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ఒకే  సిరీస్లో ఐదు శతకాలు సాధించిన 

తొలి  వెసిటిండీస్ మాజీ క్రికెటర్ క్కె ై డ్  

వాల్కా ట్ 
*  రోహిత్ కన్నా  ముందు వెస్టుండీస్ మాజీ క్రికెటర్ క్కె ై డ్  

వాల్కా ట్ తొలిసారి ఒక స్రీస్లో ఐదు శతకాలు 

సాధుంచాడు.  

*  1955లో ఆస్ట్రటలియా x 

వెస్టుండీస్ జటడ మధ్య  

జరిగిన టెస్టట స్రీస్లో ఈ 

రికార్డు నెలకొలా్క డు. 

*  ఓపెనర్ రోహిత్శర్మ  ఈ 

క్రరరుంచకప్లో ఇరా టికే 

పూర్ైనై లీగ్ దశలో మొతుైం ఐదు శతకాలు 

నమోదుచేస్ క్రరరుంచకప్ చరిక్రతలో ఈ ఘనత 

సాధుంచిన తొలి క్రికెటర్గా రికార్డు సృష్టుంచాడు. 

*  దుంతో క్రరరుంచకప్లో హిట్మాయ న్ శతకాల సుంఖ్య  

ఆర్డి చేరి సచిన్తో సమానుంగా నిలిచాడు.  

*  న్యయ జిల్కుం్తో తలరడనుండగా రోహిత్ మరోసారి 

చెలరేగితే క్రరరుంచకప్లో మొతుైం ఏడు శతకాలు 

సాధుంచిన తొలి క్రికెటర్గా సచిన్న ముంచిపోతాడు.   
 

విశాఖలోని హిందుసాాన్ షిప్యార్్

కు10వేల కోట్లడ ఆర్ర్్ను ర్క్షణ 

మింక్రితవ శాఖ కేటాయించిింది 

 
* విశాఖ్లోని హిుందుసాాన్ ష్ప్యార్ు (హెచ్ఎస్ఎల్) 

చరిక్రతలోనే తొలిసారిగా రూ. 10 వేల కోటడ విలువైన 

ఆర్ ుర్న ర్క్షణ ముంక్రితవ శాఖ్ కేటాయుంచిుంది. 

*  ఈ ఆర్ ుర్లో భాగుంగా ఐదు భారీ యుదధనౌకలిా  హెచ్

ఎస్ఎల్ నిరిమ ుంచనుంది. 
 
 

 
 

* 78 సుంవతస రాల చరిక్రత కలిగిన ష్ప్యార్ు ఇపా్ప డు 

ఒకాో టి 45 వేల టనా ల బర్డవుండే, యుదధనౌకలన 

బహుళ క్రరయోజన్నలకు అనవగా నిరిమ ుంచనుంది. 

*  నేర్డగా యుద్ధధలోడ  పాలొ్గనడుం, యుద్ధధలోడ  ఉనా  

ఇతర్ నౌకలు, స్బబ ుందిి అవసర్మైన సామక్రగి, 

ఆహారానిా  భారీఎతై్తన అుందిుంచే మాతృనౌకల్కడ  

(మదర్ష్ప్స ) కూడా అవి రవలు 

అుందిుంచగలుగుతాయ. 

*  మొదటి యుదధనౌకన న్నలుగేళడలోపే నిరిమ ుంచి 

ఇవావ లిస  ఉుంటుంది. 

*  అధున్నతన సాుంకేిక సహకార్ుం కోసుం టరీా  

దేశుంలోని అనా డోలు ష్ప్యార్ుతో ఒరా ుందుం 

కుదుర్డు కోనుంది.  

* యుదధనౌకల డిజైనడ, నిరామ ణానిి అవసర్మైన పూరి ై

సాుంకేిక రరిజా్ఞన్నలిా  కూడా అనా డోలు సుంస ాబదిలీ 

చేయనుంది. 

