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అమెరికా కాాంగ్రెస్లో గ్రీన్కార్డు బిల్లు  
*  అమెరికాలో శాశ్వ త నివాసం, ఉపాధి కోసం 

ఉదే్దశంచిన గ్రీన్ కార్డు బిల్లుపై అమెరికా కాంగ్రెస్లో 

ఓటంగ్కు సర్వ ం సిద్ధమంది. 

* ఈ బిల్లు కాంగ్రెస్ ఆమోద్ం పందితే ద్శాబే్దల 

తర్బడి గ్రీన్ కార్డు కోసం 

ఎదుర్డచూస్తునన  

భార్తీయులకు భారీగా 

గ్రరయోజనాల్ల 

ద్కుు తాయి. 

*  గ్రీన్ కార్డు విషయంలో అమెరికా ఒకోు  ద్దశానికి 

గరిషటంగా ఏడు శాతానికి మంచి ఇవ్వ కూడద్నన  కోటా 

నిబంధనల్ల భార్త్ వ్లసదార్డలకు కష్టటల్ల 

తెచిి పెడుతునాన యి. 

* జనాభా ఎకు వ్ ఉనన  ద్దశాలకు, తకుు వ్ ఉనన  

ద్దశాలకు ఒకే నిబంధనల్ల అమలవుతూ ఉండడంతో 

భార్త్, చైనా, ఫిలిపీ్ప న్్ కు చందిన వ్లసదార్డల 

ద్ర్ఖాస్తుల్ల కురీ ల్లతెరీ ల్లగా పెండింగ్లో 

ఉనాన యి. 

* ఈ ఇకు ట్ుకు తెర్దించడానికి గత ఫిగ్రబవ్రిలో 

ఫెయిర్నెస్ ఫర్ హై సిు ల్డు ఇమి గ్రెంట్ యాక్ట ట (హెచ్

ఆర్1044) బిల్లును భార్త సంతతికి చందిన సెనేట్ర్ 

కమలా హ్యా రిస్ తన సహచర్డడు మక్టలీతో కలిసి 

సెనేట్లో గ్రరవేశ్పెటాట ర్డ. 

* ఇద్ద తర్హ్య బిల్లును కాంగ్రెస్ గ్రరతినిధుల సభలో జో 

లాగ్రఫెన్, కెన్బర్ల్్ల గ్రరవేశ్పెటాట ర్డ. 

*  గ్రరతినిధుల సభలో మొతుం 435 సభా్య లకు గాను 

రిరబిుకన్, డెమొగ్రకాట్ పారీటకి చందిన 310 మందికి పైగా 

గ్రరజాగ్రరతినిధుల మద్తేు ఈ బిల్లుకు ఉంది. 

* 203 మంది డెమొగ్రకాట్లు, 108 మంది రిరబిుకనుు ఈ 

బిల్లుకు కో సీ్ప న్ ర్ర్డుగా ఉనాన ర్డ. 

* 290 ఓట్లు బిల్లుకు అనుకూలంగా వ్స్తు దీనిపై 

ఎలాంట చర్ి లూ, సవ్ర్ణలూ లేకుండా ఆమోద్ం  
 
 

 

 

భారత ఆయుధగ్రేణిలో అతయ ధిక భాగాం 

రష్యయ  తయారీవే. 
*  భార్త ఆయుధగ్రేణిలో అతా ధిక భాగం ర్షా్ట  

తయారీవే. రైఫిల్్డ  నుంచి యుద్ధ విమాన వాహకనౌకల 

వ్ర్కూ భార్త్ సమకూర్డి కుంట్లనన  గ్రరతి 

ఆయుధంలో ర్షా్ట  సహకార్ం ఉండాలి్ ంద్ద. 

*  అయితే గ్రరరంచవాా రుంగా మార్డతునన  

సమీకర్ణల నేరథా్ ంలో మనం వా్య హ్యతి కంగా 

అమెరికావైపు తరీ క నిలబడాలి్ న రరిసితిి వ్స్ుంది. 

* దీంతో ఇటీవ్ల కాలంలో భార్త్ చేస్త ఆయుధాల 

కొనుగోళ్ులో ర్షా్ట  వాటా గణనీయంగా తగ్గ్తోంది. 

*  ఇగ్రజాయేల్డ, అమెరికా, 

గ్రాన్్  తదితర్ ద్దశాలతో 

ఆయుధ కొనుగోళ్లు 

పెర్డగ్గతునాన  ఇరీ టకీ 

ర్షా్ట నే భార్త్కు 

అతిపెద్ ేఆయధాల అమి కందార్డ. 

