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వింబుల్డన్ వజేత హలెప్ 
* టెన్ని స్ దిగ్ గజ క్రీడాకారిణి సెరెనా విలియమ్్స కి 

విింబుల్డన్లో 27 ఏళ్ల అనామక ప్ల లయ్ హలెప్ 

ఊహించన్న షాకిచ్చ ింది. 

*  గ్త ఏడాదికాల్ింగా 

మార్గరేట్ కో్ ్ేరిట 

ఉన్ి  ఆల్టైమ్స క్రగాిండ్

ప్ల లమ్స టైటిల్్  రికా్ డన్న 

సమిం చేయాల్న్న 

ఉవిి ళ్లల రుతున్ి  

అమెరికా ప్ల ్ ్ సెరెనా విలియమ్ న్కి వరుసగా 

మూడోారీ న్నరాశే ఎదురింది. 

*  విింబుల్డన్ మహళ్ల్ సింగిల్్  ఫైన్ల్లో సెరెనాన్న 6-

2, 6-2 తేడాతో ఓడించ్న్ హలెప్. 

* విింబుల్డన్ గెలిచ్న్ తొలి రొమెన్నయన్ క్రీడాకారిణిగా 

అరుదైన్ రికా్ డ నెల్కొలిప ింది.  

* అమె కెరియ్ లొ రెిండవ క్రగాిండ్ ప్ల లమ్స టైటిల్ ఇది  

మొదటి ది  గ్తిం లో క్రరించ్ ఓపెన్ టైటిట్ గెలిచ్ింది. 

 

ఏటీపీ ర్య ింకింగ్స్ -  2019 

* విింబుల్డన్ టైటిల్ను విజయవింతింగా 

న్నల్బెట్్టకున్ి  సెరిి యా ప్ల ్ ్ నొవాక్ జొకోవిచ్. 

*  ఏటీపీ రాయ ింకిింగ్స్ లో అక్రగ్ాాన్ింలోనే 

కొన్ాగుతునిా డు.  

*  విింబుల్డన్ పైన్లోల  

రోజ్ రడర్్పై 

జొకో అదుు త 

విజయిం 

ాధించాడు. 

* తాజాగా విడుదల్ 

చేసన్ ఏటీపీ టూ్ రాయ ింకిింగ్స్ లో జొకోవిచ్ నెిం:1 

రాయ ింక్లో కొన్ాగుతుిండగా. 

*  సెప యిన్ బుల్ ర్రన్ న్డాల్, సి స్ దిగ్ గజిం 

రడర్్ తరిా తి ప్ల ా నాలోల  న్నలిచారు. 

* టిపి రాయ ింకిింగ్స్  అసోసయేషన్ ఆఫ్ టెన్ని స్ 

క్రొరషన్ల్్  (ఎటిపి) క్రరవేశాన్నకి అర్ హతను  

 

న్నర్ ణయిించడాన్నకి మరియు అన్ని  సింగిల్్  మరియు 

డబుల్్  టోరి్ మెింటలలో ఆటగాళ్లను రాయ ింకిింగ్స్  

వేయడాన్నకి ఉరయోగిించే రదధతి.  

*  సింగిల్్  కోసిం మొదటి రాయ ింకిింగ్స్  23 ఆగ్స్్ట 1973 

న్ క్రరచురిించగా, డబుల్్  ఆటగాళ్ళు  మొదటిారి 

1976 మారిచ  1 న్ రాయ ింకు ొిందారు. 

*  టోరి్ మెింట్ చేరుకున్ి  దశ క్రరకార్ిం రాయ ింకిింగ్స 

పాయిింట్టల ఇవి బడతాయి 

 

 

 

బ్యయ టింగ్స కన్్ లెటింట్గా జాఫర్ 

* ఈ ఏడాది మే నెల్లో బింగాలదేశ్ క్రకికెట్ బోరుడ 

అకాడమీలో ఉన్ి  క్రకికెటర్ లకు శిక్షణ ఇచేచ ిందుకు 

మాక్రతమే న్నయమించబడడ భార్త మాజీ క్రకికెట్ వసిం 

జాఫ్కు తాజాగా ఆ దేశ 

క్రకికెట్ హై రరాా మెన్్  

యూన్నట్లోనూ చోట్ట 

కలిప ించారు. 

*  వసిం జాఫ్ను 

బింగాలదేశ్ జాతీయ 

క్రకికెట్ జట్్ట బ్యయ టిింగ్స కన్్ లెి్ంట్గా న్నయమస్తూ  ఆ 

దేశ క్రకికెట్ బోరుడ న్నర్ ణయిం తీస్టకుింది.  

*  ఇరప టివర్కూ బ్యయ టిింగ్స కన్్ లెి్ంట్గా రన్న చేసన్ 

నీల్ మెకింజే ప్ల ా న్ింలో జాఫ్ను ఎింపిక చేసింది. 

*  తి ర్లో ప్ల లల్ింకలో రర్య టిించనున్ి  బింగాలదేశ్ 

క్రకికెట్ జట్్టకు జాఫ్ బ్యయ టిింగ్స కోచ్గా 

వయ వహరిించనునిా డు. 
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* బౌలిింగ్స కన్్ లెి్ంట్ చింరక ర్మన్నాయకేతో కలిస 

జాఫ్ రన్న చేయనునిా డు.  

* మ్పు్లోన్న బింగాలదేశ్ క్రకికెట్ బోరుడ అకాడమీలో 

బ్యయ టిింగ్స కన్్ లెి్ంట్గా వసిం జాఫ్ ఈ మేర్కు 

అతడతో మే నుించ్ ఏక్రపిల్ 2020 వర్కు అింటే 

ఏడాదిపాట్ట ఒరప ిందిం చేస్టకునాి ిం. 

*  తొలుత అతడు అకాడమీలోన్న అిండ్-16, అిండ్-

19 జటలకు బ్యయ టిింగ్స కోచ్గా వయ వహారి ూా రు. 

* జాఫ్ 40 ఏళ్ళల పైబడన్ తరిా త ఫస్ ్ప్లకాలస్ క్రకికెట్లో 

రెిండు డబుల్ సెించరీలు ాధించ్న్ తొలి భార్త 

క్రకికెట్గా, అదే విధింగా తొలి ఆసయా బ్యయ ట్్ మన్గా 

న్నలిచాడు. 