* హిుందుసాాన్ నౌకానిరామ ణ కేుంక్రదుం (Hindustan 

Shipyard Limited) భార్తదేశప్ప తూర్డా తీర్ుంలో, 

ఆుంక్రధ్క్రరదేశ్ రాస్ట్్టుంలో విశాఖ్రటటణుంలో ఉనా ది. 

* ఇది ఆధునిక భార్తదేశప్ప మొటటమొదటి 

నౌకానిరామ ణకేుంక్రదుం. 

* 1941 జూన్ 22న డా. రాజుంక్రద క్రరసాద్ దనిి 

శుంకుసాారన చేశాడు. 

*  స్ుంధయా క్ ట్  నేవిగే్న్ కుంపెనీ లిమటె్ లో 

భాగుంగా వాల్చుంద్ హీరాచుంద్ అనే పారిక్రశామకవేత ై

దనిని క్సాాింుంచాడు. 

* అరా ట్లడ  దనిని స్ుంధయా ష్ప్యార్ు గా ింలిచేవార్డ. 

*  భార్తదేశానిి సావ తుంక్రతయ ుం వచిు న ింమమ ట 

నిరిమ ుంచిన మెటటమొదటి నౌక "జల ఉ్". 

*  1948లో అరా టి భార్త క్రరధాని రుండిట్ జవహర్

ల్కల్ నెహరూ జలక్రరవేశుం చేయుంచార్డ. 

* 1961వ సుంవతస ర్ుంలో జ్ఞతీయుం చేయబడినప్పడు, 

దని పేర్డ హిుందుసాాన్ ష్ప్యార్ు లిమటె్ అయుంది. 

*  2009 సుంవతస ర్ుంలో జలర్వాణా ముంక్రితవ  శాఖ్ 

రరిధ నుండి ర్క్షణశాఖ్ రరిధలోి మార్ు బడిుంది. 
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*  అరిహుంత్ తర్హా అణుజల్కుంతరొామల 

అభివృదిధలో కూడా పాలురుంచుకునా ది.  
 

ఎలక్ట్ి టక్ వాహనాల తయారీి 

టాటామోటార్్  సిద్ధిం 

 
* ఎలస్ట్ి టక్ వాహన్నల తయారీ వైప్ప మారేుందుకు టాటా 

మోటార్స  స్దధుంగా ఉుందని టాటా క్రూప్ ఛైర్మ న్ ఎన్

.చుంక్రదశేఖ్ర్న్ వెలడడిుంచార్డ  

*  రరాయ వర్ణ అనకూలమైన ఈ వాహన్నలన ఉతా ి ై

చేర అనకూల వాతావర్ణానిా  సృష్టుంచేుందుకు 

ఇతర్ సుంసలాతో కలిస్ రనిచేర యోచనలో ఉనా టడ 

ఆయన తెలిపార్డ. 

*  అతయ ధక జన్నభా కలిగిన భార్త్ల్కుంటి దేశాలోడ  

ఎలస్ట్ి టక్ వాహన్నలు ఎుంతో అవసర్మని టాటా 

మోటార్స  2018-19 వారికి నివేదికలో పేరా్క న్నా ర్డ. 

* దేశుంలో ఎలస్ట్ి టక్ వాహన్నలకు ఆదర్ణ 

పెర్డగుతోుందని.. ఈ అవకాశాలన 

అుందిప్పచుు కునేుందుకు టాటా మోటార్స  స్దధుంగా 

ఉుందన్నా ర్డ . 

* క్రరభుతవ ుం విదుయ త్ వాహన్నల వినియోగానిా  

క్రపోతస హిసై్ుంది. 

* తాజ్ఞగా బడె్జట్లో ఎలక్రి టక్ వాహన్నల కొనగోలు 

కోసుం తీస్టకునే ర్డణ వడీుపై రూ.1.50 లక్షల వర్కు 

రనా  మనహాయుంప్ప కలిా సై్టనా టడ క్రరకటిుంచిుంది. 

