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వరల్్డ యూనివర్సి టీ గేమి్స లో ద్యూ తీ 

ర్సకార్్డ 

* భారత స్ట ర ్ స్ర్ప ింట్ ద్యూ తీ చింద్ సించలన 

ప్రదరశ న నమోదు చేసింది. 

*  ఈ ఒడిశా అథె్లట్ ఇటలీలోని నపోలిలో జ్గిన 

వరల్డ ్యూనివ్ి టీ గేమి్స లో 100 మీటర ెరేసులో 

సవ ర ణ రతకిం 

ాధించింది. 

* 23 ఏళ్ ెద్యూ తీ ఫైనల్డ 

రేసును 11.32 సెకనలెో 

ముగిించ చింపియన్గా 

నిలిచింది. 

* దింతో ఈ టోర్నీ లో రసడి రతకిం ాధించన తొలి 

భారత అథె్లట్గా ద్యూ తీ ్కార్్డ సృష్రించింది. 

*  సవ టజరె్ిండ్కు చిందిన డెల్డ పోింటె (11.33 సె)కు 

రజతిం, జరమ నీ అథె్లట్ లిా కావ యే (11.39 సె)కు 

కాింసూ ిం దకాా యి. 

 

శ్మ శాన వాటికల అభివృది్ధకి గంభీర్ 

వేతనం విరాళం 

* మాజీ ప్ికెట్, ప్రసుుత ఎింపీ గౌతమ్స గింభీ్  తన 

నియోజకవర గింలోని శ్మ శాన వాటికల అభివృదిిి  ఎింపీ 

హోదాలో లభిించే వేతనానిీ  విర్ళ్ింగా ఇసుునీ ట్టర  

గౌతమ్స గింభీ్  ప్రకటిించడు. 

* ఇటీవలి ారవ ప్ిక 

ఎనీి కలెో బీజేపీ తరఫున 

గింభీ్ తూర్డప  ఢిలీ ె

నియోజకవర గ ఎింపీగా 

గెలుపింది    శ్మ శాన 

వాటికల అభివృదిిి   

విర్ళ్ింగా ఇసుునీ ట్టర  గౌతమ్స గింభీ్  ప్రకటిించడు. 

‘ ఎింపీ హోదాలో నేను అిందుకునే ప్రి పైాను 

నియోజకవర గిం అభివృదికిే వెచచ ించలని 

నిర ణయిించుకునీా . అిందులో భాగింగానే నా  
 
 

 

వేతనానిీ  శ్మ శానవాటికల అభివృది ికోసిం 

అిందజేసుునీా ’ అని గింభీ్  ప్రకటిించడు. 

*1981 అకోరబ్ 14 న ఢిలీ ెలోజనిమ ించన గౌతమ్స గింభీ్ 

భారత ప్ికెట్ లొ 2003 నుించ వన్ేలలో, 2004 నుించ 

టెసురలలో భారత జట్టర తరఫున ప్ాినిధ్ూ ిం 

వహిసుునీా డు. 

*  దేశ్వాళీ ప్ికెట్ లో రిండు డబుల్డ సెించర్నలను 

ాధించ టెస్రర జట్టరలో సెలెక్ట ర అయ్యూ డు. 

* సవ దేశ్ింలో జ్గిన టూ్ గేమ్స లో డబుల్డ సెించర్న 

ాధించన 4 వ భారతీయుడితను. ఇింతకు ముిందు 

సునీల్డ గవాసా ్, దిలీప్ వెింగ్సర్ా ్, సచన్ 

టెిండులా రె్డ మాప్తమే ఈ ఘనత ాధించర్డ. 

* డిసెింబ్ 2018,  గౌతమ్స గింభీ్ అనిీ  రకాల ప్ికెట ె

నుిండి ్టైరమ ింట్ ప్రకటిించడు.  

* భారతదేశ్పు నాలగవ అి ఉనీ త అవార్్డ  అయిన 

రదమ శ్ర ీగింభీ్ కు  ప్రదానిం చేశార్డ. 
 

2020 నాటికి చైనా జనాభాను 

మంచనునన  భారత్ 

*  2018 అించనాల మేరకు భారత జనాభా 133.92 

కోటె్ట. చైనాలో 138.64 కోట ెమింది 

ఉనాీ ర్డ. 

*  వీటి మధ్ూ  తేడా 4.72 కోట్ల.ె 

‘ప్రరించ జనాభా దినోతి విం’ 

సిందరభ ింగా భారత జనాభాకు 

సింబింధించన మ్కొనిీ  విశేషాలు 

* 2011 జనాభా లెకా ల ప్రకారిం భారత జనాభా 121 

కోటె్ట. ప్రరించ జనాభాలో ఇది 17.7. 

