కాళేశ్వ రం ప్రాజెక్ట ్ కు మరో 30 వేల కోట్లు

* కాళేశ్వ రం ప్రాజెక్ట ్పూర తయ్య ందుకు మరో 30 వేల
కోట్లు వ్య యమవుతందని కంప్రద జల్ శ్క్త తశాఖ
సహాయమంప్రి రతన్ లాల్ కటారియా తెలిారు.
* జూన్ 2019 నాటిక్త ఈ ప్రాజెక్ట ్పై 50,481 కోట్లు
వెచ్చి స్తతన్న ట్లు పేర్కొ నాన రు.
* తెలంగాణలో
సతవ ర నీటి
ప్రరయోజనాల
నిమితతం 11
ప్రాజెకు్లకు 2016-19
సంవ్తస రాల మధ్య
రూాయలు 560.67 కోట్లు కంప్రద సహాయం విడుదల
చేసిన్ట్లు జల్ శ్క్త తశాఖ సహాయమంప్రి రతన్ లాల్
కటారియా తెలిారు.
* కాళేశ్వ రం ఎితపోతల ప్రాజెకు్ ను జయశ్ంకర్
భూాలరలిు జిలాు మహదేవ్పూర్ మండలంలోని
కన్నన రలిు ప్రగామం వ్దద గోదావ్రి న్దిపై నిరిి స్తతనాన రు.
* ఆయకట్ల్ 45,000 ఎకరాలు. స్తమారు 235 టీఎంసీల
నీటిని ఎితపోయడమే దీని లక్ష్య ం.
* తెలంగాణ రాష్ట్ం
్ ఏరప డిన్ తరావ త చేరటిన్
్
అిపెదద ప్రాజెకు్ ఇది
*కాళేశ్వ రం ఎితపోతల ప్రాజెకు్ను దాదాపు రూ.80,500
కోట్ు అంచనా వ్య యంతో చేరడుతనాన రు.
* తెలంగాణలోని దాదాపు 13 జిలాులకు ప్రరయోజన్ం
చేకూరి నుంది.
* గోదావ్రి న్ది నుంచ్చ 90 రోజులాట్ల రోజూ రండు
టీఎంసీల నీటి చొపుప న్ 180 టీఎంసీలు ఏితపోయడం
ఈ రథకం ఉదేశ్
ద ం.
* వ్ందల క్తలోమీట్ర ు దూరం కాలువ్లు, సొరంగ
మారాాల నిరాి ణం, దేశ్ంలోన్న అి పెదద ఎితపోతలు,
ఆసియాలోన్న అి పెదద ఎగసిరడేనీటి జలాశ్యము
(సరి ి పూల్) ఏరాప ట్ల, భూగరభ ం లోన్న నీటిరంపులు,
గోదావ్రి న్దిపై వ్రుసగా బ్యయ రేజీల నిరాి ణం.
* ప్రాజెకు్ నిరాి ణ అంచనా వ్య యం - 80,500 కోట్లు
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* నిరాి ణాలు - 3 బ్యయ రజీలు, 15 రిజరావ యరుు,
20 లిఫ్ట్్ు
* జిలాులు - 13
* నీటీ నిలవ సామర దయ ం - 140టీఎంసీ
* ప్రరధాన్ కాలువ్ల డిసిబ్య
్ య ్న్ పొడవు - 1531క్త.మీ
* సొరంగాల పొడవు - 203క్త.మీ
* మొతతం రంపులు - 82
* అవ్సరమైన్ విదుయ తత - 4627.24
* భూ సేకరణ - 80వేల ఎకరాలు
* అట్వి భూమి - 3050హెకా్రుు
* కాళేశ్వ ర ఎితపోతల ప్రాజెకు్
* నిరావ సిత కుట్లంబ్యలు-6200
మొత్తం 12 బ్లాుకుుా ప్రాజెకు్ను విభజంచారు.
* మేడిగడడ బ్యయ రేజి.
* మేడారం బ్యయ రేజి.
* మేడారం ఎితపోతలు.
* అనాన రం బ్యయ రేజి.
* అనాన రం ఎితపోతలు..
* స్తందిళ్ళ బ్యయ రేజి.
* స్తందిళ్ళ ఎితపోతలు.
* ఎలర
ు లిు నుంచ్చ న్ంది మేడారం వ్దద గల మేడారం
బ్యయ రేజి కు నీటీని మళ్ళ ంచడం.
* మేడారం రిజరావ యర్ నుంచ్చ సొరంగ మార ాం.
* రాగం పేట్ వ్దద రంప్ హౌస్ నిరిి ంచడం.
* మిడ్ మాన్నరు నుంచ్చ అరప ర్ మాన్నరుకు నీటిని
మలిచ
ు డం.
* మధ్య మాన్నరు నుంచ్చ అప్రపోచ్ కాలువ్ ప్రతవివ హెడ్
రగ్యయ లేట్ర్ నిరిి ంచడం.
* అన్ంతగిరి రిజరావ యర్ నుంచ్చ అప్రపోచ్ కాలువ్ను
నిరిి చడం.
* రంగనాయక సాగర్ నుంచ్చ అప్రపోచ్ కాలువ్ను
నిరిి చడం.

