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వివాహితులు అధికంగా ఉన్న  రాష్ట్రాలో్ల 

ఆంధ్రధ్రదేశ్ తొలిసా్థన్ం 
* శాంపిల్ రిజిస్ట్రషేన్ సర్వే  (ఎస్ఆర్ఎస్)-2017 

గణాంకాల విశ్లషేణలో ఇలాంటి ఎనో్న  ఆసక్తకిర 

విషయాలు వెలడేయాా యి. 

*  2021 జనాభా లెకక లకు 

మాందసి్తగా చేపటినే ఈ 

సర్వే ను కాంద్ద గణాంకాలు, 

కారా ద్కమ అమలుశఖ 

ఇటీవల విడుదల చేసాంది. 

ఆ వివరాల ద్పకారాం దేశ 

జనాభాలో 46.8% మాంది వివాహితులు ఉాండగా  అన్నో  

రాస్ట్రేల కాంటే అధికాంగా 54% మాంది వివాహితులతో 

ఆాంద్రద్పదేశ్ మొదటి స్థ న నాంలో న్నలిచాంది. 

*  ఆ తరేా తి స్థ న నాలను వరుసగా కరళ (51.5%), 

తమిళనాడు (51.2%), పశి్చ మ బాంగాల్ (51.1%) 

ఆద్కమిాంచాయి. 

*  తెలాంగాణ ఐదో స్థ న నాంలో న్నలిచాంది. 

* ఎస్ఆర్ఎస్ 2017 లెకక ల ద్పకారాం ఆాంద్రద్పదేశ్కు 

చాందిన పురుషులేో 52.5% మాంది, మహిళలేో 55.6% 

మాంది వివాహితులు కాగా  తెలాంగాణకు చాందిన 

మగవారిలో 48.1%, ఆడవారిలో 52.1% మాంది పెళ్లళేే్ల 

చేస్తకునాో రు. 

* దేశాంలోనే అతా ాంత తకుక వగా బిహార్ జనాభాలో 

41.2% మాంది మాద్తమే వివాహితులుాండటాం 

గమనార హాం.  

* అతా ధిక మాంది వివాహితులునో  ఆాంద్ాలో జీవిత 

భాగాే మిన్న కోలోో యినవారు, లేదాంటే వారి నుాంచ 

ఎడబాటుకు గురైనవారు (డబాే్ల్ డీఎస్) కూడా ఎకుక వే  

దేశ జనాభాలో ఇలాంటివారు 3.7% కాగా, ఆాంద్రద్పదేశ్

లో మాద్తాం 5.1% (పురుషులేో 2.4%; మహిళలేో 7.9%) 

మాంది ఉనాో రు.  

* తెలాంగాణ జనాభాలో ఇలాంటి వారు 4.7% 

(పురుషులేో 2%; మహిళలేో 7.6%) మాంది ఉనాో రు.  
 
 

 
 

* దేశవాా పాింగా చూర ిడబాే్ల్ డీఎస్ బాధితులేో 

ఎకుక వమాంది తమిళనాడు (5.7%), కరళ (5.6%)కు 

చాందినవారు ఉనాో రు. 

* జాతీయ స్థ న యిలో చూసనా  భాగాే మిన్న కోలోో యి 

లేదా ఎడబాటుకు గురైనవారిలో మహిళలే ఎకుక వ.  

ఇలాంటి బాధితులు మగవారిలో సగటున 1.7% మాంది 

ఉాంటే, ఆడవారిలో 5.9% మాంది ఉనో టేు ఎస్ఆర్ఎస్ 

విశ్లషేాంచాంది. 

 * 15 నుాంచ 59 ఏళ ేమరా  వయస్తు  గల పన్నచేర 

జనాభాలో ద్గామీణ ద్రాంతాలేో 63.8 శతాం, పటణేలేో 

68.6 శతాం ఉనాో రు. 

* ఇాందులో 69.9 శతాంతో తెలాంగాణ మొదటి 

స్థ న నాంలో ఉాండగా, 58.3 శతాంతో బిహార్ అటడేుగున 

ఉాంది.  

*  పటణేలేో పన్నచేరవారిలో ఏపీవాస్తలు 72 శతాంతో 

అద్గభాగాంలో ఉాండగా, 62.2 శతాంతో బిహార్ 

చటచేవరన న్నలిచాంది. 

*  1971- 81 మరా  కాలాంలో ద్పజలేో ఆరికి చైతనా ాం 

53.4 శతాం నుాంచ 56.3 శతాన్నక్త పెరగాా, 1991 నుాంచ 

2017క్త ఇది 65.4 శతాన్నక్త చేరుకోవడాం శుభపరిణమాం.   

 

ఛత్తీస్గఢ్ గవర్న ర్గా అన్సూయ ఉయికె 

* ఛతీసి్గఢ్ గవరో ర్గా మరా ద్పదేశ్ భాజర నేత 

అనసూయ ఉయికె న్నయమితులయాా రు. 

* ఆ రాస్ట్రేన్నక్త గవరో ర్గా ఉనో  బలరాాందాస్ టాండన్ 

2018 ఆగసే్త 14న కనోు మూయడాంతో మరా ద్పదేశ్ 

గవరో ర్ ఆనాందీబన్పటేల్కు ఇన్ఛారి ిబారా తలు 

అపో గాంచారు. 

*  గత 11 నెలలుగా ఆమె 

ఇరురాస్ట్రేల గవరో ర్గా 

వా వహరిసిూ వచిా రు. 