 * ఐకూ ర్జూ  సమిి అించనాల ప్రకారిం.. 2021 

జనగణనలో భారత్ చైనాను మిించపోవచుచ . 

* 2020 కలె్ల భారత జనాభాలో 64% యువతే 

ఉిండనుింది. ప్రరించింలో అతూ ధకింగా యువకులు 

ఉనీ  దేశ్ింగా భారత్ నిలవనుింది. 

* కుట్టింబ నియింప్తణపై ప్శ్ద ిలేకపోవడిం వింటి 

కారణాలతో భారత్లో జనాభా నియింప్తణలో లేదనేది 

ఐర్ స, ఇతర సింసథల అభిప్ాయిం. దనివల ె
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నిర్డద్యూ గిం, పౌష్కిాహారలోరిం, మాతాశిశు మరణా లు 

పెరగొచచ నే ఆింద్యళ్నలు వూ క ుమవుతునీా యి. 

* 2021 జనాభా లెకా లకు ఈ ఏడాది ఆగసుర 12న 

అింకుర్రప ణ జరగనుింది. రిండు దశ్లెో జనగణనకు 

అధకార్డలు ఏర్ప టె్ట చేశార్డ. 

* ఈ ా్ జనగణనకు 33 లక్షల మిందిని 

నియమిసుుిండగా.. పూ్ుా థయిలో టెకీా లజీని 

వాడనునాీ ర్డ. ప్రతేూ క మొబైల్డ య్యప్ దావ ర్ సబబ ిం 

ది ఎరప టికపుప డు వివర్లను అప్లోడ్ చే ుార్డ. 

* ప్రరించింలోకెలె్ల అతూ ధక కుట్టింబ నియింప్తణ 

ఆరరేషనెు చేసన డాక ర్  లలిత్మోహన్ రింథ్. 

* డాక ర్  లలిత్మోహన్ రింథ్ 1982 నుించ 10 లక్షలకు 

పైగా కుట్టింబ నియింప్తణ ఆరరేషనెు చేశార్డ. 
 

విశాఖపట్న ంలో ‘ఎయిర్ ఎనక్లవే్’ 

* భారత తీరప్ాింత గస్తుదళానీి  (కోస్రరగా్)్ మ్ిం త 

బలోపేతిం చేసే ప్రప్ియలో భాగింగా విశాఖరటీ ింలో 

‘ఎయి్ ఎనకేవె్’ను ఏర్ప ట్ట చేసుునీ టె్ట డీఐజీ 

అనిల్డకుమా్ హరబోల్ల తెలిార్డ. 

*  కోస్రరగా్ ్డేను పురసా ్ించుకుని  తీరప్ాింత ని  

గస్తుి  విమానాలు కూడా ఉరయోగిసుునీా మని, 

విశాఖలో ప్రతేూ క స్ట థ వరిం లేకపోవడింతో అవి చన్నీ  

నుించ వచచ  వెళ్తునీా యని చ పా ర్డ. 

* విశాఖ కేింప్దింగా కోస్రరగా్ ్ఎయి్ ఎనకేవె్ 

ప్రిాదన ఉిందని, ఇిందుకు అవసరమైన 10 

ఎకర్ల భూమిని విశాఖ విమానాప్శ్యిం సమీాన 

ఇచేచ ిందుకు ఎయి్పోర్డర అథా్టీ ఆఫ్ ఇిండియ్య  

సమనవ యింతో ముిందుకు వెళ్తునీా యని 

వెలడెిించయి. 

* ఇది ఏర్ప టైతే తొలి విడతలో విశాఖకు నాలుగు 

డా్ీ య్ యద ివిమానాలు వ ుాయని, విశాఖ 

నుించ భువనే శ్వ ్ వరకు వాటిని ఉరయోగి ుామని  

అనిల్డకుమా్ హరబోల్ల తెలిార్డ. 

* 1977లో మొదటిా్గా ఇిండియన్ కోస్రరగా్ ్డేను 

నిరవ హిించమని, ప్రసుుతిం 40వ వసింతింలోి 

అడుగుపెడుతునీా మని తెలిార్డ. 

* ఇనీే ళ్ ెప్ర థా నింలో ఏడు నౌకల నుించ 126 

నౌకలకు, 62 ఎయి్ప్క్టా్స్టట రలతో అభివృది ి 

చిందుతునయీ . ‘ఆింప్ధ్లో కోస్రరగా్క్ు 13 నౌకలు, ఒక 

ఎయి్ప్కాఫ్ర ఉనాీ యి. 

* గస్తుదళ్ిం బలోపేతానిి అింతర్జతీయింగా అనేక 

దేశాలతో ఒరప ిందాలు కుదుర్డచ కుింట్టనాీ ర్డ . 
 