భారత్లో ఆప్టక
్ ల్ ఫైబర్ ‘5జీ’
* హైసీప డ్ ఇంట్రన ట్ అందించే 5జీ సేవ్లను
అందుబ్యట్లలోక్త తెచేి ందుకు కీలకమైన్ ఆప్టక్ ల్
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ఫైబర్ కబుల్స (ఓఎఫ్సీ)కు గణనీయంగా ప్రాధాన్య ం
పెరుగ్యతోంది.
* టెలికం శాఖ అంచనాల ప్రరకారం 2018లో ఓఎఫ్సీ
నెట్వ్ర్ొ స్తమారు 1.4–1.5 మిలియన్ కబుల్ రూట్
క్తలోమీట్ర్స మేర
విసతరించ్చ ఉంది.
* ఇంట్రన ట్ విసతృిని
మరింత పెంచే దిశ్గా
ప్రరభుతవ ం
నిరే దశంచుకున్న
లక్ష్యయ లను చేరాలంటే 2022 నాటిక్త ఈ నెట్వ్ర్ొ కు
దాదాపు నాలుగ్య రట్లు అధికంగా 5.5 మిలియన్ కబుల్
రూట్ క్తలోమీట్ర్స మేర ఆప్టక్ ల్ ఫైబర్ కబుల్స
వేయాలిస ఉంట్లంది.
* ఇందుకోసం ఏకంగా రూ. 1,80,000 కోట్ు స్థసాయిలలో
పెట్ల్బడులు అవ్సరం.
* టెలికం సంసలు
యి ప్రరధాన్ంగా ట్వ్ర ు పెంపున్కు
అవ్సరమైన్ ఫైబర్ కబుల్స వేయడంపైన్న ముందుగా
దృష్ట ్ పెటా్లిస రానుండట్ంతో ఈ పెట్ల్బడులోు
సింహభాగం వాటా ప్రరభుతవ మే భరించాలిస రానుంది.
* 5జీ సేవ్లను ముందుగా పెదద న్గరాలోున్న ప్రరవేశ్పెటే్
అవ్కాశ్ం ఉండట్ంతో వ్చేి రండు, మూడేళ్ ులో
ట్వ్ర్స సంఖయ 5,00,000 నుంచ్చ 7,50,000కు
పెంచుకోవాలిస న్ అవ్సరం ఉందని సెలుయ లార్
ఆరరేట్ర్స అసోసియ్్న్ ఆఫ్ ఇండియా (సీవోఏఐ)
డైరక ్ర్ జన్రల్ రాజన్ మాథ్యయ స్ తెలిారు.
* ఇందులో 70 శాతం ట్వ్ర్స కు అవ్సరమైన్ ఫైబర్
కబుల్ వేయాలంటేన్న దాదాపు రూ. 50,000 కోట్లు
అవ్సరమని ఆయన్ పేర్కొ నాన రు.
* ఇంత భారీ స్థసాయిలలో ఓఎఫ్సీ వినియోగించాలిస
రావ్డానిక్త ముఖయ ంగా కొనిన కారణాలు ఉనాన ల.
సాధారణంగా 5జీ సేవ్లకు ఉరయోగరడే సెప ష్టక ్ం
త
చాలా శ్క్తమంతమైన్దే
అలనా దాని రరిధి చాలా
రరిమితంగా ఉంట్లంది.
* దీంతో మరింత పెదద సంఖయ లో ట్వ్ర్స ఏరాప ట్ల
చేయాలిస ఉంట్లంది.
* 4జీతో పోలిసేత 5జీ కోసం 3 రట్లు ఎకుొ వ్గా ట్వ్ర్స
అవ్సరమవుతాయని ఓఎఫ్సీ తయారీ దిగ ాజం
హిమాచల్ ఫ్యయ చరిసిక్ట
్ చైరి న్ మహంప్రద న్హతా
తెలిారు.
* ఇక రండో కారణం వి్యానికొసేత.. ప్రరస్తతతం
వినియోగంలో ఉన్న ట్వ్ర ులో కవ్లం 20% ట్వ్ర్స క్త
మాప్రతమే ఫైబర్ కబుల్స ఉరయోగిస్తనాన రు.
* 5జీ సేవ్లను సముచ్చత సా
స్థ యి లలో అందించాలంటే
వ్చేి మూడేళ్ ులో దీనిన కనీసం 70 శాతానిక్త
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పెంచుకోవాలిస న్ అవ్సరం ఉందని మాథ్యయ స్
చెాప రు.
* మరోవైపు, అంతరాితీయ దిగ ాజ సంసలు
యి భారత్లో
ఏరాప ట్ల చేస్తతన్న డేటా సెంట్ర ుకోసం కూడా ఓఎఫ్సీ
అవ్సరం. ఇక రిలయన్స జియో ప్రరకటించ్చన్ ఫైబర్
ట్ల హోమ్ సరీవ స్తల కోసం కూడా భారీ స్థసాయిలలో
ఓఎఫ్సీ కావాలిస ఉంటంది.
* వ్చేి మూడేళ్ ులో స్తమారు 1,600 న్గరాలోు 7.5 కోట్ు
మందిక్త టీవీ, వాలస్, డేటా సేవ్లను అందించే
దిశ్గా రిలయన్స జియో ప్రరయతాన లు చేసోత ంది.
* ఇవి కాకుండా ప్రగామీణ ప్రాంతాలోు కూడా హై సీప డ్
డేటా సేవ్లను అందుబ్యట్లలోక్త తెచేి ందుకు
జాతీయ ప్రబ్యడ్బ్యయ ండ్ మి్న్ క్తంద కంప్రద ప్రరభుతవ ం
తలపెటిన్
్ కారయ ప్రకమానిన అమలు చేసేందుకు కూడా
ఓఎఫ్సీ చాలా కీలకం.
* తెలంగాణ వ్ంటి కొనిన రాష్టర్లు కూడా ప్రరజలకు
చౌక ప్రబ్యడ్బ్యయ ండ్ అందుబ్యట్లలోక్త తెచేి ందుకు
చరయ లు తీస్తకుంట్లనాన ల.
* తెలంగాణ ప్రరభుతవ ం టీ–ఫైబర్ పేరిట్ 12,700
రంచాయతీలోు 2 కోట్ు జనాభాకు ప్రబ్యడ్ బ్యయ ండ్ను
అందుబ్యట్లలోక్త తెచేి ప్రరయతన ం చేసోత ంది.
* ఓఎఫ్సీక్త ఇంత భారీ డిమాండ్ ఉన్న రప టికీ
టెలోొ లు కబుల్ వేయడంలో టెలోొ లు అన్నక సవాళ్లు
ఎదుర్కొ ంట్లనాన ల.
* రహదారులను తవివ కబుల్స వేయాలంటే చాలా
వ్య యాలతో కూడుకున్న దిగాను, మునిస ాలిటీల
నుంచ్చ అనుమతలు పొందట్ం క్త
్ రంగాను
రా
ఉంటందని టెలికం వ్ ా లు తెలిాల.
* ఆప్టక్ ల్ ఫైబర్ ఒక మాన్వ్ వెంప్రట్లక కంటే కొదిగా
ద
మందంగా బలవ్ంతపు గాజు లేదా స్థాుసిక్ట
్ లాంటి ఒక
సౌకరయ వ్ంతమైన్, ారదరశ క ఫైబర్ వుంట్లంది.
* ఆప్టక్ ల్ ఫైబర్ అన్నది మొట్్ మొదటిగా 1840 లో
ారిసోులో డేనియల్ కోలాుడ్ ్ మరియు జాక్వవ స్ బేబీ
నెట్ దావ రా కనుగొనాన రు..ఆ తరువాత జాన్ టిండాల్
అన్న శాష్టసతవేతత అభివ్ృదిి చేసారు.
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టీవీఎస్ నుంచి ఇథనాల్తో నడిచే బైక్ట
* ప్రరముఖ వాహన్ తయారీ కంపెనీ ‘టీవీఎస్ మోటార్
తాజాగా తన్ ాపులర్ మోడల్ అాచీలో ‘ఇథనాల్’
వెర షన్ను మారొ టుక్త
ప్రరవేశ్పెటిం
్ ది.
* ‘అాచీ ఆర్టీఆర్
200 ఫై ఈ100’ పేరిట్
విడుదలైన్ ఈ
అధునాతన్ బైక్ట...
ఇథనాల్ ఇంధ్న్ం
ఆధారంగా
న్డుస్తతంది.
* ప్రారంభ ధ్ర రూ.1.2 లక్ష్లు. దేశ్వాయ రతంగా ఇథనాల్
అందుబ్యట్లలో లేన్ందున్ ప్రరస్తతతానిక్త చెరుకు
రంట్కు ప్రరధాన్ రాష్టర్లైన్ మహారాష్ట్,్ ఉతతర ప్రరదేశ్,
కరా్ట్కలోు ఈ బైక్టను విడుదల చేసిన్ట్లు కంపెనీ
తెలియజేసింది.
* ‘దివ చప్రక వాహన్ రరిప్రశ్మ పెప్రటల్, డీజిల్ బైక్టల
నుంచ్చ నెమి దిగా రరాయ వ్రణ అనుకూల
ఇంధ్నాలవైపున్కు అడుగ్యలు వేసోత ంది.
* కంపెనీలు విదుయ త్, హైప్రిడ్తో ాట్ల ఇతర
ప్రరతాయ మాన య ఇంధ్నాల దిశ్గా దృష్ట ్
సారిస్తతనాన ల.
* పెప్రటల్ బంకుల మాదిరిగా తవ రలోన్న దేశ్వాయ రతంగా
ఇథనాల్ రంప్స ను ఏరాప ట్ల చేయాలిస న్ అవ్సరం
ఉందని కంప్రద రోడుడ రవాణా, రహదారుల శాఖ మంప్రి
నిిన్ గడొ రీ అనాన రు.