*  హిమాచల్ద్పదేశ్ 

గవరో ర్గా భాజర 

సీన్నయర్నేత కల్రాజ్

మిద్శను న్నయమిాంచ, 
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అకక డి గవరో ర్ ఆచారా  దేవద్వత్ను గుజరాత్కు 

బదిలీచేశరు. 
 

 

 

ఆంధ్రధ్రదేశ్కు కొత్ీ గవర్న ర్గా 

బిశ్వ భూషణ్  హరిచందన్ 

* ఆాంద్రద్పదేశ్కు కొత ి గవరో ర్గా బిశే భూషణ్ 

హరిచాందన్  న్నయమితులయాా రు. 

*  ఒడిశకు చాందిన భాజర నేత, మాజీ మాంద్తి 

బిశే భూషణ్ హరిచాందన్ను నవాా ాంద్ర గవరో ర్గా 

న్నయమిసిూ రాస్ట్షపేతి రామ్నాథ్ కోవిాంద్  ఉతరిుే లు 

జారీచేశరు. 

*  ఆాంద్రద్పదేశ్ విభజన 

చటాేంలోన్న సెక్షన్ 7 

ద్పకారాం ఇపో టివరకూ 

రాండు రాస్ట్రేలకు 

ఉమమ డి గవరో ర్గా 

ఈఎస్ఎల్ నరసాంహన్ 

కొనాగుతూ వచాి రు. 

*  85 ఏళ ేబిశే భూషణ్ హరిచాందన్ 1971లో భారతీయ 

జన్సాంఘ్లో చేరి ఆ రరీ ేజాతీయ కారా న్నరేా హక 

సభా్య డిగా, రాస్ట్ష ేద్పాన కారా దరిి గా పన్నచేశరు. 

* 1975 ఎమరని్సు  సమయాంలో మీా చటాేం క్తాంద 

జైలుకెళే్లరు. 

*  భాజర ఏరో డిన తరేా త ఆ రరీలేో చేరి 1980 

నుాంచ 1988 వరకు ఒడిశ భాజర అరా క్షుడిగా 

పన్నచేశరు. 

*  1988లో జనతారరీలేో చేరి ఆ రరీ ేరాస్ట్ష ే

ఉరరా క్షుడిగా రవలాందిాంచారు. 

*  1996లో తిరిగ భాజరలో చేరారు. నాా య విదా లో 

పటభేద్దుడైన ఈయన భాజర-బీజేడీ  సాంకీర ణ 

ద్పభ్యతే ాంలో తొమిమ దేళే్ల(రాండు పరాా యాలు) 

పరిద్శమలు, రవెనా్య , నాా యశఖల మాంద్తిగా 

రవలాందిాంచారు. 

* భ్యవనేశే ర్ అసెాంబీ ేస్థ న నాం నుాంచ మూడుారేు, 

చలికా అసెాంబీ ేస్థ న నాం నుాంచ రాండుారేు ఎమెమ లేా గా 

గెలుపాందారు. 

*  హరిచాందన్ రచయిత కూడా. శ్లష ఝలక్, 

అాిశ్చఖా, రాణద్పతాప్, మానస, మారు బతాస్ 

తదితర పుసకిాలు రచాంచారు 

 

బీడీఎల్కు ఐదేళ్లో్ల రూ.25,000 కోటో్  

లక్ష్య ం 

* ద్పభ్యతే  రాంగ రక్షణ సాంసన భారత్ డైనమిక్ు  

లిమిటెడ్ (బీడీఎల్) వచిే  ఐదేళలేో రూ.25,000 కోట ే

ఆర డరనేు సాంరదిాంచాలనే లకా్ష్య న్నో  విధిాంచుకుాంది. 

*  ద్పసి్తతాం సాంసన చేతిలో రూ.8,084 కోట ేఆర డరేు 

ఉనాో యి. 2023-24 నాటిక్త మరో రూ.17,000 కోట ేఆర డరేు 

లభిాియన్న ఆశ్చసి్ాంది. 

 
*  మనుమ ాందు ఎగుమతులపైనా దృష ే

ారిాంచనునో టేు తెలిపిాంది. 

*  బీడీఎల్ సే రోణతు వ సాంవతు రాంలోక్త అడుగుపెటిేన 

సాందరభ ాంగా హైదరాబాద్లో  ఏరాో టు చేసన ఓ 

కారా ద్కమాంలో బీడీఎల్ ఛైరమ న్, మేనేజిాంగ్ డైరకరే్ 

(సీఎాండీ) సదిార్ న మిద్శ   జులై 16, 1970న ద్రరాంభమైన 

బీడీఎల్ దేశీయ రక్షణ రాంగాంలో గత 50 ఏళే్లగా ఎాంతో 

విలువైన రవలను అాందిాంచాందన్న పేర్కక నాో రు. 

* అనేక సవాళనేు ఎదుర్కక న్న, రూ.లక్షల నుాంచ నేడు 

కోట ేరూరయల టరోో వర్కు చేరుకుాందన్న, ఈ దిశలో 

ాాంకతికాంగాన్య ఎాంతో అభివృది ిాధిాంచాందన్న 

వెలడేిాంచారు. 

* డీఆర్డీఓ, రక్షణ మాంద్తితే  శఖ, భారత 

ద్పభ్యతే ాంతోరటు  ఉదాో గులు, తమతో అనుబాంరాం 

ఉనో  వారాందరికీ ఈ విజయాం దకుక తుాందన్న 

తెలిరరు. 

* ద్పసి్తతాం దేశీయ రక్షణ అవసరాలను తీరి డమే మా 

ద్పాన లకా్ష ాం. 