* ఈ చర్య ల ద్ధవ రా ఎలక్రి టక్ వాహన్నల తయారీి, 

వినియోగానిి మరిుంత క్రపోతాస హుం లభిుంచనుంది. 

* సుంక్రరద్ధయ ఇుంధ్న్నలతో నడిచే వాహన్నలు ద్ధవ రా 

వెలువడే కర్బ న ఉదొ్ధరాలు రరాయ వర్ణానిి తీక్రవ హాని 

కలిగిసై్టనా్న యని వాటి క్సాానుంలో ఎలక్రి టక్ వాహన్నలు 

వినియోగానిా  పెుంచాలని క్రరభుతవ ుం క్రరణాళికలు 

ర్చిసై్ుంది. 

*  టాటా మోటార్స  క్రపార్ుంభుం ;  1945. 

* టాటా మోటార్స  క్రరధాన  కారాయ లయుం ; ముంబై . 

*టాటా మోటార్స  CEO; Guenter Butschek 
 
 
 
 

 

వాన నీటి పరిర్క్షణకు  క్సాాని  సింసాలకు 

కేింక్రద్ిం మార్గద్ర్శ కాలు 

* వర్పి్ప నీటిని ఒడిస్ రట్టట క్రరక్రియపై సమర్ ా

రర్య వేక్షణ కోసుం ఒక విభాగానిా  ఏరాా ట చేయాలని 

కేుంక్రద క్రరభుతవ ుం క్సాానిక సుంసలాన కోరిుంది. 

* తమ రరిధలో కనీసుం ఒకా  చెర్డవనైన్న 

ప్పనర్డదధరిుంచేుందుకు చర్య లు చేరటాట లని కూడా 

సూచిుంచిుంది. 

* ఈ మేర్కు కేుంక్రద 

గృహ నిరామ ణ, 

రటటణ వయ వహారాల 

ముంక్రితవ శాఖ్ 

మార్దొర్శ కాలన 

జ్ఞరీ చేస్ుంది. జులై 

1న క్రపార్ుంభమైన 

‘జల్ శి ైఅభియాన్’ తొలి దశ ిుంద వీటిని విడుదల 

చేస్ుంది. 

* రటటణ క్సాానిక సుంస ా(యూఎల్బీ)లు వాన నీటి 

రరిర్క్షణ విభాగానిా  ఏరాా ట చేయాలి. ఆ నగర్ుంలో 

వాన నీటి రరిర్క్షణన అవి సమర్ుాంగా 

రర్య వేక్షుంచాలి. 

* మనిస పాలిటీలోడ  ఏరాా ట చేర విభాగాలు తమ 

రరిధలోని క్రపాుంతుంలో భూగర్భ  జల్కల వెలిితీత, 

రీఛారి ెతీర్డన రర్య వేక్షుంచాలి. క్రరజల అవగాహన 

కోసుం ఈ వివరాలన క్రరమఖ్ క్రరదేశాలోడ  

క్రరదరిశ ుంచాలి. 

* భవి్య త్లో భవన నిరామ ణ అనమత్తలకు వాన 

నీటి రరిర్క్షణ నిరామ ణాలు తరా నిసరి చేయాలి. 

భవన నిరామ ణుం పూర్యైాయ క ద్ధనిా  తనిఖీ చేయాలి. 

* దేశుంలో చెర్డవలు, కుుంటలు వుంటి నీటి 

వనర్డలన ప్పనర్డదధరిర ైఅకా డ నీటి నిలవ తోపాట 

రరిసరాలోడ  భూగర్భ  జల్కల రీఛారి ెి  వీలు 

కలుగుత్తుంది. ఆ క్రపాుంతానిి అదనప్ప విలువన 

తెసై్టుంది. 

* జల్ శి ైఅభియాన్ ిుంద కనీసుం ఒక నీటి వనర్డనైన్న 

ప్పనర్డదధరిుంచేుందుకు క్రరి నగర్మూ చర్య లు 

చేరటాట లి. 