టెన్ప్టన్ బౌలంగ్ అసోసియేషన్
తెలంాణలో ప్రారంభమంది

* రాష్ట్ం
్ లో టెన్ప్టన్ బౌలింగ్ను మరింత
ప్రపోతస హించడానిక్త టెన్ప్టన్ బౌలింగ్ సంఘంను
ఏరాప ట్లను రాష్ట్ ్ ప్రకీడాశాఖ మంప్రి స్థీనివాస్
ని
గౌడ్
ప్రారంభించారు
* రిక్ట
ు ,ష్టపైవేట్ భాగసావ మయ
రది
ి లో అనిన రకాల ప్రకీడలను
ప్రపోతస హించడానిక్త కృష్ట
చేస్తతనాన మని ఆయన్
పేర్కొ నాన రు.
* బంజారాహిల్స ార్ొ హయత్
హోట్ల్లో టెన్ప్టన్ బౌలింగ్ అసోసియ్్న్ను
ఆయన్ లాంఛన్ంగా ప్రారంభించారు.
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* ఈ సందరభ ంగా అసోసియ్్న్ అధ్య క్షుడు రాహుల్
రడిడ మాటాుడుతూ అతయ ంత కచ్చి తతవ ంతో కూడిన్ ఈ
ప్రకీడలో ఔతాస హికులను ప్రపోతస హించాలన్న లక్ష్య ంతో
ఈ సంసను
యి ఏరాప ట్ల చేసిన్ట్లు తెలిారు.
* బౌలింగ్ సమాఖయ కు అనుబంధ్ంగా
రనిచేస్తతనాన మని అనాన రు.
* ఆగస్త్ నుంచ్చ రలు పోటీలు నిరవ హిసాతమని
చెాప రు.
* ఈ కారయ ప్రకమంలో శాట్స చైరి న్ వెంకటేశ్వ ర రడి,డ
అసోసియ్్న్ ప్రరధాన్ కారయ దరిశ విజయకృ్ ్ దాసరి,
కమిటీ సభుయ లు, రలువురు ప్రకీడాకారులు ాల్గానాన రు.
* టెన్ప్టన్ బౌలింగ్ ఫెడరే్న్ (ఇండియా) ఇది
సొసైటీస్ రిజిష్టసే్
్ న్ యాక్ట ్, 1860 ప్రక్తంద న్మోదు
చేయబడిన్ లాభాపేక్ష్లేని సంఘం.
* బౌలింగ్ ఫెడరే్న్ ఆఫ్ ఇండియా 1975 లో
స్థసాయిప్టంచబడింది.
* ఈ సంసను
యి 2007 లో టెనిప న్ బౌలింగ్ ఫెడరే్న్
(ఇండియా) గా మారాి రు.
* TBFI ను 16 జన్వ్రి 1998 న్ యువ్జన్ వ్య వ్హారాలు
మరియు ప్రకీడా మంప్రితవ శాఖ గ్యరి తంచ్చంది

