహలు మ ెండె ళ టటీ ... క తృహస్తోృ రీ్సళ ైజు తొౄ టో.. తగతన యుషెం చెలీ్చెంచాల్చ. 

vi. తౄహసహీ గ్ లేతు క్షెంలో టోల్ఛామటీ మ ెండిెంతలు కహనెంద.ి ఈటీళ విధానెంలో మహభతీ అభలు 

అఴుతేెంద.ి 24 గెంటలోీ  ఆ రహసనదాయుడె రెనకుు ఴచిన క్షెంలో ఆ మహభతీ మథావిధిగహ 

తౄహసహీ గ్ ఖ్ాతాలో జభ అఴుతేెంద.ి 

తెలెంగహణ రహయతలు 

రేణు షెంకోజుకు కహయోజీ ుయసహుయెం : 

 



 

 

i. సహఴితీళేఴకుడె.. రేణు షెంకోజుకు రతిషహీ తాకబ ైన కహయోజీ–2019 సహఴితీ ుయసహుయెం 

ఴమతెంచెంద.ి ఆమన సనాకొెండలోతు రహగేదవి కయలఱహలలో తుయవఴిెంచ ే కహయాకరభెంలో ఈ 

ుయసహుమహతున అెందకునానయు.  

ii. జిలాీ  కేెందరా తుకి చెెందిన రేణు షెంకోజు 5 దఱహఫాద లుగహ అనేక కవితలు, యచనలత  సహఴితీ ళేఴలు 

కొనసహగతషత నానయు. ఆమన మహజతూతి ఱహషత ెీంలో ఎెంఏ, ఎెంపల్, జీడీళఈ, జనయనల్చజెంలో జీడ ీ

సహధిెంచాయు.  

iii. 1972 నెంచ కవితలు, కథలు, రహాసహలు, గరెంథ యచనలు సహగతషత నానయు.  1984లో నలీగొెండలో 

జమమితర సహెంషుాతిక సహఴితా రేదిక సహథ ెంచ ఴాఴసహథ క మహశీర రధాన కహయాదమతశగహ 

కొనసహగుతేనానయు. 

షదషసలు 

India to host 19th council of heads of government of SCO 2020 

 

 India will host the 19th council of heads of government of the Shanghai Cooperation 

Organisation 2020. 

 The first such high-level meeting of the 8-member grouping to be organised by New 

Delhi after its admission into the grouping in 2017. 



 

 

 The SCO is a China-led eight-member economic and security bloc in which India and 

Pakistan were admitted as full members in 2017. 

 Its founding members included China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan 

and Uzbekistan. 

 The latest Summit of heads of government was held in Tashkent in November 2019. 

 It was proposed in Tashkent Summit that India would take the initiative to hold the 

2020 meetings of the Heads of Government. 

   Appointments 

Pravind Jugnauth sworn in as Mauritius PM 

 

 Mauritius’s incumbent Prime Minister Pravind Jugnauth was sworn in for a five-year 

term after elections in which his coalition consolidated its grip on parliament. 

 Jugnauth took over from his father in 2017 without going through a vote, and the 

decisive victory of his centre-right Morisian Alliance in the November 7 elections 

have strengthened his legitimacy. 

 Since attaining independence from Britain in 1968, Mauritius has become one of the 

most stable democracies in Africa. 

Mohammad Imran appointed Bangladesh High Commissioner to India : 



 

 

 

 Mohammad Imran has been appointed as the new High Commissioner of 

Bangladesh to India. 

 He is currently Bangladesh’s Ambassador to the United Arab Emirates. He 

succeeds Syed Muazzem Ali. 

 The announcement was made by the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh. 

Persons in news 

ట ైమ్ జాతతాలో దాతి : 

i. ట ైమ్ భాాగజ ైన్ రకట ెంచన 100 నెక్ట ్జాతతాలో ఫాయత ళ్రెంటర్స దాతి చెంద్కు చోటట దకిుెంది. 

ఇద ిరెంచరహాత ెంగహ అతాెంత రఫాఴఴెంతబ ైన ఴాకుత ల జాతతాకు కొనసహగతెంు కహఴడెం విఱేశెం. 

ii.  కీరడలు, వినోదెం, రహాతృహయెం, మహజకీమెం, రెైదాెం, ఱహషత  ీ తదితయ యెంగహలోీ  రేగెంగహ ఎదగుతేనన 

ఴాకుత లకు ఇెందలో చోటట దకిుెంద.ి రషత తెం దేవెంలో అతాెంత రేగఴెంతబ ైన భఴిళ దాతిన.ే  

భుఖ్ాబ ైన మోజులు 

14 November - World Diabetes Day 

 

i. 2019 Theme :  ‘Family and Diabetes’ 



 

 

ii. World Diabetes Day is observed on 14 November to raise awareness about the impact 

of diabetes disease, its prevention, and education of diabetes. 

14 November - Children's Day 

 

i. Children's Day is celebrated on 14 November in India and is also known as Bal 

Divas. This day increase awareness in people about the rights, care, and education of 

children. Children are the future of the country.  

ii. This day commemorates the birth anniversary of the first Prime Minister of India, 

Jawaharlal Nehru. 

జఴసర్స లాల్ నెసరూ  130ఴ జమెంతి – 14 నఴెంఫర్స 1889 

 

i. జఴసర్స లాల్ నెసరూ  (నఴెంఫర్స 14, 1889 – బే 27, 1964) ఫాయత దేవ తొల్చ రధాతు , ఫాయత 

సహవతెంతరయతోృ మహటభులో రభుఖ్ నామకుడె . ెండిత జీగహ తృహర చయాభు తొృ ెందిన ఈమన 

https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/childrens-day-birth-anniversary-of-jawaharlal-nehru-1412148128-1


 

 

యచభత, ెండితేడె భమతము చమతతరకహయుడె . ఫాయత మహజకీమలలో వకితఴెంతబ ైన నెసరూ -

గహెంధీ కుటటెంఫాతుకి ఈమనే భూలుయుశేడె. 

ii. జఴసర్స లాల్ నెసరూ  తరటీష్ ఇెండిమాలోతు మునెైట డ్ తృహర వినసలోతు అలహఫాద (రషత తెం 

ఉతత య రదేశ్ మహశీరెంలో ఫాగెం ) నగయెంలో 1889 నఴెంఫయు 14న కహశ్మామట ెండిట్ కుటటెంఫెంలో 

జతుాెంచాడె. అతతు తెండిర మోతీలాల్ నెసరూ  షెంననడెైన ఫామతషీర్స , తమహవతి కహలెంలో 

జాతీయోదాభెంలో తృహలగొ తు మ ెండె భాయుీ  ఫాయత జాతీమ కహెంగ రస్ కు అధాక్షుతుగహ తుచేఱహడె. 

iii. కహెంగ రస్ లో ఉెంటృనే సహవతెంతరయెం కోషెం తిత డి తీషకుఴచేి క్షెంగహ ఇెండి ెండెన్స పర్స ఇెండిమా 

ల్లగ్ నెలకొలాడె . చఴయకు 1929 తృహర యెంఫాతుకి కహెంగ రస్ షెంూయణ సహవతెంతరా యతున లక్షాెంగహ 

ఆమోదిెంచడెంత  అట కి కిరమాయఴితెంగహ ఉనన ల్లగ్  అళత తావతుకి కడా కహయణెం కోలోభెంద.ి 

iv. మోతీలాల్ నెసరూ  తమాయుచేళన నెసరూ  మతతోృ యుీ న 1928లో జమతగతన కలకతాత  కహెంగ రస్ 

షభారేఱహలోీ  రరేవ టాీ యు . 1929 భామతిలో లుఴుయు టేరడ్ మూతుమన్ నామకులన , 

కొెందయు అభామకులన కభూాతుషీ లు  అనన ేమతట అమ షీ  చేళ ,  ట ీ న మీయట్ కుటర కేష 

విశమెంలో రహమతకి షహమెంగహ రహదిెంచడాతుకి , ఆ కేష నడిెంచేెందకు తుధలు ఴషఽలు 

చేమడాతుకి తుచేఱహడె. 

v. జఴసర్స లాల్ నెసరూ  ఫాయత సహవతెంతరయ రకటన చతేత రతితు తానే తమాయుచేఱహడె . దీతుతు 

లాసో ర్స కహెంగ రస్  ఆమోదిెంచెంద.ి  



 

 

vi. 1929 డిళ ెంఫయు 31 అయథమహతిర నాడె జఴసర్స లాల్ లాసో ర్స నగయెంలో మహవి నది డెు న 3 లక్షల 

భెంది చఽషఽత ెండగహ భుఴవనెనల జ ెండా ఎగుయరేఱహడ .ె 

vii. లాసో ర్స కహెంగ రస్ లో 1930 జనఴమత ఆఖ్మత ఆదిరహయెం (జనఴమత 26) ూయణ సహవతెంతరయ ఆకహెంక్షన 

ఴాకతెం చేషఽత  సహవతెంతరయ దినాతున జయుుకోరహల నన తుయణమెం తీషకునానయు . జఴసర్స లాల్ 

1936లో ఐమోతృహలో ఉెండగహనే గహెంధీ తుయణమెం ఆమోదిషఽత  కహెంగ రస్ తృహమటీ జఴసర్స తు తృహమటీ 

అధాక్షుతుగహ ఎననకుెంది. 

viii. జఴసర్స లాల్ తన కుభామ త ఇెందియకు మహళన ఉతత మహలోీ  రెంచ చమతతరన రహర షఽత  తోృ మాడె . క 

రణాళ్లకన అనషమతెంచ రహర ళన ఆ  ఉతత మహలే కరబే "గతీెం సస్ ఆఫ్ ఴయల్ు  ఴిషీమట " గరెంథెంగహ 

తమాయమాాభ. డిషుఴమట ఆఫ్ ఇెండిమా ుషత కహతున నెసరూ  1941లో జ ైలు జీవితెంలో 

తృహర యెంభెంచ, తిమతగత అసభాద్ నగర్స జ ైలులో ఉననుడె 1943 తృహర ెంతెంలో ున : తృహర యెంభెంచ 

ూమతతచేఱహడె. 

ix. ఫాయత ఆమతధక యెంగహతుకి అనఴుగహ  షఴమతెంచన మహజా రణాళ్లక భమతము తుమెంతరణ విధానాతుకి 

నెసరూ  అధాక్షుడిగహ ఉనానయు . నెసరూ , ఫాయత రణాళ్లకహ షెంఘెంతున నెలకొల్చ , 1951 లో 

ముదట  ెంచ-ఴయష రణాళ్లకన యచెంచ , అెందలో తృహమతఱహర మిక భమతము ఴాఴసహమ యెంగహలలో 

రబుతవ  టటీ ఫడెలన తొృ ెందమతచాయు. 
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జాతీయ రారతలు 

Brazilian President to be R-Day chief guest : 

  

i. 2020లో జమిగై గణతెంతర దినోత్ఴ రేడుకలకు రధాన అతిథిగా హాజరు కారాలతు రధాతు నమైెందర 

మోడ ీఆహాానాతున బరరజిల్ అధయక్షుడు జ ైర్స బో లో్నామో అెంగీకమిెంచారు. 

ii. 11ఴ బరక్స్ షమ్మిట్ షెందరభెంగా మోడీ బో లో్నామోను కలిఱారు. ద్ైాపాక్షిక షెంబెంధాలను 

బలోేతెం చేయడాతుకి ఇరుఴురు నాయకులు చరచలు తురాఴ ెంచారు. 

అెంతమాజ తీయ రారతలు 

కుర ైట్ రధాతు షహా కైబన ట్ మాజీనామా : 

i. కుర ైట్ రధానమెంతిర లేక్స జబేర్స ముబారక్స అల్షఫా తన కైబన ట్ షహా మాజీనామా చేఱారు.  

ii. మెంతరర ల మధయ అెంతరగత పో రు, రామి తుతీరు  ైఴయకతమఴుతరనన ఆమోణల నేథయెంలో రారు 

మాజీనామాలు చేళినట్లు  అధికారులు త్లిపారు. 

Sri Lanka becomes 1st South Asian country to call match fixing a crime : 

 



 

 

 Sri Lanka has become the first South Asian nation to bring match-fixing cases to the 

category of crime as its parliament passed a bill related to „Prevention of Offences 

Related to Sports‟. 

 This new legislation related to match-fixing and corruption will apply to all sports & 

if a person is found guilty of corruption in the game, he can be punished for up to 10 

years and also be required to pay other fines. 

ళ ైన్స్ అెండ్ ట్ెకానలజీ  

2020 నఴెంబరులో చెందరయాన్స-3 : 

i. ఴచేచ ఏడాది నఴెంబరులో చెందరయాన్స-3 రయోగాతున తురాఴ ెంచేెందుకు ఫారతీయ అెంతమిక్ష 

మిఱోధన షెంషథ  (ఇసో్ర ) షనానహాలు చేసో్త ెంది. 

ii. చెందరయాన్స-3 కోషెం ఇట్ికై తిరుఴనెంతురెంలోతు వికరెం స్ామాఫాయ్ ళేస్ ళ ెంట్ర్స డ్ైమ కటర్స ఎస్

.సో్ మనాథ్ నేతృతాెంలో క బృెందాతున తుయమ్మెంచారు. 

షదషు్లు 

India-ASEAN Business Summit 2019 

 

 The Union Minister of State (I/C) Development of North Eastern Region (DoNER), 

has addressed the India-ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Business 

Summit 2019 in New Delhi. 



 

 

 The India- ASEAN Business Summit on the theme: “Today, Tomorrow, Together” is 

being organised to strengthen trade & investment flows with ASEAN Economies. 

 The objective of the conference is to enhance the trade trajectory between India and 

ASEAN nations to new highs. Senior government officials from India and the 

ASEAN Nations are interacting with the Business community of India and ASEAN 

for the promotion of bilateral trade and investments. 

     Appointments 

Justice Muhammad Raffiq takes oath as Chief Justice of Meghalaya HC 

   

 Justice Muhammad Raffiq took oath as Chief Justice of Meghalaya High Court. He 

succeeds Ajay Kumar Mittal who is now the Chief Justice of Madhya Pradesh High 

Court. 

 Mh. Raffiq will be the 8th Chief Justice of the Meghalaya High Court. Justice Raffiq 

started his law practice in 1984. He practised exclusively in Rajasthan High Court in 

almost all branches of law. 

 He has been recognized as an expert on the Indian Constitution, service, land 

acquisition, tax and company law cases. 

 In 2008, he was appointed as Justice at the Rajasthan High Court. He also served as 

acting Chief Justice of the Rajasthan High Court twice. 



 

 

Art and Culture  

 “Bali Yatra” festival begins in Cuttack, Odisha 

 

 The festival „Bali Yatra‟ which is organised every year in memory of the rich 

maritime history of the state, was inaugurated in Cuttack, Odisha. 

 The festival is organised at the bank of Mahanadi River every year to mark the day 

when ancient mariners from the state would set sail to the distant land of Bali, 

Sumatra, Java (Jawa) in Indonesia, Borneo and Sri Lanka, for the expansion of trade 

and Culture. 

మరణాలు 

గణితఱాషత ర తుుణుడు ఴశిశఠ  నామాయణ్ ళిెంగ్ కనునమూత : 

 

i. రముఖ గణిత ఱాషత ర తుుణుడు ఴశిశఠ  నామాయణ్ ళిెంగ్ (74) ట్ాన ర ైదయ కయాఱాల ఆషుతిరలో 

కనునమూఱారు. 

ii. 1969లో కాలిఫో మినయా వివావిదాయలయెం నుెంచి „ళ ైకిల్ ర కాట ర్స ళేస్ ళిదాధ ెంతెం‟  ై ీఴెచ్డ ీ

చేఱారు. అనెంతరెం అబెమికా అెంతమిక్ష షెంషథ  (నాస్ా)లో తుచేఱారు.  



 

 

iii. 1971లో ఫారత్కు తిమిగొచాచరు. కానూర్స ఐఐట్,ీ కోల్కతాలోతు ఇెండియన్స స్ాట ట్ిళిటకల్ ఇన్స

ళిటట్ృయట్లో ఆయన ఆచారుయడిగా తుచేఱారు. 

ముఖయబైెన మోజులు 

వినోబాఫార ే37ఴ ఴరధెంతి : 15 నఴెంబర్స 1982 

 

i. భూదాన ఉధయమ తుమాిత వినోబాఫారే(11 ళ  టెంబర్స 1895 - 15 నఴెంబర్స 1982). 

మహామాశట రలోతు కొలాబా జిలాు లో ుట్ిటన ఆయన గాెంధీజీ అనుచరుడిగా షబరితీ ఆవరమెంలో 

చేమిన తరురాత ఆవరమెంలో  ట్ిటన ేరు  వినోబాఫార.ే 

ii. గాెంధీజీ మరణెం తరురాత కొతత  బాధయతలు చేట్ాట రు. షమోాదయ ఉదయమెంలో చురుకుగా 

పాలగగ నానరు. ఆ ఉదయమెం నుెండ ిఴచిచన ఆలోచన ేభూదాన్స. 

iii. ఴెైదమాబాదు షమీెంలో శిఴమామలిు గరా మెంలో షాచఛెందెంగా భూములను దానము చేళ ి

ేదలకు భూములను ఇరాాలతు వినోబా చేళిన తక్షణబే లభెంచిన షెందన నుెండ ిుట్ిటెంద ే

భూదాన ఉదయమెం. రభుతాాలు అమలుచేళిన భూషెంషకరణల కనాన కూడా ఉతతమబైెనద ి

భూదాన ఉదయమెం. 

iv. 1982 ఴచేచషమికి వినోబాఫార ేగామికి 87 షెంఴత్మాలు ూరతయాయభ. అట్ికై ఆయన దేవెం 

మొతతెం రయట్న చేస్ారు. అలా నడిచి రామి ఆమోగయెం క్షీణిెంచిెంద.ి 
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ఆెంధరరదేశ్ వరతలు 

Andhra Pradesh government launches ‘Nadu-Nedu’ scheme : 

 

i. ఆెంధరరదేశ్ రభుత్వెం ‘నాడు-నేడు’ కరయకరమాన్ని ప్ర రెంభెంచెంది. ఈ కరయకరమెం రభుత్వ 

ప్ఠశలలలో  1 న ెండి 6 త్రగత్ుల వరకు ఆెంగో మాధయమాన్ని రవేశప ట్టా లన్న లక్ష్యెంగ 

ప ట్టా కుెంద.ి 

ii. ఈ థకన్ని మొదట్ ి దశలల 15,715 ప్ఠశలలలో  అమలు చేయన నాిరు. ఇద ి మూడేళో్ 

కలెంలల అన్ని ప్ఠశలలన  రూ .12 వేల కోటో్ బడజెట్తో కవర్స చేస త ెంద.ి 

iii. రభుత్వ ప్ఠశలలలో  ఆెంగో మాధయమాన్నకి మారే న్నరణయెం సమాజెంలలన్న అటా్డుగు వరా లన  

ఉదధర ెంచడాన్నకి తీస కోబడిెంద.ి 

Defence News 

India-U.S. tri-services exercise ‘Tiger Triumph’ : 

 



 

 

i. The India-U.S. tri-services amphibious exercise “Tiger Triumph” has begun in 

Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 

ii. Tiger Triumph will go on for 9 days off the Visakhapatnam and Kakinada coasts. 

iii. The training events will enhance U.S.-India military-to-military relations and hone 

individual and small-unit skills in humanitarian assistance and disaster response. 

iv. This kind of training is expected to build the capacity of both the U.S. and Indian 

participants as well as improving their ability to operate together. 

ఆర థక అెంశలు 

Moody lowers India’s GDP growth forecast to 5.6 per cent for 2019 : 

 

i. మూడీస్ ఇనవవసార్స్ సరవవస్ 2019 ఆర థక సెంవత్్రన్నకి బటరత్ ఆర థక వృదిధ అెంచనాన  5.6 

శతాన్నకి త్గ ాెంచెంద.ి 

ii. వృదిధ అెంచనాన  త్గ ాెంచడాన్నకి రభుత్వ చరయలు విన్నయోగ డిమాెండ లల విసత ృత్భ ైన 

బలహీనత్న  ర షకర ెంచడెం లేదన్న పేర్కెంది. 

iii. బటరత్దేశెంలల ఆర థక కరయకలాప్లు 2020 మర యు 2021 న ెండ ివరుసగ 6.6% మర యు 

6.7% వరకు ప రుగుతాయన్న పేర్కెంద.ి 

ముఖ్యభ ైన రోజులు 

16 November : International Day for Tolerance (సహనెం కోసెం అెంత్రె తీయ దినోత్్వెం) 



 

 

 

i. International Day for Tolerance is observed on 16 November by UN, committed to 

strengthening tolerance. 

ii.  UNESCO created a prize for the promotion of tolerance & non-violence-“UNESCO-

Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance & Non-Violence”. 

iii. 1995 was declared as the International year for Tolerance. 

కరరడలు 

India set to host World Kabaddi cup 2019 in Punjab : 

 

i. The 2019 World Kabaddi Cup will take place from December 1 to 9 and will be 

organised by the Punjab government in Punjab. 

ii. This year’s tournament will be dedicated to the 550th birth anniversary of Sikh guru, 

Guru Nanak Dev Ji. 

iii. Nine teams : India, USA, Australia, England, Sri Lanka, Kenya, New Zealand, 

Pakistan and Canada are expected to take part in the tournament. 
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జాతీయ వరతలు 

మేపు(Nov 18) మజయసభ 250వ సమావేశెం తృారెంభెం. ఎననో కీలక ఘట్టా లకు సక్షిగ ఎగువసభ : 

  

i. శశవత సభ 1952 బే 13న ముదల ైెంద.ి 67 ఏళ్ల  చమితలాో ఎననో ఘట్టా లకు సక్షిగ తులిచెంద.ి 

దేశతుకి దిశ తుమేదశెం చేయడెంలో కీలక భూమిక వహ ెంచెంద.ి 

ii. బేధావులు, ఆలోచనపరులు, అనఽభవజుు లతో ఈ సభ.. మష్టా ా లకు తృాతితుధ్యెం వహ సాత  వట్ ి

పయాోజనాలనఽ పమిరక్షిసఽత ెంద.ి ఆవేశకవేశలకు దారెంగ పశాెంత వతావరణెంలో చట్టా ల  ై

చమిచెంచాలనేద ిమజాయెంగ తుమాతల ఉదేదశెం. 

iii.  పజాల నఽెంచ ఎతుోక ైన దిగువ సభ సభుయలు ఎతుోకల దిషాతో చట్టా లు చేసఽకుెంట్ృతోృ తే 

ఇబబెందఽలు ఎదఽరుకవచచతు ఫటవెంచడెం మమో కరణెం. చట్టా ల దీరఘకలిక పఫాటవలనఽ, 

మెంచచెడడలిో ఈ సభ వశలలషెంచ మారుులు చేరుులు చేసఽత ెంద.ి 



 

 

iv.  మజయసభ సవరౄపెం ఎలా ఉెండాలో మజాయెంగ కమిట్ీ 1947 జుల ై 21న కొతుో సాచనలు 

చేసెంద.ిఎగువ సభలో 250 మెంది సభుయలు ఉెండాలతు తెలిెంద.ి 

v. పద ిలక్షల నఽెంచ 50 లక్షల మెంద ిజనాఫటకు క సభుయడె చొపుున తృాతితుధ్యెం వహ ెంచాలి. క 

మషాెాం నఽెంచ తృాతితుధ్యెం వహ ెంచేవమి సెంఖ్య 20కి మిెంచకడదఽ. 

vi. ఉప మషాపాతే ఎగువ సభకు అధ్యక్షుడిగ ఉెండాలతు, ఆయన అపుట్ికే అదే సభలో సభుయడిగ 

ఉెంట్ ేమాతెాం తన సభయతావతుో వదఽలుకోవలతు షరతే వధిెంచెంది.  

కొతుో ముఖ్య ఘట్టా లు : 

vii. మజయసభ ఛెైరాన్ ఇపుట్ివరక కే కసమి (1991లో) తన ఒట్ు హకుు 

వతుయోగిెంచఽకునాోరు. 

viii. అవతూతి ఆమోపణలు ఎదఽమొునో కలకతాత  హ ైకోరుా  నాయయమూమిత జసాస్ సౌమిత ాసేన్కు వయతిమేకెంగ 

పవాేశ ట్ిాన అభిశెంసన తీమానెం ఆమోదెం తృ ెంది, దిగువ సభకు వెళ్లకముెందే ఆయన మజీనామా 

చేశరు. 

ix. వభినో కరణాలతో ఇపుట్ివరక సఽబహాాణయ సవమి, ఛతతాృల్ సెంగ్ లోధా, సక్షి మహమజ్

లనఽ సభ బహ షుమిెంచెంద.ి ఏడెగుమితు తాతాులికెంగ సస ుెండ్ చేసెంద.ి 

x. సఫట మమయదనఽ తగిగెంచేలా మాట్టల డినెందఽకు కేకే తివమీ అనే మాజీ ఎెంతు 1990లో సభ 

లిెంచ హ చచమిెంచెంద.ి 



 

 

xi. అతయవసర సేవల తురవహణ బిలుల నఽ ఆమోదిెంచడాతుకి మజయసభ 1981 డిస ెంబర్స 17 ఉదయెం 

నఽెంచ మరుసట్ిమోజు తెలలవరుజామున 4.43 గెంట్ల వరకు కమొచెంది. మజయసభ చమితలాో 

ఇపుట్ివరక ఇద ేసఽదీరఘ సమావేశెం. 

xii. మజీవ్గెంధీకి భదతా కలిుెంచడెంలో పభాుతవ వెైఫలయెం  ై 1991 జూన్ 4న 12 గెంట్ల 4 తుమిష్టల 

చరచ జమిగిెంద.ి ఇపుట్ివరక సఽదీరఘబ ైన చరచ ఇద.ే 

ఈ సభ శశవతెం : 

xiii. కు దవాయబిలుల లు పవాేశ ట్ేా వషయెంలో మినహా ఉభయ సభలకు సమానాధికమలు ఉెంట్టభ. 

పతాిషాెంభన ఏరుడి ఏదెైనా బిలుల  ఆమోదెం తృ ెందతు పమిసథతి తల తితత ే సెంయుకత సమావేశెం 

తురవహ ెంచ, ఆమోదముద ావేస ేఅవకశతుో కలిుెంచారు. 

xiv. పతాి మ ెండేళ్లకు మూడోవెంతే మెంద ిసభుయలు పదవీ వరమణ చేసత రు. ముతతెం 245 మెందిలో 

గమిషఠ ెంగ 12 మెందితు మషాపాతి నామినేట్ చేస ేవీలుెంది. 

మజయసభకు పతాేయకధికమలు : 

xv. మష్టా ా లకు సెంబెంధిెంచన వయవహామలోల  మజయసభకు పతాేయక అధికమలనఽ మజాయెంగెం కలిుెంచెంది. 

ఏదెైనా జాతీయ పయాోజనాల వషయెంలో చట్టా లు చేయాలి్ వచచనపుుడె తృరలబ ెంట్ు నేరుగ 

మష్టా ా ల అధికమలోల  జోకయెం చేసఽకొన ేఅవకశెం ఉెంట్ుెంద.ి ఆమాికల్ 249 దీతుకి వీలు కలిుసఽత ెంద.ి  

xvi. మూడిెంట్ మ ెండ ెంతేల ఆధికయెంతో మజయసభ తీమానెం చేసేత .. మష్టా ా ల జాబితాలోతు అెంశల ైనెైనా 

తృరలబ ెంట్ు చటా్ెం చేయడాతుకి వీలవుతేెంద.ి  



 

 

xvii. అతయవసర పమిసథతి (ఆమాికల్ 352), మషాపాతి తృలన (ఆమాికల్ 356), ఆమిథక అతయవసర పమిసథతి 

(ఆమాికల్ 360) పకాట్ిెంచనపుుడె వట్ితు తుమిదషా గడెవులోగ తృరలబ ెంట్ు ఉభయ సభలు 

ఏకకలెంలో ఆమోదిెంచాలి. లోక్సభ రదదభ ఉెంట్ే మజయసభ ఆమోదెం సమితోృ తోెంది. 

xviii. మజయసభకు దశబదెం తృట్ు ఛెైరాన్గ సేవలెందిెంచన వమిలో సమేవపలిల మధాకిషణన్ (1952-62), 

హమీద్ అనా్మీ (2007-2017) ఉనాోరు. 

తెలెంగణ వరతలు 

మ ైతే సమనవయ సమితి అధ్యక్షుతుగ „పలాల ‟ : 

 

i. తెలెంగణ మషా ాసమితి (తెమస) పధాాన కరయదమిి, శసనమెండలి వప్, ఎబ ాల్స్ పలాల  మజేశవర్స 

మ డిడతు మ ైతే సమనవయ సమితి (మ ైసస) అధ్యక్షుతుగ తుయమిసాత  ముఖ్యమెంతి ాకేసఆర్స తురణయెం 

తీసఽకునాోరు. 

ii. వతతనాల దశ నఽెంచ పెంట్ చేతికొచచ గిట్ుా బటట్ు ధ్ర తృ ెందే వరకు మ ైతేలకు చేదోడె వదోడెగ 

ఉెండేలా మ ైతే సమనవయసమితితు తెచాచమతు వవమిెంచారు.  

iii. మ ైతే సమనవయసమితికి ముదట్ ి ఛెైరాన్గ శసనమెండలి అధ్యక్షుడె గుతాత  సఽఖ్ేెందర్స మ డిడ  

2018 పబవామిలో తుయమితేలయాయరు. గత ఆగసఽా లో ఆయన ఎబ ాల్స్ అయాయక మ ైససకు 

మజీనామా చేశరు. 



 

 

iv. పలాల  వరెంగల్ జిలాల  వేలేరు మెండలెం సో దేశపలిలకి చెెందిన వరు. 2014 ఎతుోకలోల  నల్గ ెండ ఎెం 

సథ నెంలో తోృ ట్ీ చేస ఒడితోృభనా ఆయననఽ 2015లో ఎబ ాల్స్ గాడెయభేట్ తుయోజకవరగెం నఽెంచ 

తోృ ట్ీ చేభెంచగ, వజయెం సధిెంచారు. 2016 ఆగసఽా  27 నఽెంచ శసనమెండలిలో వప్గ 

ఉనాోరు. 

ఇతర మష్టా ా లు / కేెంద ాతృలిత తృాెంతాల వరతలు 

National Mission „NISHTHA‟ launched in J&K 

            

 National Initiative for School Heads‟ and Teachers‟ Holistic Advancement 

(NISHTHA) has been launched in the Union Territory of Jammu and Kashmir. 

 NISHTHA is aimed at improving learning outcomes at Elementary level through 

integrated Teacher Trainings. 

 NISHTHA is a pioneer scheme being launched across the country, with a total of 

86000 Elementary teachers of Government Schools being trained in J&K under the 

programme. 

Kerala on track to eliminate TB by 2025 : 



 

 

 

i. The sixth Joint Monitoring Mission (JMM 2019) of the Union government and the 

World Health Organization on the Revised National Tuberculosis Control 

Programme (RNTCP) has lauded Kerala for being right on track to achieve TB 

elimination by 2025. 

Persons in news 

అతుల్ అెంబటతూ ఆర్సకమ్కు మజీనామా : 

 

i. మిలయన్్ కమూయతుకేషన్్ (ఆర్సకమ్) డెైమ కార్స బటధ్యతల నఽెంచ అతుల్ అెంబటతూ వెైద లిగరు. 

కపుుడె అతయెంత శ్రమాెంతేలోల తు తొలి పదిమెందిలో ఉెండ ేఅతుల్ .. ఇపుుడె కెం తూ బకభలు 

చెలిలెంచేెందఽకు కతూసెం ఆసఽత లు కడా వకభాెంచలేతు పమిసథతితు ఎదఽమొుెంట్ునాోరు.  

ii. ధీరౄఫటభ అెంబటతూ మరణానెంతరెం 2005లో అనోదముాలిదద మికి (ముకేశ్, అతుల్) చేసన 

వయతృర పెంపకలోల  ఫటగెంగ ఆర్సకమ్ పగగ లు అతుల్ చేతికి వచాచభ. రుణ సెంక్షోభెంలో 



 

 

చకుుకునో ఈ కెం తూ  ైసవడన్ సెంసథ  ఎమిక్న్ వేసన ట్ీషన్ ఆధారెంగ దివలా పకిాయానఽ 

తృారెంభిెంచేెందఽకు జాతీయ కెం తూల చటా్ెం ట్్ైబైుయనల్ ఆదేశెంచెంది. 

Reports/Ranks/Records 

బిల్గేట్్ మళ్లల అగసాథ నాతుకి @బూల మ్బర్సగ  బిలియతూర్స్ సాచీ 

 

i. పపాెంచ కుబేరులోల  బిల్గేట్్ మమో సమి తన అగసాథ నాతుో చేజికిుెంచఽకునాోరు. దాదాపు మ ెండేళ్ల  

తమవత తిమిగి ఈ ఠతుో అధిమోహ ెంచారు. 

ii. ఐమోతృలోన ేఅతయెంత సెంపనఽోడెైన బెమోర్సడ ఆమోలా్ ముతతెం మీద మూడో  సథ నెంలో తులిచారు.  

Delhi has the most unsafe tap water. Only Mumbai meets BIS standards : 

 

i. If it wasn‟t enough that Delhi air is among the world‟s most polluted, a new study has 

now shown that the city‟s tap water is the most unsafe among 21 State capitals. 



 

 

ii. The national capital is at the very bottom of the list, in a ranking based on tap water 

quality released by the Bureau of Indian Standards (BIS). 

iii. In fact, Mumbai is the only city where all samples of tap water met all the tested 

parameters under the Indian Standard 10500:2012 (specification for drinking water) 

so far. 

iv. Under its flagship Jal Jeevan Mission, the Centre aims to provide safe piped water to 

all households by 2024, with Prime Minister Narendra Modi promising to spend over 

₹3.5 lakh crore on the scheme in his last Independence Day speech. 

అవరుడ లు 

సఽదరిన్ పట్టోయక్కు ఇట్ల్స అవరుడ  : 

 

i. డిశకు చెెందిన పమాుఖ్ స ైకత శలిు సఽదరిన్ పట్టోయక్కు పఖా్ాయత ఇట్టలియన్ గోల డ న్ శెండ్ 

అవర్సడ-2019 లభిెంచెంది. 

ii. ఇట్ల్సలోతు ల్ససలో జమిగిన తోృ ట్ీలోల  సఽదరిన పట్టోయక్ రష్టయకు చెెందిన తృవెల్ మితుకోవ్తో కలిస 

ఇసఽకతో ఎతుమిద ిఅడెగుల తృ డవు ఉనో మహాతాా గెంధీ వగహాాతుో రౄతృ ెందిెంచారు. 