* ఇపీు డు కూడా భార్త్ యుద్ధ విమానాల నుంచి సబ్

మెరైన్ల వ్ర్కూ ర్షా్ట తో భారీ ఆయుధ 

ఒరీ ందాలను కుదుర్డి కోవ్డానికి గ్రరయతిన స్ుంది. 

*  ఐద్వ్తర్ం ఫైట్ర్జెట్తో సహ్య అతాా ధునిక 

ఆయుధాల గ్రేణిని భార్త్లోనే తయార్డచేస్తలా 

ర్షా్ట తో డీల్డ కుదురి్డ కునేలా చర్ి ల్ల 

గ్రపార్ంభంచింది. 

*  భార్త్ కొనుగోల్ల చేయాలనుకుంట్లనన  ఆర్డ డీజిల్డ 

ఎలక్ట్కి టక్ట సబ్మెరైన్ల బిడ్లో ర్షా్ట  కూడా పాల్్ంది. 

*   తన ద్గర్్ గల సబ్మెరైన్ ఆర్ి ర్-1650ని భార్త్

లోనే తయారీకి ఒపీు కుంటామని చప్ుంది. 

*  భార్త్గానీ ఈ బిడ్ను తమకే ఇస్తు కేవ్లం వాటని 

అమి డమే గాక భార్త్ భాగస్పవ మా ంతో 

తయార్డచేస్పుమని అంటంది. 

* ఇతర్ ద్దశాల్ల తమ టెకాన లజీనీ ఇవ్వ డానికి 

ఇషటరడని చోట్ మేం భార్త్కు ఇవ్వ డానికి సిద్ధమని 

గ్రరకటంచింది. ఈ సబ్మెరైన్ల నిర్మి ణం కూడా మరో 

విజయవ్ంతమన ర్షా్ట -భార్త్ తయారీ గ్రబ్దహ్మి స్ 

కాగలద్ని విశావ సం వ్ా క ుం చేసింది.  
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* ఇక భార్త వాయుస్తనలో కూడా మెజారీట వాటా ర్షా్ట  

యుద్ధ విమానాలద్ద. 

* మన గగనతలానిన  శ్కి ువ్ంతం చేసిన అతుా నన త 

యుద్ధ విమానం స్తఖోయ్-30తో సహ్య మగ్ గ్రేణి 

విమానాలతో మన ఎయిర్బేస్ల్ల నిండిప్యాయి. 

*  ర్షా్ట  తయార్డచేస్ునన  ఐద్వ్తర్ం అతాా ధునిక 

స్తఖోయ్-57 ఫైట్ర్జెట్లలో తొలి విద్దశీ భాగస్పవ మా  

ద్దశ్ం  భార్తద్దశ్మేనని ర్షా్ట  నమి కం. 

* ఇర్డద్దశాల్ల ఇరీ టకే కలష్నన కోవ్-200 ర్కం రైఫిల్్డ  

ాా క టరీని ఏర్మీ ట్ల చేయాలని ఒరీ ందానిన  

కుదుర్డి కునాన యి. 7,50,000 రైఫిల్్డ  కావాలని భార్త్ 

ఆర్ ుర్ కూడా ఇచిి ంది. 

*  ట-90 యుద్ధ టాా ంకుల స్థసి్పనంలో అప్గ్రేడ్ చేసిన 

ట-90ఎమ్ఎస్ గ్రేణి కొనుగోల్ల కోసం 1.93 బిలియన్ 

డాలర్ ు డీల్డ ఇర్డద్దశాల మధా  కుదిరింది. 

*  ఎస్-400 గగనతల ర్క్షణ వ్ా వ్సదిి. వీటని కొనుగోల్ల 

చేయర్మద్ంటూ అమెరికా తీగ్రవ్ ఒతిుడి చేస్తునాన   

భార్త్మాగ్రతం వెనుకడుగ్గ వేయడం లేదు 
 

జీ మీడియా కార్పొ రేషన్ ఎాండీ పదవి 

నాంచి వైదొలగిన అశోక్ వాంకగ్రరమణి 

* జీ మీడియా కార్పీ రేషన్ ఎండీ రద్వి నుంచి అశోక్ట 

వెంకగ్రట్మణి వైదొలగార్డ. ఈ మేర్కు ఆయన 

ర్మజీనామా సమరిీ ంచార్డ. 

* ఆయన ఐఐఎం 

అహి దాబ్దద్, హ్యర్వ ర్డు 

బిజినెస్ స్కు ల్డలో 

చదువుకొనాన ర్డ.  స్తల్్డ , 

మార్కు టంగ్ ర్ంగాలోు  30ఏళ్ుకు పైగా అనుభవ్ం ఉంది. 