రెగెట్ట్ చాంప్టయన్షిప్ లో తెలంాణాకు
స్వ రం
ణ

* సబ్ జూనియర్ రాష్ట్ ్ రగెటా్ చాంప్టయన్ష్టప్ లో
తెలంగాణ రజ ుర్ దురాాప్రరసాద్ సవ ర ్ం సాధించాడు.
* హుసేస న్సాగర్ వేదికగా జరుగ్యతన్న ఈ రగెటా్లో
జరిగిన్ స్థసేట్
్ స్థీట్
ు లో దురాాప్రరసాద్ తొమిి ది రేస్ల
అన్ంతరం మొతతంగా 67 ాలంట్తో
ు ప్రరథమసాయిన్ం
సాధించాడు.
* తెలంగాణ జూనియర్
చాంప్టయన్ష్టప్ విజేత
జూహీదేశాయ్ 77
ాలంట్తో
ు రజత
రతకం సాధించ్చంది.
* కందుల గౌతమ్ 81
ాలంట్లు సాధించ్చ కాంసయ రతకంతో
సరిపెట్ల్కునాన డు.
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* మధ్య ప్రరదేశ్కు చెందిన్ హరి షత తోమర్ కూడా ఓపెన్
చాంప్టయన్షి్రలో ముందంజ వేసింది.
* నాలుగ్య రేస్స్థలోు ప్రతటిలో విజయానిన
చేజారుి కున్న హరి షత ఆకట్ల్కుంది.
* అదుభ తంగా సెలలింగ్ చేసిన్ హరి షత 9 రేస్ల
అన్ంతరం 15 ాలంట్తో
ు ప్రరథమసాయిన్ంలో నిలిచ్చ
సవ ర ్ం కైవ్సం చేస్తకుంది.
* చ్చప్రేష (తమిళ్నాడు) 19 ాలంట్తో
ు దివ తీయ
సా
స్థ యి న్ంలో నిలవ్గా న్వ్య ప్రరభాకర్ (24)కు కాంసయ
రతకం దక్తొ ంది.

ఆస్ట్రల
్ యన్ ఓపెన్లో స్త్య న్, అమల్
రాజ్ కు కాంస్య ం

* ఆష్టసేలి
్ యన్ ఓపెన్ టేబుల్ టెనిన స్ (టీటీ)

టరన మంట్ పురుషుల డబుల్స విభాగంలో సతయ న్–
అమల్ రాజ్ (భారత్) జోడీ
కాంసయ రతకానిన
గెలిచ్చంది.
* సెమీఫైన్ల్ మాయ చ్లో
సతయ న్–అమల్రాజ్ జంట్
12–14, 9– 11, 8–11తో టాప్
సీడ్ యంగ్సిక్ట– లీ సంగ్యస
(కొరియా) దవ యం చేిలో ఓడిపోవ్డంతో భారత
జంట్కు కాంసయ రతకం ఖాయమైంది.
* ప్రప్టకావ ర ్ర్స లో ఈ జంట్ 11–7, 11–3, 11–8తో డేవిడ్–
టౌన్సెండ్ (ఆష్టసేలి
్ యా) దవ యంపై, కావ ర ్ర్స లో 5–
11, 11–6, 14–12, 11–8తో జాంగ్ వూజిన్–జాంగ్హూన్
(కొరియా) జోడీపై గెలుపొందింది.