Tobacco Board of India wins Golden Leaf Award : 

 



 

 

 The Tobacco Board of India, Guntur, has been awarded the Golden Leaf 

Award at Tab Expo 2019 event in Amsterdam, Netherlands. 

 Executive Director of Tobacco Board, K. Sunitha, was presented the award. The 

award was presented to the board for its efforts to initiate various sustainability 

(green) initiatives in Flue-Cured Virginia (FCV) tobacco cultivation in India. 

 The award was given in the most impressive public service initiative category for the 

year 2019. 

 This is the 2nd time the board has bagged the award. In the year 2014, the board 

bagged the award for its implementation of an electronic auction system, which has 

made the marketing of flue-cured tobacco in India more transparent and accountable. 

Art and Culture  

National Tribal Festival Aadi Mahotsav to begin in New Delhi 

 

 Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the National Tribal 

Festival “Aadi Mahotsav” in New Delhi. 

 The theme of the 15-day Mahotsav is celebration of the Spirit of Tribal Culture, 

Craft, Cuisine and Commerce. It will be held at Dilli Haat in INA, New Delhi. 



 

 

 The tribal textiles manufactured by master tribal craftsmen from Jammu & 

Kashmir in the North to Tamil Nadu in the South and from Gujarat in the West to 

Nagaland/Sikkim in the East will be the main attractions. 

సతుమా వరతలు 

Movie “Bhonsle” Wins awards at Asian Film Festival Barcelona 

 

 The Critically acclaimed movie “Bhonsle” has won prestigious awards at the Asian 

Film Festival Barcelona. 

 The film has bagged two awards in the „Best Screenplay‟ and „Best 

Director‟ categories at the festival. The film is directed by Devashish Makhija. 

 Bhonsle revolves around a police constable played by Manoj Bajpayee, who tries to 

help in the struggles of migrants and their battles with the local politicians. 

ముఖ్యబ ైన మోజులు 

National Press Day: 16th November 

 

 India celebrates “National Press Day” on 16th November every year. The day is 

symbolic of a free and responsible press. 



 

 

 On this day the Press Council of India started functioning as a moral watchdog to 

ensure that the press maintains high standards and is not constrained by any influence 

or threats. 

 To celebrate the day, Vice President M. Venkaiah Naidu will confer excellence in 

journalism awards. 

17 November - National Epilepsy Day (జాతీయ మూరఛ దిననత్వెం) 

 

i. National Epilepsy Day is observed on 17 November every year to focus on the 

epilepsy disease, its symptoms and prevention. 

ii.  Let us tell you that Epilepsy is a chronic disorder of the brain which is characterised 

by recurrent 'seizures' or 'fits'.  

iii. It can affect people of any age and people in the different age groups have unique 

concerns and problems. 

National Journalism Day - 17 November 

 

i. Every Year the National Journalism Day is celebrated on 17 November in India. 







 

 

i. Agriculture Minister S. Niranjan Reddy and Finance Minister T. Harish Rao called 

upon the officials to get ready for rabi season as all the required support must be 

extended to farmers. 

ii. Participating in a review meeting after launching Rythu Mitra app, the Ministers said 

farmers can get 18 services through the app. Mr. Reddy said that agriculture 

extension officers will meet farmers and collect data from them. 

ఇతర మాష్టార ా లు / క ెందర పాలిత పరా ెంతాల వారతలు 

Defence Minister inaugurates Sisseri Bridge built by BRO : 

 

i. Defence Minister Rajnath Singh inaugurated Sisseri Bridge, built by the Border Road 

Organisation (BRO) on Pasighat-Bomjir Highway, Arunachal Pradesh. 

ii.  The 200-metre long bridge between Jonai-Pasighat-Ranaghat-Roing road will 

provide connectivity between Dibang Valley and Siang to meet the long-pending 

demand of the people of Arunachal Pradesh. 

Yogi Adityanath inaugurates North India‟s 1st sugar mill which will produce ethanol : 

 



 

 

i. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has inaugurated North India‟s first 

sugar mill which will produce ethanol direct from sugarcane.  

ii. The mill was inaugurated in Pipraich area of Gorakhpur, which is a unit of Uttar 

Pradesh Sugar and Sugarcane Development Corporation Limited.  

iii. The mills, which previously produced around 8,000 quintals of sugar, will now 

produce more than 50,000 quintals of sugar every day. 

అెంతమాా తీయ వారతలు 

గోటబాయద ేశ్రలీెంక ీఠెం. అధయక్షుడిగా ఘన విజయెం : 

 

i. శ్రలీెంకలో హో మాహో మీగా జమిగిన అధయక్ష ఎన్నికలోో  వివాదాస్పద రక్షణ శాఖ మాజీ కారయదమిి 

గోటబాయ మాజక్ విజయెం సాధ ెంఙారు. రస్ుత త అధయక్షుడు బ ైత్రరపాల సిమిసేన సాా నెంలో 

గోటబాయ బాధయతలు ఙేడతారు. 

ii. హతయకు గుమ ైన మాజీ అధయక్షుడు రణసిెంఘే ేరమదాస్ కుమారుడు, అధ కార పామీర అభ్యమాి సాజిత్ 

ేరమదాస్ను 13 లక్షలకు  ైగా ఓటో తేడాతో ఆయన ఓడిెంఙారు. గోటబాయకు 52.25 శాతెం ఓటలో  

మాగా ేరమదాస్కు 41.99 శాతెం ఓటలో  డాా భ. 80 శాతెం పో లిెంగ్ నమోదెైెంద . 



 

 

iii. శ్రలీెంక స ైనయెంలో మాజీ అధ కామి అభన గోటబాయ (70).. శ్రలీెంక రక్షణ శాఖలో లెఫ్ిరన ెంట్ కలిల్

గా న్నఙేస ిదవీ విరమణ ప ెందారు. ఎన్నికలోో  విజయెం సాధ సేత .. శ్రలీెంకకు రధాన రుణదాత 

అభన ఙెైనాతో స్ెంబెంధాలను ునరుదధ మిెంచుకుెంటానన్న గోటబాయ గతెంలో ఙెపాపరు. 

iv. ఎల్టరటీఈ వేమాపటలవాద ముఠాతో దాదాు 30 ఏళో్ పాటల జమిగిన అెంతరుయదాధ న్ని కరీరెంగా 

అణచివేశారన్న గోటబాయ  ైఆమోణలు ఉనాిభ. సిెంహళ్ బౌదుధ లు ఆయనను „యుదధ  హీమో‟గా 

అభివమిిస్ుత ెంటారు.  

v. బ ైనామీర తమిళ్ులు ఆయనను వయత్రమ కిస్ుత ెంటారు. 1980లో ఆయన ఫారత్లోన్న స ైన్నక శిక్షణ 

క ెందరెంలో తమీీదు ప ెందారు. మదరా స్ విశ్వవిదాయలయెం నుెంచి „డిప న్స్ స్రడీస్‟లో మాస్రర్స్ 

ఙేశారు. 

       Appointments 

సీజ ఐగా జసిరస్ బో బడా  రమాణ సీవకారెం నేడు(Nov 18) : 

 

i. స్ుీరెంకోరుర  47వ రధాన నాయయమూమితగా(సీజ ఐ) జసిరస్ ఎస్.ఎ.బో బడా  సో మవారెం రమాణ సీవకారెం 

ఙేయనునాిరు. మాష్టరాత్ర భ్వన్సలో జమిగ  కారయకమీెంలో మాష్టరాత్ర మామ్నాథ్ కోవిెంద్ ఆయనతో 

రమాణెం ఙేభెంచనునాిరు.  



 

 

ii. ఈ దవిలో ఆయన 17 న లల పాటల కొనసాగనునాిరు. 2021 ఏిరల్ 23న దవీ విరమణ 

ఙేయనునాిరు. 

Justice Akil Abdulhamid Kureshi sworn in as Chief Justice of Tripura High Court : 

 

i. Justice Akil Abdulhamid Kureshi was sworn in as the new Chief Justice of the High 

Court of Tripura.  Justice Kureshi was serving as a judge of the Bombay High Court 

before his transfer to Tripura. 

ii.  The Supreme Court collegium headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi had 

recommended Justice Kureshi‟s elevation as Chief Justice of the Madhya Pradesh 

High Court, but the recommendation was not approved by the Department of Justice. 

Justice Dr Ravi Ranjan took oath as the Chief Justice of Jharkhand High Court : 

 

i.  Justice Ranjan has been appointed as the 13th Chief Justice of the Jharkhand High 

Court. The post was lying vacant since May this year after the former Chief Justice, 

Anirudh Bose was appointed as a judge of the Supreme Court. 

ii.  Justice Dr Ravi Ranjan was a judge in the Punjab and Haryana High Court.He was 

elevated to Additional Judge of the Patna High Court on July 14, 2008. 



 

 

iii.  Later, he was appointed as a permanent judge on January 16, 2010. He also served as 

the Acting Chief Justice of the Patna High Court for a brief period last year. 

Persons in news 

జసిరస్ గొగొభ దవీ విరమణ : 

 

i. ఫారత రధాన నాయయమూమిత జసిరస్ రెంజన్స గొగొభ ఆద వారెం(Nov 17) దవీ విరమణ ఙేశారు.  

ii. 46వ రధాన నాయయమూమితగా 2018 అకోర బరు 3న బాధయతలు ఙేటటరన ఆయన 13 న లలపాటల ఆ 

దవిలో ఉనాిరు.  

అవారుా లు 

Bill Gates gives lifetime achievement awards : 

 

i. Bill Gates on Sunday presented Lifetime Achievement Awards to Cyrus S. 

Poonawalla, chairman and MD, Serum Institute of India; Kiran Mazumdar-Shaw, 

chairman and director, Biocon India and Prakash Baba Amte, director, Lok Biradari 

Prakalp.  

ii. He also addressed the 108th Foundation day of the Indian Council of Medical 

Research. 



 

 

BOOKS 

 „మాజయస్భ్: ద జమీి సిన్స్ 1952‟‟ ుస్తకాన్ని ఆవిష్టకమిెంచిన వ ెంకయయనాయుడు : 

   

i. మాజయస్భ్ 250వ స్మావేశాలు సో మవారెం(Nov 18) నుెంచి పరా రెంభ్ెం కానుని నేథయెంలో 

ఆద వారెం తన న్నవాస్ెంలో వ ెంకయయనాయుడు అధయక్షతన అఖిలక్ష స్మావేశ్ెం జమిగిెంద .  

ii. ఈ స్ెందరభెంగా „మాజయస్భ్: ద జమీి సిన్స్ 1952‟‟ అనే ుస్తకాన్ని ఆయన ఆవిష్టకమిెంఙారు. 

స్మావేశాల తొలిమోజు „దేశ్ మాజనీత్రలో మాజయస్భ్ పాతర: స్ెంస్కరణల అవస్రెం‟ అని అెంశ్ెం ై 

చరచ ఉెంటలెందన్న తెలిపారు.  

iii. 67 ఏళో్ స్ఫా కారయకమీాలోో  3817 బిలుో లు ఆమోదెం ప ెందాయనాిరు. మమో 120 బిలుో ల స్వరణ 

జమిగినటలో  గురుత ఙేశారు. 

ముఖయబ ైన మోజులు 

The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims: 17 November 

 

i. Theme 2019 : “Life is not a car part” 



 

 

ii. The United Nations observes “World Day of Remembrance for Road Traffic 

Victims” on 17 November every year. The day has become an important tool in 

global efforts to reduce road casualties.  

iii. It offers an opportunity for drawing attention to the scale of emotional and economic 

devastation caused by road crashes and for giving recognition to the suffering of road 

crash victims and the work of support and rescue services. 

iv. The theme is based on Pillar 3 of the Global Plan for the Decade of Action for Road 

Safety – Safer vehicles. 

కరడీలు 

Verstappen wins thriller in Brazil : 

 

i. Max Verstappen won a thrilling Brazilian Formula One Grand Prix for Red Bull with 

Pierre Gasly a surprise second for Toro Rosso. 

ii. Six times world champion Lewis Hamilton finished a close third for Mercedes but 

under investigation by the stewards after a late collision with Red Bull's Alex Albon 

that denied the Thai a first podium appearance. 

IAAF will now be World Athletics : 



 

 

 

i. The International Association of Athletics Federations (IAAF) will now be known as 

World Athletics, a statement said.  

ii. “We‟re now World Athletics,” the sport‟s governing body said in their website. 

“Welcome to the new World Athletics website, the place to come for all things about 

our sport. We‟ll be bringing you new features about athletes and the sport,” the 

website said. 

Sarita Devi elected as member of AIBA athletes commission : 

 

i. Laishram Sarita Devi (Manipur) is among the 6 boxers from 5 continents who were 

elected as members of AIBA Athletes Commission.  

ii. She was inspired by Muhammad Ali‟s achievements and turned professional in 

boxing in the year 2000. She is DSP in Manipur Police. 

iii. The election of the Athletes Commission members was organized during AIBA Men 

and Women World Boxing Championships 2019 in Russia. Boxers from all over the 

world voted for new members – one per continent, except Europe which has two 

representatives. 

>>>>>>>>>>>>>>>>  End of the day  <<<<<<<<<<<<<<<< 



 

 

 ✍  కభెెంట్ అ ైర్సష 19 నవెంఫయు 2019 Tuesday ✍ 

ఇతయ భాష్టార ా లు / కైెందర తృాయౌత తృరా ెంణాల యాయతలు 

‘అగరయాన్’గా భాయనునన ఆగరా  : 

i. ఆగరా  నేయును ‘అగరయాన్’గా భాభాాలతు ఉతతర్సరథేశ్లోతు యోగి ఆథితయధాథ్ రబుతఴెం పావిస్త ెంథి. 

ఈ నగయ ుట్టర ూభవఴతతభాలన  ై భిరోధన చేమాలతు తెఆర్స అెంఫేడ్కర్స విశ్ఴవిథాయలమాతున 

కోభిెంథ.ి 

ii.  ఆ ఫేయకు చభితర రాఖ అదితి ఆనెంద్ థీతున  ై భిరోధన చేరాయు. భహాపాయతెం కాలెంలో ఈ 

తృరా ెంణాతుకి అగర యాన్ (అగర పాగెంలోతు ఫాణెం) అనన నేయు ఉెండేథ.ి  

iii. ఆగరా  గెజిట్ీర్సలో కడా ఈ రసాత వన ఉెంథ.ి అెంగీయ భుతు ఈ తృరా ెంతెంలో తస్ుష చేమడ్ెంణో 

ఆమన నేయుణో ఈ నగభాతున అెంగీయ అతు నియౌచేయాయనన కథనెం కడా ఉెంథి. 

ల ైన్ష అెండ్ ట్ెకానలజీ  

భెంచులేతు ఆభికట్ిక్. 2044 నుెంచి ఏట్ా క ెంతకాలెం ఐస్ అదృశ్యెం. యాణావయణ భాయులే కాయణెం : 

 

i. భానవ చయయలణో తలెతేత తేనన యాణావయణ భాయుల వలల  ఆభికట్ిక్ భహాసాగయెంలో ఏట్ా 

క ెంతకాలెం తృాట్ట భెంచు జాడే కనడ్దతు అఫెభికాలోతు కాయౌత్ౄ భినమా విశ్ఴవిథాయలమ 

భిరోధకులు తుయఴళ ెంచిన అధయమనెం ళెచాభిెంచిెంథ.ి 



 

 

ii. 2044 నుెంచి 2067 భధయకాలెంలో ఏట్ా ల న రెంఫర్సలో భెంచు జాడ్లేతు భిలిితి తలెతేత తేెందతు 

నేభకకధానయు. థీతువలల  ఆభిికెంగా, భాయవయణయెంగా నష్టార లు న యుగుణామతు చెతృాయు. 

          Appointments 

జలిరస్ ఫో ఫేే  రభాణ లీఴకాయెం. భాష్టరాతిబవన్లో తుభాడ్ెంఫయెంగా కాయయకరభెం : 

 

i. పాయత 47వ రదాన ధాయమభూభితగా జలిరస్ శ్యద్ అయవిెంద్ ఫో ఫేే(63) ఫాధయతలు చేట్ార యు. 

భాష్టరాతి బవన్లోతు దభాార్స హాల్లో తుభాడ్ెంఫయెంగా తుయఴళ ెంచిన కాయయకరభెంలో భాష్టరాతి భామ్

ధాథ్ కోవిెంద్ ఆమనణో రభాణ లీఴకాయెం చేబెంచాయు.  

ii. జలిరస్ ఫో ఫేే  ఆెంగలెంలో రభాణెం చేరాయు. ఆమన 17 ధలలతృాట్ట చీఫ్జలిరస్ దవిలో 

క నసాగుణాయు. 2021 ఏనిరల్ 23న దవీ వియభణ తృ ెందుణాయు. 

క య్జిమెం స్బుయభాయౌగా జలిరస్ ఫానుభతి : 

i. లీతుమర్స ధాయమభూభిత జలిరస్ ఆర్స.ఫానుభతికి స్ునీరెంకోయుర  క య్జిమెంలో సాి నెం లతేెంచిెంథ.ి 

రదాన ధాయమభూభితగా జలిరస్ యెంజన్ గకగకబ దవీ వియభణ చేమడ్ెంణో అెందుకు అనుగుణెంగా 

భాయులు చేమాయౌష వచిాెంథి.  

ii. క య్జిమెంలో అబదుగుయు అతయెంత లీతుమర్స ధాయమభూయుత లకు స్బయతఴెం ఉెంట్టెంథ.ి  



 

 

iii. రస్ుత త లీజైఐ జలిరస్ ఎస్.ఎ.ఫో ఫేే , జలిరస్ ఎన్.వి.యభణ, జలిరస్ అయుణ్ మిశ్ర, జలిరస్ ఆర్స.ఎఫ్

.ధాభిభన్, జలిరస్ ఆర్స.ఫానుభతిలు స్బుయలుగా ఉెంట్ాయు.  

iv. క య్జిమెం స్బయతఴెం తృ ెంథిన భెెండో  భళ మా ధాయమభూభిత ఆఫే కావడ్ెం గభధాయసెం. 

శ్రరలెంక అధయక్షుడిగా గవట్ఫామ రభాణెం : 

i. శ్రరలెంక ఏడో  అధయక్షుడిగా గవట్ఫామ భాజకష రభాణ లీఴకాయెం చేరాయు. స్ెంరథామాతున 

కకనన ట్ిర భాజదాతు క లెంఫో లో కాకుెండా, ఇకకడికి 200 కిలోమీట్యల దూయెంలోతు 

అనుభాధుయలో రభాణ లీఴకాయ కాయయకరభెం తుయఴళ ెంచాయు.  

ii. అకకడ్ తృరా చీన ఫౌదధ  ఆలమఫైెన యువన్యయౌ లేమలో అధయక్షుడిగా ఫాధయతలు చేట్ార యు. 

అయాయుే లు 

శ్రరథేవి, భైఖలకు  ANR జాతీమ ుయసాకభాలు : 

 

i. ఏఎధానర్స జాతీమ ుయసాకభాల రథాన కాయయకరభెం ళెైదభాఫాద్లో జభిగిెంథ.ి చియెంజీవి చేతేల 

మీదుగా 2018 స్ెంవతషభాతుకిగానూ శ్రరథేవి తయపున ఫో తూకూర్స, 2019 స్ెంవతషభాతుకిగానూ భైఖ 

ుయసాకభాలు అెందుకుధానయు.  

ii. ఈ అయాయుే ను అకికధేతు ఇెంట్భైనష్టనల్ తౄ ెండేష్టన్ సాి నిెంచిెంథి భభిము పాయతీమ లితుభాన  ై

రాశ్ఴత రపాయాతున చూనిన యాభితు స్తకభిస్ుత ెంథి. 



 

 

భుఖయఫైెన భవజులు 

National Integration Day (జాతీమ స్ఫైెకయత థినెం) – November 19 

 

i. జాతీమ స్ఫైెకయ థిధోతషవెం 19 నవెంఫర్స 2013 న పాయతథేశ్ెం అెంతట్ా జయుుకుెంట్ాయు. ఇథ ి

పాయత ముదట్ ిభళ మా రదాన భెంతిర ఇెంథిభా గాెంద ీజనమథినెంగా జయుుకుెంట్ాయు. 

ii. పాయతథేశ్ెం అెంతట్ా రజలలో నేరభ భభిము ఐకయతను న ెంతృ ెంథిెంచడాతుకి జాతీమ స్ఫైెకయ 

థిధోతషయాతున జయుుకుెంట్ాయు. 

iii. ఇెంట్ర్స లేరట్ మూత్ ఎకైషఛెంజ్ త్ృర గరా ెం (ISYEP), ధేష్టనల్ ఇెంట్ిగైరష్టన్ కాయెంప్ (NIC), ధేష్టనల్ 

మూత్  లిరవల్, ధేష్టనల్ మూత్ అయాయుే  భభిము అధేక యకాల కాయయకరభాలు భభిము 

కాయయకలాతృాలను తుయఴళ ెంచడ్ెం థాఴభా పాయతథేశ్ెంలో రతి స్ెంవతషయెం జాతీమ ఇెంట్ిగైరష్టన్ డ ే

జయుుకుెంట్ాయు. 

International Men's Day (అెంతభాా తీమ ుయుష్టేల థిధోతషవెం) – November 19 

 
i. Theme 2019 : “Making a Difference for Men and Boy’s” 



 

 

ii. రెంచాతుకి, స్భాజాలకు భభిము యాభి కుట్టెంఫాలకు ుయుష్టేలు తీస్ుకువచేా సానుకల 

వయణాయసాతున ఎతితచూడాతుకి అెంతభాా తీమ ుయుష్టేల థిధోతషయాతున జయుుకుెంట్ాయు. ఇథ ి

ుయుష్టేల రరరమస్ుష భభిము రెంచ సాి బలో ుయుష్టేలు ఎదుభకకెంట్టనన స్భస్యల 

గుభిెంచి అవగాహన న ెంచుతేెంథ.ి 

iii. అెంతభాా తీమ ుయుష్టేల థిధోతషవెం 2019 యొకక తీమ్ “ఫేకిెంగ్ ఎ ఫెన్ ఎ డిపభెన్ష పర్స 

ఫెన్ అెండ్ ఫాయ్సష”. ఇథ ి ుయుష్టేలు భభిము అఫాాబలకు విలువ ఇవఴవలలిన 

అవస్భాతున భభిము రెంచయాయతెంగా ుయుష్టేల భభిము అఫాాబల ఆభవగయెం భభిము 

రరరమస్ుషలో ఆచయణాతమక ఫెయుగుదలలు చేల ే వయకుత లకు స్హామెం చేమడ్ెంన  ై దృఱిర 

న డ్ెతేెంథ.ి 

iv. అెంతభాా తీమ ుయుష్టేల థిధోతషయాతున డాకరర్స జెభవమ్ ట్ీలుకిషెంగ్ 1999 లో సాి నిెంచాయు. అతను 

యలిరెండీస్ విశ్ఴవిథాయలమెంలో చభితర లెకాయర్స. 1960 నుెండ ి రజలు అెంతభాా తీమ భళ మా 

థిధోతషయాతుకి స్భానఫైెన అెంతభాా తీమ ుయుష్టేల థిధోతషయాతున జయుుకోవడాతుకి 

రమతినస్ుత ధానయు. 

World Toilet Day (రెంచ భయుగుథొడిే థిధోతషవెం) – November 19 

 



 

 

i. Theme 2019 : Leaving No One Behind 

ii. రతి స్ెంవతషయెం నవెంఫర్స 19 న రెంచ భయుగుథొడిే థిధోతషయాతున జయుుకుెంట్ాయు. రెంచ 

తృాభివుదధయ స్ెంక్షోపాతున భిష్టకభిెంచడాతుకి భభిము 2030 ధాట్ికి అెందభికీ తృాభివుథాధ యతుకి 

హామీ ఇచేా స్ల టరనఫుల్ డెవలప్ఫెెంట్ గవల్ 6 (SDG 6) ను సాదిెంచడ్ెంలో స్హామడ ేచయయల 

గుభిెంచి ఇదెంణా ఉెంథ.ి  

iii. రెంచ భయుగుథొడిే థిధోతషవెం 2019 రజలు తృాభివుధయెం లేకుెండా యనుకఫడ ి ఉెండ్ట్ెంన  ై

దృఱిరతు ఆకభిశస్త ెంథ.ి 

ఝాతూష లక్షీమఫాబ జననెం : 19 నవెంఫర్స 1828 

 

i. ఝాతూష లక్షీమఫాబ (19 నవెంఫర్స 1828 - 18 జూన్ 1858) అస్లు నేయ భణికభిిక. ఆఫె 

1828వ స్ెంవతషయభు నవెంఫయు ధల19 న భహాభాష్టర  ా కు చెెంథిన స్ణాయలో క కభాస డీ 

ఫరా హమణుల వెంశ్ెంలో యాయణాలిలో జతుమెంచిెంథి.  

ii. నేయు భణికభిిక కాగా ఆఫె ను భుదుు గా భను అతు నిలుచుకుధేయాయు. ఆఫె తయౌల భాణ ి

ధాలుగైళ్ళ తృరా మెంలో ఉెండ్గాధ ే కనున భూలిెంథ.ి థాెంణో ఆఫెను న ెంచాయౌషన ఫాధయత తెండిర 

మీద డిెంథ.ి 



 

 

iii. ఇలాెంట్ ి కిలష్టర స్భమెంలో ఫాజీభావు నీష్టాఴ మోభవఝాతూష లక్షీమఫాబ ఉతతయ పాయతథేశ్ 

భాజయఫైెన ఝాతూష అధే భాజాయతుకి భాణ.ి 1857లో ఆెంగైలముల భితృాలనకు వయతిభైకెంగా జభిగిన 

ముదట్ ి పాయత సాఴతెంతరయ స్ెంగరా భెంలో రభుఖ తృాతర త్ృ ఱిెంచిెంథి. పాయతథేశ్ెంలోతు తరట్ిష్ 

భితృాలనలో ఝాతూష కి భాణ ిగ రలిథిధ కెకికనథ.ి 

iv. 1857 లో పాయత థేశ్ తియుగుఫాట్టథాయలలోభుఖయఫైెన యాళ్ళలో ఈఫె కయు. భభిము 

పాయతథేశ్ెంలోతు తరట్ిష్ భితృాలన ను అడ్ెే  యాళ్ల కి ఈఫె గుయుత గా తుయౌచాయు. ఆఫె 1858 జూన్ 

17 లో గాఴయౌమర్స లో ముదధ స్భమభులో భయణిెంచిెంథి 

ఇెంథిభా గాెందీ 102వ జమెంతి : నవెంఫర్స 19, 1917 

 

i. ఇెంథిభా నిరమదభివతు గాెంద ీ (నవెంఫర్స 19, 1917 – అకోర ఫర్స 31, 1984) పాయతథేశ్ు 

ముట్రముదట్ ి భభిము ఏకైెక భళ మా రదానభెంతిర. ఆఫె 1966 నుెండి 1977 వయకు 

వయుస్గా 3 భాయమాలు భభిము 1980లో 4వ భాయమెం రదానభెంతిరగా తుచేలిెంథ.ి 

ii.  ఆఫె పాయత ణొయౌ రదానభెంతిర జవహర్స లాల్ ధహౄూ  ఏకైెక కుభాభెత. జవహర్స లాల్ ధహృూ కి 

ముదట్ ి సాభి రదాన భెంతిరగా ఉననుడ్ె రదానభెంతిరకి ల కట్రభీగా జీతెం లేకుెండా 



 

 

తుచేలిెంథ.ి 1964 స్ెంవతషయభులో తెండిర భయణెం తయుయాత భాజయస్బకు ఎతునక అబెంథి. 

లాల్ ఫహదుర్స రాలిత  ిభెంతిర భెండ్యౌలో రసాయరాఖ భెంతిరగా తుచేలిెంథ.ి 

iii. ఇెంథిభా నిరమదభివతు 1917, నవెంఫర్స 19 ణేథీన జవహర్స లాల్ ధహౄూ , కభలా ధహౄూ  ల ఏకైెక 

స్ెంణానెంగా అలహాఫాదులోతు ఆనెంద్ బవన్ లో జతుమెంచిెంథ.ి ఆభ మోతీలాల్ ధహౄూ కు 

భనుభభాలు. 

iv. సాఴతెంతరయెం స్ెంతృాథిెంచడ్ెంకోస్ెం లెండ్నులో సాి నిెంచఫడిన ఇెండిమాయ్గ్ లో 1930 లో చేభిెంథి. 

కాెంగెరస్ కాయయకయతలు ఆఫెను 1959 ిఫరవభి 2 న పాయత జాతీమ కాెంగెరస్ అధయక్షుభాయౌగా 

ఎనునకుధానయు. 

v. ఆఫె 1966 జనవభి 24న ముదట్ిసాభిగా రదానభెంతిర ఫాధయతలను లీఴకభిెంచి థేశ్ 

ముట్రముదట్ ిభళ మా రదానభెంతిరగా భికాయుే  స్ృఱిరెంచిెంథి. ధేట్ివయకు కడా భభవ భళ ళ్ ఆ 

సాి ధాతునచేట్రలేదు. 

vi. రదాన భెంతిర దవికి జభిగిన త్ృ ట్ీలో ఇెంథిభా గాెంద ీముభాభాీ థేరాయ్స ను అట్ ికాెంగెరస్ తృాభీర 

అధయక్షుడ్ె కుభాయసాఴమి కాభభాజ్ భదుతేణో లిెండికైట్ స్హామెంణో 355-169 ఒట్లణో 

ఒడిెంచి థేశ్ 3వ రదాన భెంతిరగా దవీ ఫాధయతలు చేట్ిరెంథ.ి 

vii. లికుకల కోభిక ఫేయకు యాభికి హభాయధా భాష్టార ా తున ఏభాట్ట చేలిెంథ.ి ఈ ఏభాట్టకు ుకోతు 

క ెంతభెంథ ితియుగుఫాట్ట చెమయగా థాతుతు ఆఫె అణచియేలిెంథి. 



 

 

viii. ముభాభాీ థేరాయ్స ను స్ెంతృనిత  యాడాతుకి ఉ రదానభెంతిర భభిము కీలకఫైెన ఆభిిక భెంతిర 

దవులను రసాథిెంచిెంథి. అెంతయగత త్ృ భాట్ాల పయౌతెంగా 1967 ఎతునకలలో కాెంగెరస్ తృాభీర 

థాథాు 60 సాి ధాలను కోలోయాయౌషవచిాెంథ.ి 

ix. భాజబయణాల యదుు , 1966లో యౄతృాబ భూలయ నూయతూకయణ, 1969లో ఫాయెంకుల జాతీబాకయణ 

లాెంట్ ి తుయిమాలణోతృాట్ట థేశ్ెంలో ెంట్ల ఉతతితతు న ెంచడాతుకి హభిత విలవెం, నేదభిక 

తుయౄమలన కైె గభీతె హట్ాయో తుధాదెం, 20 స్ూణరా ల థకభు లాెంట్ ి రజాకయశక థకాలు 

చేట్ిరెంథ.ి 

x. 1971లో అఫేత ీలోక్ స్బ తుయోజకవయగెంలో భాజ్ ధాభామణ్ న ై గెయౌాన ఇెంథియ ఎతునక చెలలదతు 

ఇెంథిభాగాెంద ీ విజమాతున స్యాలు చేస్ూత  భాజ్ధాభామణ్ థాఖలు చేలిన నిట్ీష్టన్న  ై

ఇెంథిభాగాెంద ీ ఎతునక చెలలదతు, తయుయాత 6 స్ెంవతషభాల వయకు ఇెంథిభాగాెంద ీ ఎతునకల 

కాయయకరభాలోల  తృాలగగ నభాదతు అలహాఫాదు ళెైకోయుర  1975లో తీయు ఇచిాెంథి. థీతున  ైఇెంథిభాగాెంద ీ

లేర ఆయేర్స ణెచుాకుననథ.ి 

xi. థేశ్ెంలో రాెంతి బదరతలు, రాెంతితు సాి నిెంచడ్ెం కోస్ెం ణాను ఎెంతట్ ికఠినఫైెన చయయకైెధా లిదధభతు 

తుయౄనిస్ూత  ఇెంథియ థేరాభెంతట్ా ఎభభాెతూష రకట్ిెంచేెందుకు యెంగెం లిదధెం చేలిెంథ.ి అట్ ి

అధయక్షుడ్ె పకుర థీున్ అయ్ అహమద్ భాజాయెంగెంలోతు 352 వ ఆభిరకల్ రకాయెం 1975 జూన్ 25న 

ఎభయాతూష రకట్ిెంచిెంథి. అథే భవజు భాయయ్ తుయఴళ ెంచాలతు రతిక్ష ధామకుల వూయహెం. 



 

 

xii. అతయవస్య భిలిితి భిణాభెం 1977 ఎతునకలలో ఒట్మి యౄెంలో ఫమట్డిెంథ.ి ఇెంథిభా 

గాెంద ీస ెంత తుయోజకవయగఫైెన భాయ్స ఫభైయ్లో కడా జనణా తృాభీరకి చెెంథిన భాజ్ ధాభామణ్ 

చేతిలో ఒడిత్ృ బెంథ.ి 

xiii. ఆఫె స్ఴమెంగా ఆెంధర రథేశ్ లోతు ఫెదక్ లోక్స్బ తుయోజకవయగెం నుెంచి భెంచి ఆదికయతణో 

గెలుతృ ెంథిెంథి. 

xiv. ఇెంథిభాగాెంద ీఅకోర ఫయు 31 1984 నూయఢియ్ల లోతు స్ఫ్ాు ర్సజెంగ్ భవడ్ెే  లోతు తన తుయాస్ెంలో హతయ 

గావిెంచఫడాే యు. ఆఫె తభ అెంగయక్షకులబన స్తఴెంత్లిెంగ్ భభిము తమాత్లిెంగ్ లచ ేహతయ 

గావిెంఫడాే యు. ఈ హతయ అభృత్స్ర్స లోతు స్ఴయి థేయాలమెంలో పాయత ల ైనయెం జూన్ 1984 న 

జభినిన ఆభైష్టన్ ఫూల సార యుక రతీకాయెంగా జభిగిెంథ.ి 

xv. 1971లో పాయత రబుతఴు అతేయననత అయాయుే  పాయత యతనను లీఴకభిెంచి ఈ ుయసాకభాతున 

తృ ెంథిన ముట్రముదట్ ిభళ ళ్గా సాి నెం స్ెంతృాథిెంచిెంథి. 