జీమీడియా నెట్వ్ర్ు లో మొతుం 14 ఛానల్్డ  

ఉనాన యి. 

* వీటలోు  నాల్లగ్గ జాతీయ ఛానెళ్లు కాగా మగతావి 

వియాన్ స్థగోుబల్డ ఛానల్డ.  

* జీ మీడియా కార్పీ రేషన్ గ్రపార్ంభం 1999.  
 

బీహెచ్ఈఎల్ సీఎాండీగా నళిన్ సాంఘాల్ 
*  బీహెచ్ఈఎల్డ సీఎండీగా కేంగ్రద్ం నళిన్ సింఘాల్డ

ను నియమంచింది.  

*  డాక టర్ నళిన్ సింఘాల్డ బీహెచ్ఈఎల్డ బ్దధా తల్ల 

చేరట్టక మందు ఆయన సెంగ్రట్ల్డ ఎలక్ట్కాటనిక్్ట  

లిమటెడ్కు సీఎండీగా రని చేశార్డ.  

* సింఘాల్డ ఐఐటీ దిలీు నుంచి ఎలక్ట్కాటనిక్్ట లో బీటెక్ట 

డిగ్రీని అందుకొనాన ర్డ. ఐఐఎం కోల్డకతా నుంచి 

ప్పజీడీఎంను పూరిు చేశార్డ. 

*  ఆయన ఇండియన్ రైలేవ  గ్రటాఫిక్ట సరీవ స్తలో 

రనిచేశార్డ. దీంతోపాట్ల ఆయన కాన్కోర్, ఐఆర్

సీటీసీ, సీఈఎల్డలో 

విభనన  బ్దధా తలను 

చేరటాట ర్డ. 

*  ఆయన రైలేవ  

మంగ్రతితవ శాఖలో కీలక 

నిర్ ణయాల్ల తీస్తకునే 

లాంగ్రేంజ్ సప్రి టగ్ గ్రూప్లో రనిచేశార్డ. 

* 1964 లో భార్త్ హెవీ ఎలక్ట్కి టకల్్డ  లిమటెడ్  భార్త 

గ్రరభ్యతవ  యాజమానా ంతో స్థసి్పింంచబడింది.  
 

 
 

సరిసలులో ప్ల ు సకక్ వ్య రా్థలతో వీధి విగ్రకయ 

దుకాణాల నిర్థా ణాం 
*  ర్మక్ట్షటంలో 

మొద్టస్పరిగా ర్మజనన  

సిరిసిలు జిలాు  సిరిసిలు 

పుర్పాలక సంఘంలో 

స్థపాు సిటక్ట వ్ా రి్మలతో తయార్డ 

చేసిన స్పమగ్రితో వీధి విగ్రకయ దుకాణాలను నిరిి ంచి 

ఇచాి ర్డ. 

*  స్థపాు సిటక్ట వ్ా రి్మలను రరా్మ వ్ర్ణానికి అనుకూలమన 

ఉతీ తిుగా మార్ి డం ఇపీు డిపీు డే 

గ్రపార్ంభమవుతోంది. వీటని ఉరయోించి గృహ, 

ఇతర్ నిర్మి ణాలకు అనువుగా 

పునరివ నియోిస్తునాన ర్డ. 

*  వాటతో సిరిసిలు పుర్పాలక సంఘం రూ.96 లక్షలతో 

60 వీధి విగ్రకయ దుకాణాలను గ్రరతిపాదించార్డ. 

*   రట్టణంలో అలాీ దాయ వ్ర్్మలకు చందిన 

కుట్లంబ్దలకు వీధి విగ్రకయ దుకాణాలను 

కేటాయిస్తునాన ర్డ. 

*  వీధి వాా పార్డలకు తకుు వ్ ఖర్డి తో శాశ్వ త 

ఉపాధిని అందుబ్దట్లలోకి తీస్తకువ్చిే ందుకు ఈ 

గ్రరణాళికల్ల రూపందించార్డ. 

*  ఈ దుకాణాల ఏర్మీ ట్లతో రట్టణ రరిశుగ్రభతకు 

దోహద్రడనుంది. ఇకు డ నిర్మి ణాల్ల పూర్ుయితే.. 

ర్మక్ట్షటవాా రుంగా అనిన  నగర్, పుర్పాలక సంఘాలోు  

వీటని విసురించనునాన ర్డ  

https://www.vyoma.net/exams
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గాాంధీ జయాంతి నాంచి మోడీ టాం 

'ాదయాగ్రత' బార 
* భాజపాకు చందిన ఎంప్పలంతా తమ 

నియోజకవ్ర్్మల రరిధిలో 150కి.మీ. మేర్ 

పాద్యాగ్రతల్ల చేయాలని గ్రరధాన మంగ్రతి నరేంగ్రద్ 

మోదీ ింల్లపునిచాి ర్డ. 