 
 

ఐసీసీ వరల్్డ కప్ 2019 స్పె షల్డ ఎడిషన్ 

పట్టుచీర 

* ఐస్తస్త ప్ికెట్ ప్రరించకప్లో భారత్ ఫైనలి్డ కు చేరే 

అింశ్ింపై తీప్వ ఉతా ింఠ కొనాగుతోింది. రిండవ రోజు 

ి్గి ప్ారింభమైన సెమీ-ఫైనల్డ మాూ చ్  

కొనాగుతుిండగా  వరల్డక్ప్కోసిం ఒక వీర్భిమాని 

విలక్షణమైన జర్న రట్టర చీరలను సదిిం చేశార్డ. 

*  టీమిిండియ్య కోసిం ఉతురప్రదేశ్ వారణాస చేనేత 

కా్మ కులు దనిీ  తయ్యర్డ 

చేశార్డ. 

* భారత జట్టర సభుూ లు 

ధ్్ించే జెర్ని  కల్ ‘నీలి’ 

రింగులో ఈ చీరను 

రూపిందిించర్డ.   

* ప్రరించకప్ ప్రతేూ క రట్టర చీరల తయ్యర్నని 

నేతనీ లు దాదాపు  పూ్ు చేశార్డ. 

*  ప్రరించ్కప్ ముగిస దేశానిి ి్గి వచేచ  భారత 

ప్ికెట్ జట్టర ఆటగాళ్కెు ఈ చీరలను బహుమిగా 

ఇవవ నునాీ ర్డ. 

* ప్రరించకప్ లోగో తోాట్ట ప్ికెట్ బ్యూ ట్, బింిని 

కూడా చీరపై ప్రతేూ కింగా చేితో ఎింప్బ్యయిడర్న 

తయ్యర్డ చేశార్డ. 

*  చీర మొతుిం కుింకుమ రింగుబ్యర ్్ ను ఇచచ ర్డ. 

*  కొింగు (రలె్ల) మీద ‘ఐస్తస్త 2019’ 

ముప్దిించడింతోాట్ట, 400ి పైగా లోగోలతో ఈ 

సెప షల్డ ఎడిషన్ చీరను తీ్చ దిదాార్డ. 

*  భారత జట్టర ఆటగాళె్త భారూ లు, లేదా తలెులకు 

బహూక్ించేల్ల మొతుిం 16 చీరలను 

రూపిందిించర్డ. 500 ప్గాముల బర్డవు ఉనీ  రట్టర 

చీర ధ్ర రూ. 20 వేలు. 
 

370వ అధికరణంపై సతవ రమే విచారణ 
* జముమ -కశ్రమ ్కు ప్రతేూ క ప్రిరిు కలిప సుునీ  370వ 

అధకరణిం ర్జ్ూ ింగబదతిను సవాలు చేస్తు  

దాఖలైన ప్రజ్ప్రయోజన వాూ జ్ూ నిీ  అతూ వసరింగా 

విచ్ించడానిి  సుప్పీింకోర్డర అింగీక్ించింది. 

https://www.vyoma.net/exams
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*  ప్రధాన నాూ యమూ్ు జసరస్ర రింజన్ గొగొయి, జసరస్ర 

దరక్ట గురు, జసరస్ర అనిర్డద ిబోస్రలతో కూడిన 

ధ్ర్మ సనిం దనిీ  విచ్ించనుింది. 

*  భాజా నాయకుడు అశివ న్ ఉాధాూ య దనిీ  

దాఖలు చేశార్డ. 

*  భారత ర్జ్ూ ింగింలోని XXI వ భాగిం పేరా్క నీ  

ప్రకరణ 370 ప్రకారిం జమూమ  కాశ్రమ ్ ర్ష్ట్షారనిి ప్రతేూ క 

ప్రిరిు ఇవవ టిం జ్గిింది.  

* మొదటి షెడ్యూ ల్డ లో జమూమ  కాశ్రమ ్ 15వ ర్ష్ట్షరింగా 

చేర్చ ర్డ.  

* జమూమ  కాశ్రమ ్ ర్ష్ట్షరము మౌలిక ర్జ్ూ ింగింలో ా్ర - 

బి కేటగి్ ర్ష్ట్షరింగా ఉిండేది.  

* ర్ష్ట్షారల పునరవ ూ వస్తథకరణ చటరిం 1956 7వ ర్జ్ూ ింగ 

సవరణ దావ ర్ ా్ర - బి ర్ష్ట్షారల విధానిం రదాు 

చేయటిం దావ ర్ జమూమ  కాశ్రమ ్ భారతదేశ్ింలో ఇతర 

ర్ష్ట్షారలతో సమానింగా గు్ ుించబడిింది.  