ఇెంథిభా గాెందీ జీవితెంలో రదాన ఘట్ార లు : 

1938 : పాయత జాతీమ కాెంగైరస్ులో రయేశ్ెం 

1955 : అఖిలపాయత కాెంగెరస్ుకి అధయక్షభాలుగా ఎతునకైెనథ.ి 

1966-01-24 : పాయతరదాతుగా ఎతునకైె అతిచిననవమస్ులో ణొయౌ భళ మా రదాతుగా 

ఫాధయతలు చేట్ిరెంథ.ి 



 

 

1966 : భాజయస్బ థాఴభా రదానభెంతిర దవి చేట్ిన వయకుత లలో ఇెంథిభా గాెంద ీ

ముట్రముదట్ిథ.ి 

1966-1977  1980-1984 : జవహర్స లాల్ ధహౄూ  తభాఴత అతయదిక కాలెం తృాట్ట రదానభెంతిర 

దవి చేట్ిర భెెండో  సాి నెంలో తుయౌాెంథ.ి 

1967-03-13 : కాెంగెరస్ుతృాభీర ధామకుభాయౌగా ఏకగీరవెంగా ఎతునకైె, రదాతుగా 2వసాభి 

రభాణలీఴకాయెం చేలిెంథ.ి తన తృాలనలో గవలే్ కెంట్రర ల్ ను ఎతితయేలిెంథ.ి 

1969 : ఇెంథిభా కాెంగెరస్ తృాభీర సాి న 

1971 : 19 ఫాయెంకులను జాతీమెం చేలిెంథ.ి 

1971-03-18 : ఎతునకలోల  గెయౌతృ ెంథ,ి 3వసాభి రదాతుగా రభాణలీఴకాయెం చేలిెంథ.ి 

1971 : తృాకిసాత న్ణో ముదధెం జయగగా, ఒడిెంచిెంథి. 

1971 : తూయు తృాకిసాత న్ను తృాకిసాత న్ నుెండి విడ్థీలి ఫెంగాల థేశ్ ను ఏభాట్ట చేలిెంథ.ి 

1971 : పాయతయతన ుయసాకభాతున తృ ెంథిన ముట్రముదట్ ిభళ ళ్ ఇెంథిభా గాెందీ. 

1973 ఫే :స్భుదరెంలోతు ణెైలతుక్షైతృాలను యయౌకితీల ేసాగర్స సాభాాట్ తు ఏభాట్టచేలిెంథ.ి 

- ఈఫె హమెంలో భాజసాి నలోతు త్ౄ ఖాా న్ వదు బూగయా అణునేలుడ్ె రయోగెం జభినిెంథ.ి 

1975-04-19 : ణొయౌసాభిగా కృతిరభ ఉగరహఫైెన ఆయయబట్ర రయోగెం ఈఫె హమెంలో 

జభిగిెంథ.ి 

- లికుకలను పాయతథేశ్ెంలో అెంతభాాగెం చేలిెంథ.ి భాజబయణాల యదుు  చేలిెంథ.ి 



 

 

1975-06-25 : థేశ్ెంలో అతయవస్యభిలిితి విదిెంచిెంథ.ి 

1977 : ఎతునకలలో ఒడిత్ృ బన ముట్రముదట్ పాయత రదానభెంతిర ఇెంథిభా గాెందీ. 

1980 : క థిు కాలెం విభాభెం తభాఴత భళ్ళళ పాయత రదానభెంతిర దవి చేట్ిరన యాభిలో 

ముట్రముదట్ ివయకిత. 

- ఈఫె హమెంలో ఆయ్ధోదయభెం క తతయౄు స్ెంతభిెంచుకుెంథ.ి 

1983లో కాభధఴల్త  రదానుల స్బను తుయఴళ ెంచిెంథ.ి 

- లికుకల వితరథేయాలమెం స్ఴయిభెంథిభాతున తుయాస్ెం చేస్ుక తు భాయణకాెండ్ సాగిెంచిన 

ఉగరయాథ ితెంథెైన్ యాలా. తెంథెైన్ యాలాన  ైథాడికోస్ెం స్ఴయిథేయాలమెంలోకి ల ైధాయతున ెంనిెంచి, 

ఆ థాడిలో అతడిణోతృాట్ట అతడ ిఅనుచయులు భయణిెంచాయు. ఈ థాడిబే ఆభైష్టన్ ఫూల సార ర్స 

గా రలిథిధగాెంచిెంథి. 

- ఈఫె ఆభిిక కాయయకరభెంన ై 20స్ూణరా లతు కడా అభలభిచిెంథి. 

1983 : అయ్న థేరాల స్దస్ుషను ఢియ్లలో తుయఴళ ెంచిెంథ.ి 

1984 : ఆభైష్టన్ ఫూల  సార ర్స చయయకు ఆథేశ్ెం 

1984-10-31 : ఉదమెం 9గెంట్ల16తుమిష్టాలకి ఈఫెను ఈఫె అెంగయక్షకులే కాలాగా, 

స్ఴెంతబెంట్ిలోధ ే భయణిెంచెను. హతయకు గుభైెన ముట్రముదట్ ి పాయత రదానభెంతిర కడా 

ఇెంథిభా గాెందీ. 



 

 

- ఈఫె స్భాద ి తుభిమెంచిన రథేరాతుకి శ్కితసి్ల్ అతు నేయున ట్ార యు. థ ి ఇమర్సష ఆఫ్ ఛాలెెంజ్ 

1966-1969, థి ఇమర్సష ఆఫ్ ఎతేూవర్స 1969-1972, ఇెండిమా 1975 ముదలగు 

ుస్తకాలు యచిెంచెను. 

- అెంతభిక్షెంలో ఉనన యోయభగామిణో భాట్ాల డిన ముట్రముదట్ ి పాయత రదానభెంతిర ఇెంథిభా 

గాెంద ీ

కీరడ్లు 

లిట్ిషతృాస్థే ట్ెైట్ిల్. ఏట్ీనీ  ైనల్ష : 

 

i. మువ ట్ెతునస్ ఆట్గాడ్ె ల రపధోస్ లిట్ిషతృాస్ (గీరస్) అదయగకట్ార డ్ె. ధాదల్,  దయర్స, జకోవిచ్ 

లాెంట్ ిథిగగజాలను ణోలిభాజెంట్ృ ఏట్ీనీ  ైనల్ష  ట్రభీన ట్ెైట్ిల్ను చేజికికెంచుకుధానడ్ె. 

ii.   ైనలోల  21 ఏళ్ల  లిట్ిషతృాస్ 6-7 (6-8), 6-2, 7-6   (7-4)ణో డోమితుక్ తీమ్ (ఆలిరమాా)న ై త్ృ భాడ ి

గెయౌచాడ్ె. ఈ రతిష్టాా తమక ట్రభీనలో ణొయౌసాభి తేథిత్ృ యుకు చేభిన లిట్ిషతృాస్.. వయుస్గా భెెండోసాభి 

 ైనలోల  అడ్ెగున ట్ిరన తీమ్ భధయ ట్ెైట్ిల్ త్ృ యు హో భాహో భీగా సాగిెంథ.ి  

iii. ణొయౌసాభి ఈ ట్ెైట్ిల్  గెయౌచిన అతడ్ె.. 2001 తభాఴత అతయెంత  నినన వమస్ులో ఏట్ీన ీ ైనల్ష 

విజైతగా   తుయౌచిన ఆట్గాడిగా భికాయుే  స్ృఱిరెంచాడ్ె. 

ఫరరజిల్ గరా ెండ్నిర విజైత యర్ససార న న్ : 





 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 20 నవెంఫయు 2019 Wednesday ✍ 

జాతీమ వయతలు 

జనాఫా లెకకలకు యూ.8,754 కోట్లు . 16 ఫాషలలు  సేకయణ. డిజిట్ల్, ేర్స మ ెండా వినియోగెం : 

 

i. క ెంద్ర రబుత్వెం త్ల ట్టిన 2021 జనాఫా లెకకల సేకయణకు యూ.8,754.23 కోట్లు  క ట్ాభెంచాలని 

ఆమథికశఖ సనూయు్ చేసనట్లు  క ెంద్ర హ ెంశఖ సహామ భెంత్రర నిత్ాయనెంద్మయ్ త్ెలినుయు.  

ii. 16 ఫాషలలు  జనాఫా లెకకలు సేకమథెంచనఽననట్లు  ఆమన లలక్సబలల ేమకకనానయు. ఈసమథ 

లెకకలనఽ మొఫ ైల్ మాప్త్ోనుట్ల, ేర్స ద్ావమనా సేకమథెంచనఽననట్లు  చెనుాయు. 

iii.  జనాఫా లెకకల సేకయణ మ ెండు ద్శలలు  సగుత్ ెంద్ని చెనుాయు. 2020 ఏరల్ నఽెంచి స  ిెంఫర్స 

వయకు ఇళ్ు  గుమథతెంు (హౌస్ లిసిెంగ్), ఇళ్ు  లెక్కెంు (హౌసెంగ్ స న్స్), 2021 పఫరవమథ 9 నఽెంచి 28 

వయకు జనాఫా లెక్కెంు కయయకరభెం జయుగుత్ ెంద్ని వెలుడిెంచాయు. 

Surrogacy Bill introduced : 

 



 

 

i. The government introduced the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019 in the Rajya 

Sabha, with Health Minister Harsh Vardhan terming it a “game-changer” as it aims at 

regulating surrogacy in India for the first time. 

ఇత్య మష్టి ా లు / క ెంద్ర నులిత్ నుర ెంత్ాల వయతలు 

Darjeeling‟s green and white teas get GI tag : 

 

 The green tea and white tea of Darjeeling have been registered as a geographical 

indication (GI) products in the country. 

 These two varieties of Darjeeling tea have been registered under Geographical 

Indications of Goods (Registration and Protection) Act 1999, with effect from 

October 2019. 

 This will “strengthen the protection of the intellectual property rights of the 

Darjeeling tea” which is considered as “niche and luxury” products in the country 

and abroad. 

స ైన్స్ అెండ్ ట్ెకనలజీ  

ISRO to launch Cartosat-3, 13 commercial nano satellites on Nov 25 

 



 

 

 India‟s Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV-C47 will launch Cartosat-3 and 13 

commercial nanosatellites into Sun Synchronous orbit from Satish Dhawan Space 

Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota on 25th November. 

 Cartosat-3 satellite is a third-generation agile advanced satellite having high-

resolution imaging capability. 

 This will be the 74th launch vehicle mission from SDSC SHAR, Sriharikota. 

 PSLV-C47 is the 21st flight of PSLV in „XL‟ configuration, that is with 6 solid strap-

on motors. 

 PSLV-C47 will also carry 13 commercial nanosatellites from the United States of 

America as part of a commercial arrangement with NewSpace India Limited (NSIL), 

Department of Space. 

Pakistan becomes 1st country to introduce new vaccine to combat typhoid 

 

 Pakistan became the 1st country in the world to introduce a new Typhoid Conjugate 

Vaccine (TCV) in an effort to combat a drug-resistant strain of the potentially fatal 

disease in the Sindh province. 

 The vaccine, approved by the World Health Organisation (WHO) in 2018, will 

initially be used during a two-week immunisation campaign starting from November 

18 to November 30 in the urban areas of Sindh. 



 

 

 Typhoid Conjugate Vaccine (TCV) is a one-dose vaccine, that will be injected 

intramuscularly. 

 The vaccine cost is low and it has high efficiency. 

 It is expected to provide long-lasting immunity power in adults, children and 9 month 

infants. 

Persons in news 

 ECI to establish a visiting chair in memory of TN Seshan 

 

 The Election Commission has decided to establish a visiting chair on the inter-

disciplinary approach to electoral studies to commemorate former Chief Election 

Commissioner (CEC) TN Seshan‟s  “special connect with the young and aspiring 

India”. 

 Former Chief Election Commissioner(CEC) TN Seshan who passed away recently on 

November 10, 2019. 

 It will be established in the Centre for Curriculum Development at India International 

Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM), New Delhi from 2020-

2025. 

 N Gopalaswami, former CEC will be the mentor of the chair. The chair is expected to 

be functional by August-September 2020. 



 

 

Reports/Ranks/Records 

ద్ిల్లు 9.. ఫ ెంగళ్ూయు 20..  రెంచెంలల అత్యెంత్ ఖమీద్ెైన నివస విణులలు  సి నాలు.  అగరసి నెంలల 

భాసక క @ నెైట్ నూర ెంక్ నివేద్ిక 

 

i. రెంచెంలల అత్యెంత్ వేగెంగ ధయలు  యుగుత్ నన ఖమీద్ెైన నివస విణుల జానృత్ాలల ద్ిల్లుక్ 9వ 

మయెంకు లనెంచిెంద్.ి ఫ ెంగళ్ూయు 20వ సి నెంలలనఽ, భుెంఫభ 28వ సి నెంలలనా నిలిచాభ. 

ii. జానృత్ాలల భాసక కక్ అగరసి నెం ద్క్కెంద్ి. నూర ెంక్పరి్స మ ెండో  సి నెంలల నిలవగ.. త్ెై భూడో  మయెంకు 

ను ెంద్ిెంద్ి. 

iii.  సయోల్కు జానృత్ాలల ఆఖమథ మయెంకు లనెంచిెంద్ి. ఫ ెంగళ్ూయు మయెంకు 15 నఽెంచి 5 సి నాలు త్గథి 

20క్ ద్ిగథవచిచెంద్.ి భుెంఫభ 30వ సి నెం నఽెంచి మ ెండు సి నాలు  ెంచఽకొని 28వ సి నెంలల 

నిలిచిెంద్.ి 

53 road crashes, 17 deaths per hour in 2018 : 

 
i. More than 1.5 lakh people lost their lives in road crashes in the country in 2018, 

registering an increase of 2.4% as compared to the year before, when there were 1.47 

lakh fatalities. 



 

 

ii. The Ministry of Road Transport and Highways released the annual report on road 

accidents in India, which shows a daily average of 1,280 road crashes and 415 deaths. 

iii. India is the most unsafe country in the world for road users across 199 countries, as 

reported by the Geneva-based World Road Federation‟s World Road Statistics 2018. 

It‟s followed by China (63,000 deaths) and the U.S. (37,000 deaths). 

iv. Among the States, Tamil Nadu (13.7%) topped the country in terms of the total 

number of road crashes, followed by Madhya Pradesh (11%) and Uttar Pradesh 

(9.1%).  

v. The highest road fatalities were observed In Uttar Pradesh (22,256), followed by 

Maharashtra (13,261) and Tamil Nadu (12,216). 

అవయుు లు 

త్ెలెంగణకు సవచఛ క్మీట్ెం. 2019క్ మష్టి ా నిన వమథెంచిన సవచఛ సమ వక్షణ్ గర మీణ్ ుయసకయెం : 

   

i. త్ెలెంగణనఽ సవచఛ క్మీట్ెం వమథెంచిెంద్.ి త్ాగునీయు, మథశుబరత్ విఫాగెంలల రథభ సి నెంత్ో సవచఛ 

సమ వక్షణ్ గర మీణ్-2019 ుయసకమనిన ద్క్కెంచఽకుెంద్.ి  

ii. ద్ిల్లులల క ెంద్ర ఎయువులు, యసమనాల శఖ భెంత్రర డి.వి.సద్ానెంద్గౌడ చేత్ ల మీద్ఽగ మషి ా

ెంచామతీమజ్, గర మీణానవిద్ిిశఖ భెంత్రర ఎయరఫ లిు ద్మాకర్సమవు సెంఫెంధిత్ అవయుు నఽ 

సవకమథెంచాయు. 



 

 

సఽనీత్ా నామమణ్కు „ఇెంద్ిమగెంధ ీ శెంత్ర ఫహృభత్ర‟ రద్ానెం, 2019వ సెంవత్్మనిక్ గనఽ 

డేవిడ్ అట్ెన్సఫమో : 

 

i. „స ెంట్ర్స పర్స స ైన్స్ అెండ్ ఎనివమన్సబ ెంట్‟(సఎస్ఈ) సయథి సఽనీత్ా నామమణ్కు 2018 

సెంవత్్మనిక్ గనఽ రకట్టెంచిన „ఇెంద్ిమగెంధ ీశెంత్ర ఫహృభత్ర‟ని రద్ానెం చేశయు. 

ii. 2019వ సెంవత్్మనిక్ గనఽ ఈ రత్రష్టా త్మక ఫహృభత్రక్ నృరట్న్సకు చెెంద్ిన మయవయణవేత్త , 

రకిత్ర మథయక్షణకు అవిశర ెంత్ెంగ నుక మడుత్ నన నిత్య కిషవలుడు డేవిడ్ అట్ెన్సఫమో(93)నఽ 

„ఇెంద్ిమగెంధ ీ సమయక ట్రసఽి ‟ ఎెంక చేసెంద్ి. భాజీ మషిాత్ర రణబ్భుఖమీజ సయథయెంలలని 

నాయమనిమ ేత్ల ఫిెంద్ెం అట్ెన్సఫమో ేయునఽ రకట్టెంచిెంద్ి. 

Art and Culture  

International cherry blossom festival 2019 celebrated in Shillong, Meghalaya 

 

 Meghalaya Chief Minister has Inaugurated the 4th International Cherry Blossom 

Festival 2019 held in Shillong, Meghalaya. 



 

 

 For the 1st time, India & South Korea jointly celebrated this festival that witnessed 

the celebration of unique autumn flowering of Himalayan Cherry Blossoms 

(scientifically known as the Prunus serrulata). 

 South Korea Ambassador to India Shin Bong-Kil joined the celebration. 

సనిభా వయతలు 

„ఇప‟ సవమోే త్్వ సెంఫమలు @గోవ 

 

i. ఫాయత్ రబుత్వెం రత్రష్టా త్మకెంగ నియవహ ెంచఫో త్ నన ఇెంట్మ నషనల్ పలిెం ప సివల్ ఆఫ్ 

ఇెండిమా (ఇప) సవమోే త్్వలకు సభమెం ఆసననబ  ెంద్.ి గోవలల నేడు(Nov 20) 

మొద్లుకనఽనన ఈ చిత్రోత్్వెం ఈ నెల 28 వయకూ అెంగయెంగ వెైబవెంగ కొనసగనఽెంద్.ి 

ii. ఫాయత్ సభాచాయ, రసయ భెంత్రరత్వ శఖ 1952 నఽెంచి ఈ వేడుకనఽ నియవహ సకత ెంద్.ి అభత్ ే

ఆయెంబెంలల ఏట్ా జమథేవయు కద్ఽ. 1975 నఽెంచి కరభెం త్ాక నియవహ సఽత నానయు.  

iii. 2004 నఽెంచి గోవనఽ శశవత్ వేద్ికగ భామచయు. ఈ ఏడాద్ిత్ో „ఇప‟క్ 50  వసెంత్ాలు 

ూయతవుత్ నన సెంద్యభెంగ సవమోే త్్వ సెంఫమలనఽ నియవహ సఽత నానయు. 

iv. ఈ ఏడాద్ి యష్టయనఽ ఎెంక చేశయు. ఫాయత్, యష్టయల భధయ  సెంసకిత్రక సెంఫెంధాలనఽ ఫలలేత్ెం 

చేస ేద్ిశగ ఈ వేడుకలల ఆ ద్ేశ చిత్రా లనఽ రత్ేయకెంగ రద్మథిసత యు.  



 

 

v. గోవ రబుత్వెం ఈ   వేడుకల కోసెం  డుత్ నన ఖయుచ యూ.18 కోట్లు  (అెంచనా). 

vi. ఫాయతీమ సనీ మథశరభకు యజనీకెంత్ చేసన సేవలకుగనా ఆమనఽన ఐకన్స ఆఫ్ ద్ ిగోలెు న్స జూనౄు  

ఆఫ్ ఇప 2019 ుయసకయెంత్ో సత్కమథెంచనఽనానయు. అలాగ  ప రెంచ్ నట్ట ఇసఫ లెు  హృరి్సకు జీవన 

సపలయ  ుయసకమనిన అెంద్ిసత యు. 

భుఖయబ  న మోజులు 

20 November - Universal Children's Day 

 

i. Universal Children's Day is observed on 20 November annually to promote 

international togetherness, awareness among children worldwide and improving 

children's welfare. It was established in 1954.  

ii. On this day in 1959, the UN General Assembly adopted the Declaration of the Rights 

of the Child. And in 1989 on the same day, the UN General Assembly also adopted 

the Convention on the Rights of the Child. 

20 November – Africa Industrialisation Day 

 



 

 

i. Africa Industrialisation Day is celebrated on 20 November to raise worldwide about 

the problems and challenges of industrialisation in Africa.  

ii. This day also draws the attention to the governments and other organisations in 

several African countries to examine ways to stimulate the industrialisation process 

of Africa. 

World Day of Remembrance for Road Traffic Victims - Third Sunday in November 

(For 2019, November 17th) 

 

i. Theme 2019 :  “Life is not a car part” 

ii. The United Nations observes “World Day of Remembrance for Road Traffic 

Victims” on Third Sunday of November every year. The day has become an 

important tool in global efforts to reduce road casualties.  

iii. It offers an opportunity for drawing attention to the scale of emotional and economic 

devastation caused by road crashes and for giving recognition to the suffering of road 

crash victims and the work of support and rescue services. 



 

 

iv. The theme is based on Pillar 3 of the Global Plan for the Decade of Action for Road 

Safety – Safer vehicles. 

v. The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims takes place on the third 

Sunday in November every year as the appropriate acknowledgment of victims of 

road traffic crashes and their families. 

vi.  It was started by the British road crash victim charity, RoadPeace, in 1993 and was 

adopted by the United Nations General Assembly in 2005. 

ట్టుా సఽలాత న్స జననెం – నవెంఫర్స 20, 1750 

 

i. ట్టుా సఽలాత న్స (ూమథత ేయు సఽలాత న్స పత్ ేఅలి ట్టుా, బ  సాయు ులిగ రశిద్ిి గెంచినవడు. 

ఇత్డ ిజీవిత్ కలెం నవెంఫర్స 20, 1750, ద్ేవనహళ్ళి – బే 4, 1799, శ్రరయెంగట్నెం. హ ైద్ర్స 

అల్ల అత్ని మ ెండవ ఫాయయ నూత్రభ లేక పకుర నీనసల రథభ సెంత్ానెం.  

ii. ట్టుాక్ భెంచి కవిగ ేయు వుెండేద్,ి భత్సభయసయెం నుట్టసాత  ఇత్య భత్ాలనఽ, 

భత్ాచామలనఽ గౌయవిెంచెడివడు. ప రెంచ్ వమథ కోమథక  ై బ  సాయులల మొటి్మొద్ట్ట చమథచ 

నిమథమెంచాడు. అత్డిక్ ఫాష ై భెంచి ట్లి  ఉెండేద్.ి 







 

 

iii. పౌయ ట్టికలో అెందమనన ఙేమ ే ఴాఴషథ  ఉననెందన దాని గుమిెంచి ఎఴవయౄ ఆెందోళన ఙెెందాయౌ్న 

అఴషయెం లేదనానయు. ఈ దేవెంలో ఉనన పౌయులన నమోద ఙేమడబే జాతీమ పౌయ ట్టిక 

ఉదేదవభని ఙెపహయు. 

iv.  ఫమట్ట దేఱహల నెంచి ఴచిేన ఴ ెందఽ, ఫౌదధ , జ ైన్స, ళకుక, కిళిిమన్స, పహమనీ వయణాయుథ లెందమికీ 

పౌయషత్వ షఴయణ బలుు  దావమహ ఈ దేవ పౌయషత్వెం కయౌెంచనననట్ ు  ఙెపహయు. భత్ విఴక్ష 

కహయణెంగహ ఫెంగహు దేశ్, పహకిస్హథ న్స, అఫ్హా నిస్హథ న్స నెంచి ఴచిేన ఈ భణాల రహమికి ఫాయతీమ 

పౌయషత్వెం కయౌెంఙాయౌ్న అఴషయెం ఉెందనానయు.  

v. అస్ ెంలో నియవఴ ెంచిన ఎన్సఆర్సళలో ేయుు  లేనిరహయెంణా ట్్ైఫైుానల్కు రెయలు చేనని, దాని నిమిత్తెం 

నాామరహదిని ఏమహట్  ఙేషకొని రహదనలన వినిెంచడానికభయా ఖయుేన అఴషయబ ైణ ేఆ మహశిర 

రబుత్వబే బమిషత ెందని షశిెం ఙేఱహయు.  

vi. 2014 డిళ ెంఫర్స 31కి భుెంద ఫెంగహు దేశ్, పహకిస్హథ న్స, అఫ్హా నిస్హథ న్స నెంచి ఴచిేన భుళు బేత్యులకు 

ఫాయతీమ పౌయషత్వెం కయౌెంచడానికి ఉదేదశెంచిన పౌయషత్వ షఴయణ బలుు -2016న ఈ ఏడాద ి



 

 

జనఴమి 8ఴ ణేదీన లోక్షబ ఆమోదిెంచిెంద.ి ఆ లోక్షబ యదద కహఴడెంణో ఆ బలుు  భుమిగిప భెంది. 

ఇపడె రబుత్వెం దానిన త్రమిగి రరేవ టి్డానికి ళదధభఴపణోెంద.ి 

 ైరైేట్ీకయణకు చేజ ెండా. BPCL, SCI, కహెంకర్సలలో రబుత్వ రహట్ా వికమిెం. లేఫర్స కోడ్ బలుు కు 

ఆమోదెం : క ెందర భెంత్రరభెండయౌ నియణమాలు 

 

i. భున ననడఽ లేనెంత్ ఫామనస్హథ భలో రబుత్వ యెంగ షెంషథలోు   ట్ ి ఫడెల ఉషెంసయణ  ైక ెందర 

రబుత్వెం కీలక నియణమెం తీషకొెంద.ి  ైరైేట్ీకయణకు చేజ ెండా చఽెంద.ి  

ii. రబుత్వయెంగ చభుయు షెంషథలోు  మ ెండో  అత్ర దదదిగహ నియౌఙ ేఫాయత్  ట్రర యౌమెం కహమపమ శన్స యౌమిట్్డ్ 

(BPCL)ణో పహట్ , లెంగ్ కహమపమ శన్స ఆఫ్ ఇెండిమా (SCI)లో, కెంట్్ైనర్స కహమపమ శన్స ఆఫ్ 

ఇెండిమా (CONCOR)లలో రబుత్వ రహట్ాలు వికభిెంచడానికి ఆమోదెం ణెయౌెంద.ి  

iii. మాజభానా సకుకలు కోలోకుెండా.. ఐరోళ ఴెంట్ట ఎెంక ఙేళన రబుత్వయెంగ షెంషథలోు  రహట్ాన 

51 ఱహత్ెం కెంట్ ేత్కుకఴకు త్గాిెంచకోరహలని ఆమిథక ఴాఴహామహల క బనెట్ కమిట్ ీనియణభెంచిెంద.ి  



 

 

iv. భళఎల్లో క ెందర రబుత్వ రహట్ా 53.29 ఱహత్ెంణో పహట్ , మాజభానా సకుకలన 

కొనగోలుదాయుకు ఴదియౌ ట్ాి లని, లెంగ్ కహమపమ శన్సలో రబుత్వ రహట్ా 63.75 ఱహత్ెంణోపహట్  

మాజభానా సకుకలన ూమితగహ ఫదలాభెంఙాలని నియణమెం. 

v. కహెంకర్సలో రబుత్వ రహట్ా 30.8%ణో పహట్  మాజభానా సకుకలన ఫదలాభెంఙాలని 

తీమహానెం.ణెఴరీ  ఴ ైడోర  డెఴలప్బ ెంట్ కహమపమ శన్సలో రబుణావనికి ఉనన 74% రహట్ాణోపహట్ , 

మాజభానా సకుకలనఽ వికభిెంఙాలని నియణమెం. దీనిన NTPCకి అగిస్హత యు. 

vi. పహమిఱహిమిక షెంఫెంధాల షాాత్ర (కోడ్) బలుు న పహయుబ ెంట్ లో రరేవ టి్డానికి క బనెట్ 

ఆమోదభుదర రేళెంద.ి ఉదో ాగుల ణొలగిెంపనకు షెంఫెంధిెంచిన కొనిన నిఫెంధనయౌన దీనిలో 

ఙేమహేయు. రయోజనాల ఴయకు ళథయ కహల ఴాఴధి (పక్్డ్ ట్్ర్సా) ై నిఙేషత నన కహమిాకులనఽ 

ఱహవవత్ కహమిాకులణో షభానెంగహ మిగణిస్హత యు. 

Home Ministry launches campaign to End Violence Against Women : 

 
i. ఢియ్ులోని షలాత న్సూర్స బ ట్రర  ళేిశన్స నెండ ి భఴ ళల  ై ఴ ెంషన అెంత్ెం ఙేళ ే అఴగహసన 

కహయాకభిానిన స ెం భెంత్రరత్వ ఱహఖ ఐమహష భఴ ళల షసకహయెంణో పహర యెంమెంచిెంది. 



 

 

ii. ఈ రమత్నెం #OrangeTheWorld గోు ఫల్ కహాెం భన్సలో ఫాగెం. 

iii. రఙాయెంలో ఫాగెంగహ, అనేక దేఱహలలో ఉయోగిెంఙ ేఅెంత్మహా తీమెంగహ గుమితెంచఫడిన అత్ాఴషయ 

షెంఖా అభన ఫాయత్దేవెం యొకక ళెంగిల్ ఎభమ ాన్స్ ఴ ల్ల ైన్స 112 గుమిెంచి రజలకు 

అఴగహసన ఉెంట్ ెంద.ి రఙాయెం కిెంద, ఫాయత్దేవెం యొకక ళెంగిల్ ఎభమ ాన్స్ మ స్హన్స్ షప రి్స 

ళషిమ్ ఴ ల్ల ైన్స 112 గుమిెంచి రజలకు ణెయౌమజ మఫడెత్ేెంద,ి దీనిని 2019లో స ెం 

భెంత్రరత్వ ఱహఖ పహర యెంమెంచిెంది. 

iv. 27 ళేిట్్ / UTలలో అెందఫాట్ లో ఉనన 112 ఴ ల్ల ైన్స ళేఴలన రహభస్ కహల్, 112 India 

App, SMS (Short message service), ఇబ భల్, షెంఫెంధిత్ మహషహి ర ల 112 రెబ్ళ ైట్ ు  

భమిము ముఫ ైల్ ఫ న్సలలో పహనిక్ ఫట్న్స దావమహ ఙేయుకోఴచే. 

v. ఐకామహజాషమిత్ర భఴ ళల నిమహాణెం : 2 జూల  ై 2010. రధాన కహమహాలమెం : నఽామార్సక 

నగయెం, మునెైట్్డ్ ళేిట్్. 

నలాు క ఆధార్స యౌెంకు. జియో ట్ాాగిెంగ్ అదనెం. క ెందర ణాగున్సట్ట థకహనికి షరహలక్ష ఆెంక్షలు. 

మహషహి ర లకు భాయాదయీకహలు : 



 

 

 

i. ‘ణెలెంగహణలోని బగనయథ భాదిమిగహన ేఇెంట్టెంట్టకి నలాు ల దావమహ ణాగున్సట్టనిఙేే పహర జ కుి న మహషహి ర ల 

ఫాగస్హవభాెంణో క ెందరెం ఙేటి్ఫో ణోెంద’ి అని క ెందర జల్వకిత భెంత్రర గజ ెందరళెంగ్ ల కహఴత్ ణెయౌపహయు 

ii. క ెందర ణాజా షమ వ రకహయెం దేవరహాతెంగహ క ఴలెం 18.33 ఱహత్ెం గహిమీణ గాహాలకు భాత్రబే నలాు ల 

దావమహ ణాగున్సయు లమస్ త ెంది. రజలకు బ యుగ ైన ఆమోగాెం కోషెం 2024 నాట్టకి రత్ర ఇెంట్టకి నలాు  

కనెక్షన్స ఉెండాలని క ెందరెం ఫావిస్ త ెంది. 

ణెలెంగహణ రహయతలు 

ఎబ ాలేా ఙెననభనేని యబేష్ పౌయషత్వెం యదద . క ెందర స ెం ఱహఖ ఉత్తయువలు జామన : 

  

i. రేభులరహడ ఱహషనషబుాడె ఙెననభనేని యబేష్ఫాఫు పౌయషణావనిన యదద  ఙేషఽత  క ెందర స ెంఱహఖ 

ఉత్తయువలు జామన ఙేళెంద.ి రహషతరహలన దాచి ట్టి  మోషూమిత్ విధానాల దావమహ ఆమన ఫాయతీమ 

పౌయషత్వెం ప ెందినట్ ు  ేమపకెంద.ి  



 

 

ii. ఈ బేయకు ఫాయత్ పౌయషత్వ చటి్ెం-1955లోని ళ క్షన్స ద ిరకహయెం ఆమన పౌయషణావనిన యదద  

ఙేషత ననట్ ు  షశిెం ఙేళెంద.ి పౌయషత్వెం ఙెలుదెంట్ృ 2009లో ఆమన  ైప ట్ీ ఙేళ ఒడిప భన 

కహెంగ సి్ నేత్ ఆద ిశ్రనిిరహస్ క ెందర స ెంఱహఖకు పమహాదఙేఱహయు. 

iii. విఙామిెంచిన కోయుి  క ెందర స ెంఱహఖ ఒ కమిట్ీని నిమమిెంచి విశమానిన ణేలాేలని ఙెెంది. 

2010లో ఎస్.క .ట్ాెండన్స నేత్ాత్వెంలో స ెంఱహఖ త్రరషబా కమిట్ీని నిమమిెంచిెంద.ి త్న 

త్యౌుదెండరె లు స్హవత్ెంత్్ర షభయయోధలని...ణాన జయాన్సలో విదాాఫాాషెం ఙేఱహనని, 1993లో 

జయాన్స పౌయషత్వెం ప ెందానని యబేష్ కమిట్ీ భుెంద త్న రహదనలు వినిెంఙాయు.  

iv. 2017లో స ెంఱహఖ యబేష్ఫాఫు పౌయషణావనిన యదద ఙేళెంద.ి దానిన షరహల్ ఙేషఽత  యబేష్ఫాఫు 

భళ్లు ఴ ైకోయుి న ఆవభిెంఙాయు. విశమానిన ణేలాేయౌ్ెంద ిస ెంఱహఖ నని షశిెం ఙేషఽత  కోయుి  ఈ 

ఏడాద ిజుల ైలో ఆదేఱహయౌచిేెంద.ి  

ఇత్య మహషహి ర లు / క ెందర పహయౌత్ పహర ెంణాల రహయతలు 

Assam Govt approves 1 Tola Gold to Brides free of cost under Arundhati scheme : 

 



 

 

i. ఴధఴపలకు 1 ణోలా ఫెంగహమహనిన ఉచిత్ెంగహ అెందిెంఙే అయుెంధత్ర థకహనిన అస్హ్ెం రబుత్వెం 

ఆమోదిెంచిెంద.ి 

ii. గుఴసత్రలో జమిగిన భెంత్రరఴయా షభారేవెంలో భుఖాభెంత్రర షమహానెంద స్ నోరహల్ షభాజెంలోని 

ఆమిథకెంగహ ఫలఴరన ఴమహా లకు ఙెెందిన ఴధఴప త్యౌుదెండరె లకు 1 ణోలా ఫెంగహయెం (11.66 

గహిభులు) ఇఙేే ఈ థకహనికి ఆమోదెం ణెయౌపహయు. 

iii. ఫాలా విరహస నిలేధ చటి్ెం రకహయెం ఫాలావిరహహాలన త్గాిెంఙే లక్షాెంణో ఫాయత్దేవెంలో క 

అభాాభ 18 ఏళళకు భుెంద ే విరహసెం ఙేమలేభు, భమిము క అఫాాభ 21 ఏళళకు 

భుెంద ే విరహసెం ఙేషకోలేయు. ఈ థకహనిన విరహసెం యొకక అధికహమిక నమోద దావమహ 

ప ెందఴచే. విరహసెం షభమెంలో రణేాక విరహసెం (అస్హ్ెం) నిఫెంధనలు 1954 రకహయెం 

ప ెందఴచే. 

iv. ఇద ి కులెం, భత్ెం, భత్ెం ముదల ైన రహట్టణో షెంఫెంధెం లేకుెండా రహమిిక ఆదామెం యౄ .5 

లక్షల కనాన త్కుకఴ ఉనన షభాజెంలోని ఫలఴరన ఴమహా లకు భాత్రబే మిమిత్ెం. 