* రోడుు రకా న పాదచార్డల మార్ుొం, పార్డా లోడ  నడిచే 

మారొాలు వుంటి చోటడ కాుంక్రీట విసృైి పెరిగిపోవడుం 

వలడ నీర్డ భూమలోి సరిగా ఇుంకడుంలేదు. యూఎల్

బీలు ఈ అుంశుంపై చర్య లు చేరటాట లి.  
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మిషన్ క్రరహో్మ స్: భార్తదేశానిి 

క్రపపించింలోనే అతయ ింత శివిింతమైన 

క్రూయజ్ క్షిపణి 
* భార్త్, ర్ష్యయ లు సుంయుకుైంగా రూపుందిుంచిన 

సూరర్సొనిక్ క్షరణి క్రబహ్మమ స్కు సుంబుంధుంచి 

మెర్డగురర్చిన వెర్ని్న స్దధుం చేస్నటడ ఆ సుంస ా

ీఈవో స్టధీర్ మక్రశ చెపాా ర్డ 

* ఇది 500 ిలోమీటర్ డ 

దూర్ుంలోని లక్ష్యయ నిా  

ఛేదిుంచగలదని 

తెలిపార్డ. 

* క్షరణి రరిజా్ఞన 

నియుంక్రతణ వయ వస ా

(ఎుంటీీఆర్)లో భార్త్కు సభయ తవ ుం లభిుంచిన 

నేరథ్య ుంలో ఇది సాధ్య మైుందన్నా ర్డ. 

* క్రబహ్మమ స్ క్షరణులన యుదధవిమాన్నలకు 

అనసుంధానిుంచామని చెపాా ర్డ. 

* దర్ ఘక్రశేణి అస్ట్సైాలన యుదధవిమాన్నలకు అమరిు న 

ఏకైక దేశుంగా భార్త్ అవతరిుంచిుందన్నా ర్డ. 

* క్రబహ్మమ స్ ఒక తకాు వ రరిధ, రాయ ్జెట్, సూరర్

స్నిక్, క్రకూయజ్ క్షరణి. నేలపై నుండి, సమక్రదుంపై 

నుండి (యుదధ నౌకల నుండి), సమక్రదుం లోరల 

నుండి (జల్కుంతరొామల నుండి), ఆకాశుం నుండి 

(యుదధ విమాన్నల నుండి) ఈ క్షరణిని 

క్రరయోగిుంచవచుు . 

*భార్త్కు చెుందిన భార్త ర్క్షణ రరిశోధ్న అభివృదిధ 

సుంస,ా ర్ష్యయ కు చెుందిన NPO మష్నోస్ట్స్టయేనియాలు  

సుంయుకుైంగా, క్రబహ్మమ స్ ఏరోరా స్ లిమటె్ అనే 

సుంసనా ఏరాా ట చేస్, భార్త్లో ఈ క్షరణిని 

తయార్డ చేసై్టనా్న య. 

*ర్ష్యయ  క్రకూయజ్ క్షరణి P-800 ఓనిక్స  సాుంకేికతపై 

ఆధార్రడి ఈ క్షరణిని తయార్డచేసార్డ. 

* భార్త దేశుంలోని క్రబహమ ప్పక్రత నది, ర్ష్యయ  లోని 

మోసాా వ  నది - ఈ ర్ుండు పేర్ డలోని మొదటి భాగాలన 

కలరగా ఏర్ా డినదే క్రబహ్మమ స్.  
 

చింక్రద్యాన్-2.. ఇక్రో స్పె షల్ వీడియో 

 *భార్త్ ఎుంతో క్రరిషా్యతమ కుంగా చేరటటననా  

‘చుంక్రదయాన్-2’ క్రరయోగానిి ఇక్రస్ స్దధమవతోుంది 

* ఈ నెల జులై 15న క్ హహరికోట నుంచి ఈ క్రరయోగానిా  

చేరటటననా్న ర్డ. 