*  ఇతర దేశలకు ఎగుమతులు అవసరాలను 

తీరి డమ కుడా  మా ద్పాన లకా్ష ాం. రో హపూరే క 

దేశాం నుాంచ ఇపో టిక నాలుగు ఆర డరేు లభిాంచాయి. 

* దీాంతోరటు మన దేశాంతో ఒపో ాందాలు ఉనో  ఇతర 

దేశలూ మా ఉతో తిులపై ఆసక్త ిద్పదరిి సి్తనోా యి. 

http://vyoma.net/rrb-ntpc/
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* ఇపో టిక తేలికరటి, బరువైన టరో డోలు (తాల్, 

వరుణస్ట్స)ి, సే యాం చోదిత టా ాంకు విరే ాంసక 

క్షిపణి మిలన్లను ఎగుమతి చేయడాన్నక్త 

అనుమతులు వచాి యి. 

*  ఆయా దేశల అవసరాలను బటి,ే ద్పభ్యతే  

అనుమతులతో ఈ ఎగుమతి ఒపో ాందాలను 

కుదురుి కుాంటాం. ఈ ఎగుమతులనో్స  కూడా 

ఉతో తిులకు సాంబాంధిాంచనవే. ాాంకతికతను 

అాందిాంచాం మా ద్పాన లకా్ష ాం. 

* తెలాంగాణలోన్న కాంచన్బాగ్, భాన్యరులో మిసైళనేు 

తయారు చేసి్తాండగా, విశఖపటో ాంలో టరో డోలను 

ఉతో తి ిచేసి్తనోా ాం. 

*  ఇద్బహాంపటో ాంలో క్షిపణులను దాచ పెటేాేందుకు, 

భూ ఉపరితలాం నుాంచ గగనతల లకా్ష్య న్నో  చేధిాంచే 

క్షిపణులను పరీక్షిాంచేాందుకు మౌలిక వసతులను 

న్నరిమ సి్తనోా ాం.  

*  విదుా త్ అవసరాలను తీర్వి ాందుకు వీలుగా స్లర్ 

స్థరేాంటున్య ఏరాో టు చేశాం. 

*  మహారాస్ట్షలేోన్న అమరావతిలో కొత ిస్థరేాంటును 

ఏరాో టు చేరాందుకు స్థసనల రకరణ పూరయిిాంది. 

ఇకక డ సే లో దూర లక్ష్యా లను చేధిాంచే క్షిపణులను 

ఉతో తి ిచేర స్థరేాంటును న్నరిమ ాంచబోతునాో ాం. 

*  దీన్నకోసాం రూ.300 కోట ేవరకూ పెటేుబడి పెటే ే

అవకాశాం ఉాంది. 

* రక్షణ రాంగాం ఎకుక వగా దిగుమతుల మీదే 

ఆారపడినపో టికీ  ారా మైనాంతవరకూ 

దిగుమతులు తగాాంచుకునేాందుకు ద్పయతోి సి్తనోా ాం. 

మిసైళ ేతయారీక్త సాంబాంధిాంచన విడిభాగాల కోసాం 

డీఆర్డీఓతోరటు ఇతర సాంసనలతోన్య ఒపో ాందాలు 

కుదురుి కుాంటునాో ాం. 

* మఖా ాంగా రక్షణ రాంగాంలోన్న ఎాంఎస్ఎాంఈలతోన్య 

కలిస పన్నచేయబోతునాో ాం. ద్పభ్యతే ాం న్నర్వశే్చాంచన 

భారత్లో తయారీ విానాన్నక్త మా వాంతుగా కృష 

చేసి్తనోా ాం. గతాంతో పోలిర ిఇపో టిక 10శతాం మేరకు 

దిగుమతులు తగాాంచుకునోా ాం. భవిషా తిులో ఇది 

ఇాంకా తగుాతుాంది. 

* పరిశోరన అభివృదిపిై కూడా ద్పతాే కాంగా దృష ే

పెటేాం. అమోఘ-3తోరటు మూడోతరాం 

ఏటీజీఎాంలను అభివృది ిచేసి్తనోా ాం.  

* రక్షణ రాంగాంలో కృష చేసి్తనో  అాంకురాలకు 

ద్పోతాు హాం ఇచిే ాందుకు వీలుగా టి-హబ్, ఐఐఐటీ 

హైదరాబాద్లలో ఉనో  పలు అాంకురాలతో కలిస 

పన్నచేయబోతునాో ాం. 

*  మఖా ాంగా కృద్తిమ మేర విభాగాంలో ాాంకతికతను 

అాందిాంచే సాంసనలతో పన్నచేసి్తనోా ాం. ఈ దిశగా 

ఇపో టిక కొన్నో  సాంసనలతో ఒపో ాందాలన్య 

కుదురుి కునాో ాం. 

*  రానునో  ఐదార్వళరేటు ఏట నాలుగు నుాంచ ఐదు 

కొత ిద్రజెకేులపై పన్నచేయబోతునాో ాం. 

* 2018-19లో మొతాిం రూ.3,069 కోట ేటరోో వర్ను 

ాధిాంచాాం.  రానునో  రోజులేో రాండాంకెల వృది ి

ాధిాిాం. ఈ ఆరి నక సాంవతు రాంలో రూ.90 కోట ేవరకూ 

పెటేుబడి పెటే ేఅవకాశాం ఉాంది. 

 

 
 

వర్దలను మందుగానే 

అంచనావేయవచ్చు  : అమెరికా 

రరిశోరకులు 

* వరదలు ఎపోు డు వాియి అవి ఎాంతకాలాం 

కొనాగుతాయి వాంటి అాంశలను మాందుగానే 

అాందిాంచే విన్యతో  గణాంక నమూనాను అమెరికా 

పరిశోరకులు రూపాందిాంచారు. 