 

 

v. నఽత్న ఴధఴపలకు ద ి గహిభుల ఫెంగహయెం ఇస్హత భని అస్ ెం రబుత్వెం రకట్టెంచిెంది. అభణే 

ఴధఴపలు కన్సషెం దో  త్యగత్ర ఴయక చదివి ఉెండాలని, విరహస మిజిళేి రశన్స త్నిషమి అని 

శయత్ేలు  ట్టిెంద.ి  

vi. ఴధఴపకు కచిేత్ెంగహ చటి్యబ ైన విరహస ఴమష్ ఴచిే ఉెండాయౌ. జనఴమి 1 నెంచి 

అభలులోకి ఴఙేే ఈ థకహనికి అయుెంధత్ర షవయణ థకభని ేయు  ట్ాి యు. 

‘Gandhi villages’ to be established in Rajasthan : 

 

i. మహజస్హథ న్స లోని కహెంగ సి్ రబుత్వెం భహాత్ేాడ ికాల గుమిెంచి రజలకు ణెయౌమజ మడానికి రత్ర 

జిలాు లో ‚గహెంధ ీ గహిభాలణో‛ పహట్  ఱహెంత్ర భమిము అఴ ెంస్హ ఱహఖన ఏమహట్  ఙేమాలని 

నియణభెంచిెంద.ి  

ii. గహెంధేమ ఆలోచన అభలు కోషెం నోడల్ ఏజ న్స్గహ ఈ విఫాగెం నిఙేషత ెంద.ి 

అెంత్మహా తీమ రహయతలు 

జపహన్స చమిత్రలో లెంజో అఫ  మికహయుు  : 



 

 

   

i. జపహన్స చమిత్రలో షదీయఘకహలెం ళేఴలు అెందిెంచిన రధానిగహ లెంజో అఫ  నియౌచిప ననానయు. ఆమన 

రధానిగహ ఫాధాత్లు ళవకమిెంచి ఫుధరహయెం నాట్టకి 2,887 మోజులు ూమ ్తెంది.  

ii. గత్ రధాని ణామో కట్ ్మహ మికహయుు న అఫ  అధిగమిెంఙాయు. ణామో కట్ ్మహ 1901-1913 భధా 

భూడె స్హయుు  రధానిగహ గహా లు ఙేట్ాి యు. 

Defence News 

1st Indo-Qatari joint Naval Exercise Za’ir-Al-Bahr begins in Doha, Qatar : 

 

i. నేవీస్ ఆఫ్ ఇెండిమా భమిము ఖణార్స 5 మోజుల దెైవపహక్షిక షభుదర రహామాభానిన 

పహర యెంమెంఙాభ ‚జ ైర్స-అల్-ఫసర్స” ఖణార్సలోని దోహాలో పహర యెంబబ ైెంది. 

ii. దెైవపహక్షిక షభుదర రహామాభెం యొకక పహర యెంబ ఎడిశన్స ఇయు దేఱహల భధా ఫలబ ైన యక్షణ 

షసకహమహనిన భమిెంత్ ఫలోేత్ెం ఙేషత ెంద.ి  



 

 

iii. భుఖాెంగహ ఉగరిహదెం, షభుదర  ైయళ భమిము బదరత్కు ఴాత్రమ కెంగహ ప మహట్ెంలో ఫలోేత్ెం 

ఙేషత ెంద.ి 

iv. ఫాయత్ నేవీ లప్ (ఐఎన్సఎస్) త్రరకహెండ్ క  ిన్స విఱహల్ బష ణ య్,  ట్రర ల్ ఎభమహరాఫి్ట  8-ఐ ఈ 

రహామాభెం పహర యెంబ షెంచికలో పహల్ా ెంట్రెంది. 

   Appointments 

Sudhir Mital elected president of Gymnastics Federation of India : 

 

i. జిభానళిక్్ ప డమ శన్స ఆఫ్ ఇెండిమా (GFI) యొకక భాజీ కహెంట్ీశన్స కమిశన్స ఆఫ్ ఇెండిమా 

ఙెైయాన్స షధీర్స మిట్ల్ భమిము ఱహెంత్రకుభార్స ళెంగ్, అధాక్షుడిగహ భమిము రధాన కహయాదమిీగహ 

ఎనినకమాాయు. 

ii. షధీర్స మిణాల్ ెంజాబ్ క డర్స యొకక మిట్్ైర్సు ఐఎఎస్ అధికహమి, భాజీ అధాక్షుడె భమిము 2003 

నెండ ి2007 ఴయకు GFI చీఫ్ గహ నిఙేఱహయు. 



 

 

iii. ఱహెంత్రకుభార్స భణిూర్స నెండ ి భాజీ జాతీమ స్హథ భ జిభానసి్, 2011 నెండ ి 2015 ఴయకు 

జిఎఫ్ఐ కోఱహధికహమిగహ నిఙేఱహయు భమిము త్యురహత్ 2015 ఎనినకలలో కహయాదమిీగహ 

ఎనినకమాాయు. 

iv. జిభానళిక్్ ప డమ శన్స ఆఫ్ ఇెండిమా (జిఎఫ్ఐ) రధాన కహమహాలమెం : భుెంఫ ,ై భహామహశిర. 

స్హథ ెంచఫడని షెంఴత్్యెం : 1952 

శ్రలిెంక రధానిగహ భఴరెందర మహజక్ : 

 

i. శ్రలిెంక రధానిగహ భఴరెందర మహజక్న కొత్తగహ ఎనినక ైన అధాక్షుడె గోట్ఫామ మహజక్ 

రకట్టెంఙాయు. గోట్ఫామకు భఴరెందరా  స్ దయుడె.  

ii. ఇట్ట ఴయక రధానిగహ ఉనన యణిల్ వికభిళెంఘే త్న దవికి మహజీనాభా షభమిెంఙాయు.  

Reports/Ranks/Records 

India ranks 59th on IMD World Talent Ranking Report : 

  



 

 

i. ఇెంట్మ నశనల్ ఇనిటిట్ృాట్ ఆఫ్ బేనేజ్బ ెంట్ డెఴలప్బ ెంట్ (IMD) ఴయల్ు  ట్ాల ెంట్ మహాెంకిెంగ్ 

(WTR) నిరేదిక 2019 షెంఴత్్మహనికి విడెదల ైెంద.ి 

ii. విడెదల ఙేళన నిరేదికలో, ఫాయత్దేవెం 59 ఴ స్హథ నెంలో ఉెంద,ి 63 దేఱహల రెంచ రహమిిక జాబణాలో 

6 స్హథ నాలు డిప భెంది. ఈ జాబణాలో ళవటా్మహు ెండ్ అగసి్హథ నెంలో ఉెంద.ి 

iii. ళవటా్మహు ెండ్ త్యురహత్ ముదట్ట 10 దేఱహలు డెనాార్సక (2 ఴ), ళవడన్స (3 ఴ), ఆళి రమా (4 ఴ), 

లక ్ెంఫరా్స (5 ఴ), నామ వ (6 ఴ), ఐస్హు ెండ్ (7 ఴ), పనాు ెండ్ (8 ఴ), నెదమహు ెండ్్ (9 ఴ) భమిము 

ళెంగూర్స (ళెంగూర్స) 10 ఴ) స్హథ నెంలో నియౌఙాభ. 

iv. IMD అధాక్షుడె: జీన్స ఫహర ెంకోభస్ భనోా ని; స్హథ ెంచఫడిెంది : 1990. రధాన కహమహాలమెం : 

లాస్హన్స, ళవటా్మహు ెండ్. 

ఫహయౄేన్స రహాపహయరేత్తల జాబణాలో షత్ా నాదెళు  నెెం.1 : 

 

i. ఫహయౄేన్స రెలుడిెంచిన బజినెస్య్న్స ఆఫ్ ద ఇమర్స-2019 జాబణాలో బ ైకోిస్హఫి్ట ళఈఒ షత్ా 

నాదెళు  అగసి్హథ నెంలో నియౌఙాయు. భాషిర్స కహర్సు ళఈఒ అజయ్ ఫెంగహ( 8ఴ), అమిస్హి  అధిత్ర జమశ్ర ి



 

 

ఉలాు ల్(18ఴ)లు కడా ఈ జాబణాలో ఙోట్  ఙేషకునానయు. షత్ా నాదెళుణో పహట్  ఫెంగహ, ఉలాు ల్

లు కడా ఫాయత్ షెంత్త్రకి ఙెెందిన ఴాకుత లు కహఴడెం విఱేశెం.  

ళనిభా రహయతలు 

 యజన్సకహెంత్కు ‘ఐకహన్స ఆఫ్ ద ిగోల ు న్సజూభు  ఆఫ్ ఇప’  : 

 

i. ఇెంట్మ నశనల్ పయౌెం ప ళిఴల్ ఆఫ్ ఇెండిమా(ఇప) షవమోణ త్్రహలు గోరహలో పహర యెంబభమాాభ. 

ii. ఈ రేడెకలో యజన్సకహెంత్కు ‘ఐకహన్స ఆఫ్ ద ిగోల ు న్సజూభు  ఆఫ్ ఇప’ పయస్హకమహనిన రకహష్ జాఴడేకర్స

, రమోద్ స్హఴెంత్, అమిణాబ్ ఫచేన్స ఙేత్ేల మీదగహ రదానెం ఙేఱహయు.  

iii.  ఈ రేడెకలో ప రెంచ్ నట్ట ఇస్హఫ ల ు  సురి్సకు జీఴన స్హపలా పయస్హకమహనిన అెందజ ఱహయు.  

భుఖాబ ైన మోజులు 

21 నఴెంఫర్స - రెంచ ట్్యౌవిజన్స దినోత్్ఴెం (World Television Day) 

  

i. రత్ర షెంఴత్్యెం నఴెంఫర్స 21న రెంచ ట్్యౌవిజన్స దినోత్్రహనిన జయుపకుెంట్ాయు. 



 

 

ii.  UN రకహయెం, రజలన రఫావిత్ెం ఙేళ ేవిమనన షభషాలన రదమిీెంచడెం దావమహ ట్్యౌవిజన్స 

మోజురహమన జీవిత్ెంలో ప లషత నన రధాన పహత్రన ఈ మోజు ఴ ైల ైట్ ఙేషత ెంద.ి  

iii. 17 డిళ ెంఫర్స, 1996 న UN జనయల్ అళ ెంభు  నఴెంఫర్స 21న రెంచ ట్్యౌవిజన్స దినోత్్ఴెంగహ 

రకట్టెంచిెంది. 

World Fisheries Day – November 21 

 

i. ఆమోగాకయబ ైన భహాషభుదరా ల మహాఴయణ ఴాఴషథల యొకక పహర భుఖాత్న ఎత్రతచఽడానికి 

భమిము రెంచెంలోని భత్్య షెంద యొకక ళథయబ ైన నిలవలన నిమహధ మిెంచడానికి రత్ర 

షెంఴత్్యెం నఴెంఫర్స 21 న రెంచ భత్్య దినోత్్రహనిన జయుపకుెంట్ాయు.  

ii. మహాయ్లు, ఴర్సకషహపలు, ఫఴ యెంగ షభారేఱహలు, స్హెంషకాత్రక నాట్కహలు, రదయీన భమిము 

షెంగనత్ రదయీనల దావమహ భత్్యకహయ షెంఘాలు ఈ మోజున జయుపకుెంట్ాభ. 

iii. ఒఴర్స పలెంగ్ భమిము మాెంతీరకయణ ఴెంట్ట షభషాలన ఴ ైల ైట్ ఙేమడెంణో పహట్  రెంచెంలోని 

భత్్య షెందన నియవఴ ెంచడెం యొకక పహర భుఖాత్న కడా భత్్యకహయులు రదమిీస్హత యు.  



 

 

iv. ళథయబ ైన నభూనాన అనషమిెంచడానికి రెంచెం ఎదమపకెంట్ నన అెంత్ర్స-అనషెంధాన 

షభషాలకు మిషహకయ భామహా లన కనగపన ేదివగహ ఈ మోజు అనేవలషత ెంద.ి 

v. ఫాయత్దేవెంలో భత్్య షెంద క భుఖాబ ైన యెంగెం, ఇద ిదేవ ఆహాయ బదరత్కు ణోడడకుెండా 

లక్షలాద ి భెందికి ఉపహధి కయౌషత ెంద.ి ఫాయత్దేవెంలో 8,000 కిలోమీట్యు తీయపహర ెంత్ెం ఉెంది, 

భమిము 2 మియౌమన్స చదయప కిలోమీట్యుకు  ైగహ ఎక్్కు జివ్ ఎకనామిక్ జోన్స (ఇఇజ డ్) 

భమిము విషత ాత్బ ైన భెంచిన్సట్ట ఴనయులు ఉనానభ. 

vi. ఈ విధెంగహ, GDP (షఽథ ల జాతీయోత్త్రత) కు 1.07 ఱహత్ెం ణోడాట్ ణో దేవ ఆమిథక ఴాఴషథలో 

భత్్య షెంద కీలక పహత్ర ప లషత ెంది. ఫాయత్దేవెంలో భత్్యఱహఖ ఴాఴస్హమెం భమిము 

అనఫెంధ కహయాకలాపహలకు 5.3 ఱహత్ెం ఴయకు ఉెంద.ి 

Transgender Day of Remembrance (యౌెంగభామిడ ిజాా కహయథ దినోత్్ఴెం) – November 20 

 

i. The Transgender Day of Remembrance (TDoR), also known as the International 

Transgender Day of Remembrance, has been observed annually (from its inception) 



 

 

on November 20 as a day to memorialize those who have been murdered as a result 

of transphobia. 

ii.  It is a day to draw attention to the continued violence endured by transgender people.  

Transgender Day of  Remembrance was founded in 1999 by Gwendolyn Ann Smith, 

a transgender woman, to memorialize the murder of transgender woman Rita Hester 

in Allston, Massachusetts. 

C.V. మహభన్స 49ఴ ఴయధెంత్ర - నఴెంఫర్స 21, 1970 

 

i. ళ.వి.మహభన్స (నఴెంఫర్స 7, 1888 - నఴెంఫర్స 21, 1970) ఫాయత్దేఱహనికి ఙెెందిన రభుఖ ఫౌత్రక 

ఱహషత రైేత్త . మహభన్స ఎప కి్న కని ట్ాి డె. 1930 డిళ ెంఫయులో మహభన్సకు నోఫ ల్ ఫసుభత్ర 

ఴచిేెంద.ి 1954లో ఫాయత్ రబుత్వెం ఆమనన ఫాయత్యత్న పయస్హకయెంణో షత్కమిెంచిెంద.ి  

ii. 1928లో పఫరఴమి 28న ఈమన మహభన్స ఎప కుి న కనగపనన షెందమహానిన పయషకమిెంచకుని 

ఫాయత్దేవెంలో పఫరఴమి 28ఴ ణామనఖన జాతీమ విజాా న దినోత్్ఴెంగహ (నేశనల్ ళ ైన్స్ డే) 

జయుపకొెంట్ాయు. 



 

 

iii. 1928 పఫరఴమి 28 న మహభన్స ఎప కుి  అెంట్ే పహయదయీకెంగహ ఉనన ఘన లేదా దరఴ లేదా రహము 

భాధాభెం గుెండా కహెంత్రని రషమిెంఙేళనపడె అది త్న షవఫారహనిన భాయుేకుెంట్ ెంద.ి ఈ 

దాగివశమానిన 1928 భామిే 16 న ఫ ెంగుళూయులో జమిగిన ఱహషత జాైులషదష్లో చఽెంఙాడె. 

అెందక  బరట్ీష్ రబుత్వెం 1929లో నెైట్సుడ్ బయుదణో షత్కమిెంచిెంది. 

సమ కాశణ  భహాణాబ్ జననెం - 21 నఴెంఫర్స 1899 : డిఱహ ముదట్ట భుఖాభెంత్రర, ఫాయత్ జయనయౌసి్ 

భమిము మహజకీమరేత్త  

 

i. సమ కాశణ  భహాణాబ్ (21 నఴెంఫర్స 1899 - 2 జనఴమి 1987) ఫాయత్ జాతీమ కహెంగ సి్ 

నామకుడె, ఫాయత్ స్హవత్ెంత్రయ ఉదాభెంలో గుమితెంచదగిన ఴాకిత. 1946 నెండ ి 1950 ఴయకు, 

భళ్లళ 1956 నెండి 1961 ఴయకు డిఱహ భుఖాభెంత్రరగహ ఉనానయు. 

ii. 'ఉత్కల్ క వమి' అనే స్ బరక ట్ దావమహ ఆమనకు పహర చయాెం లమెంచిెంది. అత్న ఉప షణాాగసి 

ఉదాభెంలో ఙేమహడె భమిము 1930 లో భళ్లు జ ైలు పహలమాాడె. 1932 లో ూమిలో జమిగిన 



 

 

AICC షభారేఱహనికి కహెంగ సి్ ళేరహదళ్ జనయల్ ఆపషర్స కభాెండిెంగ్ గహ ఎనినకమాాడె భమిము 

పహమనిని నిలేధిెంచినపడె అత్నిన అమ షి  ఙేఱహయు. 

iii. అత్న 1938 లో షఫాస్ చెందరఫో స్ ఙేత్ కహెంగ సి్ ఴమికెంగ్ కమిట్ీకి నామినేట్ అమాాడె. 

అత్న 1938 లో మహశిర రజల విఙాయణ కమిట్ీ అధాక్షుడిగహ ఉనానడె భమిము పహలకుల 

షనాడన యదద  ఙేమాలని భమిము ూయవప మహచమిక మహషహి ర లన డిఱహ పహర విన్స్లో వియ్నెం 

ఙేమాలని ళఫహయష ఙేఱహడె. అత్న 1942 లో కివట్ ఇెండిమా ఉదాభెంలో పహల్ా నానడె 

భమిము 1942 నెండ ి1945 ఴయకు జ ైలు పహలమాాడె. 

iv. అత్న 1950 నెండ ి1952 ఴయకు క ెందర రహణిజా భమిము మివభిల భెంత్రర. 1952 లో కహెంగ సి్ 

పహయుబ ెంట్మన పహమనికి ళ కటి్మన జనయల్ అమాాడె. 1955 నెండి 1956 ఴయకు ఫ ెంఫాభ గఴయనర్స. 

1956 లో గఴయనర్సలప్కు మహజీనాభా ఙేళన త్యురహత్, అత్న భళ్లు 1956 నెండి 1960 ఴయకు 

డిఱహ భుఖాభెంత్రర అమాాడె.  

v. భుఖాభెంత్రరగహ ఉనన కహలెంలో, భాజీ మహచమిక మహషహి ర ల వియ్నెం భమిము షబ ైకాత్లో ఆమన 

భుఖాబ ైన పహత్ర ప లెంఙాయు, మహజధాని కట్క్ నెండ ి బుఴనేవవర్సకు భామహేయు భమిము 



 

 

ఫసుళ రయోజన ఴ మహకుడ్ ఆనకటి్ పహర జ కి్ యొకక అనభత్ర భమిము నిమహాణెంలో పహత్ర 

ప లెంఙాయు. 

vi. 1966 లో ఆమన కహెంగ సి్కు మహజీనాభా ఙేళ మిస్హ్ జన కహెంగ సి్కు నామకత్వెం ఴఴ ెంఙాయు. 

అత్న 1967, 1971 భమిము 1974 లలో డిఱహ ఱహషనషబకు ఎనినకమాాడె. అత్ాఴషయ 

మిళథత్రని నియళషఽత  1976 లో జ ైలు పహలమాాడె. 

vii. అత్న త్న రళదధ యచన గహవ్ భజిుస్ యొకక భూడఴ రహలామ్ ఴలు  1983లో స్హఴ త్ా 

అకహడమీ అరహయుు న అెందకునానడె. 

కీడిలు 

Brazil beats Mexico to lift U-17 World Cup title : 

 

i. The Brazilian football team defeated the football team of Mexico in the finals for 2-1, 

to win the 18th edition of the FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association) under 17 World Cup trophy held in Brasilia, Brazil. 

ii. The victory added to Brazil’s successes in 1997, 1999 and 2003 as it moved within 

one of Nigeria’s record of five championships. 



 

 

Kohli named PETA India’s Person of the Year : 

 

i. Cricket captain Virat Kohli was named People for the Ethical Treatment of Animals 

(PETA) India’s ‘Person of the Year for 2019’ for his animal rights advocacy.  

ii. Kohli’s efforts to improve conditions for animals include sending a letter to officials 

calling for the release of Malti, an elephant used for rides at Amer Fort in Jaipur. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>  End of the day  <<<<<<<<<<<<<<<< 















 

 

 ✍  ఔభ ెంట్ అ ైర్సస 23 నవెంఫయు 2019 Saturday ✍ 

జాతీమ యయతలు 

తౄశూా గ్.. ణెలుసఽఔుెంటే సఽలబమిఔ రమాణెం : 

 

i. తౄశూా గ్నఽ ఇటికై రయోగతమఔెంగ 2014 నఽెంచి వివిధ జాతీమ యహథాయుల మీద అభలు 

చేసఽత ధానయు. ఈ ఏడాథ ిభాభచి నఽెంచి థేశయయతెంగ అతున టోల్తృా జాలలా  కొతునల ైనాలల తతుసభచ 

చేరయు.  

ii. ఈ డిల ెంఫయు 1 నఽెంచి ఔక ల ైన్ మినశృ మిగచలినవతూన తౄశూా గ్కై కైటాబశూత యు. అెంటే... నఖదఽ 

చెలాిెంచ ేయహనథాయులఔు ఔక ల ైధ ేమిఖులుతేెంథి. 

iii. టోల్తృా జాల వదద  యహనెం ఆఖఔుెండా యెళా్లతోృబ ెందఽఔు వీలుగ ఉయోఖడ ేచినన శూెంకైతిఔ 

శూధనఫే ఈ తౄశూా గ్. నఖదఽ యళిత, డిజిటల్ చెలాిెంులనఽ తోృర తసళిెంచడాతుకి కైెందర రబుతవెం 

థీతున అభలు చేశోూత ెంథి.  

iv. చినన ఎలకాా తుక్ చిప్ యౄెంలల ఉెండ ే ఈ తౄశూా గ్నఽ యహనెం భుెందఽెండే అదదెం లలలియెైు 

అతికిశూత యు. భన యహనెం టోల్తృా జా ల ైన్లలకి భవడెంణోధ ేఅఔకడ అభభచిన ఎలకాా తుక్ భచఔయెం 



 

 

యహన తౄశూా గ్ ఐడ,ీ భచజిల్ా షేన్ నెంఫయు, భన న్యునఽ ఖుభచతెంచి, కాణా నఽెంచి టోల్ యుసఽెంనఽ ఆన్

ల ైన్లలధ ేతీసఽఔుెంట ెంథ.ి ఇదెంణా 10ల ఔెండాలలధ ేజభచగచతోృ తేెంథ.ి 

v. తౄశూా గ్ తీసఽఔునన తభవత, ఆెండరా బడ్ తోౄ నఽలల ‘ఫ ై తౄశూా గ్ మాప్’నఽ యేసఽఔుతు, అెందఽలల 

ఫాయెంఔు కాణా, యహన నెంఫయానఽ నమోదఽ చేసఽకొతు లిెంఔు చేసఽకోవచఽి. 

vi. ఎన్ళెచ్ఏఐకి చెెంథిన ‘సఽకద్ మాతర’ అధే మాప్నఽ డౌన్లలడ్ చేసఽఔుెంటే అెందఽలల ఎఔకడ ి

నఽెంచి ఎఔకడికి యెమలా నఽఔుెంట ధానమో న్భ్కెంటే... ఆ భాయగెంలల ఎతున టోల్తృా జాలు ఉధానబ, 

ఎెంత యుసఽెం తథితయ వివభల సభాచాయెం ణెలుసఽత ెంథ.ి 

భ ైలవవనఽ న ైయైేటీఔభచెంచడెం లవదఽ : నమూష్ గోమల్ 

 

i. పాయతీమ భ ైలవవనఽ న ైయైేటీఔభచెంచడెం లవదతు కైెందర భ ైలవవ భెంతిర నమూష్ గోబెల్ ణెలితృయు.  

ii. రమాణిఔులఔు ధాణయఫ ైన ల్వలు అెంథిెంచడాతుకి కొతున భ ైళా్లల యణిజయ, ఆన్ఫో ర్్స ల్వలనఽ 

భాతరఫే న ైయైేట కి అగచసఽత ధానభతు న్భ్కధానయు. 

Jitendra Singh to inaugurate ‘Destination North East’ Festival : 

 



 

 

i. కైెందర భషా ేభెంతిర (ఇెండిన ెండెెంట్ ఛార్్స) ఈరనయ తృర ెంత అతేవిథిధ భెంతిరతవ రక (DoNER) 

డాఔార్స జిణేెందర లెంగ్ 2019 నవెంఫర్స 23న ఉతతయరథేశ్ యయణాలలల జభచగై ‘ధార్సత ఈసా్ట ఖభయెం 

(Destination North East)’ ఉతసయతున తృర యెంతేశూత యు. 

ii. ముతతెం 8 ధార్సత ఈసా్ట భశుా ే లు యభచ హసతఔళ్లు, చేధేత, ల్ెంథీరమ ఉతతేత లు భభచము 

శూెంసకితిఔ ఫిెంథాలణో తృట  ఈ కయయఔరభెంలల తృల్గ ెంటాబ. 

iii. ెండెఖ సెందయభెంగ, సెందయశఔులు తభ భగగ లు భభచము చేతినఽలన  ై తుచేల ్ ఈరనయ 

భశుా ే ల ఔమలకయులు భభచము ఔమలకయుల రతయక్ష అనఽబయలనఽ ఔలిగచ ఉెంటాయు, ఖటిూట 

ఫళియెంఖ యేథిఔలల యభచ తృటలు భభచము నిణాయలనఽ రదభచశశూత యు. సెందయశఔులు ఔడా 

తృల్గ ధే సవథేశీ ఆటలు ఔడా రదభచశెంచఫడణాబ. 

ఇతయ భశుా ే లు / కైెందర తృలిత తృర ెంణాల యయతలు 

భశృభషా ేభుకయభెంతిరగ పడణవీస్ట : 

 

i. భశృభషా ే భజకీమాలలా  అనాహయ భచణాభెం చోట చేసఽఔుెంథ.ి భషా ే భుకయభెంతిరగ థేయేెందర 

పడణవీస్ట రభాణలవకయెం చేరయు. ఉభుకయభెంతిరగ ఎతూసనకి చెెంథిన అజిత్ యర్స రభాణెం 

చేరయు.  



 

 

ii. వీభచణో ఖవయనర్స బఖత్లెంగ్ కోరయభీ శతుయయెం (Nov 23) ఉదమెం రభాణెం చేబెంచాయు. అెందభచ 

అెంచధాలనఽ తలకిెందఽలు చేసాత  పాజతృ-ఎతూసన ఔలిల రబుణావతున ఏభట  చేరబ. 

iii.  భతిరకి భణేర భచణాభాలు ూభచతగ భాభచతోృమాబ. థీెంణో మితరక్షెం శివల్నఔు పాజతృ పాభీ శుక్ 

ఇచిినటాబెంథ.ి  

iv. భశృభషా ేఅల ెంతాె ఎతునఔల పలిణాలు ఖత ధెల 24న యెలువడా్ బ. రబుతవ ఏభట ఔు తృభాీలవవీ 

భుెందఽఔు భలవదెంటృ ఖవయనర్స చేలన లతౄయుస ఫేయఔు ఆ భషాెేంలల కైెందర రబుతవెం ఈ ధెల 12 

నఽెంచి భషాేతి తృలన విదిెంచిెంథ.ి 

Assam government releases the new Land Policy 2019 after 30 years : 

 

i. భ యెనాయ, వితేత  తుయవహణ విపాఖెం తమాయుచేలన కొతత  లాయెండ్ తృలల 2019 నఽ అశూసెం 

భుకయభెంతిర సభానెంద శోూ ధోయల్ విడెదల చేరయు. 

ii. లాయెండ్ తృలలతు అకోా ఫర్స 21న కైతధెట్ ఆమోథిెంచిెంథ ి భభచము థీతుతు 30 సెంవతసభల 

తయుయత భ యెనాయ భభచము వితేత  తుయవహణ విపాఖెం తమాయు చేలెంథ.ి ఇథ ిచివభచశూభచగ 

1989 లల తమాయు చేమఫడిెంథ.ి 



 

 

iii. సవథేశీ రజల ఆసకితతు కతృడటాతుకి లాయెండ్ తృలలతు లదధెం చేమడెంలల భషా ేరబుతవెం చాలా 

తృర దానయత ఇశోూత ెంథి భభచము ఈ విదానెం బూమి కైటాబెంులు భభచము శూథ వభలకి 

సెంఫెందిెంచిన సభసయలనఽ ణొలగచసఽత ెంథ.ి 

ఖుజభత్లల ఇనఽ ముఖు ఆనయళ్ైా . ఔనఽగ్నన ఐఐట-ీకయగ్ుర్స భచరోధఔులు : 

 

i.  ఖుజభత్లల థాథాు భూడెయేల ఏళా్ధాటి ఇనఽముఖు ఆనయళా్నఽ ఐఐట-ీకయగ్ుర్స 

భచరోధఔులు ఖుభచతెంచాయు. రసఽత తెం ఔచ్తృర ెంతెంలల ఉనన ఉుధేలలఔు సమీెంలలతు ఔభీెంశుళ,ి 

విఖకోట్ తృర ెంణాలలా  ఇనఽముఖెం భచఢవిలాినట ా  యయు న్భ్కధానయు. 

ii.  తార్సఎడాభచ సమీెంలల తృక్ సభచహదఽద  సమీ తృర ెంతెంలల సఽభాయు 3000-2500 ఏళా్ కిరతెం 

జధాయశూలుననట ా  శూక్ష్యయలు లతేెంచామధానయు. 

iii. యుతేవధాల క్ష్ీణత, తీవరఫ ైన ఔయవుణో అభూలయఫ ైన లెంధాధాఖభచఔత అెంతభచెంచితోృబన 

తభవత ఇనఽ ముఖెం ముదల ైెంథ.ి ఖుజభత్లల సెంబవిెంచిన ఈ భచణాభాతున 

ుభతతవరసత యైేతతలు ‘చీఔటిముఖెం’గ అతేవభచణెంచిన విషమెం ఖభధాయహెం.  

 అెంతభ్ తీమ యయతలు 

వియథాసద చెైధా-తృకిశూథ న్ ఆభచథఔ నడయ (లన క్)న ై అఫ భచక తీవర శూథ బలల తుులు : 



 

 

 

i. ఇథ ి తృక్ ఆభచథఔ వయవసథనఽ థాయుణెంగ థెఫాతీసఽత ెందతు, శూయవపౌభాదికభతున ఔఫళ్లసఽత ెందతు 

అఫ భచక ళెచిభచెంచిెంథ.ి  తృర జ ఔుా న ై చెైధాఔు ‘ఔఠచన రశనలు’ సెందిెంచాలతు తృకిశూథ న్ఔు 

సాచిెంచిెంథ.ి 

ii. ఆలమా, ఆరక, చెైధా, ఐభోతృ భధయ సెందానత, సహకయెం కోసెం ఒతెఒఆర్స తృర జ ఔుా నఽ చెైధా 

చేటిాెంథ.ి ఇెందఽలల పాఖెంగ ‘లన క్’నఽ ణెయన ైకి ణెచిిెంథ.ి  

iii. చెైధాలలతు ఱన్జిమాెంగ్ ముఖుర్స సవమెంరతితిత  తృర ెంణాతున తృకిశూథ న్లలతు వూయశృతమఔ గవదర్స 

భైవుణో అనఽసెందాతుెంచడెం థీతు ఉథేదశెం. ఈ నడయలల వెందల కోటా డాలయాణో భోడెా , భ ైలవవలు, 

ఇెంధన తృర జ ఔుా లనఽ చెైధా తుభచమసఽత ెంథ.ి 

Defence News 

The NIA will host the first-ever counter-terrorism (CT) exercise : 

 

i. The National Investigation Agency (NIA) will host the first-ever counter-terrorism 

(CT) exercise for the Quad countries in New Delhi. 

ii. The Quad countries include the United States (US), India, Australia, and Japan. 



 

 

iii. According to the NIA, the exercise is to assess and validate CT response mechanisms 

in the light of emerging terrorist threats. 

iv. It also aims to provide opportunities to share the best practices and to explore areas 

for enhanced cooperation amongst participating countries. 

సదసఽసలు 

Global Bio-India Summit – Delhi 

 
i. భూడె భోజుల గోా ఫల్ ఫయో ఇెండిమా సమిమట్ 2019 నాయఢిలా్ల లల తృర యెంబఫ ైెంథి. 

పాయతథేశెంలల ణొలిశూభచగ జయఖఫో బ  అతిన దద ఫయోటెకనలజీ యటాథాయుల సఫేమళ్ధాలలల 

ఇథ ిఔట.ి 

ii. ఇథ ిఅకడెమిమా, ఇధోనయేటయుా , భచరోధఔులు, శూా యాప్ లు, మీడిమెం భభచము న దద ఔెంన తూలనఽ 

కై యేథిఔన ైకి ణెసఽత ెంథ.ి ఫ గ ఈయెెంట్ లల సఽభాయు 25 థేరల నఽెండి, పాయతథేశెంలలతు 15 కి 

న ైగ భశుా ే ల నఽెండ ిభూడె యేలఔు న ైగ రతితుధఽలు తృల్గ ెంటాయు. 