* జమూమ  కాశ్రమ ్ చ్ప్తక నేరథ్ూ ిం ప్రతేూ క 

ర్సథతులలో ప్రకరణ 370 లో ర్జ్ూ ింగ రరింగా 

ప్రతేూ క హోదాను కలిప ించర్డ. 
 

 
 

భారతదేశ్ంలో ఖరీదైన ప్రంతంగా 

ఢిలే్లలోని కనాన ట్ ప్ల ే్  

* దేశ్ ర్జధాని దిలీలెోని కనాీ ట్ స్టపేసె్ర ప్రరించింలో 

అతూ ింత ఖర్నదైన కార్ూ లయ ప్ాింతాలెో తొమిమ ద్య 

స్ట థ నింలో నిలిచింది. 

* అకా డ కేవలిం ఒక 

చదరపు అడుగుకు 144 

అమె్కన్ డాలర ెవా్కి అదా్ద 

చలిిెంచలిి న ర్సథి  

ఉిందని ప్ారర్న ర కని లెరింట్ 

స్తబీఆ్ఈ వెలడెిించింది.   

* దిలీ ెనడిమధ్ూ లో ఉనీ  కనాీ ట్ స్టపేసె్ర గత ఏడాది 

కూడా తొమిమ ద్య స్ట థ నానేీ  దిా ించుకుింది.  

* ఈ జ్బితాలో హాింకాింగ్లోని సెింప్టల్డ డిష్ట్సరక్ట 

వరసగా రిండో ఏడాది మొదటి స్ట థ నానేీ  

ఆప్కమిించింది. 

*  అకా డ ఒక చదరపు అడుగుకు వా్కి అదా్ద 322 

అమె్కన్ డాలరనెి స్తబీఆ్ఈ నివేదిక వెలడెిించింది. 

*  ఈ జ్బితాలో లిండన్ రిండో స్ట థ నింలో నిలవగా, 

బీజింగ్ ఐద్య స్ట థ నానీి  ఆప్కమిించింది. 

* ‘ప్రరించ వాూ రుింగా ప్రముఖ కింపెనీలనీీ  తమ 

ప్టింట్ ఆఫీసును ఈ నగర్లెో ఏర్ప ట్ట చేయ్యలని 

భావిసుునీా యి’ అని స్తబీఆ్ఈ వెలడెిించింది. 

*  దిలీ ెప్రధాన మారా ట్ కావడింతో ప్రరించింలోనే 

అతూ ింత ఖర్నదైన ప్ాింతాలెో మొదటి రది స్ట థ నాలెో 

నిలుస్తు నే ఉిందని  స్తబీఆ్ఈ వెలడెిించింది. 

*  అల్లగే ముింబయిలోని బ్యింప్దా కురె్ కాింపెకిె్ట , 

నా్మన్ ాయిింట్ జ్బితాలో 27, 40వ స్ట థ నాలెో 

ఉనాీ యి. 2018లో ఇవి వరసగా 26, 37వ స్ట థ నాలెో 

నిలిచయి. 
 

1600 కోటే్ ఎంపీల్యూ డ్సి  వినియోగం 

కాలేదు 

* 16వ లోక్టసభలో ారమెెింట్ట సభుూ లకు 

కేటాయిించన ఎింపీల్లూ డ్ి  నిధులెో రూ.1600కోటె్ట 

వినియోగిం కాలేదని  కేింప్ద సహాయమింప్ి ర్వ్ 

ఇింప్దజత్ సింగ్ వెలడెిించర్డ. 

* 16వ లోక్టసభలోని ారమెెింట్ట సభుూ లకు 

ఎింపీల్లూ డ్ి  నిధుల ిింద మొతుిం రూ.11,525 కోటె్ట 

కేటాయిించగా జులై 4వ తేద వరకు రూ.1641.98 కోటె్ట 

వినియోగిం కాలేదని తెలిార్డ.  

* ఇకనుించ కేింప్దిం ప్రి సింవతి రిం ర్ష్ట్షర 

ప్రభుతావ లతో వా్కి సమీక్ష సమావేశాలు 

నిరవ హిసుుిందని, ఆ సమయ్యనికలె్ల ఎింపీల్లూ డ్ి  

నిధులతో పూ్ు చేసన రనులు, ఉరయోగిించన 

నిధుల వివర్ల నివేదికలను సింబింధత 

అధకార్డలు తమకు సమ్ప ించలని  తెలిార్డ. 

* ఈ నిధులతో చేరటిరన రనులెో పురోగి లేకపోతే 

ర్ష్ట్షర ప్రభుతవ ిం లేదా జలె్ల యింప్తాింగిం తగిన 

చరూ లు తీసుకోవాలని స్తచ ుామనీా ర్డ. 