*  వీరిలో తెలుగు వా క్త ినర్వశ్ దేవినేన్న కూడా ఉనాో రు. 

వరదలు ఎాంతకాలాం కొనాగుతాయనో ది నదీ 

ద్పవాహాం, వర షరతాం, వాతావరణ సాంబాంర 

అవరోాలు వాంటివాటిపై ఆారపడి ఉాంటుాంది. 

*  వాతావరణ సాంబాంర మారుో లు, వాటర్షెడ్ 

ద్రాంతాంలో భూ ఉపరితల పరిసనతులను 

అనే యిాంచడాం దేా రా వరద మాంపు కాలన్నో  

మాందుగానే అాంచనా వేయడాం ారా మేనన్న 

పరిశోరనలో రలుపాంచుకునో  నాసర్ నజీబీ 

చరో రు. 

*  తీద్వ నాయి వర షరతాలు పదేపదే చోటుచేస్తకోవడాం 

వల ేనదులేో తలెతే ిఅధిక ద్పవాహ పరిసనతులు 

వరదలకు బీజాం వేాియన్న పరిశోరకులు గురిాించారు. 

* దీన్నక్తతోడు భారీ, స్థసనర అలో పీడన పరిసనతులు ఉాంటే 

అది దీర ఘకాల వరదకు దారితీసి్తాందన్న తేలి రు. 

*  అవి భారీగా నషాేం కలిగాంచే స్థ న యిలో ఉాంటయన్న 

పేర్కక నాో రు. దీన్న ఆారాంగా ఒక మోడల్ను వారు 

రూపాందిాంచారు. 

*  దీర ఘకాల వరదల వల ేఆనకటలేు, వాంతెనలు, 

విదుా త్ కరామ గారాలు వాంటి కీలక మౌలిక వసతులకు 

తలెతే ిమపోు ను తగాాంచుకోవడాన్నక్త ఇది 

ఉపయోగపడుతుాందన్న తెలిరరు. 

https://www.vyoma.net/exams
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తాగునీటికి రూ.18.55 లక్ష్ల కోటో్ల  ‘మెధ్రిల్ 

లించ్’ అంచనాలు 

* దేశాంలో చన్నో  తదితర ద్రాంతాలేో న్సటి సాంక్షోభాం 

తీద్వరూపాం దాలుసి్తనో  నేపథా్ ాంలో ద్పతి ఇాంటికీ 

గొటేల దేా రా తాగున్సరాందిాంచడాన్నక్త భారీగా న్నధులు 

అవసరమన్న ఓ న్నవేదిక వెలడేిాంచాంది. 

*  ఇాందుకుగాను వచిే  15 ఏళలేో 270 బిలియన్ 

డాలరేు (రూ. 18.55 లక్షల కోటేు) అవసరమవుతాయన్న 

పేర్కక ాంది. 

* నదుల అనుసాంానాన్నక 168 బిలియన్ డాలరేు 

(రూ. 11.54 లక్షల కోటేు) వెచి ాంచాలన్న మెద్రిల్ 

లిాంచ్ సాంసన అాంచనావేసాంది. 

*  న్సటి విన్నయోగానో్న  తగాాంచే విానాలు అవసరమన్న, 

దీన్నపై దృష ేారిాంచాలన్న భారత పరిశోరన విభాగాం 

అధిపతి అమిష్ ర  తెలిరరు. 

* అాందుబాటులో ఉనో  తాజాన్సళలేో దాదాపు 89 

శతాం వా వాయాన్నక విన్నయోగసి్తనో టేు తెలిరరు. 

*  చాల రాస్ట్రేలేో ఉచత లేదా రాయితీపై విదుా తిు 

అాందిసి్తాండటాం వల ేభూగరభ జలల వృథా 

ఎకుక వగా ఉనో టేు పేర్కక నాో రు. 

* భారీఎతిున న్నరిమ తమవుతునో  యూపీలోన్న బాందేల్

ఖాండ్ ద్రాంతాంలోన్న కెాంట్-బతావా, ఏపీలోన్న 

పోలవరాం ద్రజెకేులను ద్పాివిాంచన ఆయన వీటి 

పరిధిలో నదుల అనుసాంాన పథ్కాన్నక్త ఆయా 

ద్పభ్యతాే లు ద్పణళ్లక సదాిం చేసనటేు తెలిరరు. 

 

 
 

చంధ్దుని మీద మాన్వుడి తొలి అడుగుకు 

50 సంవత్స రాలు 

 
* న్సల్ ఆర్మ స్ట్ాేాంగ్, మైఖేల్ కాలిన్ు , బజ్ ఆస్ట్లిడన్  

అపోలో-11 వా్య మనౌకలో చాంద్దుడిపైక్త ద్పయాణన్నో  

ద్రరాంభిాంచ  సరిగాా 50 సాంవతు రాలు పూరయిిాంది. 

* ఈ సాందరభ ాంగా కెనో డీ అాంతరిక్ష కాంద్దాంలో నాటి 

ద్పయోగాన్నక్త వేదిక అయిన లాంచ్రా డ్ 39-ఎ వద ే

ఏరాో టుచేసన ద్పతాే క కారా ద్కమాన్నక్త కాలిన్ు , ఆస్ట్లిడన్

లను ఆహేా న్నాంచారు. 