* మహ్యతాి గాంధీ జయంతి అకోటబర్ 2 నుంచి సరే్మర్ 

సరే్మర్ వ్లుభాయ్ రటేల్డ జయంతి అకోటబర్ 31వ్ తేదీ 

వ్ర్కూ ఈ పాద్యాగ్రతల్ల స్పగాలని కోర్మర్డ. 

* ఈ యాగ్రతలను ఆ తర్వాత జనవ్రి 30న నిర్వ హంచే 

మహ్యతాి గాంధీ వ్ర్ ధంతి వ్ర్కూ కూడా 

కొనస్పించవ్చి ని మోదీ ింల్లపునిచాి ర్డ. 

*   ‘ఈ పాద్యాగ్రతల కోసం 

గ్రరతి నియోజకవ్ర్ం్లోనూ 

150 బృందాలను ఏర్మీ ట్ల 

చేయాలి. 

*  ఈ యాగ్రతల్ల గ్రగామాలపై 

ద్ృష్నటపెటట గ్రరజలతో 

మమేకమయాే లా స్పగాలని 

గ్రరధాని ఆకాంక్షంచినట్లు సహ్యయ మంగ్రతి 

వివ్రించార్డ. 

*   గ్రరభ్యతవ  రనితీర్డపై  గ్రరజల్ల ఏమనుకుంట్లనాన ర్డ  

వార్డ సర్ము ర్డ నుంచి ఏమ కోర్డకుంట్లనాన ర్నన ది 

తెల్లస్తకోవ్డం ఈ యాగ్రతల గ్రరధాన ఉదే్దశ్మనాన ర్డ. 

*  మహ్యతాి  గాంధీ ఆలోచనా విధానాలను కూడా ఈ 

సంద్ర్భ ంగా ఎంప్పల్ల గ్రరజలోు కి తీస్తకువెళ్తార్ని 

చపీా ర్డ. 

*   ఈ పాద్యాగ్రతలోు  భాగంగా గ్రగామాలోు  మొకు ల్ల 

నాట్డంతోపాట్ల పారిశుద్ధా  కారా్ గ్రకమాల్ల కూడా 

చేరటాట లని నరేంగ్రద్ మోదీ ఎంప్పలకు స్కచించార్డ.  
 

 
 

 

 

సారవ జనీన ఆరోగయ  సాంరక్షణ  పథకాం 
(Universal Health Protection Scheme) 
* ర్మక్ట్షటంలో కొతుగా స్పర్వ జనీన ఆరోగా  సంర్క్షణ 

రథ్కానిన (యూనివ్ర్్ ల్డ హెల్డు గ్రపటెక్షన్ సీు మ్) 

అమలోు కి తీస్తకుర్మవాలని తెలంగాణ గ్రరభ్యతవ ం 

యోచిస్ుంది. 

*  ర్మక్ట్షటంలో ఇరీ టకే వేరేవ ర్డ ఆరోగా  రథ్కాల కింద్ 

దాదాపు కోట కుట్లంబ్దలకు వైదా్  స్తవ్ల్ల 

లభా మవుతునాన యి. 

* వీట్నిన ంటనీ ఒకే 

గొడుకు కింద్కు 

తీస్తకొచిి  ఏకగవాక్ష 

విధానంలో అమల్ల 

చేయడంపై తాజాగా 

ర్మక్ట్షట గ్రరభ్యతవ ం ద్ృష్నటపెటటంది. 

* తదావ ర్మ నిధుల్ల సదివ నియోగమవ్డంతోపాట్ల 

గ్రరజలకు మెర్డగైన ఉచిత వైదా్ స్తవ్లందించడానికి 

మార్ం్ స్తలభమవుతుంద్ని భావిస్ుంది. 

* ర్మక్ట్షటంలో గ్రరస్తుతం ఆరోగా శీ,ీ ఉదాో గ్గల్ల, 

పాగ్రతికేయుల ఆరోగా  రథ్కాల్ల, ఆరోగా  భగ్రద్త, ఆరీ టసీ, 

సింగరేణి, ఈఎస్ఐల దావ ర్మ వైదా్  స్తవ్ల్ల 

అందుతునాన యి. 

*  మఖా మంగ్రతి సహ్యయ నిధి నుంచి కూడా 

వైదా్ స్తవ్లకయాే  ఖర్డి ను గ్రరభ్యతవ ం భరిస్ుంది. 