* క్రరయోగానిి ఇుంకా వార్ుం రోజులు ఉుందనగా ఇక్రస్ 

చుంక్రదయాన్-2ి సుంబుంధుంచిన ఓ వీడియోన 

విడుదల చేస్ుంది. ఈ క్రపాజెకుటకు సుంబుంధుంచిన 

వివరాలన వెలడడిుంచిుంది. 

*ఇక్రస్ వీడియోన టివ టర్లో క్రపెస్ ఇనఫ రేమ ్న్ 

బ్యయ రో (పీఐబీ) షేర్ చేస్ుంది. 

* ‘‘మేుం స్దధుంగా ఉన్నా ుం, మీర్డ స్దధమేన్న? రోవర్ 

ఆధారిత భార్త తొలి 

రా స్ మ్న్ 

‘చుంక్రదయాన్ 2’. చుంక్రదుడి 

దక్షణ క్రధువుంపై దిగే 

క్రరరుంచప్ప తొలి రోవర్ 

ఇది’’ అని పేరా్క ుంది. 

*చుంక్రదుడిపై క్రరయోగాలు చేరట్టట భార్త ర్ుండో మూన్ 

మ్న్ అయన చుంక్రదయాన్-2 ద్ధవ రా ఆరిబ టర్, 

ల్కుండర్, రోవర్న రుంరనన్నా ర్డ.  

*క్రరయోగుం అనుంతర్ుం ఇది ద్ధద్ధప్ప 16 రోజులు 

భూకక్షయ లో ిరిగి అనుంతర్ుం చుంక్రదుడి దిశగా 

కదులుత్తుంది. 

* అల్క సెపెటుంబర్ 27న చుంక్రదుడి ఉరరితలుంపై 

దిగనుంది. అనుంతర్ుం అకా డ క్రరయోగాలు 

చేరటటనుంది.  

*మరోవైప్ప నెల్లడ ర్డ జిల్కడ  క్ హహరికోటలోని సతీశ్ ధ్వన్ 

రా స్ సెుంటర్ ష్యర్లో చుంక్రదయాన్-2 క్రరయోగ 

సుందడి నెలకొుంది. 

* జులై 15వ తేదన తెలడవార్డజ్ఞమన 2.51 గుంటలకు 

చుంక్రదయాన్-2 నిుంగిలోి దూస్టకెళడనుంది. 

* ఇక్రస్ గతుం లో చుంక్రదయాన్ 1 george joseph 

సూచనల మేర్కు 2008 అకోటబర్ 22న్నడు PSLV - 22 

రాకెట్ ద్ధవ రా చేరటాట ర్డ. ఈ క్రపాజెక్ ట డైర్క టర్ - మలయా 

సావ మఅనా  దురై. ఈ యాక్రత న చేరటిటన్న మొదటి  

దేశుం అ మెరికా కాగా ,6వ  దేశుం ఇుండియా 
 

చైనా మహళల ఫుట్బాల్కు జాక్ మా 995 

కోట్లడ విరాళిం 

 
* చైన్న మహిళల ఫుట్బాల్ జటటన అనిా  ర్కాలుగా 

ఆదుకునేుందుకు విఖ్యయ త అలీబాబా క్రూప్ 

వయ వసాారకుడు, చైన్న కుబేర్డడు జ్ఞక్ మా 

ముందుకొచాు ర్డ. 

* చైన్న మహిళల ఫుట్బాల్ 

అభివృదిధకుగాన తన 

వుంత్తగా ఏకుంగా 100 కోటడ 

యువాన్లు (రూ. 995 

కోటడ) విరాళుం ఇవావ లని 

నిర్ ణయుంచార్డ. రాబోయే 
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రదేళడ కాలుంలో ఈ మొతైానాి  చైన్న మహిళల ఫుట్

బాల్ ర్ుంగుంపై వెచిు సైార్డ. 

* గాయరడిన క్రీడాకారిణిల చిితస కు, రిటైర్యన 

వారి జీవనోపాధి, యువ క్రీడాకారిణిల అభుయ నా ిి 

ఈ డబ్బబ న ఉరయోగిుంచనన్నా ర్డ.  