* 1996-97లో ఫస్ప్్లకాలస్ క్రకికెట్లోకి అర్ింగేక్రటిం చేసన్ 

వసిం జాఫ్ ఇరప టివర్కు మొతూిం 251 ఫస్ప్్లకాలస్ 

మాయ చులోల  యావరేజి 51.42తో 19 వేల్ రరుగులు 

చేశాడు.ఇిందులో 57 సెించరీలు, 88 హాఫ్ సెించరీలు 

ఉనాి యి. 

* ఫస్ ్ప్లకాలస్ క్రకికెట్లో జాఫ్ అతయ ధక సోో రు 314 

రరుగులు. ఇక, భార్త్ తరుపున్ వసిం జాఫ్ 2000 

నుించ్ 2008 వర్కు క్రపాతిన్నథ్య ిం వహించాడు. మొతూిం 

31 టెస్్ట మాయ చ్లాడన్ జాఫ్ 1,944 రరుగులు 

చేశాడు. ఇిందులో ఐదు సెించరీలు ఉనాి యి. 

 

 
 

తెల్ింగాణ స్ట టట్ ప్రైవేటు యూనివర్స్ టీస్ 

(ఎస్టట బ్లషి్మింట్ అిండ్ రెగ్యయ లేషన్) 

యాక్టట–2018 

* రాష్టషి్ంలో ష్టపైవేట్ట యూన్నవరి్ టీల్ చటి్ం అమలోల కి 

వచ్చ ింది. తెల్ింగాణ ప్ల ట్్ ష్టపైవేట్ట యూన్నవరి్ టీస్ 

(ఎా్బ్లలష్మెిం ట్ అిండ్ రెగుయ లేషన్) యాక్–్2018న్న 

అమలోల కి తెస్తూ  క్రరభుతి ిం  ఉతూరుి లు జారీ చేసింది. 

*  గ్తేడాది మారిచ  28వ తేదీన్ రాష్టష ్అసెింబ్లలలో 

ష్టపైవేట్ట యూన్నవరి్ టీల్ చటి్ం బ్లలుల పాస్ అయిింది. 

*  అదే ఏడాది దాన్నపై క్రరభుతి ిం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ 

జారీ చేస వింటనే అమలోల కి తెస్టూిందన్న అింతా 

భావిించారు. 

*  కాన్న గ్తేడాది దాన్నన్న అమలోల కి తేలేదు 

* తాజాగా  చటి్ం అమలుకు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ను 

జారీ చేసన్ట్టల క్రరభుతి ిం క్రరకటిించ్ింది. 

*  అయితే చటి్ం అమలుకు సింబింధించ్న్ 

మార్గదర్శ కాల్ను  జారీ చేే అవకాశమింది. 

*  తరిా త దర్ఖాస్టూల్ సి కర్ణ క్రరక్రకియ 

క్రపార్ింభి ూా రు. క్రరస్టూతిం రాష్టషి్ంలో ఉన్ి త విదయ  

క్రరవేశాల్ క్రరక్రకియ చ్వరి దశకు చేరుకున్ి  

నేరథ్య ింలో ఇపుప డు ష్టపైవేట్ట యూన్నవరి్ టీల్కు 

అనుమతిచ్చ నా వచేచ  విదాయ  సింవత్ ర్మే అవి తమ 

కార్య కలాపాల్ను క్రపార్ింభిించనునాి యి. 

* నాణయ తతో కూడన్ విదయ , రరిశోధన్ల్కు క్రపాధాన్య ిం, 

పారిక్రశామక అవసరాల్కు అనుగుణింగా.. ఆధున్నక 

రరిసతాుల్కు పెదద పీట వేస్తూ  క్రరరించాాయి 

యూన్నవరి్ టీల్ను ఈ చటి్ం దిా రా ఏరాప ట్టకు 

అనుమతిస్టూనిా ిం.  

*  ఈ చటి్ం కిింద ఏరాప టయేయ  విదాయ  సింసలా్ కు పూరిూ 

సి యిం క్రరతిరతిూ ఉింట్టింది. కోరు్ ల్ న్నర్ి హణ, 

క్రరవేశాల్ విధాన్ిం ఆయా యూన్నవరి్ టీలే 

న్నర్ ణయి ూాయి. 

* తెల్ింగాణ విదాయ రాుల్కు మాక్రతిం 25 శాతిం సట్టల 

కలిప ించాలి. 

* వాటిలోల  ఫీజుల్ను యూన్నవరి్ టీనే న్నర్ ణయిస్టూింది. 

క్రరతి వరి్ టీ ఫీ ఫికే్ షన్ కమటీన్న ఏరాప ట్ట చేస 

ఫీజుల్ను ఖరారు చేయాలి. 

* ఆ కమటీలో బోరుడ ఆఫ్ మేనేజ్మెింట్, అకడమక్ 

కౌన్న్ ల్కు చిందిన్ వారు సభుయ లుగా ఉింటారు. లిింగ్ 

వివక్ష, క్రపాింతిం, కుల్ిం, పుటిన్్ క్రరదేశిం, మతిం, 

రాజీయ కోణిం, ఇతర్ కార్ణా ల్తో ఎవరిీ 

క్రరవేశాల్ను తిర్సో రిించడాన్నకి వీలేలదు. ఈ 

న్నబింధన్లు కొతూగా వరి్ టీన్న ఏరాప ట్ట చేే 

సింసలా్కు వరి ూా ూయి.  

* తెల్ింగాణలో ఇరప టికే ఉని్  విదాయ  సింసలాు 

యూన్నవరి్ టీగా ఏర్ప డతే క్రరవేశాలోల  పాత విధాన్మే 

అమలు చేయాలి. సటల భరీ ూలో ఇపుప డున్ి  రూల్ ఆఫ్ 

రిజరేి షనే వరి ూస్టూింది. ఫీజు విధాన్ిం కూడా 

ఇపుప డున్ి  క్రరకార్మే కొన్ాగుతుింది. తెల్ింగాణ 

ఫీజుల్ న్నయింక్రతణ, క్రరవేశాల్ కమటీ న్నర్ ణయిించ్న్ 

క్రరకార్మే కొన్ాగుతాయి. 