*  అద్నంగా గ్రపాథ్మక స్థసి్పయి నుంచి ఉనన త స్థసి్పయి 

వ్ర్కూ గ్రరభ్యతవ  ఆస్తరగ్రతులోు  వైదా్  స్తవ్ల కోసం 

ఏటా పెద్ ేఎతుున నిధులను వెచిి స్ుంది. 

*  మొతుంగా అనిన ంటకీ కలిిం ఏటా దాదాపు రూ.2 వేల 

కోట్ు వ్ర్కు గ్రరభ్యతవ  నిధుల్ల ఖర్ి వుతునన ట్లు 

అంచనా. అయినా వైదా్  స్తవ్లోు  లోట్లపాట్లు 

ఎదుర్వుతూనే ఉనాన యి. 

*  ఆరోగా శీ ీమనహ్య మిలిన ఏ రథ్కం అమలోునూ ఆన్

లైన్ సమాచార్ం పందురరి్ డం లేదు. 

* ఆయా జిలాు లోు  ఎట్లవ్ంట వాా ధుల్ల 

గ్రరబల్లతునాన యి వారికి అందుతునన  వైదా్  స్తవ్ల్ల 

ఏమట అనే సమాచార్మేదీ అందుబ్దట్లలో 

ఉండట్ం లేదు. 

ఏ రథ్కం కింద్ ఎనిన  కుట్లంబ్దల్ల 

లబిధపందుతునాన యి వాటకి ఏటా అయాే  ఖర్డి  

ఎంత వాట్నిన ంటనీ ఒకే ూటకి తేవ్డం దావ ర్మ 

ఏవిధంగా మెర్డగైన వైదా్ స్తవ్ల్ల అందించవ్చ్చి   

తదితర్ అంశాలతో కూడిన సమాచార్మనిన  

గ్రరతిపాద్నలోు  పందురరిి నట్లట సమాచార్ం.   

*  వేరేవ ర్డ రథ్కాలను ఒకే గొడుగ్గ కింద్కు 

తీస్తకుర్మవ్డం దావ ర్మ వ్ంద్ శాతం గ్రరజలకు ఉచిత 

http://vyoma.net/rrb-ntpc/
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వైదా్ ం అందించవ్చి ని, వైదా్  స్తవ్ల సంఖా  

పెంచడంతోపాట్ల నిధులనూ పార్ద్ర్శ కంగా 

వినియోించ్చకోవ్చి నే అభగ్రపాయం వ్ా క ుమంది. 
 

ఇాండియాకు గ్రరాంప్ మరో వారిన ాంగ్ 
* అమెరికా అధా క్షుడు డొనాల్డు గ్రట్ంప్ టారిఫ్లకు 

సంబంధించి  మరోస్పరి భార్త్ మీద్ 

విర్డచ్చకురడాు ర్డ.  

* టవ ట్ర్ వేదికగా భార్త్ చరా్ ల్ల ఎంత మాగ్రతం 

ఆమోద్ యోగా ం కాద్నాన ర్డ. 

* జపాన్లోని ఒస్పకాలో జరిిన జీ20 సమావేశ్ంలో 

భాగంగా టారిఫ్లకు సంబంధించి గ్రట్ంప్, భార్త 

గ్రరధాని నరేంగ్రద్ మోదీ 

మధా  చర్ి ల్ల జరిి 

ర్కండు వార్మల్ల కూడా 

కాకమంద్ద మరో స్పరి 

విమర్శ లకు దిగడం 

గమనార్ హం.  

* ‘అమెరికా ఉతీ తుుల మీద్ టారిఫ్ల్ల విధించి, 

భార్త్ ఎరీ ట నుంచో లాభరడుతోంది. ఇక మందు 

ఇది అంీకార్యోగా ం కాదు’ అని గ్రట్ంప్ టీవ ట్ 

చేశార్డ. 

*  తవ ర్లో ఇర్డ ద్దశాల మధా  నెలకొనన  వాణిజా  

అంశాలను రరిషు రిచేందుకు భార్త్, యూఎస్ మధా  

ద్వవ పాక్షక చర్ి ల్ల జర్గనునన  నేరథా్ ంలో గ్రట్ంప్ 

నుంచి  ఈ వాా ఖా ల్ల వెల్లవ్డట్ం గమనార్ హం. 

*   దీనికి సంబంధించి యూఎస్ గ్రటేడ్ రిగ్రరజెంటేటవ్

(యూఎస్టీఆర్) అధికార్డల్ల  దిలీుకి ర్మనునాన ర్డ. 