* 1969 జులై 20వ 

తేదీన చాంద్దుడి 

ఉపరితలాం మీద 

తొలిారి 

అడుగుపెటినే 

మానవుడిగా న్సల్ ఆర్మ స్ట్ాేాంగ్ చరిద్తకెకాక రు 

 

ధ్ీలంకకు యుదధనౌకను 

బహూకరించిన్ చైనా 
* హిాందూ మహాసమద్దాంలో వా్య హాతమ కాంగా 

కీలకమైన స్థశీ లలాంకతో దే్వ రక్షిక సాంబాంాలను 

బలోపేతాం చేస్తకోవడాంపై చైనా దృషేా రిాంచనటేు 

కన్నపిసి్ాంది. 

*  తాజాగా లాంకకు ఓ యుద ినౌకను చైనా 

బహుమతిగా అాందజేసాంది. 

*‘పీ625’గా పిలుసి్తనో  సదరు యుదనిౌక  కొలాంబో 

చేరుకుాంది. 

*  తీరద్రాంత గసీకి్త, 

సమద్ద దాంగలపై 

పోరాటన్నక్త దాన్నో  

విన్నయోగాంచే 

అవకాశమాంది. 

*‘పీ625’న్న 

అాందజేసనాందుకుగాను చైనాకు స్థశీ లలాంక నౌకాదళాం 

కృతజఞతలు తెలిపిాంది. 

*  మరోవైపు, లాంకకు తే రలో 9 కొతరికాం డీచ్కక జిజిల్ 

రైళనేు అాందిాంచనునో టేు చైనా ద్పకటిాంచాంది. 

 

వినేష్ పొగట్ కు సవ ర్ ణం 

* టరీక  లోన్న ఇాిాంబల్ లో జరిగన యాసర్ దాగు 

ఇాంటర్వో షనల్ ఈవెాంట్ లో భారత స్థ ే ర్ రజరే్ వినేష్ 

ఫోగాటో పసడి 

సాంతాం 

చేస్తకునాో రు.  

* మహిళల 53 

క్తలోల విభాగాం 

ఫైనలేో రరా కు 

చాందిన ఎకటరీనా 

పోలేషుక్ ను 

ఓడిాంచ వినేశ్ 

http://vyoma.net/rrb-ntpc/
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సే ర ణాం దక్తక ాంచుకుాంది.  

*  పురుషుల ద్ీసయేిల్ లో రాహుల్ అవార సే ర ణాం, 

ఉతక ర్ ష కాలే కాాంసా ాం గెలుచుకునాో రు.  

* 46 క్తలోల విభాగాంలో దీపక్ పూన్నయా రజతాం 

ాధిాంచాడు. 
 

 
 

ISSF జూనియర్ ధ్రరంచకప్ ల్ల భార్త్ కు 

2 సవ రాణలు 
* జరమ న్సలో ఈ మరా  కాలాంలో జరిగన ISSF 

జూన్నయర్ ద్పపాంచ కప్ లో భారత షూటరేు రాండు 

సే రాణలు గెలుచుకునాో రు.  

* మొతాిం 6 పథ్కాలు 

ాధిాంచారు.  

* పురుషుల 50 మీటర ే

పిసలే్ విభాగాంలో గౌరవ్, 

రాణ, అరిున్ సాంగ్, 

వరుసగా పసడి, 

రజతాలు సాంతాం 

చేస్తకునాో రు.  

* గౌరవ్, అరిున్, విజయ్ వీర్ లతో కూడిన భారత 

జటేు విభాగాంలో టీాం సే ర ణాం కైవసాం చేస్తకునాో రు.  

* మహిళల 50 మీటర ేపిసలే్ లో ద్పియా రాఘవ్ 

విభూతి వరుసగా వెాండి, కాాంసా  పతకాలు 

గెలుచుకునాో రు.  

* టీాం విభాగాంలో ద్పియా రాఘవ్, విభూతి, హర షదలతో 

కూడిన భారత జటేు రజతాం నెగాాంది.  

* భారత షూటరేు ఇపో టి వరకు నాలుగు సే రాణలు, 

ఐదు రజతాలు, రాండు కాాంాా లు సాంతాం 

చేస్తకొనాో రు. 

 

రూ.10లక్ష్లకే హ్య ందయ్ ఈ-కారు 

* ఇటీవల విదాు తిు ఎస్యూవీ కోన విడుదలతో 

భారత వాహన రాంగాంలో కొత ిశకాన్నక్త నాాందిపలిక్తన 

హుా ాందయ్ ఇపోు డు మరో అడుగు మాందుకసాంది. 

*  భారత్లో రూ.10లక్షలక విదాు తిు కారును 

అాందుబాటులోక్త తెచిే ాందుకు ద్పయతాో లు 

ద్రరాంభిాంచాంది. 

*  దీన్నన్న అభివృదికి్త రూ.2,000 కోటనేు పెటేుబడి 

పెటనేుాంది. 

*  చనో్న లోన్న హుా ాందయ్ ఫా్య కరేీలో దీన్నన్న తయారు 

చేయనునాో రు. ఇది చనో సైజు ఎస్యూవీ 

తలపిాంచవచి న్న 

సమాచారాం. 

* ఈ కారును మరా  

ఆసయా,  లటిన్ 

అమెరికా, ఆద్ికా, 

అరబ్ దేశలకు 

ఎగుమతి చేయాలనే 

ద్పణళ్లకలు 

తయారు చేసి్ాంది.  

* ఎలస్ట్క్తకే్ కార ేతయారీపై దృష ేారిాంచాలన్న 

ద్పభ్యతే ాం నుాంచ సాంకతాలు వెలువడుతునో  

నేపథా్ ాంలో హాు ాందయ్ ఆ దిశగా వేగాంగా 

పన్నచేసి్ాంది. 