* యూన్నవరి్ టీలు ఏరాప టైన్ ఐదేళ్లలోగా నేషన్ల్ 

అేస్మెింట్ అిండ్ అక్రకెడటేషన్ కౌన్న్ ల్ నుించ్ 

గురి ూింపు ొిందాలి. 

* యూన్నవరి్ టీల్కు ఎింత భూమ ఉిండాలి.. కారా్ స్ 

ఫిండ్ ఎింత పెట్ాల్న్ి  న్నబింధన్ను చటి్ంలో 
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ొిందురర్చ లేదు. న్నరీ ణత మొతాూని్న  వచ్చ ించాలి్  

ఉింట్టిందన్న మాక్రతిం ేరోొ ింది. 

* ఈ యూన్నవరి్ టీలు యూజీస, ఏఐసటీఈ, ఎింసఐ, 

ఎనీ్ టీఈ తదితర్ జాతీయ ప్ల ా యి విదాయ  సింసలా్ 

న్నబింధన్ల్కు లోబడే కోరు్ ల్ను రూొిందిించాలి. 

* యూన్నవరి్ టీల్ ఏరాప ట్టకు మిందుకొచేచ  సింసలా్ 

దర్ఖాస్టూల్ను (క్రపాజెక్ు రిపోర్ుల్ను) రరిీలిించ్, 

అనుమతులు ఇచేచ ిందుకు క్రరభుతి ిం న్నపుణుల్ 

కమటీ ఏరాప ట్ట చేస్టూింది. 

* క్రపాజెక్ు రిపోర్ు వచ్చ న్ నెల్లో ఆమోదిించడమా 

రిజెక్ు చేయడమా అన్ి  దాన్నపై న్నపుణుల్ కమటీ 

న్నర్ ణయాని్న  తెలుపుతుింది. లెట్ ఆఫ్ ఇింటెింట్ 

రూరింలో ఇస్టూింది. అనుమతిచ్చ న్ ఏడాదిలోగా 

వరి్ టీన్న ఏరాప ట్ట చేయాలి. 

* నాన్ క్రపాఫిట్ సొసైటీ, రబ్లలక్ క్రటస్్ట, కింపెనీలు 

పా న్్ రిింగ్స బ్యడీగా ష్టపైవేట్ట యూన్నవరి్ టీల్ను 

ఏరాప ట్ట చేయవచుచ . 

* వరి్ టీకి చాన్్ ల్్ ఉింటారు. యూన్నవరి్ టీన్న 

ఏరాప ట్ట చేసన్ సింస ాచాన్్ ల్్ను న్నయమస్టూింది. 

ఆయన్ మగుగరు సభుయ లు కలిగిన్ పాయ న్ల్ నుించ్ 

ఒకరిన్న వైస్ చాన్్ ల్్గా న్నయమ ూారు. తొల్గిించే 

అధకార్ిం ఆయన్కే ఉింట్టింది. 70 ఏళ్లలోపు వారిన్న 

వీసగా న్నయమ ూారు. ఆయన్ రదవీ కాల్ిం మూడేళ్ళల 

ఉింట్టింది. అయితే మొదటిారి మాక్రతిం ఏడాదే 

ఉింట్టింది. రిజిష్టా్్ను చాన్్ ల్రే న్నయమ ూారు. 

* యూన్నవరి్ టీన్న తెల్ింగాణ రాష్టష ్భౌగోళిక 

రరిధలోనే ఏరాప ట్ట చేయాలి. ఇవి మరే కాలేజీల్కు 

గురి ూింపు ఇవి డాన్నకి వీలేలదు. 

* క్రరతేయ కింగా రరిగ్ణన్లోకి తీస్టకొన్న పారిక్రశామక 

అవసరాల్కు అనుగుణింగా, క్రరతేయ కమైన్ కోరు్ ల్ను, 

పారిక్రశామక క్రపాింతాలోల  ఈ వరి్ టీలు రెిండు అదన్పు 

కాయ ింరస్లు/సెింటరుల ఏరాప ట్ట చేయవచుచ . ఇవీ 

నాణయ తా క్రరమాణాలు, వాసూవిక అవసరాల్ మేర్కు 

ఉింటాయి. 

*అయితే క్రరభుతి ిం మూడు క్రపాింతాలోల  అదన్పు 

కాయ ింరస్ల్ ఏరాప ట్టకు అనుమతివి వచుచ . ఐదేళ్లలో 

అకో డ కలిప ించే మౌలిక సదుపాయాల్ను రరిీలిించ్, 

న్నబింధన్ల్ క్రరకార్ిం వాటిన్న కొన్ాగిించాలా  లేదా  

అన్ి దాన్నపై న్నర్ ణయిం తీస్టకుింట్టింది. 

* క్రరభుతి ిం నుించ్ ఎలాింటి క్రగాింట్్  ఉిండవు. గౌర్వ 

డక్రీలు కూడా ఇచుచ కోవచుచ . 

* క్రరరించింలో ఏ యూన్నవరి్ టీతోనైనా ఒరప ిందిం 

చేస్టకోవచుచ .  

* న్నధుల్ ేకర్ణ విషయింలో ఎలాింటి న్నబింధన్లు 

లేవు. ఇతర్ దేశాల్ నుించ్ కూడా న్నధులు 

ేకరిించుకోవచుచ . యూన్నవరి్ టీల్ గ్వరిి ింగ్స 

బ్యడీలో మెింబ్గా కార్య దరిశ , ఆ పైాాయి క్రరభుతి  

అధకారి ఉింటారు.  

* ఏడాదికి నాలుగుారుల గ్వరిి ింగ్స బ్యడీ సమావేశిం 

కావాలి.  

* క్రరభుతి ిం స్తచన్లు మాక్రతమే ఇస్టూింది. ఏదైనా 

ఇబి ిందులు వచ్చ న్పుప డు మాక్రతిం జోకయ ిం 

చేస్టకుింట్టింది. 

* క్రరభుతి  అనుమతి లేకుిండా యూన్నవరి్ టీ 

మూసవేయొదుద. 