*  అరప టి  భారత ప్రధాన మింప్ి పి. వి. 

నరసింహార్వు 1993 డిసెింబ్ 23న భారత 

ారమెెింట్టలో ఎింపీల స్ట థ నిక అభివృది ినిధుల 

రథ్కానిీ  (ఎింపీ ల్లూ డ్ి ) ప్రవేశ్పెటార ర్డ.  

*  ప్రసుుతిం రథ్కింలో భాగింగా ప్రి సభుూ డిి 

సింవతి ర్నిి రూ.5 కోటె్ట కేటాయి ుార్డ. 

* మొదటగా ఈ రథ్కిం ప్గామీణాభివృది ి 

అధీనింలోనిది.  

http://vyoma.net/rrb-ntpc/


 

4  www.vyoma.net/current affairs                                 www.youtube.com/vyomadaily       
 

* ఎింపీ ల్లడ్ి  రథ్కిం విధ విధానాలు అమలుకు 

అనుస్ించలిి న వైఖ్ని గు్ించ తొలివిడత 

మారగదరశ కాలను 1994, ఫిప్బవ్లో విడుదల చేశార్డ.  

* 1994 డిసెింబ్, 1997 ఫిప్బవ్, 1999 సెపెరింబ్, 2002 

ఏప్పియల్డ, 2005. నవింబ్, 2012 ఆగసుర, చవ్గా 

2014, మే నెలలో సవ్స్తు  వచచ , సమప్గమైన 

మారగదరశ కాలను రూపిందిించర్డ.  

* 22 ఏళ్ ెకాలింలో అనుభవాలను దృష్రలో ఉించుకుని 

వివిధ్ లబిదాార్డలు, ారమెెింట్ట సభుూ లు లోక్ట సభ, 

ర్జూ సభ కమిటీలు, నాబ్యర్్డ కని లెరనిీ  సేవలు (నాబ్ 

కాన్ి ), భారత కింష్ట్పోరల్ ఆడిట్ జనరల్డ 

నివేదికలలో చేసన స్తచనలు, సలహాలను 

అనుస్ించ సమప్గమైన మారగదరశ కాలు 

రూపిందాయి. 

* ారమెెింట్ట సభుూ లు తమ నియోజక వర్గ లెో 

అభివృది ిరనులు చేరటరడానిి ఈ రథ్కిం వీలు 

కలిప సుుింది. స్ట థ నిక అవసర్లు తీర్డసుు, ామాజక 

ఆసుులు పెించుతూ ఈ కారూ ప్కమాలు చేరటార లిి  

ఉింట్టింది. 

* ఈ రథ్కిం ప్ారింభిం నుడి తాగు నీటి సదుాయిం, 

ప్ాథ్మిక విదూ , ప్రజ్ ఆరోగూ ిం, ా్శుధ్ూ ిం, రోడెు 

మొదలైన జ్తీయ ప్రధానాూ లు గల మౌలిక వసతులు 

కలిప సుునీ ది. 

* ఈ రథ్కిం ప్ారింభమైన తొలి సింవతి రిం 1993-

94లో ఎింపీ ల్లూ డ్ి  ిింద ఒకోా  ారమెెింట్ట సభుూ డిి 

ఐదు లక్షల రూాయలు మాప్తమే కేటాయిించర్డ.  

* 1994-95లో ఒకోా  ఎింపీ నియోజక వర గిం అభివృది ి 

కేటాయిించే నిధులు కోటి రూాయలకు పెించర్డ.  

* 1998-99లో ఈ నిధులను రిండు కోటెి  పెించర్డ.  

* 2011-12 ఆ్ థక సింవతి రిం నుించ ఈ నిధని ఐదు 

కోటెి  పెించర్డ. ప్రసుుతిం ఐదుకోటె్టగా ఉనీ ది. 

* జలె్లలెో ఎింపీ ల్లూ డ్ి  రథ్కిం ిింద చేరటిరన 

కారూ ప్కమాల అమలు, రరూ వేక్షణ, సమనవ య్యనిి 

ప్రి ర్ష్ట్షరిం, లేదా కేింప్ద ాలిత ప్ాింతిం ఓ నోడల్డ 

విభాగానిీ  ఏర్ప ట్ట చేశాయి. 
 

తవ రలో భారత్ ప్పయోగనించనునన  

చంప్రయాన్-2 
* చింప్దయ్యన్-2కు మూల్లలనీీ  చింప్దయ్యన్-1లోనే 

ఉనాీ యి. కాకపోతే దానిి ఇది పెద ాకొనాగిింపు.   