నవ్య ంప్రరప్రరదేశ్ బడ్జెట్ 2019-20

ఆరి యిక మంప్రి మంప్రి బుగ ాన్ రాజేంప్రదనాథ్రడిడ రాష్ట్ ్
బడ్జట్
ి ను రూ. 2,27,974.99 లక్ష్ల కోట్తో
ు
ప్రరవేశ్పెటా్రు . వ్య వ్సాయానిక్త 28 వేల కోట్తో
ు ప్రరేయ క
బడ్జట్
ి ఉండే అవ్కాశ్ం
ఉంది. ఎనిన కల హామీలు,
మేనిఫెసో్ అంశాలకు
ప్రాధాన్య ం ఇవ్వ నున్న ట్ల్
తెలుసోత ంది.
కీలకాంశాలుగా విదయ ,
వైదయ ం, నైపుణయ శక్ష్ణ, ఉద్యయ గాల కలప న్
ఉండనుంది. 2018-19 బడ్జట్
ి తో పోలిసేత,19.32శాతం
పెరుగ్యదల. రాజకీయ అనుబంధ్ంతో సంబంధ్ం
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లేకుండా అందరికీ ప్రరభుతవ రథకాలు. మహాతి ని
లక్ష్య ం సాధించే దిశ్గా బడ్జట్
ి రూరకలప న్.
బడ్జెట్ 2019-20 కీలక అంశాలు :
* జీఎస్డీపీలో రవెన్యయ లోట్ల స్తమారు 0.17శాతం .
* రవెన్యయ లోట్ల రూ.1778.52కోట్లు.
* ప్రదవ్య లోట్ల స్తమారు రూ.35,260.58కోట్లు
* రవెన్యయ వ్య యం రూ.1,80,475.94కోట్లు.
* మూలధ్న్ వ్య యం రూ.32,293.39కోట్ల.ు
* రైతలకు వ్డీలే
డ ని రుణాల క్తంద రూ.100 కోట్లు
* వ్య వ్సాయ యాంప్రతీకరణ క్తంద రూ.100.05కోట్లు.
* ాల సహకార సంఘాల అభివ్ృదిక్త
ి రూ.100కోట్లు.
* గిడం
డ గ్యల నిరాి ణానిక్త రూ.37.53కోట్లు.
డ
* గి ం
డ గ్యలు, మౌలిక నిధి క్తంద రూ.200కోట్లు.
* వైఎస్ఆర్ వ్య వ్సాయ ప్రరయోగశాల కోసం
రూ.109.28కోట్లు.
* ఇంధ్న్ శాఖకు రూ.6,861.03కోట్లు.
* ారిప్రశామిక ప్రపోతాస హకాల కోసం రూ.573.60కోట్లు.
* ారిప్రశామిక మౌలిక కలప న్ క్తంద రూ.250కోట్లు.
* సూక్ష్ి , చ్చన్న , మధ్య తరహా రరిప్రశ్మల మౌలిక
అభివ్ృదిి వ్న్రుల కోసం రూ.200కోట్లు.
* ారిప్రశామిక కలప న్ క్తంద రూ.250కోట్లు.
* జగన్న్న అమి ఒడి రథకం కోసం
రూ.6,455.80కోట్లు.
* ాఠశాలలోు మౌలిక సౌకరాయ ల కలప న్కు
రూ.1500కోట్ల.ు
* మధాయ హన భోజన్ రథకానిక్త రూ.1077కోట్లు.
* వైఎస్ఆర్ ాఠశాలల నిరవ హణ ప్రగాంట్ల
రూ.160కోట్లు
* అక్ష్యాప్రత ఫండే్న్ వ్ంట్శాలల నిరాి ణానిక్త
రూ.100కోట్లు.
* రాష్ట్ ్ అభివ్ృదిి రథకాల అంచనా వ్య యం
రూ.92,050.05కోట్లు
* ఎసీస సబ్స్థాున్ కంపోనెంట్ క్తంద రూ.15,000కోట్లు.
* ఎసీ ్ సబ్స్థాున్ కంపోనెంట్ క్తంద రూ.4988.52కోట్లు.
* బీసీ సబ్ స్థాున్ కంపోనెంట్ క్తంద రూ.15,061.64కోట్ల.ు
* ఆరి యిక రంగ సేవ్ల కోసం రూ.86,105.63కోట్లు.
* వ్య వ్సాయ అనుబంధ్ రంగాలకు
రూ.20,677.08కోట్లు.
* ప్రగామీణాభివ్ృదిక్త
ి రూ.29,329.98కోట్లు.
* జలవ్న్రుల కోసం రూ.13,139.05కోట్లు.
* తాగ్యనీరు, వ్రద నియంప్రతణ క్తంద
రూ.13,139.05కోట్లు.
* విదుయ త్శాఖకు రూ.6,861.03కోట్లు.
* ఖనిజాభివ్ృదిి శాఖకు రూ.3,986.05కోట్లు
* అప్రగిగోల్డ బ్యధితల కోసం రూ.1150కోట్లు
* కాపుల సంక్షేమానిక్త రూ.2000కోట్లు.
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* ఆట ష్టడైవ్ర ు ఆరి యికసాయం క్తంద రూ.400కోట్లు
* చేన్నత కారిి కులకు వైఎస్ఆర్ భరోసా క్తంద
రూ.200కోట్లు.
* వైఎస్ఆర్ ప్రగాంట్స క్తంద మత సంసల
యి కు సహాయం
రూ.234కోట్లు
* వైఎస్ఆర్ గృహ రథకానిక్త రూ.5వేల కోట్లు
* ప్రబ్యహి ణ సంక్షేమ కార్కప రే్న్కు రూ.100కోట్లు.
* నాయ యవాదుల సంక్షేమ ప్రట్స్త్కు రూ.100కోట్లు.
* నాయ యవాదుల ఆరి యిక సాయం క్తంద రూ.10కోట్లు.
* బీసీలకు వైఎస్ఆర్ కలాయ ణ కానుక క్తంద
రూ.300కోట్లు.
* ఎసీస లకు వైఎస్ఆర్ కలాయ ణ కానుక క్తంద
రూ.200కోట్లు.
* ఎసీల
్ కు వైఎస్ఆర్ గిరి పుప్రిక కలాయ ణ కానుక క్తంద
రూ.45కోట్లు.
* మైనారీ ్లకు వైఎస్ఆర్ రదీ తోఫా క్తంద
రూ.100కోట్లు.
* పౌరసరఫరాలశాఖకు ియయ ం రాలతీ క్తంద
రూ.3000కోట్లు .
* ియయ ం తదితర సరకుల సరఫరాకు రూ.750కోట్ల.ు
* పౌరసరఫరాల కార్కప రే్న్కు ఆరి యిక సాయం క్తంద
రూ.384కోట్లు
* ప్రగామ సచ్చవాలయాల కోసం రూ.700కోట్లు .
* మునిస రల్ వారుడ వాలంటీర ు కోసం రూ.280కోట్లు.
* మునిస రల్ వారుడ సచ్చవాలయాల కోసం రూ.180కోట్లు
* ఏపీఎస్ ఆరీ ్సీక్త సహాయార యిం రూ.1000కోట్లు.
* రాలతీల కోసం రూ.500కోట్లు.
* ఏపీ రహదారుల అభివ్ృదిి కార్కప రే్న్కు
రూ.260కోట్లు.
* రట్ణ
్ సవ యం సహాయక బృందాలకు వైఎస్ఆర్
డీ
వ్ లే
డ ని రుణం క్తంద రూ.648కోట్లు
* డావ ప్రకా మహిళ్లకు వ్డీలే
డ ని రుణాల కోసం
రూ.1140కోట్లు
* రైత సంక్షేమం: ధ్రల సి
స్థ రీ
యి కరణ నిధిక్త
రూ.3000కోట్లు.
* ప్రరకృి విరతతల నివారణ నిధిక్త రూ.2002కోట్లు .
* వైఎసాస ర్ రైత భరోసా రథకానిక్త రూ.8,550కోట్లు.
* రైతలకు ఉచ్చత విదుయ త్కు రూ.4,525కోట్లు
* వైఎస్ఆర్ రైత భరోసా క్తంద బోర ు తవ్వ కానిక్త
రూ.200కోట్లు
* రైతలకు వితతనాల సరఫరా కోసం రూ.200కోట్లు.
* వేట్ నిషేధ్ సమయంలో మతస య కారులకు ఆరి యిక
సాయం క్తంద రూ.100కోట్లు.
* చేరల జెటీలు
్ , హారబ ర ు కోసం రూ.100కోట్లు.
* మతస య కారుల రడవ్లకు డీజిల్ రాలతీ క్తంద
రూ.100కోట్లు.
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* మతస య సంరద అభివ్ృదిి కోసం రూ.60కోట్లు.
* ఎసీస మతస య కారుల సంక్షేమానిక్త రూ.50కోట్లు
* ఎలడ్స బ్యధితల పెన్న్
ష కోసం రూ.100కోట్లు.
* ప్రటాన్స జెండర ు పెన్న్
ష కు
ు రూ.7కోట్లు
* ఆశా వ్రొ ర ుకు రూ.455.85కోట్ల.ు
* వైఎసాస ర్ రైత బీమాకు రూ.1,163కోట్లు.
* ప్రరకృి విరతతల నిధిక్త రూ.2002కోట్లు.
* ఆకావ రైతలకు విదుయ త్ సిస డీక్త రూ.475కోట్లు.
* రైతలకు ఉచ్చత బోర ుకు రూ.200కోట్లు.
* వితతనాల రంప్టణీక్త రూ.200కోట్లు
* ఉదాయ న్శాఖకు రూ.1532 కోట్లు కటాలంపు
* ఆలల్ఫాం రైతలకు ధ్రలోు వ్య తాయ సం
తగి ాంచేందుకు అదన్ంగా రూ.80 కోట్లు కటాలంపు.
* ఆలల్ఫాం తోట్ల సాగ్య ప్రపోతాస హానిక్త
రూ.65.15కోట్లు.
* సహకార రంగ అభివ్ృదిక్త
ి రవెన్యయ వ్య యం రూ.
174.64 కోట్లు.
* సహకార రంగం అభివ్ృదిక్త
ి పెట్ల్బడి వ్య యం క్తంద
ట్ల
రూ.60 కో ు కటాలంపు
* 2019-20లో రైతలకు సహకార సవ లప కాలిక రుణాల
క్తంద రూ.12వేల కోట్లు కటాలంపు.
* దీర ఘకాలిక రుణాల క్తంద రూ.1500 కోట్లు.
* 2019-20 ఆరి యిక సంవ్తస రంలో కౌలు రైతల కోసం
రూ.1200 కోట్లు కటాలంపు.
* వైఎసాస ర్ రైత భరోసా రథకం క్తంద ప్రరి రైతకు
రూ.12,500. దీని దావ రా 65.07లక్ష్ల మందిక్త
ప్రరయోజన్ం
* వైఎసాస ర్ రైతభరోసా క్తంద బోర ు తవ్వ కానిక్త
రూ.200కోట్లు,
* వితతనాల సరఫరాకు రూ.200 కోట్లు, గిడం
డ గ్యలు,
ట్ల
* మౌలిక నిధుల క్తంద రూ.200 కో ు కటాలంపు.
* వైఎసాస ర్ వ్య వ్సాయ ప్రరయోగశాలల కోసం
రూ.109.28 కోట్ల,ు
* వ్య వ్సాయ యాంప్రతీకరణకు రూ.100.05 కోట్లు
కటాలంపు.
* రైతలకు వ్డీలే
డ ని రుణాల క్తంద రూ.100 కోట్లు.
* ాల సహకార సంఘాల అభివ్ృదిక్త
ద రూ.100 కోట్లు,
* రశు అభివ్ృది,ి దాణా కోసం రూ.100 కోట్లు
కటాలస్తతనాన ం.
* వేట్ నిషేధ్ సమయంలో మతస య కారులకు ఆరి యిక
సాయం క్తంద రూ.100 కోట్లు కటాలంచాం.
* చేరల జెటీలు
్ , హారబ ర ు కోసం రూ. 100 కోట్లు
* మతస య కారుల రడవ్లకు డీజిల్ రాలతీ క్తంద
రూ.100 కోట్లు,
* మతస య సంరద అభివ్ృదిక్త
ి రూ.60 కోట్లు
కటాలస్తతనాన ం.
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కామన్వవ ల్త వెయిట్ లఫ్ం
్ గ్
ఛంప్టయన్ షిప్- 2019