 

 
 

ప్రాచీన్  బింట్ పిరమిడ్  సిందరశ న్కు 

అనుమతి 
* కొన్ని  దశాబ్యద ల్ తరిా త ఈజిప్ులో అతయ ింత 

క్రపాచీన్కాలాన్నకి చిందిన్ పిర్మడ్ సిందర్శ న్కై 

రరాయ టకుల్కు అనుమతి ఇచాచ రు. 

*  దీన్న ేరు బెింట్ పిర్మడ్. ఇది ఈజిప్ు రాజధాన్న 

కైరోకు దక్షిణాన్  28 కిలోమీటర్ ల దూర్ింలో ఉింది. 

*  క్రీస్టూపూర్ి ిం 4600 సింవత్ రాల్ క్రకితిం దీన్ని  

ఈజిప్ు నాల్గవ రాజవింశాన్నకి చిందిన్ కిింగ్స సిె ఫేరు 

కోసిం న్నరిమ ించారు. 

*  ఈ బెింట్ పిర్మడ్ను 

తెర్వడింతో పిర్మడ్ 

న్నరామ ణాల్పై రరిశోధన్ల్కు 

మరిింత ఊతిం 

ఇవి నుిందన్న పురావస్టూ 

శాక్రసవేతూలు అభిక్రపాయరడాడ రు. 

* 101 మీటర్ ల ఎతుూతో అాధార్ణింగా ఉన్ి  ఈ 

పిర్మడ్ తరిా త కాల్ింలో పిర్మడ్ల్ న్నరామ ణాన్నకి 

అతుయ న్ి త దశగా ేరొో నే క్రరఖాయ త గిజా పిర్మడ్ 

కటడ్ాన్నకి మార్గదరిశ  అన్న తెలిపారు. 

* ఇది తొలిదశలో న్నరిమ ించ్న్ పిర్మడ్ల్కు, తరిా త 

తర్ింలోన్న పిర్మడ్ల్కు మధయ  వార్ధలా న్నలిచ్ిందన్న 

ేరోొ నాి రు. 

*  బెింట్ పిర్మడ్లో 79 మీటరుల ఉిండే ఇరుకైన్ 

సొర్ింగ్మార్ గిం గుిండా క్రరధాన్ చాింబ్కు 

చేరుకోవచుచ . 

https://www.vyoma.net/exams
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* ఈజిప్ు పురాతన్ వస్టూవుల్ మింక్రతితి  శాఖా మింక్రతి 

ఖలీద్ మాటాలడుతూ 1965లో దీన్ని  మూసవేశామన్న, 

బెింట్పిర్మడ్ తో పాట్ట అలాో డాగ్మ టిక్ అనే మరో 

పిర్మడ్లో కూడా సిందర్శ కుల్కు అనుమతి 

ఇచాచ మనాి రు. 

*  బెింట్పిర్మడ్, పిర్మడ్ల్ న్నరామ ణాన్నకి ఒక క్రరతేయ క 

ఉదాహర్ణగా న్నలుస్టూిందన్న తెలిపారు. 

* అలాగే సమీర క్రపాింతాన్ని  అధయ యన్ిం చేస్టూన్ి  

పురావస్టూ శాష్టసూవేతూలు స్టమారు 4,000 సింవత్ రాల్ 

నాటి పురాతన్ అవశేషాల్ను కనుగొనాి రు. 

*  ‘రాయి, బింకమటి ్మరియు చకో  న్నరామ ణాల్తో 

కూడన్ మమీమ పై భాగాలు దొరికాయన్న, అలాగే కొన్ని  

మమీమ లు కనుగొనిా మన్న ’ పురాతన్ వస్టూవుల్ 

మింక్రతితి  శాఖ ఒక క్రరకటన్లో తెలిపిింది. 

 

అింతరా్తీయ ప్రకకెట్ మిండలి (ఐసీసీ) 

తాజా ర్య ింకింగ్స్  
*  అింతరాాతీయ క్రకికెట్ మిండలి (ఐసస) తాజాగా 

క్రరకటిించ్న్ రాయ ింకిింగ్స్ లో ఇింగాలిండ్, కివీస్ 

ఆటగాళ్లకు మించ్ ప్ల ా నాలు దకోా యి. 

*  క్రరరించకప్ ఫైన్లోల  నూయ జిలాిండ్పై ఇింగాలిండ్ 

విజయిం ాధించ్న్ విషయిం తెలిసిందే. 

*  అయితే సెమీస్, ఫైన్ల్ మాయ చ్ల్ను రరిీలిించ్న్ 

ఐసస రాయ ింకిింగ్స్ ను విడుదల్ చేసింది. 

* సెమీస్లో భార్త్పై 

67 రరుగుల్తో 

రాణిించ్న్ 

నూయ జిలాిండ్ ార్థి 

కేన్ విలియమ్ న్ 796 

పాయిింటలతో 

ఆరోాాన్ింలో న్నలిచాడు. 

*  కివీస్ను ఓడించ్న్ింత రన్నచేసన్ ర్వీింక్రద జడేజా 

ఏకింగా 24 ప్ల ా నాలు ఎగ్బ్యకాడు. క్రరస్టూతిం జడేజా 

108వ ప్ల ా న్ింలో ఉనిా డు. 

*  మరో సెమీస్లో 85 రరుగుల్తో అదర్గొటిన్్ 

ఇింగాలిండ్ ఆటగాడు రాయ్ తన్ కెరీ్లోనే అతుయ తూమ 

ప్ల ా నాని్న  అిందుకునిా డు. 774 పాయిింటలతో అతను 

రదో ప్ల ా న్ింలో కొన్ాగుతునిా డు.   

* ఫైన్లోల  జట్్టన్న విజయతీరాల్కు చేరిచ న్ బెన్ప్లస్ోక్్  

694 పాయిింటలతో టాప్20లో ప్ల ా న్ిం 

దకోి ించుకునిా డు. 

*  ఆల్రిండ్ జాబ్లతాలో బింగాలదేశ్ ఆటగాడు షకిబ్ 

అక్రగ్ాాన్ింలో న్నల్వగా ప్లస్ోక్్  రెిండో ప్ల ా న్ింలో 

ఉనిా డు. బౌలిింగ్సలో ఇింగాలిండ్ ఆటగాడు క్రకిస్ వోక్్  

ఏడో ప్ల ా న్ిం, కివీస్ బౌల్్ మాయ ట్ హెక్రనీ రదో ప్ల ా న్ింలో 

ఉనాి రు. 

