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15వ ఆర్థకి సంఘం గడువు పొడిగంచిన 

కంద్ర ద్రభుత్వ ం 
*  కేంద్ర ద్రభుత్వ ేం 15వ ఆర్థకి సేంఘేం 

కాలరర్థమితిని పేంచేంది. నవేంబర్ 30 వరకు అేంటే 

నెల రోజుల పాటు గడువు పొడిగేంచేంది. 

*  దేశ అేంత్ర గత్ భద్రత్, రక్షణకు ముర్థగపోని విధేంగా 

నిధులు కటాయేంచేందుకు మార్గగలు సూచేంచాలని 

ఎన్క సేంగ్ నేత్ృత్వ ేంలోని ఆర్థకి సేంఘానిి  

ఆదేశేంచేంది. 

* ద్రధాని నరేంద్రమోదీ 

అధయ క్షత్న కేంద్ర 

మేంద్తివర గేం 

సమావేశమేంది. 15వ 

ఆర్థకి సేంఘేం లక్ష్యయ లు, 

నిబేంధనలోో మార్పు ల్ని  

ఆమోదిేంచేంది. భారత్ 

అేంత్ర గత్ భద్రత్, రక్షణ కోసేం రకాా గా, సురక్షిత్మన, 

ముర్థగపోని విధేంగా నిధుల కటాయేంపునకు 

మార్గగలు అనేవ షేంచాలని ఆదేశేంచేంది. సవర్థేంచన 

నిబేంధనలతో ఈ కటాయేంపుల కోసేం ద్రత్యయ క 

విధానేం  దానిని నిరవ హణలోకి ఎలా తీసుకుర్గవాలో 

రర్థశీల్నేంచేందుకు ఆర్థకి సేంఘానికి అవకాశేం 

లభేంచేంది. 

*  అలాగే 2020-2025 కాలానికి సేంసా రణలను రృషలిో 

పటిుకొని ఆర్థకి అవసర్గలను అేంచనా వేసేందుకు, 

సూచనలు చసేందుకు అనుమతి దొర్థకిేంది. 

* 15 వ ఆర్థకి సేంఘేం  ద్రసుత్త కమిషన్  చైరమ న్ ఎన్కె 

సేంగ్. 

*   మొరటి ఆర్థకి కమిషన్  ను భారత్ ర్గష్టషరితి 1951 

లో భారత్ ర్గజ్య ేంగేంలోని ఆర్థకిల్ 280 కిేంర 

స్థ ి ింేంచార్ప. 

* ఆర్థకి సేంఘేం భారత్దేశ కేంద్ర ద్రభుత్వ ేం మర్థయు  

ర్గష్టష ిద్రభుత్వవ ల మధయ  ఆర్థకి సేంబేంధాలను 

నిరవ చేంచడానికి ఇది ఏరు డిేంది. 

* ఆర్థకి కమిషన్ ర్గజ్య ేంగేం ద్రకారేం, ద్రతి ఐదు 

సేంవత్స ర్గలకు ఒకార్థ కమిషన్  

 
 

నియమిేంచబడుతేంది మర్థయు ఒక చైరమ న్ 

మర్థయు మరో నలుగుర్ప సభుయ లను కల్నగ ఉేంటుేంది. 

 

తెలంగాణలో రెట్టంపైన ఆసరా పంఛను 

* ఆసర్గ పనషన్దార్పలకు నెలకు ఇరు టివరకు 

అేందుతని  వెయయ  రూపాయల బదులు 

రూ.రేండువేల రరహారో్ప, దివాయ ేంగులకు రూ.1500 

బదులు రూ.మూడువేల రరహారో్ప ింేంఛన్కిేంర 

లభేంచనునాి య. 

* ర్గష్టషేింలో ఆసర్గ రథకేం 

కిేంర రకరకాల వర్గగలకు 

నెలవారీగా ఇసుతని  

ింేంఛన్ సొముమ ను 

ఎనిి కల హామీ మేరకు 

పేంచేంది. 

*  జూన్ నెల నుేంచ దీనిని అమలులోకి తెసూత  

ఉత్తర్పవ లు జ్రీచసేంది. అేంటే జూలై నుేంచ 

ద్రసుతత్ేం లభసుతని  ింేంఛన్ మొత్తేం కేంటే 

రటిేింపుపైగా లబ్ధదిార్పలకు చతికి అేందుతేంది. 