* సమోవా లోని అప్టయాలో జరుగ్యతన్న కామనెవ ల్త
వెలట్ లిఫ్ం
్ గ్ ఛంప్టయన్ ష్టప్ ఆంప్రధ్ప్రరదేశ్
ప్రకీడాకారులు రాగాల వెంకట్ రాహుల్ రజతం
సాధించాడు.
* 89 కజీ ల విభాగంలో జులై
12 న్ జరిగిన్ పోటీలోు సాన చ్,
స్థకీన్
ు జర్ొ లో మొతతం 325
క్వజీల బరువు ఎిత దివ తీయ
సా
స్థ యి న్ంలో నిలిచాడు.
* జెరమీ లాల్ రినుంగా 67
కజీల పురుషుల విభాగంలో సాన చ్ లో 136 కజీల
బరువు ఎిత ప్రరరంచ యూత్, ఆసియా, కామనెవ ల్త లో
సరికొతత రికారుడను న్మోదు చేశాడు.
* గతంలో తన్ పేరిట్ ఉన్న 134 క్వజీ ఆసియా
రికారుడలను ిరగరాశాడు.
* స్థకీన్
ు అండ్ జర్ొ లో విఫలమైన్ జెరమీ రతకం
గెలవ్లేకపోయాడు.
* మహిళ్ల విభాగంలో మన్ ప్రపీత్ కౌర్ 76 కజీల రసిడి
నెగి ాంది.
* యూత్ కట్గిరి 81 క్తలోల విభాగంలో ఆంప్రధ్ప్రరదేశ్
కడర జిలాు ఉకాొ యరల్లు కు చెందిన్ ఆడిక్తబోలన్
శవ్రామకృ్ ్ యాదవ్ సవ ర ్ం సాధించాడు.