ఒస్పకాలో ఇర్డ ద్దశాల అధినేతల సమావేశ్ం 

అనంతర్ం ఈ చర్ి ల్ల జర్డగ్గతాయని వెలుడించార్డ.  

* భార్త్కు చందిన కొనిన  ఉతీ తుుల మీద్ యూఎస్ 

రనున ల్ల ఎతిువేసినరీ టకీ, భార్త్ మాగ్రతం ఆ ద్దశానికి 

చందిన 28 ఉతీ తుుల మీద్ అధిక మొతుంలో టారిఫ్

ల్ల విధించింది. 

* ఈ కామర్్  ర్ంగంలో మనద్దశ్ం అవ్లంబిస్ునన  

కఠిన నిబంధనల్ల కూడా భార్త్లో నడుస్ునన  కొనిన  

యూఎస్ సంసలి మీద్ గ్రరభావ్ం చూపుతుండట్ం తో  

గ్రట్ంప్ ఆగ్రగహ్యని  వెలుడించార్డ    
 

135 పుసతకాల్ల ర్థసన 12 ఏళ్ు 

మృగాంగ్రదర్థజ్ 
 * ఉతుర్గ్రరద్దశ్కు చందిన మృేంగ్రద్ర్మజ్ అనే 12 ఏళ్ు 

ఓ బ్దల్లడు పుసుక ర్చనలో అదుభ త గ్రరతిభను 

కనబర్డి తు 135 పుసుకాల్ల ర్మశాడు. 

* ఆధాా తిి కం, గ్రరమఖుల జీవిత చరిగ్రతలను ఆ 

బ్దల్లడు ర్మస్తునాన డు. 

* మృేంగ్రద్ ర్మజ్ 

అదుభ త గ్రరతిభను 

గ్గరి ుంచిన లండన్లోని 

‘వ్ర్ల్డు రికార్ ు 

యూనివ్రి్ టీ’ తమ 

వ్రి్ టీలో డాక టరేట్ 

చేయాలని అతడికి ఆహ్యవ నం రంింంది. 

*  తనకు ఆరేళ్ు వ్యస్త ఉనన రీ ట నుంచే ఆ 

బ్దల్లడు పుసుకాల్ల ర్మయడం మొద్ల్ల పెటాటడు. 

మొద్ట పుసుకానిన  రదాా ల రూరంలో ర్మశాడు. 

* ర్మమాయణంలోని 51 పాగ్రతలను విే ుష్నంచి కూడా 

ర్మజ్ పుసుకాల్ల ర్మశాడు. 

*  కొంద్ర్డ ర్మజకీయ నాయకుల జీవిత చరిగ్రతలను 

కూడా ర్మశాడు.  

* వివిధ అంశాలపై, స్పహతా  గ్రరగ్రకియలపై పుసుకాల్ల  

ర్మస్తునాన డు. .  

* ఇరీ టకే ఆ బ్దల్లడు నాల్లగ్గ గ్రరరంచ రికార్డులను 

సంతం చేస్తకునాన డు. 

* ‘నేట అభమనాు ’ అనే కలం పేర్డతో ర్చనల్ల 

చేస్తునాన డు.   
 

గ్రపవేటు రాంగాంలోనూ 70శాతాం రిజరేవ షను 

అమల్ల 
*  గ్రరవేట్ల ర్ంగంలోనూ రిజరేవ షనుు అమల్ల 

చేయాలని మధా గ్రరద్దశ్ గ్రరభ్యతవ ం నిర్ ణయించింది 

*  ఈ మేర్కు  మఖా మంగ్రతి కమల్డనాథ్ గ్రరకటంచార్డ. 

స్థసి్పనిక యువ్కులకు 70శాతం ఉదాో గాల్ల రిజర్వ  

అయాే లా గ్రరతిపాద్నల్ల సిద్ధం చేస్తునాన మని 

తెలిపార్డ. 

*  దీని దావ ర్మ నిర్డదాో గ యువ్తకు నాా యం 

చేకూర్డతుంద్ని  ఇరీ టకే ర్మక్ట్షట పారిగ్రశామక 

విధానంలో మార్డీ ల్ల తీస్తకొచిా మని తెలిపార్డ. 

*  70శాతం రిజరేవ షనుు అమల్ల చేసిన రరిగ్రశ్మలకే 

ర్మక్ట్షట గ్రరభ్యతవ  ర్మయితీల్ల అందుతాయని సీ షటం 

చేశార్డ. దీనేన  చట్టంగా మార్డస్పుమని తెలిపార్డ. 