*  టోరీి లో 20 వికెట్టల రడగొటిన్్ ఆర్చ ్ (29) టాప్

30లో చోట్ట సింపాదిించాడు. 

* రాయ ింకిింగ్స్ లో భార్త ఆటగాళ్లకు పెదదగా మారుప లు 

జర్గ్లేదు. 

*  బ్యయ టిింగ్సలో విరాట్ కోహ్లల 886 పాయిింటలతో తొలి 

ప్ల ా న్ింలో, 881 పాయిింటలతో రోహత్ శర్మ  రెిండో 

ప్ల ా న్ింలో ఉనిా డు. 

*  బౌలిింగ్సలో జక్రసప త్ బుక్రమా 809 పాయిింటలతో 

టార్గా న్నలిచాడు. 

*  తొలిారి క్రరరించకప్ విజేతగా న్నలిచ్న్ ఇింగాలిండ్ 

125 పాయిింటలతో అక్రగ్ాాన్ింలో న్నలిచ్ింది. 

 

టాప్ ప్రబ్యిండ్గా టాటా  తరా్ తి స్టస్టనా ల్లి 

LIC, Infosys, SBI 
* టాటాక్రూప్ 2019లో భార్త్లోనే అతయ ింత విలువైన్ 

క్రబ్యిండ్గా న్నలిచ్ింది. 

* ఈ ీరి ూ కిరీటాన్ని  టాటా గ్తకొనిే ళ్ళలగా 

న్నలుపుకొింటూ వసోూింది. 

*  యూకేకు చిందిన్ క్రబ్యిండ్ ఫైనాన్్  ఆఫ్ ది 

నేషన్న్్  న్నరి్ హించ్న్ లీడింగ్స 100 క్రబ్యిండ్్  సరేి  

ఈ విషయాన్ని  చపిప ింది. 

* టాటాల్ క్రబ్యిండ్ అతయ ింత 

వేగ్ింగా పెరిగిిందన్న ఈ సరేి  

తేలిచ ింది. ఈ సరేి  వివరాల్ను 

క్రరమఖ ఆింగ్ ల రక్రతిక బ్లజినెస్ 

ప్ల ్ ిండ్ డ క్రరచురిించ్ింది 

* టాటాల్ క్రబ్యిండ్ విలువ ఒకో  ఏడాదిలో 37శాతిం 

పెరిగిిందన్న సరేి  ేరోొ ింది. 2019లో దీన్నవిలువ 

19.55 బ్లలియన్ డాల్రులగా తేలిచ ింది. గ్త ఏడాది 

9శాతిం పెరిగి 14.23 బ్లలియన్ డాల్రులగా తేలిచ ింది. 

* టాటాల్ తరిా తి ప్ల ా న్ింలో 23శాతిం వృదిధతో ఎల్

ఐస క్రబ్యిండ్ విలువ 7.32 బ్లలియన్ డాల్ర్ లకు 

చేరిన్ట్టల తెలిపిింది. 

*  ఇనాో సస్ క్రబ్యిండ్ విలువ 7.7శాతిం వృదిధతో 6.5 

బ్లలియన్ డాల్ర్ లకు చేరిింది. 

*  ఆ తరిా తి ప్ల ా నాలోల  ఎస్బ్లఐ, మహ్లింక్రదా, హెచ్

డీఎఫ్స బ్యయ ింక్, ఎయి్టెల్, హెచ్సఎల్, రిల్యన్్  

ఇిండష్టసస్్, విక్రపోలు ఉనాి యి.  

* టెలికాిం దిగ్ గజిం ఎయి్టెల్ చాలా వేగ్ింగా క్రబ్యిండ్ 

విలువను కోలోప యిింది. గ్త ఏడాదితో పోలిేూ 

దాదాపు 28శాతిం విలువ కోలోప యిింది. 

* మహ్లింక్రదా క్రూప్ విలువ మాక్రతిం భారీగా పెరిగిింది. 

గ్త ఏడాది ఈ జాబ్లతాలో 12వ ప్ల ా న్ింలో ఉన్ి  ఆ 
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సింస ాఈ ారి 5వ ప్ల ా నాన్నకి ఎగ్బ్యకడింతో క్రబ్యిండ్ 

విలువ 5.24 బ్లలియన్ డాల్ర్ లకు చేరిింది. 

* ఇక బ్యయ ింకిింగ్స ర్ింగాన్నకి చిందిన్ ఎస్బ్లఐ, హెచ్

డీఎఫ్స, ఐసఐసఐలు తొలి 12 ప్ల ా నాలోల  చోట్ట 

దకోి ించుకొనాి యి. 

*  ఇక తొలి 100 క్రబ్యిండలలో 14 ప్ల ా నాలు బ్యయ ింకుల్వే. 

కోటక్ మహ్లింక్రదా(23), యాక్ి స్ (26),బ్లవోబ్ల(45),కెన్రా 

బ్యయ ింక్(58),బ్లవోఐ(68)లు ఉనాి యి. 

 

 
 

ాకస్టనా న్ కు రూ.41వేల్ కోటి్ జర్సమాల్ 
* బింగార్ిం, రాగి గ్నుల్ను లీజుకు ఇవి డాన్ని  

న్నరాకరిించ్న్ిందుకు పాకిాాన్కు క్రరరించబ్యయ ింకు 

రూ.41,100 కోటల భారీ జరిమానా విధించ్ింది.  

* బలూచ్ాాన్లోన్న రెకో డక్ అనే చ్న్ి  రటణ్ిం 

బింగార్ిం, రాగి న్నల్ి ల్కు క్రరసదిధ. 

*  ఇకో డ బింగారు గ్న్న క్రరరించింలోనే అయిదో ప్ల ా న్ిం 

ొిందిింది. 