*  చింప్దయ్యన్-1 చింప్దుడి కక్షూ లోనే ి్గితే.. 

చింప్దయ్యన్-2 చింప్దుడి చుటూర  కక్షూ లో ిరగటమే 

కాదు  చింప్దుడి మీద దిగుతుింది. 

*  చింప్దయ్యన్-1 అనుభవాలను పునాదిగా చేసుకుని 

ఇప్ో దనిీ  మ్ింత రకడబ ిందగా తీ్చ దిదాుతోింది. 

* చింప్దయ్యన్-1లోని ఎింఐపీ చింప్దుడిని ఢీ కొటిర 

బదలాైపోగా. 

*  చింప్దయ్యన్-2లోని ల్లూ ిండ్ మాప్తిం తన 

ర్కెటతెో వేగానిీ  నియింప్ిించుకుింటూ చల్ల 

నిదానింగా చింప్దుడి మీద దిగుతుింది. 

*  దానిలో నుించ రోవ్ బయటకొచచ  చింప్దుడి మీద 

ఆ ప్ాింతమింతా కలియదిర్డగుతుింది. 

*  ఒక రకింగా చింప్దుడిని ఢీకొటరటింతో మొదటిదాని 

ప్ర థా నిం ముగిసపోగా. చింప్దుడి మీద దిగటింతోనే 

చింప్దయ్యన్-2 ప్ర థా నిం మొదలవుతుిందని 

చపుప కోవచుచ . 

*  చింప్దయ్యన్-2లో ఎింతో 

స్తక్షమ ింగా, అతూ ింత 

సమర థింగా రని చేసే ఎనీో  

ర్కర్లు అమర్చ ర్డ.  

*  చింప్దయ్యన్-1లోని 

మొతుిం 11 ర్కర్లెో 5 మాప్తమే మనవి. కానీ 

చింప్దయ్యన్-2లోని మొతుిం 14 ఉరకరణాలెో 13 

మనవే. 

*  కేవలిం లేజ్ ్ప్టో ్ఫ్లకెోరమీట్ అప్రే (ఎల్డఆ్ఏ) 

అనే ఒకా  ర్కర్నేీ  అమె్కా నుించ తీసుకునాీ ర్డ. 

ఇదేమింత కీలక ర్కరిం కాదు. 

* చింప్దయ్యన్-1 గు్ ుించన చింప్దుడి మీది నీటి 

(హైప్డాక్సి ల్డ అయ్యన)ె తీర్డ తెనీు లను చింప్దయ్యన్-

2 మ్ింత లోతుగా ర్శోధసుుింది. 

*  ఇిందుకోసిం దనిలో ఖనిజ్లు, నీటి అణువుల 

వింటివాటిని సవివరింగా గు్ ుించే ఇమేజింగ్ ఐఆ్ 

సెప ష్ట్కోరమీట్ (ఐఐఆ్ఎస్ర), సింథ్టిక్ట అపెరచ ్ 

ర్డా్ను ఏర్ప ట్ట చేశార్డ. 

* అకా డి ఖనిజ్లను మనిం తవివ తెచుచ కునే 

వీలుిందా అనీ ద తెలుసుుింది. 

* చింప్దుడిి సింబింధించన ప్తీడీ మాూ ప్లను 

రూపిందిించేిందుకు, జ్బిలి ెపుట్టరక గు్ించ 

తెలుసుకునేిందుకు అవసరమైన సమార్నిీ  కూడా 

చింప్దయ్యన్-2 సేక్సుుింది. 

* అింిమింగా  భవిషూ తుులో మనిం అకా డిి వెళ్ల ె

ఆవాసిం ఏర్ప ట్ట చేసుకునే వీలుిందా? అనీ  

ప్రశీ్ కు కొింతవరక్సనా కచచ తమైన జవాబును 

అిందిసుుింది. 

* గతింలో రింపిన చింప్దయ్యన్-1 ప్రధానింగా 

చింప్దుడి చుటూర  ఓ కక్షూ లో ిర్డగుతూ.. చింప్దుడిి 

సింబింధించన సమాచర్నీి  సేక్ించ, భూమిి 

రింపిింది. 
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*  కాకపోతే చింప్దుడిపై భారత ముప్ద ఉిండాలనీ  

ఉదాేశ్ింతో ఓ 35 కేజీల ర్శోధ్క ‘మూన్ ఇింాక్ట ర ప్పోబ్

’ను (ఎింఐపీ) చింప్దుడి మీదిి జ్రవిడిచింది. 

* చింప్దుడి ఉర్తలిం మీద నీర్డ, ఐస్ర ఉిందని 

గు్ ుించడిం చింప్దయ్యన్-1 ాధించన సించలన 

విజయిం. 