*  ఎలస్ట్క్తకే్ బాా టరీ స్థరేాంట్ను  భారత్లో 

ద్రరాంభిాంచాలన్న ఆ సాంసన ద్పణళ్లకలు సదాిం 

చేసి్ాంది. 

*  ఇపో టిక స్తజుకీ, టొయోటలు సాంయుకాింగా 

ఇటువాంటి ద్రజెకేును చేపటేయి. 

*  హాు ాందయ్ కూడా ఒక భాగాే మితో కలిస 

ఇటువాంటి ఫా్య కరేీన్న ఏరాో టు చేయనుాందన్న  సాంసన 

భారతీయ విభాగాం ఎాండీ క్తమ్ తెలిరరు.స్థస్థ‘‘మేమ 

భారత్ కోసాం పూరిగిా కొత ిఉతో తిని్న కనుగొనడాన్నక్త 

తీద్వాంగా ద్పయతోి సి్తనోా మ. దీన్న బాడీ స్థసెైలే్ు  

విపవేాతమ కాంగా ఉాంటయి’’ అన్న ఆయన పేర్కక నాో రు. 

* హుా ాందయ్ ద్పాన కారాా లయాం  దక్షిణ కొరియా 

లొన్న  సయోల్ కలదు. 

 

సమధ్దపు నీటిని ధ్తాగడానికి కొత్ ీమార్గం 
* సమద్దపు న్సటిన్న పూరిిా నయిలో మాంచన్సటిగా 

మారి గలిగతే భూమీమ ద న్సటి కొరతనో ది అసు లు 

ఉాండదు. 

* అయితే వేర్వే రు కారణల వల ేపూరిిా నయి 

న్నరవేణీకరణ అనో ది ారా ాం కావడాం లేదు. 

* ఈ నేపథా్ ాంలో సౌదీ అర్వబియాలోన్న క్తాంగ్ అబేలే 

యూన్నవరిి టీ ఆఫ్ సైన్ు  అాండ్ టెకోా లజీ 

శస్ట్సవిేతలిు అభివృది ిచేసన విన్యతో  పరికరాం 

అాందరి దృషనే్న ఆకరిి సి్ాంది. 

*  స్లర్ రా నెల్ు  దేా రా ఉతో తి ిఅయా్య  వేడిన్న 

వాడుకుాంటూ ఈ పరికరాం సమద్దపు న్సటిలోన్న 

లవణలను తొలగాంచడాం. తదేా రా మాంచన్సటిన్న 

తయారు చేయడాం విశ్లషాం. 
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* స్లర్ రా నెల్ు  దేా రా విదాు తిు ఎాంత ఉతో తి ి

అవుతుాందో అాందుకు ఎనో్న  రటేు ఎకుక వ వేడి కూడా 

పుడుతూాంటుాంది. 

* ఈ వేడి కారణాంగా కాలద్కమాంలో స్లర్ రా నెల్ు  

విదుా దుతో తి ిామరనా ాం తగపాోతూాంటుాంది కూడా. 

*  సౌదీ అర్వబియా శస్ట్సవిేతలిు స్లర్ రా నెల్ు  

అడుగుభాగాంలో పలు పరలు ఏరాో టు చేస 

ఉపయోగాంచారు. 

*  గొటేలతో కూడిన ఈ పరల గుాండా ఉపోు న్సరు 

ద్పయాణిాంచనపోు డు స్లర్ రా నెల్ు  తాలూకూ 

వేడి కారణాంగా వేడిగా మారతాయి. 

* ఇల పుటినే ఆవిరి పలుచటి తే చాం దేా రా ఇాంకో 

పరలోక్త చేరుతుాంది. అకక డ ఘన్సభవిాంచ 

మాంచన్సరుగా మారుతుాంది. 

* ఈ ఏరాో టు కారణాంగా స్లర్ రా నెల్ు  చలగేా 

ఉాంటూ విదాు దుతో తిలిో నషాేం జరగదన్న అదే 

సమయాంలో రా నెల్ు ను శుద్భాం చేస్తకునేాందుకు 

లేదా పాంటలు పాండిాంచుకునేాందుకు అవసరమైన 

మాంచన్సరు అాందుబాటులోక్త వసి్తాందన్న సౌదీ 

అర్వబియా శస్ట్సవిేతలిు చబతునాో రు. 

 

అమెరికా, ర్రయ ల మరయ  నూత్న్ 

ఒరప ందం 
* అణే యుాల పరిమితిపై న్యతన ఒపో ాందాం 

కుదురుి కోవడాన్నక్త రరా , అమెరికాలు  జెన్సవాలో 

సమావేశాం కానునాో యి. 

*  ఈ ఒపో ాందాంలో 

భాగాే మా లు 

కావాలాంటూ అమెరికా 

చైనాను సైతాం  

కోరిాంది.స్థ‘అన్నో  రకాల 

అణే యుాలను 

పరిమితాం చేయడాన్నక్త 

రరా ,  చైనాలతో 

‘తదుపరి తరాం’ ఆయుర న్నయాంద్తణ ఒపో ాందాన్నో  

చూడాలనుకుాంటునోా ను’ అన్న అమెరికా అరా క్షుడు 

డొనాల్డ ద్టాంప్ గతాంలో వాా ఖాా న్నాంచారు. 