*  ర్మక్ట్షటం వెల్లరలి వారికి ఉదాో గాలోు  వ్యస్త 

సడలింపు గ్రరతిపాద్నపై సీ ందిస్కు .. ఏ చర్ా ల్ల 

తీస్తకునాన  స్థసి్పనికులపై గ్రరభావ్ం లేకుండా 

చూస్పుమని తెలిపార్డ 

* అసెంబీు ఎనిన కల సంద్ర్భ ంగా స్థసి్పనికులకు 

క్ట్పైవేట్ల ఉదోా గాలోు  రిజరేవ షనుు కలిీ స్పుమని హ్యమీ 

ఇచాి ర్డ. 
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*  రిజరేవ షనుు కలిీ ంచిన క్ట్పైవేట్ల సంసలికు రల్ల 

ర్మయితీల్ల కలిీ స్కు  పారిగ్రశామక విధానంలో 

మార్డీ ల్ల తీస్తకొచాి ర్డ. 

* భార్త ర్మజాా ంగం లో  రిజరేవ షనుు అమల్ల గ్గరించి 

గ్రపాథ్మక హకుు ల  విభాగంలోని గ్రరకర్ణ 15(4) లో 

మొద్ట ర్మజాా ంగ సవ్ర్ణ 1951 దావ ర్మ ఈ స్థకాుు 

చేర్ి బడింది. 

* స్పంఘికంగా విదాా రర్ంగా వెనుకబడినవార్డ లేదా 

షెడా్య ల్డు కులాల్ల, తెగలవారి అభా్య నన తి  కోసం 

గ్రరతాే కమన నిబంధనల్ల గ్రరభ్యతవ ం జారీచేసింది. 

 
కశ్మా ర్పై యూఎన్ రిపోర్కన ఖాండిాంచిన 

భారత్ 

* కశీి ర్లో రరిసితిిపై ఐకా ర్మజా సమతి(ఐర్మస) 

మానవ్ హకుు ల విభాగం జారీచేసిన నివేదికపై భార్త్ 

తీగ్రవ్ అభా ంతర్ం వ్ా క ుం చేసింది. 

* దుర్డదే్దశాల్ల, అవాసువాలతో కూడిన ఈ నివేదిక.. 

పాకిస్పున్ నుంచి పుట్లటకొస్తునన  ఉగ్రగవాద్ం అనే 

మూలాంశానిన  విసి రించింద్ని భార్త విద్దశాంగ శాఖ 

పేర్పు ంది. 

*  కశీి ర్లో నెలకొనన  అనేక సమసా లను 

రరిషు రించేందుకు అట్ల పాకిస్పున్ లేదా ఇట్ల 

ఇండియా ఏ చరా్ లూ తీస్తకోలేద్ని ఐర్మస తాజా 

నివేదికలో పేర్పు ంది. 

* ‘భార్త గ్రపాద్దశక సమగ్రగత, 

స్పర్వ భౌమాధికార్మలను 

ఉలుంఘిస్కు , కశీి ర్లో మూల 

సమసా  అయిన సీమాతంర్ 

ఉగ్రగవాదానిన  విసి రిస్కు  ఈ 

నివేదికను రూపందించార్డ అని 

ఈ తాజా నివేదికలో కనిింస్ుంది 

* దీనిపై ఐర్మస మానవ్హకుు ల కారా్మ లయానికి 

ఇండియా తన తీగ్రవ్ నిర్సనను తెలిింంది. 

* ఐర్మస మానవ్హకుు ల గ్రరధాన  కారా్మ లయా౦; 

జెనీవా, సివ ట్జర్ము ండ్. 

*  ఐర్మస మానవ్హకుు ల స్థసి్పరన  : 15 March 2006 

* President of the Human Rights Council: Coly SECK 

 

గ్రీస్ కొతత గ్రపధాని గా కిరియాకోస్ 

మితోో రకిస్ 

* గ్రీస్లో జరిిన ఎనిన కలోు  గ్రరస్తుత గ్రరధాని అలెక్ి స్ 

సిగ్రపాస్ ఓట్మ పాలయాా ర్డ. 

* కిరియాకోస్ మత్ో ట్కిస్ నేతృతవ ంలోని 

నాూ డెమోగ్రకసీ పారీట, సిగ్రపాస్ నేతృతవ ంలోని సిరిజా 

పారీటపై ెల్లపు స్పధించింది. 

* 75 శాతానికి పైగా ఓటంగ్ జరిిన ఈ ఎనిన కలోు  

నాూ డెమోగ్రకసీ పారీట 39.6 ఓట్లు స్పధించి అధికార్ం 

కైవ్సం చేస్తకొంది. 