* వివిధ దేశాల్తో పాకిాాన్ కుదురుచ కున్ి  దిై పాక్షిక 

వాణిజయ  ఒరప ిందాల్కు అనుగుణింగా దీన్ని  లీజుకు 

ొింది తవి కాలు చేరటడ్ాన్నకి చ్లీకి చిందిన్ 

అింటోఫగ్ా్, కెన్డాకు చిందిన్ బ్యరిక్ గోల్డ 

కారొప రేషన్లు సింయుక ూింగా తెతాయ న్ కార్ కింపెనీగా 

ఏర్ప డ 2010లో దర్ఖాస్టూ చేశాయి. 

*  ఈ సిందర్ు ింగా అన్ని  ర్కాల్ సరేి లు చేస 

న్నవేదికలు సమరిప ించాయి. 

* అయితే వివిధ కార్ణాల్తో బలూచ్ాాన్ రాష్టష ్

క్రరభుతి ిం అనుమతి న్నరాకరిించ్ింది. 

*  దీింతో న్షర్రిహార్ిం ఇపిప ించాల్ింటూ 2011లో ఆ 

కింపెనీ క్రరరించ బ్యయ ింకు రరిధలోన్న అింతరాాతీయ 

పెట్్టబడ వివాదాల్ రరిషోా ర్ కేింక్రదాన్ని  

ఆక్రశయిించ్ింది. 

 

జాతీయ డిజిట్ల్ ఆరోగ్య  స్టూిప్రపిింట్ 

వడుదల్ 

*  దేశవాయ రూింగా డజిటల్ ఆరోగ్య  వయ వసనాు 

సృష్ి్ంచాల్నే ల్క్షయ ింతో చేరటిన్్ జాతీయ డజిటల్ 

ఆరోగ్య  ప్లూల క్రపిింట్(ఎన్డీహెచ్బ్ల)ను కేింక్రద ఆరోగ్య శాఖ 

మింక్రతి హర్ షవర్ ధన్  విడుదల్ చేశారు. 

*  సదరు దార్శ న్నక రక్రతింపై స్తచన్లు 

అిందిించాల్న్న కోరారు. 

* రోగుల్ వయ కి ూగ్త 

సమాచార్ గోరయ తను, 

భక్రదతను రరిర్క్షిస్తూ  

విసూృతమైన్ డేటా, 

మౌలిక సదుపాయాల్ 

దిా రా సమర్మాైన్, చవకైన్ ఆరోగ్య  ేవలిి  

అిందిించాల్నేది ఎన్డీహెచ్బ్ల ల్క్షయ ిం. 
 

ఎన్ఐఏ చట్టిం సవరణల్కు లక్టసభ 

ఆమోదిం 
* జాతీయ దరాయ పుూ సింస ా(ఎన్ఐఏ) చట్ాని్న  

క్రరభుతి ిం దురిి న్నయోగ్ిం చేయబోదన్న కేింక్రద 

హింశాఖ మింక్రతి అమత్ షా హామీ ఇచాచ రు. 

* ఈ సింసకాు మరిన్ని  అధకారాలు కలిప స్తూ  క్రరస్టూత 

చట్ాన్నకి చేసన్ సవర్ణల్ను  లోక్సభ 

ఆమోదిించ్ింది. 

*  ఈ సిందర్ు ింగా జరిగిన్ చర్చ లో షా క్రరసింగిస్తూ .. 

‘పోటా’ చట్ాని్న  ర్దుద 

చేయకపోయి ఉింటే 

మింబ్యయి ఉక్రగ్వాద దాడ 

జరిగేదే కాదన్న 

అభిక్రపాయరడాడ రు. 

*ప్లప్ల‘‘ఈ చట్ాని్న  

దురిి న్నయోగ్ిం చేే ఉదేదశిం 

మోదీ క్రరభుతిా న్నకి ఏమాక్రతిం లేదు. దీన్ని  పూరిూగా 

ఉక్రగ్వాద అింతాన్నకే ఉరయోగి ూా ిం. 

* ఆ క్రకమింలో ఉక్రగ్వాది ఏ మతాన్నకి 

చిందిన్వాడన్ి ది చూడిం. ఈ చట్ాని్న  

దురిి న్నయోగ్ిం వలేల 2004 నుించ్ 2008 వర్కు 

ఉక్రగ్వాదిం ఎింతో పెరిగిింది. 

*  దాింతో చ్వర్కు యూపీయే క్రరభుతి మే ఎన్ఐఏ 

చట్ాని్న  తీస్టకువచ్చ ింది’’ అన్న అనాి రు. 

* చర్చ కు హిం శాఖ సహాయమింక్రతి జి.కిషన్రెడడ 

సమాధాన్ిం ఇస్తూ  ఉక్రగ్వాద కేస్టలోల  జరుగుతుని్  

దరాయ పుూ , క్రపాసకూయ షన్ను క్రకమబదీధకరిించడాన్నకే ఈ 

సవర్ణ బ్లలుల తీస్టకొచ్చ న్ట్టల ేరోొ నాి రు. 

* భార్తీయులు, భార్తీయ క్రరయోజనాల్ను 

దెబి తీేలా దేశిం వలురల్ ఎకో డైనా ఉక్రగ్వాద 

దాడులు జరిగినా అకో డ కూడా విచార్ణ చేరటే ్

అధకార్ిం ఎన్ఐఏకి ఉింది. 

https://www.vyoma.net/exams
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* నేరాల్పై దరాయ పుూ చేే పోలీస్ట అధకారుల్కు 

దేశింలోను, బయటా ఎలాింటి అధకారాలు ఉింటాయో 

అలాింటి అధకారాలే ఎన్ఐఏ అధకారుల్కూ 

ఉింటాయి. 

* ఎన్ఐఏఎ చటి్ం కిింద న్మోదైన్ ఉక్రగ్వాద కేస్టల్ 

సతి ర్ విచార్ణకు ఒకటి లేదా అింతకుమించ్న్ 

సింఖయ లో కోర్ుల్ను క్రరతేయ క కోర్ులుగా క్రరకటిించే 

అధకారాన్ని  కేింక్రద, రాష్టష్ాల్కు ఇచ్చ ింది. 

* ఎపుప డైనా ఎన్ఐఏ కోర్ు నాయ యమూరిూ బదిలీ 

అయిన్పుప డు తదురరి జడనా్న హైకోర్ు క్రరధాన్ 

నాయ యమూరిూ వార్ిం రోజులోల గా న్నయమించాలి. 