*  ఈ నేపథా్ ాంలోనే ఒాకాలో జరిగన జి-20 శ్చఖరాద్గ 

సమావేశాంలో రరా  అరా క్షుడు స్థవేాదిమిర్ పుతిన్, 

చైనా అరా క్షుడు జీ జిన్పిాంగ్లతో ద్టాంప్ ఈ 

అాంశన్నో  వా క్తగితాంగా చరిి ాంచారు. 

*  దీాంతో వా్య హాతమ క ఆయుాల తగాాంపు 

ఒపో ాందాంపై రరా , అమెరికాలు మాద్తమే చరి లకు 

సదమియాా యి.  

* అమెరికా, రరా ల సాంబాంాలు మెదటినుాంచ 

ఒకదాన్నపై ఒకటి యుదది్పేర్వపిత సాంబాంాలే. 

*  అయితే 1991లో యుఎస్ఎస్ఆర్ కుపో కూలి 

అమెరికా అద్గరాజా ాంగా ఏకరృవద్పపాంచాం ఏరో డినా 

సైన్నక రాంగాంలో రరా  ఇాంకా అద్గరాజా మే. 

*  మఖా ాంగా 2014లో ద్క్తమియాను ఉద్కెయిన్ నుాంచ 

రరా  ాే ధీనాం చేస్తకోవడాం, సరియా యుదాింలో 

సరియా అరా క్షుడు బషర్ అల్-అసద్కు రరా  

మదతేు ఇవే డాంతో వీటి మరా  ఉద్దికతిలు 

తీద్వమయాా యి. 

* అలగే అమెరికా ఎన్నో కలలో రరా  జోకా ాం 

చేస్తకుాందాంటూ విచారణలు, ద్బిటిష్ గడడపై మాజీ 

గూఢచారిన్న, అతన్న కుమారనిు రరా  విషాం ఇచి  

చాంపిాందనే ఆరోపణలు కూడా తోడవడాంతో వీటి 

మరా  సాంబాంాలు ఇాంకా క్షీణిాంచాయి.  

*  ఉద్కన్నయన్ నావికాదళ పడవలు, సబబ ాందిన్న, 

అలగే యుఎస్ పౌరులను రరా  న్నరబ ాంధిాంచడాం 

వాంటి ఇతర సాంఘటనలపై కూడా ఇరుదేశల మరా  

సాంబాంాలు దెబబ తినాో యి.   

* ద్పచి నో  యుదకిాలాంనాటి ఇాంటరీమ డియట్ ర్వాంజ్ 

న్యా క్తయేర్ ఫోరు స్ (ఐఎన్ఎఫ్) ఒపో ాందాం నుాంచ 

అమెరికా ఏకపక్షాంగా తపోు కునో  విషయాం 

తెలిసాందే. 

*  సే లో ద్శ్లణి, మరా ద్శ్లణి క్షిపణులను 

తయారుచేయకూడదాంటూ రరా , అమెరికాలు ఈ 

ఒపో ాందాన్నో  చేస్తకునాో యి. 

* ఈ సమావేశాంలో ఐఎన్ఎఫ్ ఒపో ాందాం కూడా 

చరి కు వచిే  అవకాశాం ఉాంది. 

 

విశాఖకు ఉదయ్ డబుల్ డెకక ర్ రైలు 
* విశఖ –విజయవాడ మరా  నానాటికీ పెరుగుతునో  

రదీ ేదృరాే  ఉదయ్ డబల్ డెకక ర్ రైలు అవసరాం 

ఉాందన్న కాంద్ద రైలేే  మాంద్తి ద్పకటిాంచారు. 

*  గత నెల 18న రైలేే  శఖ మాంద్తి స్తర్వష్ 

చనో బసపో ను కలిస డబల్ డెకక ర్ రైలు 

ఆవశా కతను వివరిాంచారు. ానుకూలాంగా 

సో ాందిాంచన రైలేే  మాంద్తి 

డబల్ డెకక ర్ రైలు 

నడపడాన్నక్త ద్ీన్ సగో ల్ 

ఇచాి రు. 

* దీాంతో విశఖ వాస్తలు 

హర షాం వా కాిం చేసి్తనోా రు.  

* దేశాంలో ఉదయ్ ఎక్ు

ద్పెస్ రైళనేు మూడిాంటిన్న 

నడపనునో టేు గత కాంద్ద రైలేే  మాంద్తి 

ద్పకటిాంచారు. అాందులో ఒక ఉదయ్ డబల్ డెకక ర్ 



 

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

రైలు విశఖ–విజయవాడ మరా  నడపనునో టేు  వెల ే

డిాంచారు.  

* ఉదయ్ ఎక్ు ద్పెస్ రైళ ే ఇది విశఖ– విజయవాడల 

మరా  350 క్తలోమీటర ేదూరాం ద్పయాణిాంచనుాంది. 

*  ఉదయ్ రైలులో ద్పతాే క ఆధున్నక ాాంకతిక 

సదురయాలు ఉాంటయి. 

*  ద్సీక న ేదేా రా వచిే  స్థరషేనేు మాందే తెలుస్తకునే 

సౌకరా ాం ఉాంటుాంది. అయితే ఇది పటేలెకక డాన్నక్త 

మరికొాంత సమయాం పటేలే కన్నపిసి్ాంది. 

 

కిస్థన్సమాా న్ లబిధదారులు 34.51 లక్ష్లు   

* ద్పానమాంద్తి క్తాన్ సమామ న్ న్నధి (పీఎాం–క్తాన్) 

పథ్కాం లబిదిారుల సాంఖా  పెరిగాంది. 

*  ఎన్నో కలకు మాందునో  మారదారి కాలేో మారుో  

చేయడాంతో అనేకమాంది అరుహలయాా రు. 