* ఆరికి సంక్షోభం ఎదుర్పు ంట్లనన  ద్శాబ ేకాలం 

తర్మవ త జరిిన ఈ 

ఎనిన కలోు  సీ షటమన తీర్డీ  

వ్చిి ంది. 

* ఓట్మని అంీకరించిన 

సిగ్రపాస్ ద్దశానిన  ఆరికి 

సంక్షోభం నుంచి 

గటెటంకించడానికి చేయాలి్ ంద్ంతా చేశానని, అయితే 

గ్రీకు గ్రరజల తాజా నిర్ ణయానిన  స్పవ గతిస్తునాన నని 

తెలిపార్డ. 

* గ్రీక్ట గ్రరజలకు కిరియాకోస్ మత్ో ట్కిస్  గ్రరధానిగా 

అధా క్ష నివాసంలో ఆయన రద్వీ సీవ కార్ గ్రరమాణం 

చేశార్డ.  ద్దశానిన  మరింత క్ట్పైవేటీకర్ణ దిశ్గా, 

బిజినెస్ గ్రఫెండీుగా మార్డస్పునని హ్యమీ ఇచాి ర్డ. 

*  బ్దా ంకింగ్ సెకాటర్లో రనిచేసిన ఈ పూర్వ  హ్యర్వ ర్ ు 

విదాా రి ి2013-15 మధా  మంగ్రతిగా కూడా రనిచేశార్డ. 

 

దక్షిణభారతాంలోనే మొరకమొదర 

విజయవాడలో విమాన రెసాక రెాంట్ 

*విమాన ర్కస్పట ర్కంట్ కలి ర్ విజయవాడ నగర్ంలో 

అడుగ్గ పెట్టబోతుంది. 

* ద్దశ్ంలో నాల్లగ్గచోట్ు మాగ్రతమే అందుబ్దట్లలో 

ఉనన  ఈ ర్కస్పట ర్కంట్లు   

* ద్క్షన భార్తద్దశ్ంలోనే మొట్టమొద్ట స్పరిగా 

విజయవాడ రూర్ల్డ మండలం నిడమానూర్డలో 

ఆగస్తట చివ్రోు 

అందుబ్దట్లలోకి 

ర్మనుంది.  

* ఎయిర్ఇండియాకు 

చందిన 44 మీట్ర్ ు 

పడవు కలిిన బోయింగ్ 

737 విమానానిన  విజయవాడ రూర్ల్డ అందుబ్దట్లలోకి 

ర్మనుంది.  

* బోయింగ్ 737 విమానానిన  ఢిలీు నుంచి నగర్మనికి 

తీస్తకుర్మవ్డానికే రూ.12లక్షలకు పైగా ఖర్డి  

చేయడం విేషం. 

 

2019 ప్ల ులల్ ఎక్ో  లెనో్  అవార్డు 
* అమెరికా - ఇండియా వా్య హ్యతి క భాగస్పవ మా  

సద్స్్త  2019 స్థగోుబల్డ ఎక్్ట  లెన్్  అవార్డు కు మాసటర్ 

కార్డు సిఈఓ అజేయ్ బంగా, విగ్రప్ చైర్ి న్ అజిత్ గ్రపేమ్ 

జీ లను  ఎంింక చేసింది.  
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* ులై 11 వాష్నంగ టన్ లో జర్గనునన  యుఎస్ ఐ ఎస్ 

ిం ఎఫ్ (అమెరికా - ఇండియా వా్య హ్యతి క భాగస్పవ మా  

సద్స్్త ) ర్కండో సమావేశ్ంలో ఈ అవార్డు గ్రరధానం 

చేయనునాన ర్డ. 

 

హైదర్థబాద్ లో మొరకమొదటి ఫారిన్ 

పోసాక ఫీస్ 

* హైద్ర్మబ్దద్ లో మొట్టమొద్ట స్పరిగా ారిన్ 

ప్స్పట ఫీస్ ను గ్రపార్ంభంచార్డ. 

* హమాయత్ నగర్ లో గ్రపార్ంభంచిన ఈ ప్స్పట ఫీస్ 

ఆగష్టట 1 నుండి కారా్ కలాపాల్ల గ్రపార్ంభస్తుంది. 

* విద్దశాలకు వెళే్ళ  పారి్ ళ్ ును ఇకు డ తనిఖీ చేసి 

నేర్డగా రంరనునాన ర్డ. 

* ఇరీ ట వ్ర్కు ఢిలీు, మంబై, కొలకతాు  మాగ్రతమే 

కలవు. 

* 1837 లో మొట్టమొద్ట్ ప్సటల్డ డిపార్ ట మెంట్ ను 

ఏర్మీ ట్ల చేశార్డ. 
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