*  ఒక వేళ్ రదవీ విర్మణ చేే వయస్్ట  

వచ్చ న్రప టిీ కేస్ట విచార్ణ దృష్ాయ  దాన్ని  

ొడగిించే వస్టలుబ్యట్ట ఉింది. 

* 31 డసెింబ్ 2008 న్ భార్త పార్లమెింట్ జాతీయ 

రరిశోధన్ సింస ాచటి్ం 2008 చేసింది . 

*   జాతీయ దరాయ పుూ సింస ా(ఎన్ఐఏ)  నూయ  డలీల  

క్రరధాన్ కారాయ ల్యిం. 

*  ఎన్ఐఏకు హైదరాబ్యద్, గువహతి, కొచ్చ , ల్కోి , 

మింబై, కోల్కతా, రాయ్పూ్ మరియు జమూమ ల్లో 

శాఖలు ఉనాి యి.  

*డైరెక ్్  జన్ర్ల్ - YC మోడీ   

 

గ్యజర్త్ తీర ప్రాింతింల భారీ భప్రదత 
* గుజరాత్ తీర్ింలోన్న అరేబ్లయా సమక్రదింలో భార్త 

తీర్ క్రపాింత ర్క్షక దళ్ిం (ఐసజీ) భారీ న్నఘాను 

కొన్ాగిసోూిందన్న కేింక్రద క్రరభుతి ిం తెలిపిింది. 

* కొన్ని  నెల్ల్ క్రకితిం భార్త బల్గాలు.. న్నబింధన్లు 

ఉల్లింఘించ్న్ పాక్కు చిందిన్ ఓ చేరల్ నౌకను 

ాి ధీన్ిం చేస్టకునాి యి. 

*ప్ల‘‘తీర్ క్రపాింత ఇతర్ 

భక్రదతా బల్గాల్న్ని ింటితో 

కలిస ఆ క్రపాింతమింతా 

విసూరిించ్ ఐసజీ భారీ 

న్నఘాను కొన్ాగిసోూింది. 

భవిషయ తుూలోనూ ఎట్టవింటి సవాళ్ళల ఎదురనా గ్టిగ్ా 

సమాధాన్ిం చరప డాన్నకి సదధింగా ఉింది’’ కేింక్రద 

క్రరభుతి ిం తెలిపిింది. 

*ప్ల‘‘న్నఘా అధకారులు, నారోొ టిక్ న్నయింక్రతణ సింస ా

(ఎన్సబ్ల), డైరెకర్ేట్ ఆఫ్ రెవనూయ  (డీఆ్ఐ)తో కలిస 

ఐసజీ సమన్ి యింతో రన్న చేసోూింది. 

* పాక్ దుా్ హస చర్య ల్కు పాల్ప డవచచ న్న ఈ 

సింసలా్ నుించ్ ఎట్టవింటి సమాచార్ిం అిందినా 

ఐసజీ వింటనే క్రరతిసప ిందిించ్ సమాధాన్ిం 

చబుతుింది’’ కేింక్రద క్రరభుతి ిం తెలిపిింది. 

* ఈ ఏడాది మారిచ లో ఐసజీ.. పాక్కు చిందిన్ ఓ 

చేరల్ నౌక భార్త జలాలోల కి క్రరవేశిించడింతో దాన్ని  

ాి ధీన్ిం చేస్టకున్న, అిందులోన్న ఆరుగురు 

సబి ిందిన్న అదుపులోకి తీస్టకుింది. 

*  ఆ నౌకలో ఉన్ి  194 నారోో టిక్ ొటాల ల్ను కూడా 

ాి ధీన్ిం చేస్టకుింది. 

* అింతకు మిందు కూడా గుజరాత్ తీర్ింలో ఓ 

పాకిాాన్ నౌకను, అిందులోన్న 9 మింది ఇరాన్కు 

చిందిన్ వయ కుూల్ను అదుపులోకి తీస్టకుింది. ఆ  

నౌకలో 100 కిలోల్ హెరాయిన్ ఉన్ి ట్టల తెలిసింది. 

 

ఇింట్ర్నే షన్ల్ జడాిగా నియమితులైన్ 

ఏకే సిప్రీ 
* స్టక్రపీిం కోర్ు మాజీ నాయ యమూరిూ జసస్్ అర్నా్ 

కుమా్ సక్రీకి అరుదైన్ గౌర్విం దకోి ింది. 

*  సింగ్పూ్ అింతరాాతీయ 

కమరి షయల్ కోర్ు 

నాయ యమూరిూగా  సక్రీ 

న్నయమతుల్యాయ రు. 

*  ఆయన్ ఆగ్స్్ట 1 నుించ్ 

ఆయన్ అింతరాాతీయ 

నాయ యమూరిూగా విధులు న్నరి్ హించనునాి రు. 

* 2021 జన్వరి 4 వర్కు ఈ రదవిలో 

కొన్ాగ్నునాి రు. 

* 2012 నుించ్ 2013వర్కు ఈయన్ రింజాబ్, 

హరియాణ హైకోర్ుల్కు క్రరధాన్ నాయ యమూరిూగా 

ఉనాి రు. 

* తరిా త 2013 నుించ్ 2019 వర్కు ఈయన్ స్టక్రపీిం 

కోర్ు నాయ యమూరిూగా రన్నచేశారు. 

*  2019 మారిచ లో ఆయన్ రదవీ విర్మణ ొిందారు. 

* నేషన్ల్ జుయ డీష్యల్ అకాడమీలో సభుయ లుగా 

ఉనాి రు.  

*  ఇింటరేి షన్ల్ లా అసోసయేషన్(భార్త 

విభాగ్ిం)కు సెక్రకటరీగా ఉనాి రు. 

 

హిమాచల్ ప్రరదేశ్ గ్వరే ర్గా కల్ర్జ్ 

మిప్రా 
* మాజీ కేింక్రద మింక్రతి, భాజపా సన్నయ్ నేత కల్

రాజ్ మక్రశా  హమాచల్ క్రరదేశ్ గ్వర్ి ్గా 

న్నయమతుల్యాయ రు.  

*  క్రరస్టూతిం  హమాచల్ క్రరదేశ్ గ్వర్ి ్గా  ఉన్ి  

ఆచార్య  దేవక్రవత్ గుజరాత్ గ్వర్ి ్గా బదిలీ 

అయాయ రు.  