* అుంతరెాతీయసాార్డలో చైన్న ప్పర్డషుల ఫుట్బాల్ 

జటటకుంట్ట మహిళల ఫుట్బాల్ జటట మెర్డగొా 

రాణిసై్ుంది. 

* అలీబాబా క్రూప్ వయ వసాారకుడు - జ్ఞక్ మా 

* అలీబాబా క్రూప్ 4 ఏక్రింల్ 1999 న క్సాాింుంచబడిుంది  
 

మహానేతకు హరిత హార్ిం పుసకిావిషా ర్ణ 

* ఆుంక్రధ్క్రరదేశ్లోని కరూా లు జిల్కడలో గల వైఎసాస ర్ 

సమ ృివనుం విశేష్యలపై రూపుందిుంచిన ‘మహానేతకు 

హరిత హార్ుం’(క్రీన్ క్రటిబ్యయ ట్ ట ఎ క్రగేట్ లీడర్) 

ప్పసకైానాి  జూలై 5న ఏపీ ీఎుం వైఎస్జగన్మోహన్ 

ర్డిు ఆవి్ా రిుంచార్డ. 

* అమరావిలోని ీఎుం కాయ ుంప్ప కారాయ లయుంలో 

ప్పసకైావి్ా ర్ణ కార్య క్రకముం 

జరిగిుంది. 

* వైఎసాస ర్ జిల్కడ  

ఇడుప్పలపాయలోని 

వైఎసాస ర్ ఘాట్, ఎకో 

టూరిజుం కేుంక్రద్ధనిా  రచు ని ఉద్ధయ నవనుంల్క 

ఆహాడదకర్ దర్శ నీయ క్రపాుంతుంగా తీరిు దిదా్ధలని ఈ 

సుందర్భ ుంగా జగన్ ఆదేశుంచార్డ.  

* 2009 సెపెటుంబర్ 2న వైఎస్ రాజశేఖ్ర్ర్డిు 

హైదరాబాద్ నుంచి ర్చు బుండలో పాలొ్గనేుందుకు 

చితైూర్డ జిల్కడ కు వెళుత్తుండగా కరూా లు జిల్కడ  

ఆతమ కూర్డ అభయార్ణయ ుంలో హెలికారటర్ కూలిపోయ 

మర్ణిుంచడుం తెలిస్ుందే.  
 

జైపూర్కు అరుదైన గురిిింపు 

* చారిక్రతక నగర్ుం, రాజసాాన్ రాజధాని జైపూర్కు 

అర్డదైన గురిుైంప్ప లభిుంచిుంది. 

* చారిక్రతక కటటడాలతో భార్తీయ సుంసా ృిని 

క్రరిబుంబుంచేల్క ఉనా  ఈ నగరానిా  యునెస్ా  

క్రరరుంచ వార్సతవ  క్రపాుంతుంగా గురిుైంచిుంది. 

యునెస్ా  జూలై 6న 

వెలడడిుంచిుంది. అజర్బైజ్ఞన్ 

రాజధాని బాకులో యునెస్ా  

వర్ల్ు హెరిట్టజ్ కమటీ 43వ 

సదస్టస  జర్డగుతోుంది.  

* ఈ సమావేశుంలో జైపూర్ 

న్నమనే్న్న రరిీలిుంచిన 

సభుయ లు ఈ నగరానిా  క్రరరుంచ వార్సతవ  క్రపాుంతాల 

జ్ఞబతాలో చేర్డసై్టనా టడ క్రరకటిుంచార్డ. 

* యునెస్ా  క్రరధాన కేుంక్రదుం క్రాన్స  లోని పారిస్ 

నగర్ుంలో గలదు. 

* 1946 నవుంబర్ 4 న యునెస్ా  ఏర్ా డిుంది.  

* ఐకయ రాజయ  సమి చే డిసెుంబర్ 1946 లో క్రరతయ క 

సుంసగాా గురిుైంప్ప పుందిుంది.   
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