*  కాంద్ద ద్పభ్యతే ాం 

ఇటీవల విడుదల చేసన 

మారదారి కాల ద్పకారాం 

తెలాంగాణ  

రాస్ట్షవాేా పాింగా 34.51 

లక్షల మాంది రైతులను 

ఈ పథ్కాంలో 

లబిదిారులుగా 

వా వాయ శఖ వరాాలు గురిాించాయి. 

*  ఆయా లబిదిారుల వివరాలను పీఎాం–క్తాన్ పోరలే్

లో నమోదు చేసనటేు వా వాయ శఖ మఖా  

కారా దరిి  స.రరనా రథి తెలిరరు. 

*  తొలి విడతలో వీరిక్త పాంపిణీ చేయాలిు న సమమ ను 

ఈ నెలఖరులో బాా ాంకు ఖాతాలేో కాంద్దాం జమ 

చేయనుాంది. లోక్సభ ఎన్నో కలకు మాందు కాంద్ద 

ద్పభ్యతే ాం ‘పీఎాం–క్తాన్’పథ్కాన్నో  ద్పవేశ పెటినే 

సాంగతి తెలిసాందే. 

* ఐదెకరాలేోపు భూమి ఉనో  రైతులకు ఏడాదిక్త రూ.6 

వేల ఆరి నక ాయాం అాందిాిమన్న, దాన్నన్న 3 

విడతలుగా (విడతకు రూ.2 వేలు) పాంపిణీ చేాిమన్న 

కాంద్ద ద్పభ్యతే ాం ద్పకటిాంచాంది. 

* వాసవిాన్నక్త  తెలాంగాణ రాస్ట్షాేంలో 54.50 లక్షల 

మాంది రైతులునాో రు. పీఎాం–క్తాన్ పథ్కాంలో గత 

ఆరి నక సాంవతు రాంలో రాస్ట్షాేంలో 27.42 లక్షల మాంది 

రైతులనే అరుహలుగా గురిాించ పోరలే్లో అప్లోడ్ 

చేశరు. 

* వారిలో మొదటి విడతలో 18.47 లక్షల మాంది 

రైతులకు రూ.369.40 కోట ేనగదు బదిలీ చేశరు. తొలి 

విడత పాంపిణీ ఈ ఏడాది మారిి లో జరిగాంది. 

* ఎన్నో కల కోడ్ అమలేో ఉాందనో  కారణాంతో మే 23 

తేదీ వరకు మిగలిన రైతులకు నగదు బదిలీ 

చేయలేదు. 

*  ఆ తరేా త రాండో విడతలో 18.58 లక్షల మాంది 

రైతులకు రూ.370.16 కోటేు పాంపిణీ చేశరు. 

* తెలాంగాణ రాస్ట్షాేంలో 27.42 లక్షల మాంది రైతులను 

పీఎాం–క్తాన్ లబిదిారులుగా గురిాించనపో టికీ 18 

లక్షల మాందిక్తపైగా రైతుల ఖాతాలేోనే డబబ లు జమ 

చేయగలిగారు. 

* మిగలిన లబిదిారులను వివిర రకాల ాాంకతిక 

కారణలు చూపిాంచ విసమ రిాంచారు. 

* ఈారి పీఎాం–క్తాన్ పథ్కాంలో కొన్నో  న్నయయ 

న్నబాంరనలను సడలిాంచారు. కవలాం ఐదెకరాలేోపు 

భూమి ఉనో  రైతులకు కాకుాండా అాంతకాంటే ఎకుక వ 

భూమి ఉనో  రైతులకు కూడా రూ.6 వేల చొపోు న 

ఆరి నక ాయాం చేరల కాంద్ద ద్పభ్యతే ాం మారుో లు 

చేసాంది . 

*  దీాంతో లబిదిారుల సాంఖా  గణన్సయాంగా పెరిగాంది. 

గతాంలో ఈ లబిదిారుల సాంఖా  27.42 లక్షలు 

ఉాండగా.. ఇపోు డు 34.51 లక్షలకు పెరిగాంది. కొతగిా 

7.09 లక్షల మాందిన్న ఈ పథ్కాంలో లబిదిారులుగా 

చేరాి రు. 

* ఈ నెలఖరులోగా మొదటి విడత డబబ లు రైతుల 

ఖాతాలకు బదిలీ చేాిరు. 

*  రాండో విడత సమమ ను అకేోబర్లో, మూడో విడత 

సమమ ను తరేా త మేలో పాంపిణీ చేర 

అవకాశలునాో యి.  

*  తెలాంగాణరాస్ట్షాేం నుాంచ లబిదిారులుగా ఎాంపికైన 

రైతులకు నగదు బదిలీ చేయటన్నక్త ఒకక  విడతకు 

రూ.690.20 కోటేు కాంద్దాం విడుదల చేయాలిు  

ఉాంటుాంది. 

* మూడు విడతలేో కలిపి రూ.2,070.60 కోటేు కాంద్దాం 

నుాంచ రాస్ట్షాేంలోన్న రైతాాంగాన్నక్త అాందుతాయి. 

*  తెలాంగాణ రాస్ట్ష ేద్పభ్యతే ాంతో సాంబాంరాం 

లేకుాండా కాంద్దాం ఈ పథ్కాన్నో  అమలు చేసి్ాంది. 

* పిఎాం క్తాన్ భారత ద్పభ్యతే ాం నుాండి 100% 

న్నధులతో కాంద్ద రాంగ పథ్కాం ఇది 1.12.2018 నుాండి 

అమలులోక్త వచి ాంది. 
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