Persons in news 

పాయత ధౌక దళ్ెంలల ణొలి భళిమల న ైలట్గ శియెంగచ : 

  



 

 

i. పాయత ధౌక దళ్ెంలల ణొలి భళిమల న ైలట్గ చభచతర సిఱాెంచిెంథి తశృర్సఔు చెెంథిన సబ్ ల ఫ్ాధెెంట్ 

శియెంగచ. 

ii. శియెంగచ తశృర్సలలతు చిననటాణెం భుజపర్సుర్సలల ుటిా  న భచగచెంథ.ి లకికెం, భణితృల్ శూెంకైతిఔ 

విశవవిథాయలమెంలల ఫ కతుఔల్ ఇెంజితూభచెంగ్ ూభచత చేలెంథ.ి 

iii. భళిళ్లనఽ న ైలట్ తోృ సఽా లఔు ఎెంనఔ చేమడెం ధౌకదళ్ెంలల ఇథ ేముదటిశూభచ. సదయన్ ధేవల్ 

అకడమీలల శియెంగచ ఎెంణో ఔఠచనఫ ైన శిక్షణనఽ ూభచత చేలెంథ.ి 

Reports/Ranks/Records 

చెభట చఽఔకలు చిెంథిెంచటేా దఽ. యయమాభాతుకి దాయెంగ నలాలు. భోజుఔు ఖెంటతృట  శరమిెంచేయయు 

20% ఔెంట ేతఔుకయే : రెంచ ఆభోఖయ సెంసథ   అధయమనెంలల యెలాడ ి

   

i. ఆట తృటలణో హృశుయుగ ఉెండాలిసన కిరోయతృర మెం సతఫుధ గ తమాయవుణోెంథ!ి ల ల్తోౄ న్ఔు 

దఖగయవుత ఫ ైథాధాతుకి దాయభవుణోెంథ.ి ఏఔెంగ 146 థేరలలా  ఇథ ేభచలథతి. రెంచయయతెంగ 

11-17 ఏళా్ భధయ వమసఽ నలాలలా  80 రతెం ఔెంట ేఎఔుకవభెంథ ిభోజుఔు ఔతూసెం ఖెంటల్ు ఔడా 



 

 

యయమాభెం చేమటేాదఽ. పలితెంగ యభచ రభీయఔ ఆభోఖయెం థెఫాతిధ ే అవకరలు 

న యుఖుతేధానబ.  

ii. ఫేదో  వికసెంన ైధా రతిఔల రపావెం డెణోెంథ.ి రెంచ ఆభోఖయ సెంసథ  (డఫూా ూళెచ్యో) 

భచరోధఔులు జభచనన అధయమనెం ఆెంథోళ్నఔయ విషమాలనఽ ఫమటన టిాెంథ.ి 2016 ధాటికి 

రెంచయయతెంగ 146 థేరలలా  ఉనన భచలథతేలనఽ ఔళా్ఔు ఔటిాెంథి. 

iii. భనథేశెంలల 72% భెంథి ఫాలుయు భోజులల ఔతూసెం ఖెంట ఔడా రభీయఔ శరభ చేమటేాదఽ. రెంచ 

సఖట (78%)ణో తోృ లిల్త  ఇథ ికసత  ఫ యుగై.  

  

iv. కిరోయతృర ములు రతిభోజు ఖెంట తృట  యయమాభెం చేమాలననథ ిడఫూా ూళెచ్యో లతౄయుస. 

అయయు్ లు 

సవచఛ సభైవక్షన్ గర మీన్ అయయు్ లు 2019 : 



 

 

  

i. నాయఢిలా్లలలతు రయల పాయతీమ కైెందరెంలల రెంచ భయుఖుథొడి్ థిధోతసవెం సెందయభెంగ కైెందర 

యశూమన, ఎయువుల భెంతిరతవ రక భెంతిర వివిధ వభగ లలలతు అఖరరరరణ ి భశుా ే లు, కైెందరతృలిత 

తృర ెంణాలు భభచము జిలాా లఔు సవచఛ సభైవక్షన్ గర మీన్ 2019 అయయు్ లనఽ రథానెం చేరయు. 

ii. అఖరశూథ నెంలల ఉనన భషాెేం : తమిళ్ధాడె 

iii. అఖరశూథ నెంలల ఉనన జిలాా  : న దదలాి (ణెలెంగణ)  

iv. ఖభచషా తృౌయుల పాఖశూవభయెంణో భషాెేం : ఉతతయ రథేశ్. 

ణెలెంగణఔు ఇెండిమాట డ ేసఽభచతృలన ుయశూకయెం : 

 

i. ఇెండిమాట డ ే ణెలెంగణఔు సఽభచతృలన ుయశూకభతున రఔటిెంచిెంథి. థిలా్లలల ల్ాట్ ఆఫ్ ల్ాట్స 

కన్కాైవ్-2019 న్భచట తుయవళిెంచిన కయయఔరభెంలల లు విపాగలలా  భశుా ే లఔు అయయు్ లు రథానెం 

చేరయు. 



 

 

ii.  కైెందర భయవయణ, అటవీ రకల భెంతిర రకష్ జావడేఔర్స చేతేల మీదఽగ ణెభస తృయాఫ ెంటభీ 

తృభాీ ధేత క .కైశవభవు అయయు్ నఽ అెందఽఔుధానయు. 

లతుభా యయతలు 

ణాధాహ జీ జీవిత ఔథణో ‘ణాధాహ జీ : థి అన్సెంగ్ యభచమర్స’ : 

 

i. భభఠ యోధఽడె ణాధాహ జీ జీవిత ఔథణో ణెయక ఔుకణోనన చితరెం ‘ణాధాహ జీ:థి అన్సెంగ్ యభచమర్స’. 

ఛతరతి శియజీ దఖగయ సఽఫేథార్సగ  తుచేలన ణాధాహ జీ ఔథ ఇథ.ి  

ii. ణాధాహ జీ తృతరలల అజయ్థేవ్ఖణ్ నటిెంచాయు. 1670లల ణాధాహ జీ ముగల్ శూభాాజయెంన ై జభచనన 

ముదధెం ధేథయెంలల ఈ ఔథ నడెసఽత ెంథ.ి ఓయెంఖజైఫు శూభాాజయెంలల తుచేల ్ కీలఔఫ ైన వయకిత 

ఉదయ్ పాన్ తృతరలల ల ైఫ్ అల్లకాన్ నటిెంచాయు. 

iii.  ణాధాహ జీ పాయయ శూవితీరఫాబ తృతరలల కజోల్ నటిెంచిెంథ.ి ఒెం భౌత్ ణెయక కికెంచిన ఈ లతుభా 

జనవభచ 10న విడెదల కనఽెంథ.ి 

భయణాలు 

ఔభూయతుసఽా  యోధఽడె ఖుయరెం మాదగచభచభ డి్  ఔనఽనభూత : 

 



 

 

i. ణెలెంగణ శూముధ తోృ భట యోధఽడె, భాజీ ఎఫ మలవయ ఖుయరెం మాదగచభచభ డి్  (88) ళెైదభఫాద్లల 

భయణిెంచాయు. ఉభమడ ినల్గ ెండ జిలాా  ఖుెండాల భెండలెం సఽథాద ల గర భెంలల 1931లల జతుమెంచిన 

మాదగచభచభ డి్  చిననట ినఽెంచే శూముధ తోృ భటెం యెైు ఆఔభచషతేలమాయయు.  

ii. రభుక ఔవి సఽథాద ల హనఽభెంతేణో ఔలిల తుచేలన ఆమన.. భభననన్ట తుయోజఔవయగెం 

నఽెంచి 1985, 1989, 1994లల వయుసగ భూడెశూయుా  లనఐ ఎఫ మలవయగ గ లుతృ ెంథాయు. 1999లల 

ఎఫ మలవయ దవీకలెం భుగచరఔ ూభచతగ భజకీమాలఔు దాయభమాయయు. 

iii. కెంగ రస్ట తృభాీ లతుమర్స ధేత ఉునాతల ుయుశోు తతెంభ డి్న ై ఆమన చివభచ భ ెండెశూయుా  విజమెం 

శూదిెంచాయు. భూడోశూభచ 1994లల తోృ టీ చేల్టుడె ఆభచథఔ ఇఫాెందఽలు భవడెంణో ఎతాూఆర్స 

భుకయభెంతిరగ ఉెండగ రసనసబుయలఔు ఇచిిన ఇెంట ిసథలాతున అఫేమల ఎతునఔలలా  తోృ టీచేరయు. 

ఉశూమతుమా భాజీ వీల భభకిషామయ ఔనఽనభూత : 

 

i. ఉశూమతుమా విశవవిథాయలమెం భాజీ వీల, APPSC భాజీ ఛెైయమన్ తృ ర  సర్స వి.భభకిషామయ(87) 

ళెైదభఫాద్ విజాా నుభచ కలతూలలతు సవఖిహెంలల ఔనఽనభూరయు. 

ii. నలాగ్ెండ జిలాా  భునఽగోడెఔు చెెంథిన ఆమన.. 1996-99 భధయ ఒమూ వీలగ వయవహభచెంచాయు. 

1986-1992 వయఔు APPSC ఛెైయమన్గ ఉధానయు. భుఖుగ యు భుకయభెంతరే ల తృలనలల ఛెైయమన్గ 

సభయథెంగ ఫాధయతలు తుయవళిెంచి యభచ భనననలనఽ తృ ెంథాయు.  



 

 

భుకయఫ ైన భోజులు 

World Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD) Day (రెంచ భుథిభచన 

ఊనభచతితేత ల యయది థినెం) - Third Wednesday of November (In 2019, November 20) 

 

i. Theme 2019 : All Together to End COPD 

ii. The WHO (World Health Organization) and Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease (GOLD) organize World COPD (Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease) Day on the third Wednesday of November every year. 

iii. It was first launched in 1997 by WHO, GOLD and other institutes in the US. 

iv. COPD is Chronic Obstructive Pulmonary Disease. It causes severe breathlessness and 

predisposes to exacerbations. 

కీరడలు 

భనఽ కాణాలల భభో లడి : 

 

i.  రెంచఔప్ షటిెంగ్  ైనల్స టోభీనతు పాయత్ గనెంగ భుగచెంచిెంథి.  



 

 

ii. మిక్సడ్ ఎబర్స నసాల్ విపాఖెంలల రెంచ నెంఫర్సవన్ చెభోనశోూ వ్ (యశుయ)ణో జోడ ీ ఔటిాన భనఽ.. 

 ైనలలా  17-13ణో శూౌయభ్ చౌదభచ-అధా కొభఔకి (యశుయ)న ై గ లిచిెంథ.ి 

iii. వయకితఖత విపాగలలా నా సవభణ లు గ లిచిన భనఽ, థియయెంశ్ న రలడెెంట్స టోర లనఽ ఔడా శూ ెంతెం 

చేసఽఔుధానయు. 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>  End of the day  <<<<<<<<<<<<<<<< 

#  For  any uncovered news or correction or  improvement message me on  9492883047 

or  drajesh221@gmail.com  (D.Rajesh, An aspirant of  Competitive  exams). 

mailto:drajesh221@gmail.com


 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 24 నఴెంబరు 2019 Sunday ✍ 

ఇతర మష్టర ా లు / క ెంద్ర పలిత పర ెంతాల వరతలు 

మహామష్టరలాో ఫాజప „బెరుపు ఴయూహెం‟. ముఖ్ూమెంత్రర ఠెం  ైమళీ్ల ఫడణవీస్. డిపయూటీ సఎెంగ 

అజిత్ పవర్స : 

  

i. అనాహూ పమిణామాల మధ్ూ ఫాజప నేత దేవేెంద్ర ఫడణవీస్ మహామష్టర  ాముఖ్ూమెంత్రరగ మ ెండోసమి 

పరమాణసీకరెం చేశరు. స ెంత పమటరకి ఝలక్ ఇచ్చి, ఆయనకు మద్దతుగ నిలిచ్చన ఎన్స్ 

శసనసఫాపక్ష నేత అజిత్ పవర్స ఉప ముఖ్ూమెంత్రర పగా లు చేపటార రు. 

ii. అజిత్నఽ శసనసఫా పక్ష నేత పద్వి నఽెంచ్చ తొలగిసఽత ననటలీ  ఎన్స్ పరకట ెంచ్చెంది. 288 మెంది 

సభుూలునన సభలో ఫాజపకు 105, శిఴసేనకు 56 సటలీ  ఴచాిభ.  కెంగ సె్కు 44, ఎన్స్కి 54 

సటలీ  ఴచాిభ. 

World‟s biggest Islamic Congregation begins in Bhopal: 

 



 

 

 In Madhya Pradesh, the 4-day Aalmi Tablighi Ijtima, world‟s biggest Islamic 

Congregation began in Bhopal. 

 More than one million people from 54 countries are expected to attend the 

congregation which will continue till 25th November. 

 It is a forum for delivering some important religious-spiritual messages to Muslims 

around the world. 

 Ijtima started in the era of Nawabs in Bhopal and now it has become the identity of 

Bhopal worldwide. 

 The first Alami Tablighi Ijtima took place in Bhopal in 1944 and only 14 people 

attended it then. 

 Now the number has increased to millions. Thousands of people from various 

countries across the world including Russia, France, Indonesia, Malaysia, Iraq and 

Saudi Arabia have reached Bhopal to participate in this event. 

అెంతమా తీయ వరతలు 

Oxford Dictionary names „Climate Emergency‟ its 2019 Word of the Year : 

 

 Oxford Dictionaries has named “climate emergency” as its 2019 Word of the 

Year, choosing it from an all-environmental shortlist that also included “climate 

action,” “climate denial,” “eco-anxiety,” “extinction” and “flight shame. 



 

 

 The word is selected because it shows the increase in usage since 2018. Climate 

emergency defines as “a situation in which urgent action is required to reduce or halt 

climate change and also to avoid the possible irreversible environmental loss 

resulting from it. 

Persons in news 

Army dedicates Goodwill Park to Late Naib Subedar Chuni Lal : 

      

i. As a mark of tribute to one of the most decorated soldiers of Indian Army Late Naib 

Subedar Chuni Lal, an Army Goodwill Park was dedicated at his native village Bhara 

in Doda, Jammu and Kashmir. 

ii. The Army Goodwill Park has a statue of the martyred soldier, beside a Children park 

and open Gym for the villagers. 

అవరుు లు 

Greta Thunberg awarded international children‟s peace prize : 

  

i. Swedish teen activist Greta Thunberg was awarded an international children‟s peace 

prize, for her work in the struggle against climate change which has resonated with 

schoolchildren across the world. 



 

 

ii. Cameroonian peace activist Divina Maloum, aged 15, also received the International 

Children‟s Peace Prize, for her fighting spirit and „Peaceful struggle‟ against Boko 

Haram jihadist group. 

iii. The prizes were distributed by Laureate Kailash Satyarthi, an Indian children‟s rights 

activist and 2014 Nobel Peace Prize winner. 

iv. The award ceremony was organized by the Dutch Kids Right Organization. 

సనిమా వరతలు 

చెందాకొచిర్స పమూద్ఽ.. ఆగిన సనిమా మిలీజ్ : 

 

i. ఐసఐసఐ బాూెంక్ మాజీ సఈవో జీవితానిన ఆధారెంగ చేసఽకుని తెరక కుుతోనన ఒ బాలీఴుడ్ 

చ్చతరా నికి దిలీీ కోరుర  సేర  ఇచ్చిెంద.ి తన జీవితానిన ఆధారెంగ చేసఽకుని బాలీఴుడ్లో „చెందా: ఏ 

సగ నచర్స ద్ట్ రూఴెండ్ ఏ క మటర్స‟ అనే ట ైట ల్తో ఒ చ్చతరెం తెరక కుుతోెంద్ని.. దానిని వ ెంటన ే

నిలివేయాలని కోరుతూ చెందా కొచిర్స ఇటీఴల దిలీీ కోరుర నఽ సెంపరదిెంచారు. 

ii.  కోరుర లో క సఽ నడుసఽత ననపపట కీ తననఽ అపమధిగ చాెంచ ే విధ్ెంగ ఈ సనిమా 

తెరక కిుసఽత నానరని ఆబె పమూద్ఽలో ేమకునానరు.  



 

 

iii. The movie – “Chanda: A Signature that Ruined A Career”, produced by Manoj 

Nandwana and S Akhileswaran and directed by Ajay Singh, was supposed to be 

screened at Goa Film Festival on November 28.  

iv. Actress Gurleen Chopra has played the lead role in the movie, which she has been 

promoting from on her Instagram profile as well. 

ముఖ్ూబైెన మోజులు 

ఫోగమజు పటార భి సతామమయూ జననెం : నఴెంబర్స 24, 1880 

 

i. ఫోగమజు పటార భి సతామమయూ (నఴెంబర్స 24, 1880 - డిస ెంబర్స 17, 1959) (Bhogaraju 

Pattabhi Sitaramayya) సీతెంతరయ సమరయోధ్ఽడు, ఫారత జాతీయ కెంగ సె్ అధ్ూక్షుడు, 

ఆెంధరా  బాూెంకు ఴూఴసా పకుడు. 

ii.  సతామమయూ నఴెంబర్స 24 1880 న మదరా సఽ  రసడెెంస మష్టరమాులోని కిష్టా  జిలాీ  ( పశిిమ 

గోదాఴమి జిలాీ , గుెండుగకలనఽ )గెమములో జనిమెంచాడు . ఫారత జాతీయోద్ూమ సమయెంలో 

గెంధీజీ చే పరఫావితుడె ై ఉద్ూమెంలో చేమి అతడికి సనినహితుడె ై కెంగ సె్లో పరముఖ్ సా నెం 

ఆకమెెంచాడు.  



 

 

iii. 1939లో గెంధీజీ అభూమాిగ కెంగ సె్ అధ్ూక్ష పద్వికి పో టీపడి నేతాజీ చేత్రలో ఒడిపోభననా 

1948లో పురుషో్ట తతమ దాస్ టాెండన్  ై విజయెం సధిెంచాడు. ఆ తమీత పరీబెెంటల 

సభుూడిగ, మధ్ూపరదేశ్ గఴరనర్స గ పనిచేశడు.  

iv. మష్టర ెాం బయట పనిచేసననా తెలుగు ఫాష్ట  ైమమకరెం కోలోపలేద్ఽ. తనఽ సా ెంచ్చన ఆమాిక 

సెంసాలలో ఉతతర పరతుూతతమలు తెలుగులోన ేజరగలని సాచ్చెంచాడు.  

v. పటార భి సతామమయూ ఎననన ఆమాిక సెంసాలనఽ సా ెంచాడు. ఆెంధరా  బాూెంకు (1923లో సా పన), 

ఆెంధరా  ఇనా్యమ న్్ కెం న్స, ఫారత లక్ష్మమ బాూెంకు, కిష్టా  కో-ఆపమ ట వ్ బాూెంకు మొద్లగునవి 

సా ెంచాడు. ఆెంధరా బాూెంకు దాీమ ఴూఴసయదారులకు రుణాలిచ్చి ఴూఴసయాభిఴిదిి కి 

తోడపడినాడు. చ్చనన మొతతెంలో డిపజిటలీ  సేకమిెంచ్చ ప ద్ఽపునఽ పోర త్హిెంచాడు. 

vi. సీతెంతరయెం తరువత 1948లో కెంగ సెఽ అధ్ూక్ష పద్వి పో టీలో న గాి ఠనిన అధిషరెంచాడు. ఆ 

తరువత 1952లో మజూసభ సభుూనిగ ఎనినక  ై పరీబెెంటలలో పరవేశిెంచాడు. 1952 నఽెండి 

1957 ఴరకు మధ్ూ పరదేశ్ గఴరనరుగ పనిచేశడు. 

vii. తెలుగు పరజలకు ఎెంతగనన తోడాపటల అెందిెంచ్చన పటార భి 1959, డిస ెంబర్స 17న 

సీరాసఽా డయాూడు. 

అరుెంధ్తీ మయ్ జననెం : 1961 నఴెంబరు 24 

 



 

 

i. అరుెంధ్తీ మయ్ (జననెం 1961 నఴెంబరు 24) క ఫారతీయ రచభత్రర, ఉద్ూమకమిణి. 

ఈబెకు 1997లో తన రచన ‘ద్ గడ్ ఆఫ్ సమల్ థిెంగ్స్’ కు బుకర్స  ైజైు మమియు 2002 లో 

లనానన్ సెంసుిత్రక సేీచఛ బహుమత్ర పరదానెం చేయబడిెంద.ి బుకర్స  ైజైు ప ెందిన 

మొటరమొద్ట  ఫారతీయుమలిగ చమితరక కురు. 

ii. ఈబె బేఘాలయ లోని షలాీ ెంగ్స లో జనిమెంచ్చెంది. సమద ర్స సమోఴర్స డాూమ్ నిమమణానిన 

ఴూత్రమ కిసాత , "నరమదా బచావో" ఆెందోళననఽ సమమిిసాత  ఈబెమసన "ద ిగ టెర్స కమన్ గుడ్" 

రచన వివదాసపద్ెంగ మామినద.ి 

iii. సడమన శెంత్ర బహుమత్ర బే 2004 లో లభిెంచ్చెంది.సహితూ అకడెమీ అవరుు  2006 లో, తన 

రచన వూసలుద్ ఆల్జీబరా  ఆఫ్ ఇన్పన ైట్ జసరస ురకు లభిెంచ్చెంది. కన్స ఫారత పరభుతీెం 

అబెమిక అడుగుజాడలలో నడుసోత ెంద ిఅని ఈ అవరుు  సీకమిెంచడానికి నిమకమిెంచ్చెంద.ి 

కీడెలు 

Bodybuilder Chitahresh Natesan crowned Mr Universe 2019 : 

 

 Chitahresh Natesan 33yr old former hockey player turned bodybuilder also known as 

the „Indian Monster‟ by bodybuilding circles became the first Indian to win „Mr. 

Universe (Pro) 2019‟ in 90kg category at the 11th World Bodybuilding and Physique 

Sports Championship(WBPF) in South Korea. 

















































   కమ ెంట్ అప ైర్స్ 26 నవెంబరు 2019 Tuesday  

 జాతీయ వరతలు 

దేశెంలో 16వ సమి జనగణన : 

  

i. దేశెంలో 1872 నఽెంచి రతీ దేళ్లకోమారు జనగణన చేసఽత నననరు. ఇపడు చేసఽత ననద ి16వ సమి. 

సాతెంత్రెం వచనాక 8వ సమి. తొయౌసమి డిజిటల్ విధననెంలో టయాబ్లో జననఫయ లెకకల నమోదఽకు 

తురణభెంచనరు. 

ii. జిలాల  సథ భలో కలెకటర్స, మెండల సథ భలో తహసలాద ర్స జనగణనకు ముఖ్ా అధికరులుగ 

వావహమిసత రు. టటణనలోల  పరతృలక కమిషనరలకు ఈ బయధాతయౌచనారు. 

iii. జాతీయ జననఫయ మికరుు    (ఎన్ఆర్స)లో కుట ెంబయలు, కటటడనల వివమలతూన మికరుు  చేసత రు. 

ఇెంతకుముెందఽ ఈ లెకకలనఽ 2010లో తీసఽకునననరు. 

iv. మషట ర జనగణన సెంచనలకుడిగ ఐఏఎస్ అధికమి ఇలెంబమితతు తుయమిెంచనరు.  

 ఆెంధరరదేశ్ వరతలు 

అవితూతి  ైపమాదఽలకు.. 14400..  రతేాక కల్స ెంటర్స నెంబరునఽ తృర రెంభెంచిన ఏ సఎెం జగన్ : 



 

i. అవితూతి  ైరజల నఽెంచి పమాదఽల సాకరణకు రతేాక కల్ స ెంటర్స నెంబరు 14400నఽ ఏ మషట ర 

రభుతాెం అెందఽబయట లోకి తీసఽకొచిాెంద.ి 

ii. పమాదఽ అెందిన 15 నఽెంచి 30 మోజులోల  దమాపత  ూమితచేస తగిన చరాలు తీసఽకోవయౌ. 

జవబుదనమీతనెంతో తుచేస, పమాదఽలకు మిష్కరెం చానపడ ే వావసథ  ై నమమకెం 

కలుగుత ెంద.ి ఆ దిశగ సెంబెంధిత శఖ్ల అధికరులు చరాలు తీసఽకోవయౌ అతు ఆదేశెంచనరు. 

స ైన్్ అెండ్ టెకనలజీ  

భూకెంతృలు, సఽననమీలనఽ బెరుగా  గుమితెంచే సధనెం : 

   

i. భూకెంతృలు, సఽననమీలు, అగినరాత విసఫ పటయలనఽ బెరుగా  గుమితెంచే అదఽుత సధననతున 

అబెమిక శసత రవేతతలు అభవిదిధ  చేశరు. ఇద ిసముదర గరుెంలో చిననతృటి కదయౌకలు, మారులనఽ 

స ైతెం ఇటటట  సగటటటసఽత ెంద.ి  

ii. సముదర గముతున రావేక్ిెంచేెందఽకు రసఽత తెం అనేక విధనననలు అెందఽబయట లో ఉనననభ. 

అభత ేఇతరతనర  ధానఽల జోకాెం తకుకవగ ఉెండ ేసముదర లోత లోల న ేఅవి బయగ తుచేసత భ. 



iii.  తీమతుకి చేరువలో లోత  తకుకవగ ఉెండ ేతృర ెంతనలోల  మిసథత లనఽ గమతుెంచడెం చనలా సవళ్లతో 

కూడుకునన వావహారెం.  ఇెందఽకోసెం శసత రవేతతలు ‘ష్లో వటర్స బో య్’నఽ 

రూతృ ెందిెంచనరు. సముదరెంలో చమురు, సహజవయువప అనేాషణకూ ఇద ిఉయోగడుత ెంద.ి 

Reports/Ranks/Records 

Greenhouse gases hit a new record in 2018 : WMO 

 

i. Greenhouse gases in the atmosphere hit a new record in 2018, the World 

Meteorological Organization said.  

ii. The concentration of carbon dioxide surged from 405.5 ppm in 2017 to 407.8 ppm in 

2018, exceeding the average annual increase of 2.06 ppm in 2005-2015. The annual 

increase in methane was the highest since 1998, said the report. 

BOOKS 

‘హేమెంత్ కరకమై - ఏ డనటర్స్ బెముభర్స’ – By జూయ్ నవమై 

 

i. 26/11 దనడులు... రెంచననేన ఉయౌకికడేలా చేసన మారణహోమెం. ఆ దనడులోల  వెనఽనచాక 

ముెందఽక యలన తృఫ య్స్ అధికమి హేమెంత్ కరకమై అతు చెకకమైలదఽ.  



ii. ఆ అమరుడి జీవితనతున రెంచనతుకి మిచయెం చేసఫత ెంది ఆయన కూత రు. తెండిర  ైపసతకెం మస 

నేడు(26/11/2019) విడుదల చేసఫత ెంది. 

iii. చివమి క్షణెం వరకూ దేశెం కోసెం తృఫ మడిన అతతు గుమిెంచి రెంచనతుకి తెయౌయజైయాలనఽకుెంద ి

ఆయన కూత రు 38ఏళ్ల  జూయ్ నవమై. ‘హేమెంత్ కరకమై-ఏ డనటర్స్ బెముభర్స’ ేరుతో 

పసతకెం మసెంద.ి ఈ ఏడనది నవెంబరు 26న కరకమై 11వ వరధెంతి సెందరుెంగ ముెంబభలో 

ఆవిషకమిెంచనఽెంద.ి 

సతుమా వరతలు 

అయోధా కైసఽ నేథాెంలో కెంగన చితరెం ‘అమజిత అయోధా’ : 

 

i. ఎననన వివదనలకు, ఉదిరకతతలకు కరణబైెన అయోధా అెంశెం నేథాెంగ తారలో ఒ చితనర తున 

తుమిమెంచనఽననట ల  రముఖ్ బయయ్వపడ్ ననభక కెంగనన రనౌత్ రకటిెంచిెంది.  

ii. ‘అమజిత అయోధా’ ేరుతో దీతున తెరక కికెంచనఽననట ల  వెలలడిెంచిెంద.ి రముఖ్ రచభత 

విజభ ెందర రసద్ సరరపట నఽ అెందిెంచబో త నననరు.  

ముఖ్ాబైెన మోజులు 

70వ మజాాెంగ దిననత్వెం (Constitution Day of India) – 26 నవెంబర్స  



 

 ఫయరత మజాాెంగతున ఆమోదిెంచి 70 ఏళ్లల  అవపత నన సెందరుెంగ... తృరలబెెంట  స ెంటరల్ హాల్లో 

మజాాెంగ దిననత్వెం (సెంవిధనన్ దివస్) జరుగనఽెంద.ి  

 మజాసభ 250వ సమావేశలకు గురుత గ రూతృ ెందిెంచిన రూ.250 విలువెైన వెెండ ిననణేతున... ఈ 

సెందరుెంగ మషట రతి మమ్ననథ్ కోవిెంద్, ఉ మషట రతి  వెెంకయాననయుడు, రధనతు మోద ీ

ఆవిషకమిసత రు.  

 ఇటివరకూ జమిగిన 103 మజాాెంగ సవరణలకు సెంబెంధిెంచిన వివమలతో కూడిన సెంకలననతూన 

వరు విడుదల చేసత రు. ‘మజాసభ: ద జమీన సన్్ 1952’ శీమిికన దీతున సదధెం చేసనట ట  మజాసభ 

సచివలయెం తెయౌెంద.ి  

 మజాాెంగాతున తొయౌసమిగ 1951లో ఎస్, ఎసట , బీసల సెంక్ైమారథెం సవమిెంచగ... చివమిసమిగ 

ఆమిథకెంగ వెనఽకబడిన వమికి విదా, ఉదయ ాగవకశలోల  10% మిజమైాషన్ కయౌసాత  103వ సవరణ 

చేటిటనట ట  వివమిెంచిెంద.ి 

 రతి సెంవత్రెం, నవెంబర్స 26 నఽ జాతీయ మజాాెంగ దిననత్వెంగ జరుపకుెంటయరు, 

ఎెందఽకెంటట ఇద ి1949 లో మజాాెంగ సభచ ేమన మజాాెంగతున సాకమిెంచినట ల  సాచిసఽత ెంద.ి ఇద ి

మజాాెంగతున సాకమిెంచిన వమిికోత్వెంగ మిగణ ెంచబడుత ెంద.ి 



 మన దేశతుకి యౌఖితూరాక చటయట లనఽ అెందిెంచడనతుకి బయబయసహెబ్ భీమ్ మవప అెంబేదకర్స 

ననయకతాెంలో 1946 లో మజాాెంగ సభ రూతృ ెందిెంచబడిెంది. కమిటీ చేతితో మసన మమియు 

కయౌగాఫ్ చేసన మజాాెంగతున హ ెంద ీ మమియు ఇెంగీలష్ మ ెండిెంటిలోనా రూతృ ెందిెంచిెంది. ఇద ి

ఎలాెంట ిటెైెంగ్ లేదన రెంట్ ఉయోగిెంచలేదఽ. 

 ముతతెం 284 మెంది సభుాలతో, మజాాెంగ అస ెంబీల  26 నవెంబర్స 1949 న తృక్ికెంగ 

ఆమోదిెంచబడిన మజాాెంగతున రూతృ ెందిెంచిెంది, ఇద ి ఫయరత మిబ్లల క్ చమితరలో కొతత  శకతుకి 

ననెంద ి యౌకిెంద.ి అటి నఽెండ,ి నవెంబర్స 26 నఽ ఫయరత మజాాెంగ దిననత్వెంగ 

జరుపకుెంటయరు. అెంతకుముెందఽ దీతుతు జాతీయ ననాయ దిననత్వెం అతు యౌచేవరు. 

 మజాాెంగ దిననత్వెం మజాాెంగెంలో వాకతతకమిెంచబడిన విలువలు మమియు సాతనర ల టల  

తృౌరులనఽ పనరుదనా టిెంచడెం మమియు తిమిగి మారాడెం మమియు ఫయరతీయ రజాసామాాతున 

బలోేతెం చేయడెంలో ఫయరతీయులెందరూ తమ సమ ైన తృతర తృఫ షెంచమతు తృఫ ర త్హ ెంచడెం. 

మజాాెంగెంలో తృ ెందఽమిచిన తృర థమిక విధఽల ై అవగహన కయౌెంచడెం కూడన దీతు లక్షాెం. 

 ఫయరతదేశెం యొకక మజాాెంగెం రెంచెంలోన ే అతి తృ డవెైన వర తూరాక మజాాెంగెం. 

మజాాెంగతున ూమిత చేయడనతుకి సఽమారు 2 సెంవత్మలు, 11 నెలలు, 17 మోజులు టిటెంద.ి 

 వసతవతుకి, మజాాెంగెంలో క ఉతృఫ దనా తెం (Preamble), 395 Articles (22 ఫయగలుగ) 

మమియు 8 ష డాాల్ ఉనననభ. రసఽత తెం, ఇది క ఉతృఫ దనా తెం (Preamble), సఽమారు 465 

Articles (25 ఫయగలుగ విభజిెంచబడిెంద)ి మమియు 12 ష డాాల్లనఽ కయౌగి ఉెంద.ి 



ముెంబభలో ఉగదానడులు జమిగి నేటితో దకొెండేళ్లల  : 2008 నవెంబరు 26-29 

 

i. సమిగా  దకొెండేళ్ల కిెందట 2008 నవెంబరు 26న తృకిసథ న్ ఉగవాద సెంసథ  లషకమై తొభబయకు 

చెెందిన ద ిమెంది ఉగవాదఽలు ముెంబ ైలో రవేశెంచి ననలుగు మోజుల తృట  మారణహోమాతుకి 

తృలడను రు. ననట ి 26/11 ఉగదానడిలో 166 మెంది తృర ణనలు కోలోగ, 300 మెంది వరకు 

గయడను రు. వీమిలో ఆరుగురు అబెమిక తృౌరులు స ైతెం ఉనననరు.  

ii. ఈ ఉగదానడ ిజమిగి దేళ్లల  ూరతభన సెందరుెంగ దీతు సాతరధనరుల గుమిెంచి సమ ైన సమాచనరెం 

ఇసేత  5 మియౌయన్ డనలరల మివరుు  ఇసత మతు అగమాజాెం అబెమిక రకటిెంచిెంద.ి ఉగదానడికి 

సాతరదనరులు, సహాయ డినవరు, దనడికి ేరమైెంచిన వమి వివమలు ఏదెైనన తెయౌయజైసేత  5 

మియౌయన్ డనలరుల  అెంటట దనదనప రూ.35కోట ల  నజమననగ ఇసత మతు డొననల్ు  టరెంప్ యెంతనర ెంగెం 

వెలలడిెంచిెంద.ి 

iii. దక్ిణ ముెంబ ైలో ఛతరతి శవజీ టెమిమనస్, ముెంబ ై చనబయద్ హౌస్, ది బ మయ్ టెైరడెెంట్,  తనజ్ 

తృాలెస్ & టవర్స,  యౌయోతృఫ ల్ు కైఫ్, కమా హాసటల్, ది నమిమన్ హౌస్,  బెటరర  సతుమా,  

మమియు టెైమ్్ ఆఫ్ ఇెండియా భవనెం మమియు స భెంట్ జైవియర్స్ కలేజ్ వెనఽక సెందఽలో 

దనడులకు తృలడను రు. 