బహుార్ వ పు పేదరిక సూచిక

* భారత్లో దశాబ ద కాలంలో 27.1 కోట్ు మంది పేదరికం
నుంచ్చ బయట్రడిన్ట్ల్ ఐకయ రాజయ సమిి
రూపొందించ్చన్ బహుారశ వ పు పేదరిక సూచ్చక
(మలీడై
్ మన్న్
ష ల్ ావ్రీ ్ ఇండ్జక్టస – ఎంపీఐ)
ల
వె డి
ు ంచ్చంది.
* యూఎన్ డ్జవ్లప్మంట్ ప్రపోప్రగామ్ (యూఎన్డీపీ),
ఆక్టస ఫర్ డ ావ్రీ ్ అండ్ హూయ మన్ డ్జవ్లప్మంట్
ఇనిష్టయ్టివ్ కలసి రూపొందించ్చన్ ఈ సూచ్చక
తాలూకూ నివేదిక ప్రరకారం – మన్ దేశ్ం వేగంగా
పేదరికానిన తగి ాంచగలుగ్యతోంది. * జార ఖండ్
వేగవ్ంతమైన్ అభివ్ృదిి దిశ్గా సాగ్యతోంది.
* ఆ రాష్ట్ం
్ లో రదేళ్ ు(2005–6, 2015–16)కాలంలో
పేదరికం 46.5 శాతం మేరకు తగి ాంది.
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* ఇండియా, ఇథియోప్టయా, పెరూ దేశాలు
పేదరికానిన తగి ాంచడంలో చెపుప కోదగిన్ రీిలో
ముందునాన ల.
* 101 దేశాల సూచ్చకలను ఈ నివేదికలో
పొందురరిచారు.
* ఇందులో 31 సవ లాప దాయ దేశాలు, 68 మధాయ దాయ
దేశాలు. ఆయా దేశాలోు 130 కోట్ు మంది బహుముఖ
పేదరికానిన అనుభవిస్తతనాన రు.
* పేదరికానిన , అది ఏ రూరంలో ఉనాన
నిరూి లించాలన్నది ఐకయ రాజయ సమిి స్తసిర
యి
అభివ్ృదిి లక్ష్యయ లోు మొదటిది. నివేదిక ఈ వి్యానిన
గ్యరుత చేసూత 200 కోట్ు జనాభా గల 10 దేశాలు (భారత్,
బంగాుదేశ్, కంబోడియా, కాంగో, ఇథియోప్టయా, హైి,
నైజీరియా, ాక్తసాతన్, పెరు, వియతాన ం) దశాిద
కాలంలో ఈ లక్ష్య సాధ్న్ దిశ్గా చెపుప కోదగ ా ప్రరగి
సాధించాయని వెలడి
ు ంచ్చంది.
* పై రది దేశాలోు రట్ణ
్ ప్రాంతాలతో పోలుి కుంటే
ప్రగామీణ ప్రాంతాలు మరింత పేదరికం మధ్య
కొట్ల్మిటా్డుతనాన ల.
* మలీడై
్ మన్న్
ష ల్ ావ్రీ ్ ఇండ్జక్టస – ఎంపీఐ * (Multi
Dimensional Human Poverty Index)
* అతయ ంత అభివ్ృదిి చెందిన్ OECD దేశాలు
మిన్లంచ్చ మిగిలిన్ ప్రరరంచ దేశాలకు 10 అంశాలు
ఆధారంగా పేదరికం ల్లక్తొ సాతరు.
* విదయ
1) ాఠశాల విదయ అభయ సించ్చన్ సంవ్తస రాలు
2) ాఠశాల న్మోదు ని్ప ిత
* ఆరోగయ ం
3) శశు మరణాలు
4) పౌష్టకా
్ హార కొరత
* జీవ్న్ ప్రరమాణాలు
5) విదుయ చఛ క్త తఉరయోగించని కుట్లంబ్యలు
6) ారిశుధ్య కొరత
7) రక్షిత మంచ్చనీటి రథకం
8) కనీస వ్సి సౌకరయ ం లేనివారు
9) వ్ంట్చెరుకు, బొగ్యా, ప్టడకలతో వ్ంట్
చేస్తకున్నవారు
10) కనీసం రేడియో, టి.వి., టెలిఫోన్, మోటారు
వాహన్ం లేని కుట్లంబం