*  ఇదిలా ఉిండగా, రానున్ి  మూడు నెల్లోల  10 

రాష్టష్ాల్ గ్వర్ి ్ల్ రదవీ కాల్ిం పూరిూ కానుింది. 
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* వారిలో ఉతూ్  క్రరదేశ్ గ్వర్ి ్ రామ్స నాయక్ కూడా 

ఉనాి రు. 

* ఆ రాష్టష్ాల్కు కేింక్రదిం కొతూవారిన్న న్నయమించే 

క్రరక్రకియను హమాచల్ క్రరదేశ్

తో క్రపార్ింభిించ్ింది.  

* 2014 లోక్సభ ఎని్న కలోల  

ఉతూ్  క్రరదేశ్లోన్న 

డయోరియా క్రపాింతిం 

నుించ్ ఎన్ని కైన్ కల్రాజ్ 

మక్రశా ఎనీడఏ-I క్రరభుతి ింలో కేబ్లనెట్ మింక్రతిగా 

బ్యధయ తలు సి కరిించారు. 

* 75 సింవత్ రాలు పైబడటింతో 2017లో ఆ రదవికి 

రాజీనామా చేశారు. అదే కార్ణింతో ఈారి 

ఎని్న కలోలను పోటీ చేయలేదు. 

 

అదె్ద గ్రభ ిం (సరోగ్సీ) నియింప్రతణ బ్లలి్ల 
* అదెద గ్ర్ు ిం (సరోగ్స) విధానాన్ని  వాయ పార్ింగా 

వాడుకోకుిండా చూేిందుకు రలు న్నబింధన్ల్తో 

కూడన్ ‘అదెద గ్ర్ు ిం (న్నయింక్రతణ) బ్లలుల–2019’న్న 

కూడా కేింక్రద ఆరోగ్య , కుట్టింబ సింక్షేమ శాఖ మింక్రతి 

హర్ షవర్ ధన్  లోక్సభలో క్రరవేశపెట్ారు. 

*  ఈ బ్లలులను కూడా గ్తేడాది డసెింబ్లోనే లోక్సభ 

ఆమోదిించ్న్రప టిీ పార్లమెింట్ట దీన్నకి రచచ జెిండా 

ఊరకపోవడింతో గ్డువు చలిలింది. 

* దీింతో ఈ బ్లలులను మళ్లల కేింక్రదిం లోక్సభలో 

క్రరవేశపెటిి్ంది. 

*  ఈ బ్లలులలోన్న 

న్నబింధన్ల్ క్రరకార్ిం 

కనీసిం ఐదేళ్ల క్రకితిం పెళిల 

అయియ , ఇింకా పిల్లలు 

పుటన్్న దింరతుల్కు 

మాక్రతమే అదెద గ్ర్ు ిం దిా రా బ్లడడను కనే అవకాశిం 

కలిప ూా రు. 

* అలా పుటిన్్ బ్లడడను వారు మళ్లల ఏ కార్ణిం చేతనైనా 

వదిలేయకూడదు. 

* దింరతులోల  భార్య  వయస్ట 23 నుించ్ 50 ఏళ్ల మధయ , 

భర్ ూ వయస్ట 26 నుించ్ 55 ఏళ్ల మధయ  ఉిండాలి. 

*  ఒక మహళ్ తన్ జీవితింలో ఒకో ారి మాక్రతమే 

ఇలాింటి దింరతుల్కు తన్ గ్రాు న్ని  అదెదకివి వచుచ . 

*  ఆమె కచ్చ తింగా పిల్లలు లేన్న దింరతుల్కు దగ్ గరి 

బింధువై ఉిండాలి. 

* ఆమెకు అరప టికే పెళిల అయియ , పిల్లలు ఉిండాలి. 25 

నుించ్ 35 ఏళ్ల మధయ  వయస్ట ఉిండాలి. 

* ఇరప టివర్కు అదెదగ్ర్ు ిం విధానాన్నకి సింబింధించ్ 

ఇిండయాలో చటి్ం ఏదీ లేదు. 

* దీింతో విదేీయులు ఇకో డకు వచ్చ , మన్ 

దేశింలోన్న మహళ్ల్ దిా రా ఈ విధాన్ింలో బ్లడడల్ను 

కింటూ ఆ మహళ్కు సరన్ రరిహార్ిం ఇవి డిం లేదు. 

* అలాింటి మహళ్లు ఇకపై దోపిడీకి గుర్వకుిండా 

ఉిండటిం కోసిం కేింక్రదిం ఈ బ్లలులను తీస్టకొచ్చ ింది. 

* ఈ బ్లలుల క్రరకార్ిం ...జాతీయ, రాష్టష్ా ాయులోల  

‘సరోగ్స బోరుడ’లు ఏరాప టవుతాయి.  

* కేవల్ిం భార్తీయ దింరతుల్కు మాక్రతమే 

అదెదగ్ర్ు ిం విధాన్ిం దిా రా సింతాన్ిం ొిందేిందుకు 

అనుమతి ఉింట్టింది. ఆ దింరతులు చటబ్దధింగా 

వివాహిం చేస్టకున్న కనీసిం అయిదేళ్ల కాల్ిం పూర్ూయి 

ఉిండాలి.   

* ాి ర్రా్హతింగా, ఇతరుల్కు ాయిం చేయాల్నే 

ల్క్షయ ింతో గ్ర్ు ిం మోయడాన్నకి మిందుకొచేచ  

మహళ్ల్ను మాక్రతమే ఇిందుకు అనుమతి ూారు.  

* గ్ర్ు దానాన్నకి సదధరడన్ మహళ్ కచ్చ తింగా 

వివాహత అయి ఉిండాలి. వయస్ట 25-35 ఏళ్ల మధయ  

ఉిండాలి. ఆమెకింటూ సొింత పిల్లలు కలిగి ఉన్ి  

రక్షింలోనే అదెద గ్ర్ు ిం దిా రా సని్న హత 

బింధువులైన్ దింరతుల్కు సింతాన్ిం కోసిం 

ాయరడేిందుకు ఆ మహళ్కు అనుమతి ల్భిస్టూింది. 
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