జాతీయ తృల దిననత్వెం (వమీసా్ కుమియన్ జయెంతి) : నవెంబర్స 26 

 

i. వమీసా్ కుమియన్ (నవెంబర్స26, 1921 – స  టెంబరు 9, 2012) ఫయరతదేశ రముఖ్ సమాజిక 

వాతృరవేతత  మమియు శవాత విలవ తనమహుడు. ఫయరతదేశెం రెంచ తృల ఉతతితలో ముదట ి

సథ నెం లో ఉెండటెంలో రముఖ్ తృతర తృఫ షెంచనడు. 

ii. 2014లో, దేశెంలోతు డెభమీ బేజరలెందరూ, ఇెండియన్ డెభమీ అసఫ సభ షన్తో కయౌస, 

కుమియన్ పటిటనమోజు నవెంబర్స 26 నఽ జాతీయ తృల దిననత్వెంగ జరుపకోవలతు 

సెంకయౌెంచనరు 

iii. కుమియన్ కైరళ్ లోతుకయౌకట్ లో నవెంబరు 26 1921 న సమియన్ కిసాటయన్ కుట ెంబెంలో 

జతుమెంచనరు. ఆయన యొకక "బ్లయౌయన్ య్టర్స ఐడియా" (ఆమైషన్ లడ్ - రెంచెంలో అతి 

 దద వావసయాభవిదిధ కరతకమాెంగ తుయౌచిెంద.ి  

iv. 1998లో తృల ఉతతితలో అబెమిక సెంయుకత మష్ట ర లనఽ అధిగమిెంచేటట ల  ఫయరత దేశతున 

తుయౌతృడు. తృడి మిశమా ఫయరతదేశెం యొకక అతి దద సాయ తురెంతర మిశమా అభాెంది. 



అతనఽ, తరువత దేశెం వెంట నానెల ఉతతితలో కూడన సాయెం రతితిత  సధిెంచేెందఽకు 

రయతినెంచి, తృక్ికెంగ విజయవెంతెం అయాారు. 

v. ఆయన 30 విశషట సెంసథలనఽ (AMUL, GCMMF, IRMA, NDDB వెంటివి) సథ ెంచి వటితు 

మ ైత ల దనామ తురాహ ెంజైసాత  అనేక మెంది తుపణులచ ే నడితృడు. ఆయన గుజమత్ కో-

ఆమైటివ్ మిల్క మామ కటిెంగ్ ప డమైషన్ (GCMMF) కు వావసథ క చెైరమన్ గ యుననపడు 

Amul(అమూల్) బయర ెండ్ ఉతతితతు సిషటెంచి విజయెం సధిెంచనడు. 

vi. బమ  ా తృలతో అమూల్ తృలతృ డి తయామీ ఆవిషకరణ విజయెంతో ఆయనకు ఆవప తృలతో 

తృలతృ డి తయామీతు అనేక తృలఉతత త లు తయారుచేస ే దేశలు వాతిమైకిెంచనభ. ఆయన 

తయారు చేసన అమూల్ డెైమీ విజయెం 1965 లో ఫయరత రధనతు లాల్ బహాదఽర్స శసత ర చ ే

ఆయననఽ "నేషనల్ డెైమీ డెవలప్బెెంట్ బో రుు " కు వావసథ క చెైరమన్ గ ఎెంక చేయబడినద.ి 

అమూల్ యొకక నకలు "ఆనెంద్ మోడల్" నఽ దేశ వాతెంగ మిచయెం చేయబడినద.ి 

vii. ఆయన 2006 నఽెండ ి 2011 వరకు అలహాబయదఽ విశావిదనాలయాతుకి ముదట ిఛనన్లర్స గ 

సేవలెందిెంచనరు. 

అవరుు లు మమియు గౌరవలు : 

viii. 1963 మమన్ బెగస స  అవరుు ; 1965 దమశీ ా ; 1966 దమభూషణ్; 1993 ఇెంటమైనషనల్ 

 ర్న్ ఆఫ్ ద ఇయర్స అవరుు  ; 1999 దమవిభూషణ్.  

 

కతడాలు 





 

 

 ✍  ఔమ ెంట్ అప ైర్సు 27 నవెంఫయు 2019 Wednesday ✍ 

 Daily Current affairs prepared from Eenadu, The Hindu news papers and 

bankersadda, Wikipedia, Google etc.. 

జాతీమ రయతలు 

మ ెండె క ెందరపయౌత పర ెంతాల  వియ్నానికి లోక్సబలో బలుు  రరేశ ట్టిన కిషన్మ డ్డి  : 

   

i. క ెందరపయౌత పర ెంతాల ైన డ్ాభన్ భమిము డ్డము (దభణ్దీవ్), దాదరా  నాఖర్స హరేయ్లనఽ వియ్నెం 

చేళ ెందఽఔు క ెందర హ ెంఱక సహామ భెంత్రర కిషన్మ డ్డి  లోక్సబలో బలుు  రరేశ ట్టి యు.  

ii. జనాఫట, బూ విళత యణెం మిరతెంగన ేఉెండట్ెం వలు  వీట్టని వియ్నెం చేళ అధికయుల ళ వలు భమిెంత 

సభయథెంగ ఉయోగిెంచఽఔున ేలక్ష్మెంతో బలుు  రరేశ ట్టినట్లు  భెంత్రర తెయౌపయు.  

iii. బలుు  ఆమోదెం ప ెందిన తయరత ఈ మ ెండె క ెందర పయౌత పర ెంతాలనా ఔయౌ దాదరా  నాఖర్స హరేయ్, 

దభణ్ దీవ్గ లుస్త యు. 

మజమసబ 250వ సభారేఱనిన ుయసకమిెంచఽకొని యౄ.250 నాణ ెం విడెదల : 

 



 

 

i. మజమసబ 250వ సభారేఱనిన ుయసకమిెంచఽకొని మషిరత్ర చేతేల ఱదఽగ యౄ.250 విలుర ైన 

ర ెండ్డ నాణ ెం, యౄ.5 రతేమఔ తపలా బళ్ునఽ విడెదల చేఱయు.  

ii. ‘ఫటయత పయుబ ెంట్మీ రజాస్ాభమెంలో మజమసబ పతర’ అనే ుసతకనిన ఉమషిరత్ర ఆవిషకమిెంచి 

దాని రతేలనఽ మషిరత్రకి, రధానభెంత్రరకి అెందజ ఱయు.  

‘యుల స్ భుభ ఆశెంచమదఽ’ లోక్పల్ నినాదరద ే: 

 

i. Motto of Lokpal : Ma Gridhah Kasyasvidhanam (Sanskrit) Do not be greedy for 

anyone's wealth (English) 

ii. సఽదీయఘ ఔసయతేత  తయరత లోక్పల్ఔు లోగోనఽ (చిహనెం), లోక్పల్ లక్ష్యమనిన తెయౌమజ  లా 

నినాదానిన కమయు చేఱయు. రజల నఽెంచి లోగో డ్డజ ైనునఽ ఆహాానిెంచగ అలహాఫటద్ఔు చెెందిన 

రఱెంత్ రశర యౄప ెందిెంచిన లోగోనఽ ఎెంఔ చేఱయు.  

iii. అభత ే నినాదెం కోసెం వచిిన ఎెంట్రరలోు  ఏవీ అయూబ ైనవిగ లేఔపో వడెంతో లోక్పల్ ూమిత 

ధమభసనెం స్ ెంతెంగ ఉనిషతేత  నఽెంచి ఔ ఱలు కనిన నినాదెంగ ఎెంఔ చేళెంద.ి ‘యుల స్ భుభ 

ఆశెంచమదఽ’ అననది ఈ ఱలు ఔెం స్మెంశెం. 

Transgender persons rights Bill passed in RS : 

i. ట్టర న్ుజ ెండర్స యున్ు (హఔుకల మియక్ష్ణ) బలుు , 2019 నఽ పయుబ ెంట్ల ఆమోదిెంచిెంద,ి దీనిని 

ఎెంఔ ఔరట్రకి సాచిెంచాలనన మోషన్ తయురత మజమసబ ఆమోదిెంచిెంద.ి 



 

 

ii. ఆఖసఽి  8 న లోక్సబ ఆమోదిెంచి, మజమసబలో క ెందర స్భాజిఔ నామమెం, స్ధికయత భెంత్రర 

తవర్సచెంద్ గ హాు ట్ నవెంఫర్స 20 న రరేశ ట్టిన ఈ చటి్ెం యౌెంఖభామిడ్డ వమఔుత ల ై వివక్ష్నఽ 

అెంతెం చేళ  ఉదేదశమభని భెంత్రర తెయౌపయు. 

iii. అభత,ే రత్రక్ష్ ఎెంలు జిలాు  బేజిళ ి రట్ నఽెండ్డ యౌెంఖభామిడ్డ ధివీఔయణ తరెం ప ెందవలళన 

అవసమలతో సహా కొనిన నిఫెంధనల ఖుమిెంచి ఆెందోళ్న వమఔతెం చేఱయు. యౌెంఖభామిడ్డ హఔుకల 

మియక్ష్ణ కోసెం  ైరైేట్ల సబుమల బలుు నఽ 2015 లో మజమసబ ఆమోదిెంచిన DMK ఎెం త్రయుచి 

శర, బలుు నఽ ఎెంఔ ఔరట్రకి సాచిెంచడ్ానికి ఔ తీమభనానిన తయయౌెంచాయు.  

 
iv. 74 భెంది ఎెంలు దీనికి వమత్రమ ఔెంగ భమిము 55 భెంది అనఽఔలెంగ ఒట్ల రేమడెంతో ఈ 

మోషన్ ఒడ్డపోభెంద,ి భమిము బలుు నఽ రభస్ ఒట్ల దాామ ఆమోదిెంచాయు. 

v. ఈ బలుు నఽ ఇట్టక  పయుబ ెంట్మీ స్ి ెండ్డెంగ్ ఔరట్రకి ెంెంచి, ఎఖువ సబలో రరేశ టి్డ్ానికి 

భుెందఽ మ ెండెస్యుు  లోక్ సబ ఆమోదిెంచిెంద.ి 

Lok Sabha clears National Institute of Design Bill : 

i. లోక్ సబ నేషనల్ ఇనిటిట్ృమట్ ఆఫ్ డ్డజ ైన్ (సవయణ) బలుు నఽ ఆమోదిెంచిెంద,ి ఆెంధరరదేశ్, 

భధమరదేశ్, హమమనా భమిము అస్ుెం సెంసథలలోని జాతీమ పర భుకమత ఔయౌగిన ఎన్ఐడ్డలనఽ 

రఔట్టెంచిెంది.  



 

 

    

ii. భునఽట్ట ళ షన్ లో మజమసబ బలుు నఽ కిుమర్స చేళెంద.ి అెంతఔుభుెందఽ, ఈ సెంసథలు స్ ళ ైట్రల 

మిజిళ ి రషన్ చటి్ెం కిరెందఔు వచాిభ భమిము డ్డగీరలు లేదా డ్డప ు భా జామీ చేళ  అధికయెం లేదఽ. 

iii. నేషనల్ ఇనిటిట్ృమట్ ఆఫ్ డ్డజ ైన్ (ఎన్ఐడ్డ) అహభదాఫటద్, ఫ ెంఖళ్ూయు భమిము గెంధీనఖర్స 

ఇెండ్డమాలోని డ్డజ ైన్ సాకల్. ఈ సెంసథ ఫటయత రబుతాెం యొఔక రణిజమ భమిము మిశరభల 

భెంత్రరతా ఱక, మిశరభ భమిము అెంతయగత రణిజమ పోర తాుహఔ ఱక (DPIIT - Department 

for Promotion of Industry and Internal Trade) కిరెంద సామెంరత్రతత  సెంసథగ 

నిచేసఽత ెంద.ి  

iv. ఫటయత రబుతాెంలోని ళ ైన్ు అెండ్ ట్ెకనలజీ భెంత్రరతా ఱకలోని ఱళత మై భమిము పమిఱర రఔ 

మిఱలధన విఫటఖెం ఎన్ఐడ్డని ఱళతమై భమిము పమిఱర రఔ యౄఔలన మిఱలధన సెంసథగ 

ఖుమితెంచిెంద.ి 

v. నేషనల్ ఇనిటిట్ృమట్ ఆఫ్ డ్డజ ైన్ మాకి్, 2014 రకయెం, పయుబ ెంట్ల చటి్ెం దాామ ఎన్ఐడ్డని 

"ఇనిటిట్ృమట్ ఆఫ్ నేషనల్ డ్డజ ైన్" గ ఖుమితెంచాయు. 

vi.   పమిఱర రఔ యౄఔలన భమిము విజువల్ ఔభూమనిక షన్లో మిఱలధన, ళ వ భమిము శక్ష్ణ 

కోసెం ఫటయత రబుతాెం 1961 లో నేషనల్ ఇనిటిట్ృమట్ ఆఫ్ డ్డజ ైన్నఽ సామెంరత్రతత  జాతీమ 

సెంసథగ ఏమట్ల చేళెంద.ి 



 

 

ఆెంధరరదేశ్ రయతలు 

Kolleru lake has become a safe breeding ground for grey pelicans, painted storks : 

  
i. The Atapaka bird sanctuary on the West Godavari-Krishna district border at 

Kaikaluru in Kolleru lake has become a safe breeding ground for two migratory bird 

species. 

ii. Atapaka village is the only location in the lake where bird lovers can have a glimpse 

of the painted storks up close, less than 100 metres, and it’s the prime spot for 

photographers. 

ఇతయ మష్టి ర లు / క ెందర పయౌత పర ెంతాల రయతలు 

ఔట్రద ే ఠెం. శవళ నాన ే భుకమభెంత్రర. అనాహమెంగ అజిత్ రర్స మజీనాభా..  ఖదెద  దిగిన 

పడణవీస్. ఉదధవ్ ఠక రనఽ ళఎెం అబమమిథగ ఎనఽనఔునన ఔట్ర : 

   

i. ఇెంట్ట దదనఽ కదని ప యుగిెంట్టక యున అజిత్రర్స నాలుఖు మోజులు త్రయఖఔభుెంద ే స్ ెంతఖూట్టకి 

చేయుఔునానయు. ఔభలదళ్ెంలో ‘బ జామిట్ర’ ఆశలు మ న ఆమన అనాహమ మజీనాభాతో ఫటజప 

‘80 ఖెంట్ల రబుతాెం’ ఔుఔయౌెంది.  



 

 

ii. ఆఖబేగాల ఱద భుకమభెంత్రర దవి చేట్టిన దేరేెందర పడణవీస్ అెంతలోన ే దిగిపో వలళ 

వచిిెంద.ి శవళ న, ఎన్సు, కెంగ రస్ ఔట్ర ఖదెదన ఔకడ్ానికి భాయగెం సఽఖభబ ైెంది. శవళ న 

అధినేత ఉదధవ్ ఠక రనఽ భుకమభెంత్రర అబమమిథగ ఔట్ర ఎనఽనఔుెంద.ి  

iii. ఉ భుకమభెంత్రరగ రభాణ ళాకయెం చేళన అజిత్ రర్స తన దవికి మజీనాభా చేఱయు. 

మ ెండ్ోస్మి ళఎెంగ పడణవీస్ క వలెం 80 ఖెంట్లే దవిలో ఉనానయు. 

iv. భహామషిర భుకమభెంత్రర అధికమిఔ నిరసబ ైన ‘వయీ’ఔు అజిత్ ర యలు యు. అఔకడ జమిగిన ఫటజప 

కోర్సఔరట్ర సభారేశెం అనెంతయెం అజిత్ తన మజీనాభా సభమిెంచాయు. 

v. భహామషిరలో లతతెం 288 అళ ెంభు  స్థ నాలునానభ.  ఎనినఔలోు  ఫటజప 105, శవళ న 56, ఎన్సు 

54, కెంగ రస్ 44 ళట్ునఽ గ లుిఔునానభ. రబుతాానిన ఏమట్లచేళ ెందఽఔు 145 భెంది ఎబ భలేమల 

భదదతే అవసయెం. 

vi. ‘భహా వికస్ ఆగాడ్’ీ ఎబ భలేమల సెంముఔత సభారేశెంలో ఉదధవ్ ఠక ర రసెంగిెంచాయు. తన తెండ్డర, 

శవళ న వమవస్థ ఔుడె ఫటల్ ఠక ర సభితేలనఽ ఖుయుత చేసఽఔునానయు. 

vii. ప ర ట్ెెం ళఔర్సగ ఫటజప ఎబ భలేమ(వడ్ాలా) కయదాస్ కొలెంఫఔర్సనఽ ఖవయనర్స కోఱమమీ 

నిమరెంచాయు. ఎబ భలేమలెందమితో ప ర ట్ెెం ళఔర్స రభాణెం చేభస్త యు. 

ఎస్.ఆర్స.ఫొ బ ైభ క సఽ : 

 



 

 

viii. 1988 జనతాదళ్ భుకమభెంత్రర ఎస్.ఆర్స.ఫొ బ ైభకి ఱసనసబలో సెంూయణ  బ జామిట్ర ఉనాన... 

నియౄెంచఽఔున ేఅవకఱనిన అట్ట ఖవయనర్స .ర ెంఔట్సఽఫఫమమ ఇవాలేదఽ.  

ix. మషిరత్ర పలనఔు ళఫయుు చేఱయు. దీనికి క ెందరెంలోని మజీవ్గెంధ ీ రబుతాెం ఆమోదభుదర 

రేళెంద.ి   ఖవయనర్స నియణమెం  ై సఽరెంకోయుి లో సఽదీయఘకలెం రమజమెం నడ్డచిెంద.ి ఖవయనయు పతర  ై

చయిఔు తెయతీళన క సఽ ఇద.ి 

x. ఖవయనర్స దవిని మజకీమాలఔు అతీతెంగ, సభాకమ సాపమితకి అనఽఖుణెంగ నియామితెంచాయౌ. లౌకిఔ 

దిఔథెం, భానవతా విలువలు, జాతీమ సబ ైఔమతా సాపమిత వెంట్ట ఉననత లక్ష్ణాల పర త్రదిఔగ 

ఈ విధఽలుెండ్ాయౌ. ఆ దవికి ఉనన ఓననతామనిన కపడ్ాయౌ. క ెందర రబుతాెం ళ ైతెం మజామెంఖ 

సాపమితకి బెంఖెం  రట్టలు ఔుెండ్ా వమవహమిెంచాయౌ అని 1994లో ఎస్.ఆర్స.ఫొ బ ైభ క సఽలో సఽరెంకోయుి  

 మకకననద.ి 

Madhya Pradesh govt to give 5% reservation to sportspersons in jobs : 

 

i. మషిర రబుతా ఉదో మగలోు  జాతీమ, అెంతమా తీమ తఔ విజ తలు, కీరడ్ాకయులఔు భధమరదేశ్ 

రబుతాెం 5% మిజమ ాషన్ రఔట్టెంచిెంది. 

ii. గాయౌమర్స లోని ఔెంూ సో్ రి్స్ కెం ు క్స్ లో పర ెంతీమ యౌెంక్ కీరడలనఽ పర యెంమసాత  భధమరదేశ్ 

కీరడ్ా, మువజన సెంక్ష్ భ ఱక భెంత్రర జితే ట్టామీ ఈ రఔట్న చేఱయు. 



 

 

Naveen Patnaik inaugurates National Tribal Craft Mela 2019 : 

 

i. డ్డఱ భుకమభెంత్రర నవీన్ ట్టనమక్ బువనేశార్స లో జాతీమ గిమిజన కర ఫి్ట బేయల - 2019 నఽ 

పర యెంమెంచాయు. 

ii. స్ెంరదామ గిమిజన ఔళ్ భమిము ఔళ్లనఽ సెంయక్ష్డెంచడెం, పోర తుఴ ెంచడెం భమిము పర చఽయమెం 

ప ెందడెం భమిము చేత్రవితేత ల రమి ఉతతేత ల రణిజమ స్ధమత కోసెం స్ెంసకిత్రఔ యసయ 

చయమల దాామ రమి న ైుణామలనఽ  ెంప ెందిెంచఽకోవడ్ానికి భెంచి అవకఱలనఽ ఔనఽగకనడెంలో 

బేయల యొఔక లక్ష్మెం. 

iii. ళకికెం, భణిూర్స, నాగలాెండ్, అస్ుెం, ఉతతమకెండ్, ఴ భాచల్ రదేశ్, భహామషిర, 

తరళ్నాడె, భధమరదేశ్, ఔమణ ట్ఔ, ఛతీతసగ ర్స, మజస్థ న్, ఆెంధరరదేశ్, తెలెంగణ, ఖుజమత్, 

శిభ ఫ ెంగల్, ఉతతయ ఫ ెంగల్, 18 మష్టి ర ల నఽెండ్డ 240 భెందికి  ైగ గిమిజన ఔయలకయులు 

బేయలలో ఉనానయు. 

iv. హసతఔయల వసఽత వులు, చేనేత ఉతతేత లు, ఇనఽభు, ర దఽయు ఉతతేత లు, తోలుఫొ భభ, లఔక 

కర ఫ్ట్ తో పట్ల గిమిజన ఆబయణాలు, చేత్రనఽలు, వస్త ర లు చేత్రవితేత లరయు రదమిిస్త యు. 

ళ ైన్ు అెండ్ ట్ెకనలజీ  

ఎస్ఎల్వీ-ళ47 రయోఖెం విజమవెంతెం : 



 

 

   

i. ఫటయత అెంతమిక్ష్ మిఱలధన సెంసథ  ఇసో్ర  చేట్టిన ఎస్ఎల్వీ ళ47 రయోఖెం విజమవెంతబ ైెంద.ి 

శ్రరప ట్టి  శ్రరమభులు న లు యు జిలాు లోని సతీశ్ ధవన్ ళ స్ ళ ెంట్ర్స ష్టర్సలోని మ ెండ్ో  రయోఖ రేదిఔ 

నఽెంచి ఈ రయోగనిన  చేట్టి యు. 

ii. అనెంతయెం వివిధ దశలోు  26.50 నిరష్టల వమవధిలో 14 ఉఖరహాలనఽ నిమ దశత ఔక్ష్మలో ఇద ి

రరేశ ట్టిెంద.ి ఎస్ఎల్వీ సెంక తాలనఽ అెంట్టమికట్ఔలోని ఇసో్ర  క ెందరెం అెందఽఔుెంద.ి 

iii. ఈ రయోఖెం దాామ కమోి ఱట్-3తోపట్ల అబ మికఔు చెెందిన 13 నానో ఉఖరహాలనఽ నిెంగిలోకి 

ెంపయు.. భూడ్ోతయెం ఴ ైమ జలమషన్ ఎర్సత ఇబేజిెంగ్ ఉఖరహెం కమోి ఱట్-3. దీని జీవిత కలెం 

ఐదేళ్ైు .. ఫయువు సఽభాయు 1625 కిలోలు.  

iv. టి్ణామవిదిధ  రణాయఔ, గర ఱణ వనయులఔు సెంఫెంధిెంచిన ళ వలనఽ ఇద ిఅెందిెంచనఽెంది. ఉఖరరద 

శబమలనఽ కమోి ఱట్-3 భమిెంత సషిెంగ తీమనఽెంద.ి 

Reports/Ranks/Records 

తఔుకవ కలెం దవిలో ఉనన భుకమభెంతరే లు : 



 

 

i. భుకమభెంత్రర దవి మషిర స్థ భలో అతమెంత కీలఔబ ైనద.ి ఈ దవి దకికనట్లు  దకిక.. కొదిద  మోజులక  

దిగిపో రయౌున మిళథత్ర వివిధ మష్టి ర లోు  చాలాభెందికి ఎదఽమ  ెంద.ి  

ii. తగినెంత బ జామిట్ర లేఔపో వడెం, అళ ెంభు లో ఫల నియౄణ చేసఽకోలేఔపో వడెం వెంట్ట కయణాలతోన ే

రయెంతా ఆ దవిని వదఽలుకోరయౌు వచిిెంద.ి  

iii. తాజాగ భహామషిరలో మ ెండ్ో  దఫ భుకమభెంత్రరగ రభాణెం చేళన దేరేెందర పడణవీస్ 4 మోజులక  

మజీనాభా చేఱయు. 

 

Global prosperity index 2019 @ Bangalore top ranked city in India : 

 



 

 

i. The first-ever Prosperity & Inclusion City Seal and Awards (PICSA) Index, released 

in the Basque Country capital of Bilbao in northern Spain. 

ii. The Index is designed to showcase not only the quantity of economic growth of a city 

but also its quality and distribution across populations. 

iii. Bengaluru emerged as India’s highest-ranked city at No. 83 in a new index of the 

world’s 113 cities in terms of economic and social inclusivity, topped by Zurich in 

Switzerland. 

iv. Delhi at 101 and Mumbai at 107 are the other Indian cities to make at the index, with 

the top 20 awarded a PICSA Seal as the world’s highest-ranked cities building 

inclusive prosperity. 

v. Vienna, the Austrian capital in second place, scores close to top marks on healthcare. 

vi. Copenhagen, Luxembourg and Helsinki complete the top five. 

అరయుి లు 

డ్ీఆర్సడ్ీరో అధిత్ర సతీశ్మ డ్డి కి మమల్ ఏమోనాట్టఔల్ స్ ళ ైట్ర గౌయవ ప లోలప్ రదానెం : 

 

i. యక్ష్ణ మిఱలధన, అమవిదిధ  సెంసథ  (డ్ీఆర్సడ్ీరో) అధిత్ర జి.సతీశ్ మ డ్డి కి అయుదెైన గౌయవెం దకికెంద.ి 

లెండన్లోని రత్రష్టా తభఔ మమల్ ఏమోనాట్టఔల్ స్ ళ ైట్ర (ఆర్సఏఈఎస్) ఆమనఔు గౌయవ ప లోలప్నఽ 

రదానెం చేళెంద.ి  



 

 

ii. రెంచెంలోన ే అతమెంత ుమతనబ ైన ఈ ఏమోనాట్టఔల్ స్ ళ ైట్రలో ఫటయతీముడ్ొఔమికి ఈ గనత 

దఔకడెం వెందేళ్ులో ఇదే తొయౌస్మి కవడెం ఖభనాయూెం. ఏమోళ స్ యెంఖెంలో దీనిన నోఫ ల్ 

ుయస్కమనికి సభానెంగ మిఖణిస్త యు. 

iii. ఈ గౌయవ ప లోలప్నఽ తొయౌస్మిగ 1917లో రదానెం చేఱయు. విభానానిన ఔని ట్టిన మ  ట్ సో్ దయులోు  

ఔమ  న ఆమిాల్ మ  ట్ఔు అది దకికెంద.ి 

Floating school project of Bangladesh wins Aga Khan Architecture Award : 

 

i. ఫెంగు దేశ్ యొఔక ఫో్ు ట్టెంగ్ సాకల్ పర జ కి్ అగ కాన్ ఆమికట్ెఔిర్స అరయుి నఽ గ లుచఽఔుెంద.ి 

ఫెంగు దేశ్ ని ‘న్సట్ట బూర’ గ  మకకెంట్టయు. 

ii. వమీ కలెంలో దాని రఔిత్ర దిశమెంలో ఎఔుకవ ఫటఖెం న్సట్ట అడెఖున భునిగిపో తేెంద.ి పఠఱల 

యౄఔలన కోసెం ఉపధామముమయౌగ దవీ వియభణ చేళన తయురత యజిమా ఆలెం 

అెంతమా తీమెంగ రళదిధ చెెందిన ఫెంగు దేశ్ ఆమికట్ెకి్ ళ ైఫ్ ఉల్ హక్నఽ సెంరదిెంచిెంద.ి ఇద ి ‘ద ి

ఆమకడ్డమా ఎడెమక షన్ పర జ కి్’ అనే తేయౌమాడ్ ేపఠఱల. 

ళనిభా రయతలు 

Films from 12 countries for children’s festival @ Kolkata : 

  



 

 

i. Selected films from 12 countries are being screened in Kolkata at the 19th 

International Children’s Film Festival organised by UNICEF, Cine Central Calcutta, 

and another voluntary organisation.  

ii. The month-long festival is based on the theme of protecting children against violence. 

భయణాలు 

Cartoonist Sudhir Dhar dies at 87 : 

 

i. Renowned cartoonist Sudhir Dhar, whose works have graced several newspapers in a 

career spanning 58 years, died after suffering a cardiac arrest. 

ii. Dhar began his career with The Statesman in 1961, after which he moved to 

Hindustan Times. His cartoons have also appeared in The Independent, The Pioneer, 

Delhi Times, New York Times, Washington Post and Saturday Review, among 

others. 

భుకమబ ైన మోజులు 

V.P. ళెంగ్ 11వ వయధెంత్ర - నవెంఫయు 27, 2008 

 



 

 

i. విశానాథ్ రతాప్ ళెంగ్ (జూన్ 25, 1931 - నవెంఫయు 27, 2008), ఫటయతీమ మజకీమ 

నామఔుడె, ఫటయతదేశ ఏడవ రధానభెంత్రరగ 1989 నఽెండ్డ 1990 వయఔు నిచేస్డె.  

ii. భెండల్ ఔరషన్ నిరేదిఔ రకయెం రబుతా ఉదో మగలలో ర నఽఔఫడ్డన ఔులాలఔు 27% 

మిజమ ాషన్ ఔయౌెంచాలని నియణభెంచిన రధాని. 

iii. 1974లో రధానభెంత్రర ఇెందిమ గెంధీ భెంత్రర వయగెంలో రణిజమ ఱక ఉభెంత్రరగ 

ఎనఽనకోఫడ్ాి డె. 1976 నఽెండ్డ 1977 వయఔు రణిజమ ఱకాభెంత్రరగ తన ళ వలనెందిెంచాడె. 

1980లో జనతా పమిీ తయురత ఇెందిమ గెంధ ీభయల ఎనఽనకోఫడ్డనుడె, ఇెందిమ గెంధీ 

అతనిని ఉతతయరదేశ్ భుకమభెంత్రరగ నిమరెంచిెంద.ి 

iv. అతనఽ ఉతతయ రదేశ్ మషిరెంలోని న ైఋత్ర పర ెంత జిలాు లలోని గర ఱణ పర ెంతాలలో భుకమెంగ 

తీవరబ ైన సభసమ అభన ఫెందిపో ట్ల దొెంఖతనాలనఽ తగిగెంచే కయమఔరభాలు చేస్డె. 1983లో 

త్రమిగి రణిజమ భెంత్రరగ దవిని ప ెందాడె. 

v.  1989 ఎనినఔలలో మజీవ్ గెంధీని దవినఽెంచి తొలగిెంచట్టనికి, అతనికి వమత్రమ ఔెంగ 

రభక్ష్యలు, ఫటయతీమ జనతా పమిీతో ఔలళ ఔ ఔట్ర ఏమట్ల చేమడ్ానికి అతనఽ 

ఫటధమత వఴ ెంచాడె. 

vi. 1984 స్యాత్రరఔ ఎనినఔల తయురత ఫటయతదేశ 10వ క బన ట్ లో ఆమిథఔ భెంత్రరగ మజీవ్ గెంధీచే 

ఎనఽనకోఫడ్ాి డె. మజీవ్ భనసఽులో ఉనన ల ైళ న్ు మజ్ (రబుతా నిమెంతరణ) తొలగిెంునఽ 

ఔరబేణా అభలు చేస్డె.  



 

 

vii. ఆమిథఔ భెంత్రరగ ఉనన కలెంలో అతనఽ ఫెంగయెం  ైనఽనలు తగిగెంచడెం దాామ, జుత  చేళన 

ఫెంగయెంలో కొెంత ఫటగనిన పో య్సఽలఔు ఇవాడెం దాామ ఫెంగయెం అఔరభ యరణానఽ 

నిమోధిెంచాడె. అతనఽ ఆమిథఔ ఱకలో ఎన్ఫో ర్సుబ ెంట్ల డ్ెైమ ఔిమ ట్ ఔు అస్ధాయణ 

అధికమలనిచాిడె. మజీవ్ గెంధ ీఅతనిని ఆమిథఔ భెంత్రర దవి నఽెండ్డ తొలగిెంచాడె. 

viii. 1986 భామిి 24న మజీవ్ రధానిగ ఉనన సభమెంలో ఫో ఫో ర్సు ెందెం ఔుదమిెంద.ి ళాడ్డష్ 

ఔెం న్స ఏభ ఫో ఫో ర్సు ఔెం న్స నఽెంచి 1437 కోట్ు  యౄపమల కయుితో కొనడ్ానికి ెందెం 

ఔుదిమిెంద.ి  

ix. ఫటయతదేశెం, ళాడన్ రబుతాాలోు ని  దదల భధమ జమిగిన అవఔతవఔల  ైదిలి స్మిెంచాడె. ఈ 

అెంశెం మజీవ్ గెంధ ీ రబుతాానిన ఔుది ళెంద.ి  దాని  ై దమముత  చేభెంచడ్ానికి భుెందే 

అతనిని కమబన ట్ నఽెండ్డ తొలగిెంచాయు. దాని పయౌతెంగ అతనఽ కెంగ రస్ పమిీ సబమతాానికి, లోక్

సబ సబమతాానికి మజీనాభా చేస్డె. 

x. కెంగ రస్ పమిీ నఽెండ్డ ఫమట్టకి వచిిన తయురత ళెంగ్ అయుణ్ న హరూ , అమిఫ్ లహభభద్ కాన్ 

లతో ఔలళ జనమోమి  యుతో రత్రక్ష్ పమిీని పర యెంమెంచాడె. 1988 అకోి ఫయు 11 న జనతాపమిీ 

సెంకీయణెం నామఔుడె జమరకశ్ నామమణ్ జనభదినెం సెందయబెంగ మజీవ్ గెంధీని వమత్రమ కిెంచ ే

పమిీల ైన జనమోమి, జనతాపమిీ, లోక్దళ్, కెంగ రస్ (ఎస్) పమిీలనఽ ఔయౌ జనతాదళ్ పమిీని 

స్థ ెంచాడె. జనతాదళ్ పమిీకి అధమక్షుడ్ెైనాడె. 



 

 

xi. వి..ళెంగ్ 1989 డ్డళ ెంఫయు 2 న ఫటయత దేశ 7వ రధానభెంత్రరగ దవీ ఫటధమతలు చేట్టి డె. 