*  చింప్దుడి మీద నీర్డ మనిం రోజువార్న చూసే నీటి 

రూరిం (హెచ్2ఓ)లో కాకుిండా హైప్డాక్సి ల్డ అయ్యన ె

(ఓహెచ్) రూరింలో ఉిందని ఇది గు్ ుించింది. 

* చింప్దయ్యన్-1లో అమె్కా, ఐరోా, బలేగ్ య్యలు 

కూడా తమతమ సింత ర్శోధ్నల కోసిం ఆర్డ 

ర్కర్లను రింాయి. 

*  నీటి ఆనవాళ్నెు ముిందుగా అమె్కా ాధ్నిం 

‘మూన్ మినర్లజీ మాూ ర్’ రట్టరకుింది, అిందుకే 

నీటి ఉనిి గు్ించ ముిందు ‘నాా’ ప్రకటిించింది. ఆ 

తర్వ త ఇప్ో కూడా దానిీ  నిరి్్ించింది. 

* భూకింాల తరహాలోనే చింప్దకింాలు కూడా 

వసుునీా యని, చింప్దుడి ఎగువ టలకాలెో కదలికలు 

సింభవిసుునీా యని (టెకారనిక్ట య్యి రవిటీ) గు్ ుించింది. 

* అల్లగే చింప్దుడిలో శాశ్వ తింగా చీకటిలోనే 

ఉిండిపోయే అనేక బిల్లలను తొలిా్గా ఫోటోలు 

తీస రింపిింది.  చింప్దుడి ఉర్తల ‘హై ్జల్లూ షన్ 

మాూ ప్’ను సదిిం చేసింది. 

 

తెలంగాణ ఇంజనీర్ి  ద్ధనంగా జులై 11 

* హైదర్బ్యద్ ర్ష్ట్షరింలో నిజ్ిం ప్రభుతవ ింలో చీఫ్ 

ఇింజనీర్డ గా ఎనీో  చ్ప్తక కటరడాలు ాగునీటి 

ప్ాజెకురలు, వింతెన లకు రూరకలప న చేసన నవాబు 

అలీ నవాజ్ జింగ్ బహద్య్ జయింి జులై 11 ను 

ఏటా ర్ష్ట్షర ప్రభుతవ ిం తెలింగాణ ఇింజనీ్ి  దినింగా 

నిరవ హిసుుింది.  

* ఉ మా న్ ాగ్, హిమాయత్ ాగ్, జల్లశ్య్యలతో 

ాట్ట, నిజ్మాబ్యద్ లోని అలీ ాగ్ ్జర్వ య్ 

ల్లింటి ప్ాజెకురలకు నవాజ్ జింగ్ రూరకలప న 

చేశాడు.  

* ఆ్ రి  కళాశాల, సెింప్టల్డ లైప్బర్న భవనాలను నవాజ్ 

జింగ్ కాలింలో చేరటిరనవే. 
 

భారత వాూ రరవేతతలకు దుబాయ్ శాశ్వ త 

పౌరసతవ ం 

* దుబ్యయ్ ప్రభుతవ ిం భారత 

వాూ ారవేతులెో శామూూ ల్డ కు 

శాశ్వ త పౌరసతవ ిం 

కలిప ించింది.  

* దుబ్యయ్ దేశ్ింలో మొతుిం రూ. 1.8 లక్షల కోటకెు 

పైగా పెట్టరబడి పెటిరన 6,800 మింది 

పెట్టరబడిదార్డలకు గోల్డ ్కార్్డ పే్ట శాశ్వ త 

పౌరసతావ నిీ  కలిప ుామని దుబ్యయ్ ర్జు షేక్ట 

మహమ ద్ బిన్ రషీద్ ప్రకటిించన నేరథ్ూ ింలో 

శామూూ ల్డ కు ఈ సౌకరూ ిం కలిప ించర్డ.  

* షార్జలో గోల్డ ్కార్్డ పిందిన తొలి ప్రవాసుడిగా 

శామూూ ల్డ నిలిచడు  
 

BSNL చైరమ న్ మేనేజంగ్ డైరెక ుర్ ప్పవీణ్ 

కుమార్ పరావ ర్ 

* ప్రభుతవ రింగ టెలికాిం సింసథ అయిన BSNL చైరమ న్ 

మేనేజింగ్ డైరక ర్  ప్రవీణ్ 

కుమా్ రర్వ ్ 

నియమితులయ్యూ ర్డ. 

*భారత్ సించ్ నిగమ్స 

లిమిటెడ్ (సింక్షిరుింగా 

బిఎస్రఎన్ఎల్డ) అనేది 

న్యూ ఢిలీ ెకేింప్దింగా ఉనీ  భారత ప్రభుతవ  రింగ 

టెలికమూూ నికేషన్ి  సింసథ. 