టర్కీ చేరిన రష్యయ ఎస్–400 క్షిరణులు
* అమరికా హెచి రికలు
భేఖాతరు చేసూత రరయ తయారీ
గగన్తల రక్ష్ణ వ్య వ్స యి ఎస్–
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400 క్షిరణులను ట్రీొ కొనుగోలు చేసింది.
* కొనుగోలులో భాగంగా మొదటి దశ్ క్షిరణులు ట్రీొ
రాజధాని అంకారాకు చేరుకునాన ల.ఈ మేరకు ట్రీొ
రక్ష్ణ శాఖ వెలడి
ు ంచ్చంది.
* రరయ నుంచ్చ ఎస్–400 క్షిరణి రక్ష్ణ వ్య వ్సల
యి ను
కొనుగోలు చేయడానిక్త భారత్ కుదురుి కున్న
ఒరప ందంపై అమరికా ఇరప టిక అభయ ంతరాలు
తెలియజేసిన్ వి్యం తెలిసిందే.
* ఇక తాజా కొనుగోలుతో అమరికా, ట్రీొ ల మధ్య
సంబంధాలు దెబబ ిన్న అవ్కాశాలు ఉనాన ల.
* ఈ కొనుగోలుకు సంబంధించ్చ ట్రీొ ని అమరికా
హెచి రించ్చంది.
* జూలై 31లోగా కొనుగోలును రదుద చేస్తకోకుంటే ఎఫ్
–35 యుది విమానాలపై ట్రీొ ఆశ్లు
వ్దులుకోవాలిస ందేన్ని తీప్రవ్ స్థసాయిలలో హెచి రికలు
జారీ చేసింది.
* అలాగే వీటిని న్డరడానిక్త అమరికాలో శక్ష్ణ
తీస్తకుంట్లన్న ట్రీొ పైల్లట్ను
ు వెన్క్తొ రంప్టసాతమని
పేర్కొ ంది. అలే ఈ హెచి రికలను ఏమాప్రతం
రటిం
్ చుకోని ట్రీొ రరయ నుంచ్చ కొనుగోళ్ ుక మొగ్యా
చూరడం అమరికాకు ఆప్రగహం తెప్టప ంచే అవ్కాశ్ం
ఉంది.
* రరయ ఎస్-400 సిసమ్
్ స ఉన్న దస్థగ ార తమ ఎఫ్35
విమానాలు ఉండరాదని అమరికా వాదిస్తతన్న ది.
* ఎందుకంటే తమ ఫైట్ర్ జెట్ను
ు రరయ హాయ క్ట
చేస్తతందని అమరికా అభిప్రాయరడింది.
* అలే ఎస్400 క్షిరణ రక్ష్ణ వ్య వ్స్థసను
యి రరయ
నుంచ్చ భారత్ కూడా కొనుగోలు చేయలనుకున్న ది.
* భారత్కు కూడా అమరికా గతంలోన్న వారిన ంగ్
ఇచ్చి ంది.
* ట్రీొ రాజధాని అంకారా.
* ట్రీొ రాష్ట్ర
్ ి; రిసెప్ తలయ ప్ ఎరోడకాన్

తీప్రర నీటి ఎదదడిని ఎదుర్ీ ంట్లనన
త్మిళనాడు

* సమయానిక్త వ్రాషలు కురువ్క తీప్రవ్ నీటి ఎదడి
ద ని
ఎదుర్కొ ంట్లన్న తమిళ్నాడు రాజధాని చెనైన క్త
ఊరట్ లభించ్చంది.
* వేలూరు జిలాులోని జోలార్రటెట్ ప్రాంతం నుంచ్చ
బయలుదేరిన్ నీటి రైలు చెనైన క్త చేరుకుంది.
* మొతతం 50 వాయ గనుు కలిగిన్ ఈ రైలు 25 లక్ష్ల
లీట్ర ు నీటిని తీస్తకొని
విలివా
ు కంలోని
ఇంటిప్రగల్ కోచ్ ఫాయ క ్రీక్త
చేరుకుంది.
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* ఈ రైలు నుంచ్చ నీటిని ప్రటీట్మంట్ స్థాుంట్కు
ప్రరేయ క పైపుల దావ రా తరలిసాతరు.
* ప్రటీట్మంట్ స్థాుంట్లోక్త నీటిని తరలించాక అకొ డి
నుంచ్చ ప్రరజలకు సరఫరా చేసాతరు.
* చెనైన లో సమృదిగా
ి వ్రాషలు కురిసి రిజరావ యరుు
నిండే వ్రకు దాదాపు ఆరు నెలలాట్ల ఈ ఏరాప ట్లు
కొన్సాగనునాన ల.
* ఈ ఏడాది నైరుి రుతరవ్నాలు సమయానిక్త
రాకపోవ్డంతో చెనైన క్త నీటిని సరఫరా చేసే నాలుగ్య
రిజరావ యరుు ఎండిపోయాల.
* దీంతో గత ఐదు నెలలుగా చెనైన తీప్రవ్ నీటి
సమసయ ను ఎదుర్కొ ంట్లన్న ది. ఈ న్నరథయ ంలో చొరవ్
తీస్తకున్న సీఎం రళ్నిసావ మి నీటి సరఫరా కోసం
సహకరించాలని రైలేవ శాఖను కోరారు.
* అంేగాక నీటి సరఫరా కోసం నిధులను
కటాలంచారు.
* నీటి రైలు విలివా
ు కంకు చేరుకోగాన్న మంప్రతలు
సావ గతం రలికారు.
*చెనైన క్త నీటి అవ్సరాల కోసం దాదాపు 18 ఏండ ు
తరావ త రైలులో నీళ్ ును తీస్తకొస్తతనాన రు.
* 2001లో ప్రరస్తతతం లాగే తీప్రవ్ నీటి ఎదటి
ద నెలకొంటే
ఈ రోడ్ నుంచ్చ రైలు దావ రా నీటిని చెనైన క్త
తరలించారు.
-ప్రరస్తతతం నీళ్ ును మోస్తకొస్తతన్న రైలు రోజుకు
నాలుగ్యసారుు నీటిని తీస్తకొస్తతంది. అంటే రోజుకు
కోటి లీట్ర ు నీటిని తీస్తకొస్తతందన్న ది తరావ త ప్రరేయ క
పైపులైన్ ు దావ రా ప్రటీట్మంట్ స్థాుంట్కు
తరలిసాతరు.ఒకోొ వాయ గన్లో 50వేల లీట్ర ు చొపుప న్
నీరు ఉంట్లంది.

రరల్్ కప్ లో మిచెల్ బ్లా్ర్ీ రికారు్

* ఆష్టసేలి
్ యా పేస్ బౌలర్ మిచెల్ స్థసా్ర్ొ ఈ ప్రరరంచ
కప్ లో తీసిన్ మొతతం విక్వట్లు 27. దీంతో ఒక ప్రరరంచ
కప్ లో అధిక విక్వట్లు తీస్తకున్న బౌలర్ గా రికారుడ
సృష్టం
్ చాడు.
* ఆష్టసేలి
్ యా కు
చెందిన్ మక్ట ప్రగాత్ (26)
విక్వట్ు రికారుడను స్థసా్ర్ొ
అధిగమించాడు.
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