1990 నవెంఫయు 10 వయఔు ఔ సెంవతుయెం లో  రధానభెంత్రరగ నిచేస్డె. 

xii. భెండల్ ఔరషన్ ఫటయతదేశెంలోని స్భాజిఔ, విదామయెంగ ర నఽఔఫడ్డన తయఖతేల 

మిళథతేలని అధమమనెం చేళ  ఔఱషన్. దీనిని 1979 జనవమి 1 న అట్ట జనతాపమిీ కి 

చెెందిన ఫటయత రధానభెంత్రర లమమాీ దేఱయ్ చ ే పర యెంమెంచఫడ్డనద.ి ఆ కలెంలో ఏమట్ల 

చేళన ఔరషన్ ఛెైయభన్ గ బ..భెండల్ వమవహమిెంచాడె.  

xiii. కెంగ రస్ పలనలో సఽభాయు 10 సెంవతుమలు భెండల్ ఔఱషన్ నిరేదిఔ ఫుటి్ దాకలు 

అభపోభెంద.ి త్రమిగి కెంగ రస్ రబుతాెం తనబ  ై వి.. ళెంగ్ రబుతాెం ఏయడ్డన తయురత 

భెండల్ ఔఱషన్ నిరేదిఔఔు తన రబుతా ఆమోద భుదర రేస్డె. 

xiv. 10,000 కిలోఱట్యు యథమాతర చేళ 1990 అకోి ఫర్స 30న అయోధమ చేయుకోరలని రణాయఔ 

రేసఽఔునన యథమాతర అయోధమఔు చేయఔ భుెందే సభళతూర్స వదద ఱెంత్రబదరతలఔు విగాతెం 

ఔలుఖఔుెండ్ా ఉెండ్ేెందఽఔు అధాాన్స అమ సఽి ఔు ళెంగ్ ఆదేశెంచాడె. దీని పయౌతెంగ ఫటయతీమ 

జనతా పమిీ రబుతాానికి భదదతే ఉసెంహమిెంచడెంతో లోక్సబలో ళెంగ్ అవిఱాస తీమభనానిన 

ఎదఽమకకనానడె. 

xv. అతనఽ 142–346 ఒట్ుతో అవిఱాసెంలో ఒడ్డపో భే భుెందఽ "ఱయు ఎట్లవెండ్డ ఫటయతదేఱనిన 

కోయుఔుట్లనానయు?" అని విక్ష్యలనఽ పయుబ ెంట్లలో రశనెంచాడె. నేషనల్ పరెంట్లలోని కొనిన 



 

 

పమిీలు, రభక్ష్యలు భాతరబే అతనిని సభమిథెంచాభ. ళెంగ్ 1990 నవెంఫయు 7 న తన 

దవికి మజీనాభా చేస్డె. 

xvi. వి..ళెంగ్ ఎభుఔల భజా కమనుర్స, భూతరెండ్ాల ర ైపలమెంతో ఫటధడ్డ 2008 నవెంఫయు 27న 

నామఢడయ్ు లోని అపో లో ఆసఽత్రరలో భయణిెంచాడె. 

కీరడలు 

ళివ్ ళభత్ నెంఫర్సవన్ @ ట్ెసఽి  ఫటమట్ుబ న్ మమెంకిెంగ్ు : 

 

i. ఫటయత ఒ నర్స భమాెంక్ అఖమాల్ ట్ెసఽి  మమెంకిెంగ్ులో తొయౌస్మి ట్టప్-10లోకి వచాిడె. తాజాగ 

రఔట్టెంచిన ఫటమట్ుబ న్ మమెంకిెంగ్ులో (700 పభెంట్లు ) దో  మమెంఔులో నియౌచాడె.  

ii. భమోర ైు క  ిన్ విమట్ కోఴ ు  (928) మ ట్టెంగ్ పభెంట్ునఽ భమిెంత బ యుఖుయుచఽఔునానడె. 

నెంఫర్సవన్ మమెంఔర్స ళివ్ ళభత్ (931)ఔు అతనఽ క వలెం 3 పభెంట్ు  దాయెంలో నియౌచాడె.  

iii. చతేశార్స ుజామ 4, యహాన   5 మమెంఔులు స్ధిెంచాయు. ఫౌలయులో అశాన్.. ఔ స్థ నానిన బ యుఖు 

యుచఽఔుని 9వ మమెంఔులో నియౌచాడె. 

 

అయుణ్ జ ైట్రు  ళ ిడ్డమెంలో ఖెంయర్స  మిట్ ఒ స్ి ెండ్ : 



 

 

 

i. ఒ నర్సగ ఫటయత కిరక ట్ఔు ఎనోన అదఽబత విజమాలెందిెంచిన భాజీ ఆట్గడె గౌతమ్ ఖెంయర్స 

 మిట్ దియ్ులోని అయుణ్ జ ైట్రు  (పమోజ్ష్ట కోట్టు ) ళ ిడ్డమెంలో ఒ స్ి ెండ్ ఏమట్ెైెంది. 

ACES Awards ceremony on Jan. 12 in Mumbai : 

 

i. 2019 లో అతేమతతభ ఫటయతీమ కీరడలనఽ జయుుఔునే సో్ రి్సస్ి ర్స ACES అరయుి ల మ ెండవ 

ఎడ్డషన్ 2020 జనవమి 12 న భుెంఫ ైలో జయుఖుతేెంద.ి 

ii. ఈ సెంవతుయెం ఫటయతీమ కీరడ్ాకయులు భునఽ ననడా లేని విధెంగ విఫటగలలో మణిెంచాయు. 

ఫటమడ్డభెంట్న్ రెంచ ఛాెంమన్లప్లో సాయణెం స్ధిెంచిన తొయౌ ఫటయతీమమలుగ P.V.ళెంధఽ 

చమితర సిలిెంచిెంది. 

iii. ఆళ ి రయౌమాలో తొయౌస్మిగ ట్ెసి్ ళమీస్ గ యౌచి ఫటయత ుయుషేల కిరక ట్ జట్లి  ఫయ్మబ ైన 

సమిహదఽద నఽ జభెంచడెం, వనేి  రెంచ ఔప్లో ళ ఱప ైనల్ఔు చేయుకోవడెం, ఇెందఽలో మోఴ త్ శయభ 

ఐదఽ ళ ెంచమీలు స్ధిెంచడెం, దక్ష్డణాపరక, ఫెంగు దేశ్తో జమిగిన హ మ్ ట్ెసి్ ళమీస్నఽ క  వసెం 

చేసఽకోవడెం లాెంట్టవి జమిగభ. 





 

 

 ✍  కభ ెంట్ అ ైర్స్ 28 నఴెంఫయు 2019 Thursday ✍ 

 Daily Current affairs prepared from Eenadu, The Hindu news papers and 

bankersadda, Wikipedia, Google etc.. 

జాతీమ యహయతలు 

Lok Sabha passes Bill banning e-cigarettes : 

  

i. Health Minister Harsh Vardhan told the Lok Sabha that the Union government’s 

move to ban the sale of electronic cigarettes was a ‚pre-emptive strike‛ before the 

new form of intoxication spreads as the companies making them were looking at 

India as an attractive market.  

ii. He made these remarks during the passage of a Bill in the Lower House that bans 

the sale of e-cigarettes with a penal provision of up to six months imprisonment or 

a fine of up to ₹50,000 or both. 



 

 

ఇతయ భహశుహర ా లు / క ెందర పహయౌత పహర ెంణాల యహయతలు 

భశృభహశర  ా18ఴ భుఖ్యభెంత్రరగహ ధేడె ఉదధవ్ ఠహక ే రభాణెం. కహెంగ సే్కు లకర్స దవి. ఎన్స్నకూ ఉ 

భుఖ్యభెంత్రర : 

  

i. ఫదధ  వతరే ఴులే పహర ణమితరే లుగహ భాభిన యేళ భభహఠహ గడడన  ై షభికొతత  అదాయమెం మొదలు 

కహఫో ణ ెంథ!ి శిఴలేన-ఎన్స్న-కహెంగ సే్ కయౌలకట్టర గహ ‘భశృ వికహస్ ఆఘాడ’ీ రబుణాాన్నన 

ఏభహట్టచేమఫో తేధానబ.  

ii. కట్మి నెంచి శిఴలేన అదిత్ర ఉదధవ్ ఠహక  ే భశృభహశర  ా 18ఴ భుఖ్యభెంత్రరగహ రభాణెం 

చేమనధానయు. ఉ భుఖ్యభెంత్రర దవి ఎన్స్నకూ, లకర్స దవి కహెంగ సే్కు దకకనధానబ. 

iii. తన తెండుర, శిఴలేన ఴయఴశూహథ కుడె ఫాల్ ఠహక  ేదషభహ భహయయ్లలో  పాగెంగహ లు కీలక రషెంగహలు 

చేలన శియహజీ పహయుకలల ఉదధవ్ గుయుయహయెం(Nov 28) లఎెంగహ రభాణెం చేమనధానయు. 

iv. ఠహక  ేకుట్టెంఫెం నెంచి రబుతాెంలల దవి చేట్టరన ణొయౌ ధేతగహ ఉదధవ్ భికహయుడ  షాఱరెంచనధానయు. 

శిఴలేన తయపున లఎెం నఠఫెకూకన భూడో  ధేతగహనఽ ఘనత శూహదిెంచనధానయు. గతెంలల ఆ పహభటర 

తయపున భధోసర్స జోఱ, ధాభహమణ్ భహణ ేభుఖ్యభెంతరే లుగహ న్నచేరహయు. 

v. భశృభహశరలాల గభిశఠ ెంగహ 43 భెంథి భెంతరే లుగహ ఉెండేెందకు అఴకహవెం ఉెంట్టెంథ.ి పర ర ట్ ెం లకర్స 

కహయథాస్ కొలెంఫకర్స ఎఫెెలేయలణ  రభాణ లాకహయెం చేబెంచాయు.  



 

 

భ ెండె క ెందర పహయౌత పహర ెంణాల వియ్నెం : 

i. థాథరా -ధాగర్స సయేయ్, దభణ్ థీవ్ క ెందర పహయౌత పహర ెంణాల వియ్ధాన్నకూ ఉథేదశిెంచిన బలుో న లలక్షబ 

ఆమోథిెంచిెంథ.ి ఇకన  ై ఈ భ ెండుెంట్టన్స కయౌన ‘‘థాథరా -ధాగర్స సయేయ్- దభణ్ థీవ్’’ క ెందర పహయౌత 

పహర ెంతెంగహ ఴయఴసభిశూహత యు.  

ii. ఏ ణేథ ీ నెంచి అభలలో కూ ఴచేేథ ీ తభహాత రకట్టశూహత యు. ఫెయుగ ైన లేఴలు అెంథిెంచడఫే వియ్నెం 

ఉథేదవభన్న స ెం రహఖ్ షశృమ భెంత్రర జి.కూశన్భ డుడ  చెపహయు. 

State’s 1st Vulture Conservation to set up by UP Government : 

 

i. అెంతభిెంచిపో తేనన భహఫెందల జధాపాన భియక్ుెంచడాన్నకూ క రదాన దవలల, ఉతతయ రథేశ్ 

రబుతాెం భశృభహజ గెంజ జిలాో లలన్న ఫహభ ెండా పహర ెంతెంలల భహశర  ా మొట్రమొదట్ట భహఫెందల 

షెంయక్షణ భభిము న ెంకెం క ెంథరా న్నన ఏభహట్ట చేషత ెంథ.ి 

ii. భూడె దరహఫాద ల ఴయఴదిలల థేవెంలల భహఫెందల జధాపాలల 40 మియౌమనో నెండు 19,000 కు 

తగిినట్టో  భహయఴయణ భెంత్రర ణెయౌపహయు. 

Chattisgarh declares Guru Ghasidas National Park as tiger reserve : 

 



 

 

i. కొభిమా జిలాో లలన్న గుయు ఘాలథాస్ ధేశనల్ పహర్సక న ుయౌ భిజర్సా గహ రకట్టెంచాలన్న ఛతీత షిర్స 

రబుతాెం న్నయణబెంచిెంథ.ి భుఖ్యభెంత్రర బూనేశ్ ఫాగ ల్ అధయక్షతన ఛతీత షిర్స భహశర ా ఴనయపహర ణి ఫో యుడ  

షభాయేవెంలల ఈ న్నయణమెం తీషకుధానయు. 

ii. రషత తెం భహశర ెాంలల భూడె ులుల న్నలాలు ఉధానబ, అవి భజాూర్స జిలాో లల ఇెందరఴత్ర, 

గహభిమాఫెంద లలన్న ఉథాెంత్ర-లతధాథ ిభభిము బలాస్ ూర్స లలన్న అచనక్ భార్స. 

iii. గుయు ఘాలథాస్ జాతీమ ఉథాయనఴధాన్నన 2014 లల ులుల షెంయక్షణ క ెందరెంగహ రకట్టెంచడాన్నకూ 

జాతీమ ులుల భియక్షణ అతాభిట్ీ (NTCA) ఆమోదెం ణెయౌనెంథ.ి 

ల ైన్్ అెండ్ ట్ కహనలజీ  

న్నెంగిక గలన న్నఘా కనన. కక్షయలలకూ కహభటర రహట్-3 ఉగసేెం. నఎస్ఎల్వీ-ల47 రయోగెం విజమఴెంతెం : 

   

i. షభిసదద లలో  న్నఘా కోషెం అణాయధన్నక శూహెంక త్రక భిజాా నెంణ , ూభిత షాథేశీ భిజాా నెంణ  

యౄకలన చేలన కహభటర రహట్-3 ఉగశేృన్నన రహషత రయేతతలు న్నభ దశిత కక్షయలల రయేవన ట్ార యు. 

ii.  శీపేర ట్టర  శీభేహభులు ధెలో యు జిలాో లలన్న షతీశ్ ధఴన్ అెంతభిక్ష రయోగ క ెందరెం శుహర్సలల భ ెండో  

రయోగ యేథిక నెంచి పో లార్స రహట్టల ైట్ లాెంచ్ యెళికల్-ల47 న్నులు చిభుెకుెంట్ృ న్నెంగిలలకూ 



 

 

దఽషక యోెంథ.ి భనథేరహన్నకూ చెెంథిన కహభటర రహట్-3ణ పహట్ట, అఫెభికహకు చెెంథిన 13 ధాధో 

ఉగశేృలన న్నభ దశిత కక్షయలలకూ మోషక యోెంథ.ి 

iii. రయోగ యేథిక నెంచి ఫమలుథేభహక ధాలుగు దవల విజమఴెంతభమాయబ. న్నభ దశిత కక్షయన 

చేభహక భహక ట్ నెంచి ఉగశేృలు కొకకకట్టగహ విడుపోమాబ.  

iv. రయోగెం తభహాత కహభటర రహట్-3 నెంచి అెంట్ాభికట్టకహలలన్న ఇశోూర  క ెంథరా న్నకూ షెంక ణాలు అెంథాబ. 

భూడో  తభహన్నకూ చెెంథిన బూభిశీలన ఉగసేెం కహభటర రహట్-3. థీన్నన్న ళ ై భ జలయశన్ ఎర్సత ఇఫేజిెంగ్ 

ఉగసేెంగహ ఇశోూర  రహషత రయేతతలు యౄపర ెంథిెంచాయు.  

v. షభిసదద లలో  బదరతన కట్టర థిట్రెం చేమడాన్నకూ ఇెందలల రణేయక ఇఫేజిెంగ్ ఴయఴషథలుధానబ. 

ఉగయేహద శిబభహల ఫర ట్ోలన భభిెంత దగియగహ(జూమ్) తీల ేఅఴకహవెం ఉెంథి.  

vi. ఇథ ిల ైన్నక న్నఘాకు ఎెంతగహధో ఉయోగడనెంథ.ి రకాత్ర వితేత ల షభమాలలో నఽ కహభటర రహట్-3 

లేఴలెంథిెంచనెంథ.ి ఇశోూర  ఇట్టథాకహ కహభటర రహట్ లభటస్లల 9 ఉగశేృలన కక్షయలలకూ 

ెంననటో్బెంథ.ి 

Defence News 

India to host naval drill Milan 2020 @Vizag : 

    
i. పాయత ధావికహదళెం భాభిేలల మిలట్భట డురల్ ‘మిలన్ 2020’ న న్నయాళిెంచనెంథ,ి ఇథ ిఅధేక 

థేరహల పాగశూహాభాయన్నన చఽషత ెంథ.ి 



 

 

ii. పాయతథేవెంణ  యక్షణ షసకహభహన్నన ెంచకుధ ేదక్ుణ ఆలమా, ఆగ నమాలమా, ఆరకహ భభిము 

మూయప్ నెండు 41 థేరహలన ఈ డురల్ కోషెం ఆశృాన్నెంచాయు. 

iii. MILAN అెంట్ే ‘Multilateral Naval Exercise’ (ఫసృపహక్ుక ధావికహ యహయమాభెం). 

iv. శూహర ఫ్ ట్ాక్్, ఎెంఴర్సడ లర భిెంగ్ గూేప్ ఴెంట్ట న్నభహెణాతెక యషయ చయయల థాాభహ ళిెందఽ 

భశృషభుదర పహర ెంతెంణ  షశృ లేనసూయాక విథేశీ థేరహలణ  రబుతాెం షసకహయ కహయయకభేాలన 

అనషభిషత ెంథ.ి 

v. షసకహయ యెంగహలలల శూహభయథయెం న ెంు, ఫెభ ైన్ డొఫైెన్ అఴగహసన, శిక్షణ, ళ ైడోరగే, శూహెంక త్రక 

షశృమెం, కహభహయచయణ యహయమాభెం ఉధానబ. 

అయహయుడ లు 

Indian journalist Neha Dixit recipients of International Press Freedom Award : 

 

i. Indian journalist Neha Dixit has receipt 2019 International Press Freedom Awards. 

This award is awarded by Committee to Protect Journalists (CPJ), a non-profit 

organization whose aim is to enable journalists to work without the fear of reprisal. 

ii. Dixit received the award for her reports on sex trafficking scandals in India by 

Investigative reporter in Miami Herald, Julie k.Brown. 



 

 

భయణాలు 

Ex-Navy Chief Admiral Sushil Kumar dead : 

 

i. Former Navy Chief Admiral Sushil Kumar passed away at the Army’s Research 

and Referral Hospital in Delhi. He was 79. 

ii.  Admiral Kumar was the 16th Chief of Naval Staff and oversaw Naval operations 

during the Kargil conflict of 1999. 

Explorer Barbara Hillary passes away at 88 : 

 

i. Barbara Hillary, who was in her 70s when she became the first black woman to 

officially make it to the North and South Poles, has died at 88.  

ii. She had retired from a nursing career and survived separate occurrences of 

breast and lung cancer when she started travelling in the Arctic. 

భుఖ్యఫైెన భటజులు 

జోయత్రభహఴు పులే భయణెం : 28 నఴెంఫయు 1890 



 

 

 

i. జోయత్రభహఴు గటవిెందభహఴు పులే (1827 ఏనరల్ 11 - 1890 నఴెంఫయు 28) క పాయతీమ 

శూహభాజిక కహయయకయత, ఫేదావి, కుల ఴయత్రభ క శూహభాజిక షెంషకయత భభిము భశృభహశరకాు చెెంథిన 

యచబత.  

ii. అతన కులెం నేయుణ  తయతభహలుగహ, అన్ననయకహలుగహ అణచియేతకుగుభ ెైన ఫడెగు, ఫలళీనఴభహి ల 

రజలకు ఆతెల థథయయెం కయౌెంచి, యహభి సకుకల కోషెం పో భహడు, శూహదికహయత కలనకు కాఱ 

చేలనభసన్సముడె. అతన పాయతథేవెంలల కుల విఴక్షకు ఴయత్రభ కెంగహ కోట్ాో థ ిరజాన్సకెం కోషెం, 

నేద, అణగహభిన, అెంట్భహన్న రజల సకుకల కోషెం పో భహడాడె. 

iii. అతన అెంట్భహన్నతనెం, కులఴయఴషథ  న్నయౄెలనణ  పహట్ట భళిమోదధయణకు కాఱ చేశూహడె. 1873 

ల న రెంఫయు 24న , పులే తన అనచయులణ  కయౌల, థిగుఴ కులాల రజలకు షభాన సకుకలన 

పర ెందట్ాన్నకూ షతయరోధక్ షభాజ (శూర ల ైట్ీ ఆఫ్ లకర్స్ ఆఫ్ ట్ృర త్) న ఏభహట్ట చేరహడె. 

iv. పులే ఫాయౌకల కోషెం మొదట్ట పహఠరహలన 1848 లల ూధాలల పహర యెంమెంచాయు. అతన 

వితెంతేఴుల కోషెం క గాశృన్నన కడా శూహథ నెంచాడె. పాయతథేవ ఫాయౌకల కోషెం క పహఠరహల 



 

 

పహర యెంమెంచిన మొట్రమొదట్ట శూహథ న్నక పాయతీములలల ఈ జెంట్ ఉధానయు. విదయ యొకక 

విశీాకయణన షభభిథెంచిన మొదట్ట షెంషకయత కడా ఆమన. 

కీడేలు 

Bhubaneswar, Rourkela to host 2023 men’s hockey WC : 

  

i. 2023 ుయుశేల రెంచ కప్కు ఆత్రథయమిచేే నగభహన్నన ఎఫ్ఐళ చ్ నేయు న ట్రడెంణ  డురహ 

థేవెంలల శృకీ ట్ోయనఫెెంట్లకు క ెందరెంగహ కొనశూహగుతేెంథ.ి  

ii. క థేవెం కీడేలల నరమిమర్స ట్ోయనఫెెంట్ యొకక ఴయుష షెంచికలన స స్ర చేమడెం ఇథే 

మొదట్టశూహభి, కహన్స అథే నగయెం భ ెండెశూహయుో  స స్ర చేమడెం కడా రణేయకతన 

షెంతభిెంచకుెంట్టెంథ.ి 

iii. అబణ,ే ఈశూహభి, బుఴధేవార్స (2018 డఫుో యలకూ ఆత్రథయెం ఇచిేెంథ)ి యౄభ కలాలలన్న బజు ట్ానమక్ 

శృకీ లేరడుమెంణ  స లరెంగ్ సకుకలన ెంచకుెంట్టెంథ.ి 

iv. రెంచ కప్ అధేథి FIH కోషెం శృకీలల ట్ోయనఫెెంటో్ భహకహశర . థీన్నకూ క న్నభిదశర రభాణెం ఉెండాయౌ 

భభిము రషత తెం బుఴధేవార్స భభిము ఢుయో్లకు భాతరఫే శూౌకభహయలు ఉధానబ. ఇుడె 

యౄభ కలా కడా ఉెంథ,ి ఇథ ిఅప్గ డే్ కహయహయౌ. 





 

 

 ✍  కయ ెంట్ అఫ ైర్సష 29 నఴెంబరు 2019 Friday ✍ 

ఇతర యహష్టహర ా లు / కైెంద్ర తృహయౌత తృహర ెంతాల వహరతలు 

ADB approves 2nd tranche of USD 150 mn for West Bengal : 

 

i. యహశర ెాంలో మూలధన ప ట్టర బడెలు, మౌయౌక షద్తృహయాలన ప ెంచడాతుకూ శ్చిమ బ ెంగహల కు 

150 మియౌయన్ డాలరల (షమారు 1,065 కోట్ల  రౄతృహయలు) రుణాతున ఆసయా  అతేఴాద్ధధ 

బ్యెంకు ఆమోద్ెం తెయౌపెంద్ధ. 

ii. రభుతఴ రెంగ షెంషథ ల ఆయథథక ఆయోగహయతున ునరుద్ధ యథెంచడాతుకూ శ్చిమ బ ెంగహల లో షమగర ఆయథథక 

షెంషకరణలన కొనసహగథెంచడాతుకూ 300 మియౌయన్ డాలరల (షమారు రౄ .1,130 కోట్టల ) 

రుణాతున ADB బో రుు  ఆమోద్ధెంచెంద్ధ. య ెండె విబ్గహలలో మధయషథ ఴయయ చట్ర్ లన రవేవప ట్ర డెం 

మయథయు ఇెంట్ిగైరట్ెడ్ ట్్క్సష మాతుట్యథెంగ్ సషర మ్ అమలు ఙేయడెం ఆమోద్ధెంచెంద్ధ. 

అెంతయహా తీయ వహరతలు 

తృహక్స స ైన్ాయధధతి ద్వీ కహలెం తొృ డుగథెంు : 

 
i. తృహకూసహథ న్ స ైన్ాయధధతి జనరల కమర్స జావేద్ బజాఴ ద్వీ కహలాతున మయో ఆరు న్ెలల తృహట్ట 

ప ెంచతూ తృహకూసహథ న్ షపరెంకోరుర  ఆద్ేశహలు జాయీ ఙేసెంద్ధ.  



 

 

ii. అమత ే ద్వీ కహలెం తొృ డుగథెంు, ునయథనయామకెంప  ై తృహరలభ ెంట్ట చట్ర ెం ఙేయాయౌష ఉెంద్ెంట్ృ 

శరతే విధధెంచెంద్ధ. ద్ీతున అమలు ఙేసహత మతు రభుతఴెం హామీ ఇచిెంద్ధ. రధాతు ఇమాాన్ఖాన్కు 

జనరల బజాఴ అతయెంత షతునహితేడె కహఴడెం విశేశెం. 

హాెంకహెంగ్ ఉద్యమకహరులకు మద్ద తేగహ అభ యథకహ చట్ర ెం : 

 
i. హాెంకహెంగ్లో రజాసహఴమయెం కోషెం తోృ యహడెతేనన ఉద్యమకహరులకు మద్ద తేగహ రౄతొృ ెంద్ధన క 

తలుల ప  ైఅభ యథకహ అధయక్షుడె డొ న్ాలు  ట్రెంప్ షెంతకెం ఙేశహరు. ద్ీతుప  ైఙెైన్ా తీఴరెంగహ మెండుడుెంద్ధ.  

ii.  హాెంకహెంగ్కు రషత తెం రతేయక ‘అభ యథకహ వహణిజయ యథశీలన’ సో ద్ా ఉెంద్ధ. ఇద్ధ ఈ తృహర ెంత ఆయథథక 

ఴయఴషథ కు ఉయోగడెత ెంద్ధ. ఈ సో ద్ాన కహతృహడెకోవహలెంట్ే హాెంకహెంగ్కు షయథడున సహథ మలో 

షఴయెంరతితిత  ఉెంద్తు అభ యథకహ విద్ేశహెంగ శహఖ ఏట్్ ధర వీకయథెంఙాయౌష ఉెంట్టెంద్తు తాజా చట్ర ెం 

షశర ెంఙేసోత ెంద్ధ. 

iii.  హాెంకహెంగ్లో మానఴ సకుకల ఉలల ెంఘనకు కహరకుల ైన ఙెైన్ా, హాెంకహెంగ్ అధధకహరులప  ైఆెంక్షలక 

ఇద్ధ వీలు కయౌషత ెంద్ధ.  

స ైన్ష అెండ్ ట్ెకహనలజీ  
పఎస్ఎలవీ-స48 రయోగెం డుస ెంబర్స 11న : 
i. బ్రత అెంతయథక్ష రయోగ కైెంద్రభ ైన శీరతొృ ట్ిర  శీరయహములు న్ెలల రు జిలాల లోతు షతీశ్ ధఴన్ సపస్ 

స ెంట్ర్స ష్టహర్స నెంచ ఴఙేి న్ెల 11న తోృ లార్స శహట్ిల ైట్ లాెంచ్ వెహికల-స48న 

రయోగథెంచనన్ానరు. 



 

 

ii. పఎస్ఎలవీ-స48 ద్ాఴయహ యీశహట్-2తెఆర్స1త తృహట్ట విద్ేశహలకు ఙెెంద్ధన ఉగరహాలన తుయీీతకక్షయలో 

రవేవప ట్ర నన్ానరు. 

Defence News 

Bipin Rawat to be first Chief of Defence Staff : 

 

i. General Bipin Rawat to be first Chief of Defence Staff. He will end his tenure as the 

Army Chief in December 2019. 

ii. He will take over as the first Chief of Defence Staff – a four-star position being 

created as part of a defence management overhaul. He will get a term of 2 years as 

the CDS. 

iii. He took over as the 27th Chief of Army Staff on 31 December 2016 after General 

Dalbir Singh retired. 

India & Japan holds Mine Countermeasure Exercise (MINEX) 2019 : 

 

i. A maiden bilateral exercise between the Indian Navy and the Japanese Maritime Self 

Defence Force (JMSDF) have conducted Mine Countermeasure Exercise (MINEX) 

2019 at Kochi, Kerala. 



 

 

ii. Officials of the Indian Navy and from the warships Bungo and Takashima of 

JMSDF’s Minesweeper (a naval ship that is deployed in removing naval mines) 

Division 3, commanded by Captain Seiji Ikubu took part in the exercise. 

ఆయథథక అెంశహలు 

రౄ.10 లక్షల కోట్ల కు యథలయన్ష మాయ కట్ విలుఴ. తొయౌ బ్రతీయ కెంప తూగహ యథకహరుు  : 

   

i. రౄ.10,000 కోట్ల  తెైమైాసక లాబ్తున ఆయథాెంచన బ్రతీయ తొయౌ ప ైవైేట్ కెంప తూగహ యథలయన్ష 

తుయౌచెంద్ధ. షపరు మాయ కట్ విలుఴ రౄ.10,00,000 కోట్ల కు ఙేయథెంద్ధ. ఆ ఴయకైత ముకైశ్ అెంబ్తూ.. ఆ 

కెంప తూ యథలయన్ష ఇెండసర సా్. 

ii. కెంప తూ మాయ కట్ విలుఴ రౄ.10 లక్షల కోట్ల  భ ైలుయహమతు ఙేయథెంద్ధ. ఈ ఘనత సహధధెంచన తొయౌ 

బ్రతీయ కెంప తూ ఆర్సఐఎల కహఴడెం గమన్ారసెం.  

iii. 2020-21లో రుణ రహిత కెంప తూగహ మాయైెంద్కు సౌద్ీ ఆయహమ్కోత  కుద్రుికునన బ్యీ ెంద్ెం 

ఙేషకుెంద్ధ.  

షద్షషలు 

47th All India Police Science Congress begins in Lucknow : 

 



 

 

i. 47ఴ ఆల ఇెండుయా తోృ య్స్ స ైన్ష కహెంగ రస్ (AIPASC) లకోనలో తృహర రెంభభ ైెంద్ధ. ఈ 

కహరయకరమాతున ుద్ఙేియథ ల ఫ్ర న్ెెంట్ గఴరనర్స, యథట్ెైర్సు ఐపఎస్ అధధకహయథ కూరణ్ బేడు తృహర రెంతేెంఙారు. 

ii. ఉతత ర రద్ేశ్ తోృ య్షలు సో ెం మెంతిరతఴ శహఖ, బూయయో ఆఫ్ తోృ య్స్ యీస ర్సి అెండ్ డెఴలప్ భ ెంట్ 

షసకహరెంత  లకోనలోతు తోృ య్ష రధాన కహయహయలయెంలో ఈ కహరయకరమాతున తురఴహిషత న్ానరు. 

iii. ఈ కహరయకరమెం యొకక 6 స శనల లో, తోృ య్ష అధధకహరులు, విద్ాయవేతత లు, యథశోధకులు, న్ాయయ 

మయథయు శహసత యై తుుణులు తమ తరా లన షమయథెంచనన్ానరు. 

సతుమా వహరతలు 

‘ఇఫ 2019’ విజైతలు : 

 

i. గోవహలో తొమిిద్ధ యోజుల తృహట్ట అట్ర హాషెంగహ జయథగథన ఇెంట్యైనశనల ఫయౌెం ఫ సర ఴల ఆఫ్ ఇెండుయా 

(ఇఫ) షఴయోీ తషవహలు ముగథశహమ.  

ii. ఉతత మ చతరెం (గోల ు న్ పకహక్స అవహర్సు) : తృహయథరకలష (ఫ రెంచ్) 

iii. ఉతత మ నట్టడె (సలఴర్స పకహక్స అవహర్సు) : సవ్జారా్స (మయథఘెలాల  - తోృ రుిగీస్) 

iv. ఉతత మ నట్ ి(సలఴర్స పకహక్స అవహర్సు) : ఉష్టహజాద్వ్ (మాయ్ ఘాట్ - మయహఠీ) 

v. ఉతత మ ద్రవకుడె : యౌజో జోస్ ప యౌలస షయీ (జయౌలకట్టర  - మలయాళెం) 

vi. స శల జూయయీ అవహర్సు : బ లన్ (ఙెైతూస్) 



 

 

vii. స శల భ నశ న్ : హెలల యో (గుజయహతీ) 

viii. ఐసఎఫ్ట్ీ-యున్ెసో క గహెంధీ అవహర్సు : రువహెండా ద్రవకుడె యథకహయోు  సహల ఴట్ిర 

ముఖయభ ైన యోజులు 

29 November - International Day of Solidarity with Palestinian People (తృహలసత న్ా 

రజలత  అెంతయహా తీయ షెంఘీబ్ఴ ద్ధనెం) 

  
i. తృహలసత న్ా రజలత  అెంతయహా తీయ సహయౌడాయథట్ ీద్ధనెం UN- ఴయఴసథ కాత ఆఙారెం. నఽయయార్సకలోతు 

ఐకయయహజయషమితి రధాన కహయహయలయెంలో,  అలాగై జ తూవహ , వియన్ాన మయథయు న్ెైయోతలోతు 

ఐకయయహజయషమితి కహయహయలయాలలో కహరయకరమాలు జరుగుతామ. 

ii. ద్ీతుతు 2003, డుస ెంబర్స 1 న గమతుెంఙారు. తృహలసత న్ా రజల అషమరథ సకుకల వహయయామెంప ై 

కమిట్ీత  షెంరద్ధెంచ, ఐకయయహజయషమితి షచవహలయెం యొకక తృహలసత న్ా సకుకల కోషెం డువిజన్ 

రతేయక సహిరక కహరయకరమాలన తురఴహిషత ెంద్ధ. 