* BSNLసెపెరింబ్ 15, 2000 న స్ట థ పిించర్డ.  
 

వాతావరణ మారె్డ పై ఐకూ రాజూ సమతి 

నివేద్ధక 
* ప్రరించ సహజ వాతావరణిం బ్యగా ద్దబబ  

ిింట్టనీ దని ఐకూ ర్జూ సమిి నివేదిక 

వెలడెిించింది. 

* దాదాపు 20 ఏళ్ళ లో ప్రకృి 

వైరర్నతాూ ల కారణింగా జ్గే 

నషారలు 150% మేర పె్గాయి.  

* 1998-2017 మధ్ూ  రూ.250 

లక్షల కోట ెమేర ప్రతూ క్ష ఆ్ థక 

నషరిం జ్గిింది.  

* వాతావరణ భూ భౌిక 

వైరర్నతాూ ల వలన ఏకింగా 13 లక్షల మింది 

చనిపోయ్యర్డ.  

* పేద మధ్ూ  తరగి దేశాలెోని మరణాలు నస్టషారలు 

ఎకాు వగా ఉనాీ యి.  

* ఐకూ ర్జూ సమిి సుసథర అభివృది ినివేదిక 2019 లో 

ప్రరించ వాూ రుింగా నెలకొనీ  వివిధ్ ర్సథతుల పై 

ఆింద్యళ్నకర అింశాలను వెలడెిించింది.  

* సముప్ద మటారలు, ాగర్ల ఆమెిం పెర్డగుతుిండగా 

గత నాలుగేళ్లెో ్కార్్డ స్ట థ యిలో ఉష్ణణప్గతలు నమోదు 

అయినటె్ట పేరా్క ింది.  
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కామన్వవ ల్డత గేమి్స లో మీరాబాయికి సవ ర ణం 

* భారత స్ట ర ్ లిటర్  మీర్బ్యయి చను సమోవాలోని 

ఆపియ్యలో జ్గిన కామనెవ ల్డు స్తనియ్ వెయిట్ 

లిఫిరింగ్ ఛింపియన్ ష్ప్ లో 49 ిలోల విభాగింలో 

సవ ర ణిం ాధించింది.  

* ఈ టోర్నీ లో స్తనియ్, జూనియ్ యూత్ కేటగి్లో 

భారత లిటరరె్డ మొతుిం 13 

రతకాలు (8 సవ ర్ణలు, 3 

రజతాలు, 2 కాిం ూా లు) 

ాధించర్డ.  

* స్తనియ్ మహిళ్ల 55 

ిలోల విభాగింలో 

బిిందాూ ర్ణి దేవి ాీ చ్ లో రజతిం, స్టకీనె్ అిండ్ జె్ా  

లో రజతిం సవ ర ణిం, ఓవర్ల్డ విభాగింలో సవ ర ణిం 

గెలుచుకుింది.  
 

కెప్టున్ సునీల్డ ఛెప్తికి ఇండియన్ ఫుట్

బాల్డ ఫెడరేషన్ అవార్్డ 
* భారత ఫుట్ బ్యల్డ  జట్టర కెపెరన్ సునీల్డ ఛెప్ి 

అర్డదైన ్కార్్డ ాధించడు.  

* భారత ఫుట్  బ్యల్డ సమాఖూ  ఏటా ప్రకటిించే ఉతుమ 

ఆటగాడి అవార్్డను 

దిా ించుకునీా డు.  

* ఈ అవార్్డ సునీల్డ ఛెప్ిి 

లభిించటిం ఆరోా్. ఇది 

గతిం లో  2007, 2011, 2013, 

2014, 2017 లో అతడు ఈ పురాా ర్నిి 

ఎింపికయ్యూ డు.  

* సునీల్డ ఛెప్ి మొతుిం 70 అింతర్జతీయ గోల్డి  

ాధించన ప్రసుుత తరిం ఆటగాళ్లెో అతూ ధక గోల్డ 

చేసన వా్లో ప్ిసరయ్యనో రోనాల్డ ్(149), తర్డవాత 

రిండో స్ట థ నింలో కొనాగుతునీా డు.  

* 69 గోల్డి  తో ల్లయెనెల్డ మెసి  మూడో స్ట థ నింలో 

ఉనీా డు. 

*1992 లో  ఆల్డ ఇిండియ్య ఫుట్బ్యల్డ ఫ్లడరేషన్ 

అవార్్డ స్ట థ పిించర్డ. 

* I.M. విజయన్ మొదట ఈ అవార్్డ  విజేత గా ్కార్్డ 

ాధించడు.   
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