JRD ట్్ట్్ 26ఴ ఴరధెంతి  : నఴెంబర్స 29, 1993 

 



 

 

i. జ .ఆర్స.డు.ట్్ట్్ (జూల  ై 29, 1904 - నఴెంబర్స 29, 1993) బ్రతద్ేవు రముఖ 

తృహయథశహర మికవేతత  మయథయు తొయౌ విమాన ఙోద్కుడె. ఈయనకు 1992లో బ్రతరతన ురసహకరెం 

ఇఴఴబడుెంద్ధ. 

ii. తృహయయథస్ లో జతుిెంచన ఈయనన "జ హ్" లేక "జైఆయీు"గహ షెంబో ధధసహత రు. ఈయన తయౌల తౄహర నష 

ద్ేవషథ యహలు కహఴడెంత , ఈయన ఫ రెంచ బ్శన ముద్ట్ ి బ్శగహ న్ేరుికున్ానడె. 1929లో 

ఈయన బ్రతద్ేవములోన్ ేముట్ర ముద్ట్ ిప ైలట్ ల ైస నష తొృ ెంద్ాడె.  

iii. 1932 లో ఈయన బ్రతద్ేవు తొయౌ వహణిజయ విమానసపఴలన ట్్ట్్ ఎమర్స ల ైన్ష పపరుత  

రవేవప ట్్ర డె. 1946లో అద్ధ "ఎమర్స ఇెండుయా"గహ రౄతృహెంతరెం ఙెెంద్ధెంద్ధ. తయహఴతికహలెంలో 

ఆయన బ్రతద్ేవు తృౌరవిమానయాన పతామసుడెగహ రవెంసెంబడాు డె. 

iv. 34 ఏళళ ఴయషలో ఆయన ట్్ట్్ వహయతృహరషెంషథ లకు ప ట్టర బడుద్ాయీ షెంషథ అమన ట్్ట్్ షన్ష 

షెంషథ కు ఙెైరినగహ బ్ధయతలు ఙేట్ిర 1991 ఴరకు ఆ ద్విలో కొనసహగహడె. 

v. 1954 లో ఫ రెంచ్ రభుతఴెం అయనకు అవహరుు  తుచిెంద్ధ. జ ఆర్సడు ట్్ట్్ తన 89ఴ ఏట్ 1993 లో 

సఴటా్రలెండ్లోతు జ తూవహలో మరణిెంఙాడె. ఆయనన తృహయథస్లోతు ప ర్స ష ైజ్ విశహనవహట్ికలో 

ఖననెం ఙేశహరు.  

vi. ఇెండుయన్ తృహరలభ ెంట్, అసహధారణెంగహ ఏ రభుతఴ యహజకీయద్వీ అనభవిెంచతు సహమానయ 

తృౌరుడెైన ఆయనకు తువహయగహ షభన వహమద్ా వేసెంద్ధ. మహాయహశర  ా మూడె యోజు 

షెంతాద్ధన్ాలుగహ రకట్ిెంచెంద్ధ. 



 

 

కీరడలు 

ఉలలో అజాూ సహర ెండ్ : 

 

i. ట్ీమ్ఇెండుయా మాజీ క ప ర న్, హెైద్యహబ్ద్ కూరక ట్ షెంఘెం (హెచ్సఏ) అధయక్షుడె మసిద్ 

అజసరుద్ీద న్కు గౌరఴెం ద్కూకెంద్ధ.  

ii. ఉల సపర డుయెంలో సహర ెండ్కు అజసర్స పపరు ప ట్్ర లతు హెచ్సఏ ఎప క్సష కౌతుషల తురీమెంచెంద్ధ. 

Bajrang finally gets his Khel Ratna. Sports Minister Rijiju awards National honours to 

four : 

    

i. Bajrang Punia, who missed out on receiving the Rajiv Gandhi Khel Ratna earlier this 

year due to his preparations for the World Championships, was handed over the same 

by Sports Minister Kiren Rijiju. 

ii. The Asian and Commonwealth champion won bronze at the competition in Nur-

Sultan, Kazakhstan, in September to secure an Olympic spot in the 65kg category. 

iii. Punia, who was honoured with Padma Shri this year, had caused a stir after being 

ignored for the Khel Ratna last year but was the unanimous choice this time around. 



 

 

iv. Also receiving their respective Arjuna Awards on the occasion were National record-

holders quartermiler Muhammad Anas and shotputter Tejinderpal Singh Toor while 

Toor’s coach Mohinder Singh Dhillon was conferred the Dronacharya Award. 

 >>>>>>>>>>>>>>>>  End of the day  <<<<<<<<<<<<<<<< 

  

RIp to the yesteRday’s Rape and muRdeR vIctIms of dR. pRIyanka 

reddy at Shadnagar & Manasa at Hanmakonda.. 

 

తిట్్ర యౌషెంద్ధ తోృ య్షలన, చట్్ర లన, తృహయౌెంఙే న్ాయకులన కహద్ !! 

తేెంచవేయాయౌషెంద్ధ మానఴుతు రౄెంలో ఉనన ముగహడు కర రభ ైన ఉన్ాిద్ు 

ల ైెంగథక వహెంఛలు, చట్ృర  ఆఴయథెంచతోృ తేనన విశ షెంషకాతి.. 

కహయెండుల వహక్స, యహయయ్లు, నశర యథసరెం, కుట్టెంబెంలో కయథకూ ఉద్య యగెం షమషయకూ 

యథష్టహకరెం కహఴు !! 

న్ా అనకునే్ సొ ెంత మతుషకూ ఏద్య  కయోజు అనకొతు షెంఘట్న జయథగథతే త ఴయకూతగతెంగహ 

క సహధారణ మతుషలో అషల ైన ఙైెతనయెం, కస, ఆలోచన ుట్ర ఴు.. 





 

 

 ✍  కమ ెంట్ అప ైర్స్ 30 నఴెంఫయు 2019 Saturday ✍ 

జాతీమ రహయతలు 

శ్రలీెంకకు యౄ. 3,229 కోట్ల  యుణెం రకట్ ెంచిన రధాని మోదీ : 

 

i.  శ్రలీెంక అధయక్షునిగహ ఫాధయతలు చేట్ ిన అనెంతయెం ణొయౌ విదేశ్ర యయట్న నిమితతెం గోట్ఫామ 

మహజక్ ఫాయత్ ఴచాాయు. 

ii. రధాని నమైెందర మోదీ, గోట్ఫామ వివిధ అెంఱహల ై చయాలు జమినుహయు. షభుదరమానెంలో బదరత, 

తమిళ బ ైనామటిలు, భత్యకహయుల షభషయలు చయాకు ఴచాాభ. బదరత యెంగెంలో యషయెం 

షసకమిెంచకోరహలని నియణభెంచాయు. 

iii.  శ్రలీెంకకు 450 మియౌమన్ డాలయల (షభాయు యౄ. 3,229 కోట్ల )  షలబతయ యుణెం (ల ైన్ ఆఫ్ క డీిట్) 

ఇఴవనననట్టి  మోద ీ రకట్ ెంచాయు. ఇెందలో తీఴరరహద నియౄూలనకు 50 మియౌమన్ డాలయుల  

(యౄ.358 కోట్టల ) కైట్ాభెంచాయు. 

షరెంకోయుి  కొతత  మోషిర్స. త్రరవిధ దయాలు, నాయమాధికహయుల ఴయఴహామహలు జళిస్ ఎన్.వి.యభణ 

ధమహూషనెం మిధిలోకి : 

  



 

 

i. ధికకయణ, ఎనినకలు, ఴెనృమస్కహయస్, సహభాజిక నాయమెం, రతయక్ష-మోక్ష ననలు తదితయ 

కైషలన జళిస్ ఫో ఫడే  చఽసహత యు. వీట్ ణో నుహట్ృ విచాయణ కమిశన్లు, కెం నీ చట్ాి లు, ‘ట్రా య్’, 

‘ళ నౄ’, ఫాయతీమ మిజయువ ఫాయెంకు తదితయ కైషలు కడా ఆమన విచాయణ మిధిలోన ే

ఉనానభ. 

ii. జళిస్ ఎన్.వి.యభణ సహయథయెంలోని ధమహూషనెం త్రరవిధ దయాలు, నుహమహమియౌట్మట, నశిమిహాయెం, 

కిమీినల్, సహధాయణ ళవిల్ అెంఱహలు, నాయమాధికహయులు, షరెం, ఴెైకోయుి లు, జిలాల  

నాయమసహథ నాలు, ట్్ైఫైుయనళల  ఉదయ యగులకు షెంఫెంధిెంచిన కైషలన విచామిషత ెంద.ి  ఈ కైషలణో 

నుహట్ట రబుతవ నుహర ెంగణాల నెంచి ఖాళీ చేభెంచడానికి షెంఫెంధిెంచిన అెంఱహలనఽ విచామిషత ెంద.ి 

ఆమిిట్రరశన్ అెంఱహలన షరహలు చేషఽత  దాఖలభయయ ళ శల్ య్వ్ ట్ శనల , రహణిజయయబ ైన 

లారహదేవీలు, సహగయచట్ాి ల మిధిలోకి ఴచేా అెంఱహలకు షెంఫెంధిెంచిన కైషలన ధమహూషనెం 

విెంట్టెంద.ి 

iii. జళిస్ అయుణ్ మివ ీధమహూషనెం.. బూళేకయణ, ర ైదయకయాఱహలలోల  రరేఱహనికి షెంఫెంధిెంచిన కోట్ా, 

చటి్ఫదధ  షెంషథల ఉతతయువలన షరహలు చేళ ేఅళైల , విదాయషెంషథలకు గుమితెంునకు షెంఫెంధిెంచిన 

కైషలన చఽషత ెంద.ి రహట్ ణో నుహట్ృ మోక్షననల కైషలు, కోయుి  ధికహకయకైషలు, సహధాయణ 

నుౌయ కైషలు, ఇెంజినీమిెంగ్, ర ైదయ కయాఱహలోల  రరేఱహలు, ఫదియ్లకు షెంఫెంధిెంచిన కైషలన 

విచామిషత ెంద.ి 



 

 

iv. జళిస్ అయుణ్ మివ ీధమహూషనెం.. బూళేకయణ, ర ైదయకయాఱహలలోల  రరేఱహనికి షెంఫెంధిెంచిన కోట్ా, 

చటి్ఫదధ  షెంషథల ఉతతయువలన షరహలు చేళ ేఅళైల , విదాయషెంషథలకు గుమితెంునకు షెంఫెంధిెంచిన 

కైషలన చఽషత ెంద.ి రహట్ ణో నుహట్ృ మోక్షననల కైషలు, కోయుి  ధికహకయకైషలు, సహధాయణ 

నుౌయ కైషలు, ఇెంజినీమిెంగ్, ర ైదయ కయాఱహలోల  రరేఱహలు, ఫదియ్లకు షెంఫెంధిెంచిన కైషలన 

విచామిషత ెంద.ి 

v. జళిస్ ఆర్స.ఎఫ్. నామిభన్ ధమహూషనెం కుట్టెంఫ చట్ాి లు, సహముధ, నుహమహమియౌట్మట దయాల 

కైషలు, య్జు ఴయఴహామహలు, రబుతవ, సహథ నిక షెంషథలు చేషకున ేెందాల కైషలు చఽషత ెంద.ి 

vi. జళిస్ ఆర్స ఫానభత్ర సహయథయెంలోని ధమహూషనెం కహమిూక, అదదద  చట్ాి లు, బూ చట్ాి లు, తదితయ 

కైషలన చఽషత ెంద.ి 

ళడి షవచఛతకు బమోసహ. ఆబయణాలు, కయాఖెండాలకు 2021 జనఴమి 15 నెంచి హాల్భామికెంగ్ 

తనిషమి : మహమ్ విలాస్ నుహవరహన్ 

  

i. ఫెంగహయెంణో చేళే ఆబయణాలు, కయాకాతేలకు హాల్భామికెంగ్ 2021 జనఴమి 15 నెంచి తనిషమి 

చేషఽత  కైెందరరబుతవెం నియణమెం తీషకుెంది. దేవరహయతెంగహ ఎకకడ తమాయు చేళనా, వికభీెంచినా 

హాల్భామికెంగ్ ఉెండాయౌ్ెంద.ే  



 

 

ii. దీనికి షెంఫెంధిెంచి నోట్ పకైశన్ ఴచేా జనఴమి 15న విడెదల చేసహత భని, ూమితసహథ భ అభలుకు 

ఏడాద ి గడెఴు ఇసహత భని కైెందర వినియోగదాయుల ఴయఴహామహల భెంత్రర మహమ్ విలాస్ నుహవరహన్ 

ర లలడిెంచాయు. 

iii. ఆబయణాల వికైతీలెందయౄ ఫాయతీమ రభాణాల భెండయౌ (నౄఐఎస్) ఴదద  తనిషమిగహ నమోద 

చేషకోఴడెంణో నుహట్ట హాల్భామికెంగ్ చేళన ఆబయణాలు, కయాఖెండాలే వికభీెంచాయౌ్ 

ఉెంట్టెందనానయు.  లేకనోు ణ ే యౄ. లక్ష నెంచి ఫెంగహయెం విలుఴ ై అభద మ ట్ల  ముతతెం ఴయకు 

జమిభానా, ఏడాది జ ైలు ఉెంట్టెందని ఴెచామిెంచాయు. 2000 ఏరల్ నెంచి ఆబయణాలకు హాల్

భామికెంగ్ రేమడెం షవచఛెందెంగహన ేఅభలఴుణోెంద.ి 

iv. 2017 అకోి ఫర్స 12 నెంచి ఫూయమో ఆఫ్ ఇెండిమన్ సహి ెండరే్స్ చటి్ెం-2016 

అభలుచేషత నానయు. ఇకమీదట్ అనిన ఫెంగహయునగలకు, షవయణకయాకాతేలకు నౄఐఎస్ హాల్

భామికెంగ్న తనిషమిచేషఽత  రెంచ రహణిజయ భెండయౌ (డఫూల యట్ీఒ) ర బ్ళ ైట్లో నిఫెంధనలు 

 ట్ ిెంద.ి  

v. క ఆబయణానికి హాల్భార్సక రేళేెందకు యౄ.50 భాతరబే ఛామిి డెతేెంద.ి అెందఴలల  ఈ 

నిఫెంధన ఴలల  వికమీదాయల  ై అదను ఫాయబేమీ డద. కొనగోలుదాయలకు భాతరెం ణాభు 

చదయౌలెంచిన డఫుికు తగిన షవచఛత కయౌగిన ఫెంగహయెం లబయభఴుతేెంద.ి  

ణదలెంగహణ రహయతలు 

ఴెచ్ఐవీ ఴెైదమహఫాద్లోనే అధికెం. మ ెండె భూడె సహథ నాలోల  కమటెంనగర్స, నల్గ ెండ : 



 

 

  

i. ఴెచ్ఐవీ భసభాూమి మహష్టహి ా నిన ర నానడెతన ే ఉెంద.ి దేవెం ముతతమీూద 2017లో కొతతగహ 

నమోదదైన కైషలోల  అతయధికెం ణదలెంగహణలోనిర.ే  

ii. మహశిెాంలో ఉభూడ ిజిలాల ల నుహర త్రదికన చఽళేత ... ఴెైదమహఫాద్లో రహయధిగషీథ లు అతయధికెంగహ ఉననట్టల  

గుమితెంచాయు. డిళ ెంఫయు 1న రెంచ ఎభడ్స్ నిరహయణ దినెం షెందయభెంగహ ట్ీ సహక్స్(ణదలెంగహణ మహశి ా

ఎభడ్స్ నిమెంతరణ షెంషథ) గణాెంకహలన ర లలడిెంచిెంద.ి  

అెంతమహి తీమ రహయతలు 

2రేల కిలోమీట్యల ఆఴయౌకి కహమిాచా ళ గ : 

i. అబ జాన్ ఴమహా ధాయ అడఴులోల  చదలమైగిన కహమిాచా రఫాఴెం 2రేల కిలోమీట్యలకు నుహకుణోెందని 

ణాజా అధయమనెంలో ణేయౌెంద.ి ఈ అగినకీలల ఴలల  దక్షిణ అబ మికహలోని ఆెండదస్ యవతఱరణీిలో 

ఴిభానీనదాలు కమిగినోు తేనానమని ేమ్కెంద.ి 

ii.  అడఴులు కహయౌనోు ఴడెం ఴలల  ర లుఴడే భళ ఴెంట్  ఏమోసహల్ మైణుఴులు గహయౌ దావమహ ఆెండిమన్ 

ఴిభానీనదాలకు చేయుతేనానమని మిఱోధకులు ణదయౌనుహయు.  

iii. దీనిఴలల  అకకడ ిభెంచ చాలా తకుకఴగహ షఽయయకహెంత్రని మహఴయతనెం చదెందిసోత ెందని, ఴిభానీనదెం 

రేగెంగహ కమిగినోు ణోెందని చదనుహయు. 

 
EU Parliament declares climate emergency : 



 

 

  

i. The European Union’s legislature has declared a climate emergency, in a symbolic 

move aimed at increasing pressure on the incoming European Commission to take a 

stronger stance on climate change. 

ii. The parliament voted 429/225 with 19 abstentions to call the increasing 

environmental challenges linked to climate change an emergency. 

iii. The climate declaration was passed in Strasbourg during a European Parliament 

debate on the upcoming United Nations’ COP25 climate summit. 

iv. The summit kicks off on 2nd December in Madrid. EU lawmakers urged the 

European Commission to fully ensure all relevant legislative and budgetary proposals 

are fully aligned with the 1.5-degrees-Celsius target limit on global warming. 

v. The resolution calls on the EU to cut emissions by 55 per cent by 2030 to become 

climate neutral by 2050. 

ళ ైన్్ అెండ్స ట్్కహనలజీ  
ISRO transfer space-grade Li-Ion cell technology to BHEL : 

  
i. ళేస్-గైడీ్స యౌ-అమాన్ కణాలన ఉతత్రత  చేమడానికి ఇసోర  తన షవదేశ్ర సహెంకైత్రక మిజాా నానిన 

ఫాయత్ ఴెవీ ఎలకిిికల్్ యౌమిట్్డ్స (ఫెల్-BHEL) కు ఫదియ్ చేళెంద.ి  



 

 

ii. యౌ-అమాన్ ళ ల్ ఉతత్రత  సహెంకైత్రక మిజాా నానిన షెంనుహదిెంచడానికి ఫెల్ భామిా 2018 లో ఇసోర ణో 

ట్్కహనలజీ ఫదియ్ ెందెం  ైషెంతకెం చేళెంద.ి 

iii. ఈ ఉతత్రత  సౌకయయెం రధానెంగహ ఇసోర  భమిము ఇతయ ఴూయహాతూక యెంగహలకు యౌ-అమాన్ ళ ల్ 

అఴషమహలన తీమహాలని లక్షయెంగహ  ట్టి కుెంద.ి ఫెల్ ఇతయ జాతీమ / రహణిజయ అనఴయతనాలన 

తీయాడానికి యౌ-అమాన్ కణాలన ఉతత్రత  చేమఴచా భమిము అభూఴచా, ఇది ళేస్-గైడీ్స 

ళ ల్న తగిన విధెంగహ షఴమిెంచడెం దావమహ ఖయుా తగిగెంుకు దామితీషత ెంద.ి 

iv. ఫెల్ కమహణ ట్కలోని ఫెెంగళొయు షమీెంలో యౌ-అమాన్ ఉతత్రత  సౌకమహయనిన ఏమహట్ట చేళ ేనిలో 

ఉెంద.ి 

Defence News 

Rajnath to inaugurate 3rd edition of Military Literature Festival : 

   

i. Defence Minister Rajnath Singh will inaugurate the 3-day-long Military Literature 

Festival (MLF) on 13 December 2019 at Chandigarh. 

ii. The event would present an international level forum to foster and preserve the 

exchange of knowledge related to military literature and associated works. 

iii. The 10 books of noted defence and literary authors would also be released on 

occasion. 

iv. This year, the event would commemorate Indian participation in the Burma 

Campaign in World War II, the 75th anniversary of which falls next year. 



 

 

Indian Army successfully test-fired 2 Spike LR missile in MP : 

 
i. ఫాయత ళ ైనయెం భధయరదేశ్లోని మోసో  ఴదద 2 ళ ైక్స లాెంగ్-మైెంజ్ మాెంట్ ీట్ాయెంక్స క్షిణులన 

విజమఴెంతెంగహ మటక్షిెంచిెంద.ి ళ ైక్స 4 ఴ తయెం క్షిణ,ి ఇద ి 4 కిలోమీట్యల మిధిలో ఏదదైనా 

లక్షయయనిన ఖచిాతతవెంణో నిభగనెం చేషత ెంద.ి ఫాయతదేవెం తన జానృణాలో ఫాగెంగహ ళ ైక్స క్షిణిని 

కయౌగి ఉనన 33 ఴ దేవెంగహ అఴతమిెంచిెంది. 

ii. క్షిణికి కహలులు, మిశ్రయౌెంచడెం భమిము నవీకమిెంచగల సహభయథయెం ఉెంది, ఇెంనుహకి్స నుహభెంట్న 

గుమితెంచడానికి ప ైర్సకు గణనీమబ ైన సౌలఫాయనిన అెందిషత ెంద.ి ఇద ి రేమై ట్ామ గట్ మిడ్స-ఫ లల ట్కు 

భామై సహభమహథ యనిన కడా కయౌగి ఉెంద.ి ప ైర్స తకుకఴ లేదా అధిక థెం నెండి కహలులు 

జయడానికి అఴకహవెం ఉెంది. 

ఆమిథక అెంఱహలు 

Moody’s expects Centre’s fiscal deficit to rise to 3.7% : 

 

i. గోల ఫల్ మైట్ ెంగ్ ఏజ నీ్ భూడీస్ కైెందర ఆమిథక దరఴయ లోట్ట జిడిలో 3.7% కి చేయుకుెంట్టెందని 

ఆశిసోత ెంది. రషత త ఆమిథక షెంఴత్మహనికి (2019-20) లోట్టన 3.3 ఱహతెంగహ ఉెంచాలని కైెందరెం 



 

 

లక్షయెంగహ  ట్టి కుెంద,ి అభణ ే ఇద ి రషత త ఆమిథక షెంఴత్యెం ముదట్  ఆయు న లలోల  ఫడదిట్ 

అెంచనాలో 92.6 ఱహణానికి చేయుకుెంద.ి 

ii. అనిన మహశి ారబుణావలకు, ఆమిథక లోట్ట 3% ఉెంట్టెందని అెంచనా. ఆమిథక లోట్ట అెంట్ర రబుతవ 

ఖయుాణో నోు యౌళేత  దాని ఆదామెంలో కొయత. ఇది జిడి యొకక ఱహతెంగహ ల కికెంచఫడెతేెంద ిలేదా 

ముతతెం డాలయుల  ఆదామానికి మిెంచి ఖయుా చేసహత యు. 

షదష్లు 

Kishan Reddy inaugurates 1st Intl. Conf on “Landslides Risk Reduction and 

Resilience” : 

 

i. నఽయ ఢియ్లలో "కొెండచమిమలు తగిగెంచే భమిము ళథత్రసహథ కత"   ై1 ఴ అెంతమహి తీమ షదష్న 

సోెంభెంత్రర మహశి ాభెంత్రర నుహర యెంనెంచాయు. 

ii. కొెండచమిమలు ఴెంట్  వితేత లన ఊఴిెంచడానికి సహెంకైత్రక మిజాా నానిన అనఴాదిధ చేమాలని 

భమిము నష్టహి నిన తగిగెంచడానికి తవయగహ షెందిెంచడానికి భౌయౌక షదనుహమాలన అనఴాదిధ 

చేమాలని షభారేవెం లుునిచిాెంద.ి 



 

 

iii. కొెండచమిమలు రెంచ దాలిని ఆకమాిెంచాభ, ఎెందకెంట్ర అవి షభాజాలు, వుషెంద, 

మహయఴయణెం  ై ఫామట నష్టహి నిన కయౌగిసహత భ. రకాత్ర ర ైమటణాయలకు దీయఘకహయౌక మిష్టహకమహలన 

కనగ్నడెంలో ఈ షభారేవెం చాలా దఽయెం ర ళైత ెంది. 

   Appointments 

Tata Comm board appoints A S Lakshminarayanan as MD and CEO : 

 

i. The Board of Tata Communications (Tata Comm) appointed Amur Swaminathan 

Lakshminarayanan as the managing director (MD) and chief executive officer (CEO) 

of the telecom company for a term of five years with effect from 26 November 2019. 

ii. Prior to joining Tata Comm, Lakshminarayanan was the president and CEO of TCS, 

Japan where he was in charge of accelerating the company’s market opportunity and 

developing the brand in the region. 

Reports/Ranks/Records 

నోూ ర్సి్ మిమల్ట్్ైెం కుఫడయుల  జానృణాలో 9ఴ సహథ నెం. అగసీహథ నెంలో జ ఫ్ ఫెజోస్ : 

 

i.  నోూ ర్సి్ మిమల్ ట్్ైెం (మోజురహమట) రెంచ కుఫడయుల జానృణాలో మిలమన్్ ఇెండళి సా్ యౌమిట్్డ్స (ఆర్స

ఐఎల్) అధిత్ర భుకైశ్ అెంఫానీ 9ఴ మహయెంకుకు ఎగఫాకహయు.  



 

 

ii. 2019 షెంఴత్మహనికి నోూ ర్సి్ యౄను ెందిెంచిన రహమాిక జానృణాలో అెంఫానీ 13ఴ మహయెంకు ను ెందిన 

షెంగత్ర ణదయౌళెంద.ే ఇుడె మోజురహమట జానృణాలో ఆమన నాలుగు మహయెంకులన 

బ యుగుయుాకోఴడెం గభనాయహెం.  

iii. మిలమన్్ ఇెండళి సా్ లేయు ఇట్ీఴల ఫాగహ  యగడెంణో మోజురహమట అతయెంత శ్రభీెంతేల జానృణాలో ణొయౌ 

10 భెందిలో భుకైశ్కు సహథ నెం లనెంచిెంద.ి  

iv. నోూ ర్సి్ మిమల్ట్్ైమ్ కుఫడయుల జానృణాలో అబ జాన్ ఴయఴసహథ కుడె, ళఈఒ జ ఫ్ ఫెజోస్ 

అగసీహథ నెంలో నియౌచాయు.  

BOOKS 

MHRD launches 3 books for children namely Kumbh, Garam Pahad and Dilli ki Bulbul : 

 

i. Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ launched 3 books which are a 

collection of stories for Children namelyKumbh, Garam Pahad and Dilli ki Bulbul 

(Sindhi edition) in New Delhi. 

ii. Authored by a popular writer of children’s books and travelogues Dr Anita Bhatnagar 

Jain. She is an officer of Indian Administrative Services (1985 batch). 

iii. The three books are a collection of stories for children and have brought out 

environmental issues and topics like socio-cultural unity& cultural heritage in a very 

simple and interesting manner. 



 

 

భయణాలు 

జనుహన్ భాజీ రధాని నకసో నే భాత్ర : 

 

i. జనుహన్ భాజీ రధాని మవుఴిమో నకసో నే కననభూఱహయు. ఆమన ఴమష 101 ఏళైల . 1982 

నెంచి 1987 భధయ రధానిగహ నిచేఱహయు.  

ii. మ ెండయ  రెంచ ముదధెంలో ఒట్మిణో కుదేల ైన జనుహన్న త్రమిగి గహడిన  టి్డెంలో కీలకనుహతర 

నోు లెంచాయు.  

iii. అబ మికహ అధయక్షుడిగహ మ్నాలే్ మటగన్ ఉననుడె ఆ దేఱహనికి యక్షణ యెంగ సహెంకైత్రక మిజాా నానిన 

ఫదలాభెంచడెం గభనాయహెం. మటగన్ ఆమిథక ళదాధ ెంణాల రఫాఴెంణో దేవెంలోని మ ైలేవ, ట్్యౌకహెం 

యెంగహలన  ైరైేట్ీకమిెంచాయు. 

భుఖయబ ైన మోజులు 

Computer Security Day : November 30 

   

i. కెంూయట్ర్స ళ కయమిట్ ీ డే 1988 లో నుహర యెంబబ ైెంది, కెంూయట్యుల  ఇళలలో షయవరహయత  

చదెందకనోుభనా, షయవసహధాయణెం అఴుతేనానభ.  



 

 

ii. 1980 లలో కెంూయట్యల రహడకెం  మిగిెంద,ి భుఖయెంగహ రహయనుహయెం భమిము రబుతవెంలో, 

భమిము ఇెంట్మ నట్ నుహర యెంబ దవలో ఉెంద.ి 

ఐ.క . గుజరా ల్ 7ఴ ఴయధెంత్ర : నఴెంఫయు 30, 2012 

 

i. ఇెందర్స కుభార్స గుజరా ల్ (డిళ ెంఫర్స 4, 1919 - నఴెంఫయు 30, 2012) 13ఴ ఫాయతదేవ 

రధానభెంత్రర, దౌతయరేతత . 

ii. అవిఫాజిత ెంజాబ్ లోని జీలెం (రషత త నుహకిసహత న్) లో క గౌయఴనీమబ ైన ెంజానౄ ఖతీర 

(ఴయతక కులెం) కుట్టెంఫభులో ుట్ ిన గుజరా ల్ సహవతెంతరయ నోు మహట్ెంలో చయుకుగహ నుహల్గ ని, 

1942లో కివట్ ఇెండిమా ఉదయభ షభమెంలో జ ైలుకు ర యాాడె. 

iii. ఫాయత మహజకీమాలలో షెంచలనాతూక షభమబ ైన జూన్ 1975లో గుజరా ల్ ఇెందిమహ గహెంధ ీ

భెంత్రరఴయగభులో షభాచాయ భమిము రషయణ ఱహఖా భెంత్రరగహ నిచేఱహడె.  

iv. జూన్ 12, 1975న అలహాఫాద ఉననత నాయమసహథ నెం 1971 ఎనినకలలో ఇెందిమహగహెంధ ీ

చటి్ఴయత్రమైక చయయలకు నుహలడాే యని నియణభెంచి ఆబ  ఎనినకన యదద  చేషఽత  తీయునిచిాెంద.ి 

గుజరా ల్ యష్టహయలో ఫాయతీమ మహమఫామిగహ నిమమితేడమాయడె. 1980లో ఇెందిమహ గహెంధ ీత్రమిగి 



 

 

అధికహయభు చేట్రిషమికి, భాసో కలో ఫాయతీమ దౌతయరేతతగహ గుజరా ల్, 1979లో సో విమట్ 

షభాఖయ యొకక ఆఫ్హఘ నిసహత న్ దమహకభీణన ఖెండిెంచేెందకు ఆబ న ెంచాడె.  

v. ఫాయత భాజీ రధాని ఐకై గుజరా ల్ (93) అనామోగయెంణో కననభూఱహయు. ఴూమిత్రతేత ల 

షెంఫెంధిత రహయధిణో గుమహగ వ్లోని ఆషత్రరలో చికిత్ ను ెందత తేదిఱహవష విడిచాయు. దేఱహనికి 

12ఴ రధానిగహ 1997 ఏరల్ నెంచి 1998 భామిా ఴయకు గుజరా ల్ నిచేఱహయు.  

vi. ఎభమ ినీ్ షభమెంలో ఇెందిమహగహెంధ ీరబుతవెంలో షభాచాయ ఱహఖ భెంత్రరగహ నిచేఱహయు. 1919 

డిళ ెంఫర్స 4న జనిూెంచిన ఇెందర్స కుభార్స గుజరా ల్ సహవతెంత్ర నోు మహట్ెంలో నుహలుెంచకునానయు. 

1942లో కివట్ ఇెండిమా ఉదయభ షభమెంలో జ ైలుకు ర యాల యు. 1980లో కహెంగ సీ్ నుహమటిని 

వీడాయు. 1989లో జలెంధర్స నెంచి లోక్సషబకు ఎనినకమాయయు.  

vii. వీ ళెంగ్ రబుతవెంలో విదేఱహెంగ ఱహఖ భెంత్రరగహ ఫాధయతలు నియవమితెంచాయు. దేర గౌడ తమహవత 

మున ైట్్డ్స పరెంట్ రబుణావనికి నేతాతవెం ఴఴిెంచి రధానిగహ ఫాధయతలు నియవఴిెంచాయు. గుజరా ల్ 

షతీభణ ిలలా గుజరా ల్ ెంజానౄ, ఴిెంద,ీ ఆెంగల... తదితయఫాశలో అనేక యచనలు చేఱహయు. గుజరా ల్ 

సో దయుడె షతీశ్ గుజరా ల్ రభుఖ చితరకహయుడె. 

viii. 1975లో అతయఴషయ మిళథత్ర విధిెంచినుడె గుజరా ల్కైెందర షభాచాయ రసహయఱహఖభెంత్రరగహ 

ఉనానయు. అనెంతయెం కొెంతకహలెం సో విమట్మూనిమన్లో ఫాయత మహమఫామిగహ దవీఫాధయతలు 

నియవఴిెంచాయు.వీళెంగ్ నేతాతవెంలోని జనణాదళ్లో చేమిన నుహమటిలో చయుక ైన నుహతర నోు లెంచాడె.  



 

 

ix. 1989లో వీ ళెంగ్ నేతాతవెంలో ఏయడిన నేశనల్ పరెంట్ రబుతవెంలో విదేఱహెంగభెంత్రరగహ 

ఴయఴసమిెంచాయు. 1996లో దేర గౌడ సహయథయెంలో ఏయడిన మున ైట్్డ్స పరెంట్ షమహకయులోనఽ 

విదేఱహెంగభెంత్రరగహ దవీఫాధయతలు చేటి్డెం విఱరశెం. విదేఱహెంగభెంత్రరగహ ఉననుడె గుజరా ల్ 

ళదాద ెంతెం అన ేనఽతన ళదాద ెంణానిన విదేశ్రవిధానెంలో రరేవ ట్ాి యు. 

కీడీలు 

6 ఫెంతేలోల  5 విక ట్టల . అనభనయ మిథన్ షెంచలన ఫౌయౌెంగ్. ట్ీ20లోల  కొతత  రెంచ మికహయుే  : 

    

i. ేషర్స అనభనయ మిథన్ షెంచలనెం షాలిెంచాడె. 6 ఫెంతేలోల  5 విక ట్టల  తీళ ట్2ీ0లోల  కొతత  రెంచ 

మికహయుే  న లకొలాడె.  

ii. కమహణ ట్క తయపున భుసహత క్స అయ్ ట్ోమటన ళ మీప ైనలోల  సమిమాణా  ైఅనభనయ ఈ పట్ సహధిెంచాడె.  

iii. ట్ీ20లోల  నాలుగు ఫెంతేలోల  నాలుగు విక ట్టల  తీళన శ్రలీెంక సహి ర్స లళత్ భయౌెంగ (నఽయజిలాెండ్స ై, 

2019) రెంచ మికహయుే  న లకొలాడె. ట్2ీ0లో కై ఒఴమోల  ఐద విక ట్టల  తీళన ణొయౌ ఫౌలర్సగహ మిథన్ 

రెంచ మికహయుే  షాలిెంచాడె. 

iv. భుసహత క్స అయ్ ట్2ీ0 ట్ోమటనలో కమహణ ట్క, తమిళనాడె ట్్ైట్ ల్ కోషెం తలడననానభ.  

v. యెంజీ, విజయ్ సజామ , భుసహత క్స అయ్ ట్ోమటనలోల  హాయట్ రక్స సహధిెంచిన ఏక ైక ఆట్గహడె మిథన్ 

భళీల ళఏళలోకి షచిన్, లక్షూణ్ : 