*  వాసతవానికి ద్రభుత్వ ేం మే నుేంచ ఇచచ ేందుకు 

నిర ణయేంచనా.. వర్పసగా ఎనిి కల కోడ్ నేరథయ ేంలో 

అది ాధయ ేంకాలేదు. 

*  జూన్ నుేంచ పర్థగన ింేంఛననోు రేంింణీ 

చసేందుకు ద్గామీణాభవృది ిశాఖ ఏర్గు టోుచసేంది. 

*  ఇరు టివరకు ఆసర్గ ింేంఛనోు తీసుకుేంటుని  

39.32 లక్షల మేందికి రేండిేంత్లకుపైగా మొత్తేం 

అేందుతేంది. వృదిులు, విత్ేంతవులు, ఒేంటర్థ 

మహిళలు, నేత్ కార్థమ కులు, గీత్ కార్థమ కులు, బీడీ 

కార్థమ కులు, ఎయడ్స  వాయ ధిద్గసిులు, బోరకాలు 

వాయ ధిద్గసిులకు వెయయ  రూపాయలకు బదులు 

రూ.2016, దివాయ ేంగులకు రూ.1500 బదులు రూ.3016 

లభేంచనునాి య. 

* మళ్ల ోఅధికారేంలోకి వచచ న త్ర్గవ త్ ఆసర్గ 

ింేంఛననోు రటిేింపు చ తామని ముఖయ మేంద్తి క 

చేంద్రశేఖర్ర్గవు ఇచచ న హామీ అమలోోకి ర్గనుని ది. 

ద్రతి నెలా ఇచచ  వెయయ  రూపాయల ింేంఛన్ ఇకపై 
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రూ.2016కు, దివాయ ేంగులకు ఇచచ  రూ.1500ను ఇకపై 

రూ.3016కు పేంచుతూ ద్రభుత్వ ేం నిర ణయేం 

తీసుకుని ది. ఈ మేరకు రేంచాయతీర్గజ్ శాఖ 

ముఖయ  కారయ రర్థి  వికాస్ర్గజ్  ఉత్తర్పవ లు జ్రీచశార్ప. 

*  ఇరు టి వరకు ఆసర్గ ింేంఛన ోకోసేం ద్రతి నెలా 

దాదాపు రూ.418 కోటోు వెచచ సుతని  ద్రభుత్వ ేం ఇకపై 

అరనేంగా మరో రూ.424 కోటనోు దీనికి 

కటాయేంచనుని ది. మొత్తేంగా ఆసర్గ రథకానికి 

దాదాపు రూ.842 కోటోు వెచచ ేంచనుని ది. 

* ర్గష్టషేింలో ఇరు టివరకు నాలుగు లక్షల 90వేల 709 

మేంది దివాయ ేంగులకు నెలకు రూ.1500 చొపుు న 

రూ.73కోట ో60లక్షల 63వేల 500 ఇసుతేండగా ఇపుు డు 

అరనేంగా రూ.74 కోట ో39లక్షల తొమిమ దివేల 940 

ఇవావ ల్నస  ఉేంటుేంది. దివాయ ేంగులకు మొత్తేంగా 

నెలకు రూ.3016 చొపుు న రూ.147కోట ో99 లక్షల 73వేల 

440 అేందుతేంది. 

*  అదేవిధేంగా ద్రసుతత్ేం ఇత్ర ఆసర్గ లబ్ధదిార్పలు 

34 లక్షల 41 వేల 600 మేందికి నెలకు రూ.1000 

చొపుు న రూ.344కోట ో16లక్షలు ఇసుతేండగా ఇపుు డు 

అరనేంగా రూ.349కోట ో66లక్షల 65 వేలు ఇవావ ల్నస  

వసుతేంది. వీళకోు మొత్తేంగా నెలకు రూ.2016 చొపుు న 

693కోట ో82లక్షల 65వేలు అేందుతేంది. మొత్తేంగా 

అేంరర్ప ఆసర్గ ింేంఛన్దార్పలు.. 39 లక్షల 32వేల 

309 మేందికి ద్రభుత్వ ేం ద్రతి నెలా రూ.841 కోట ో82 

లక్షల 38వేల 440 రేంింణీ చసుతేంది. 

*  ఇక కొస్థత్తగా 57 ఏేండ ోనుేంచ 64 ఏేండలోోపు వార్థకి 

ఆసర్గ ింేంఛనోు ఇచచ ేందుకు సీఎేం కసీఆర్ ఇరు టిక 

నిర ణయేం తీసుకుని  విషయేం తెల్నసేందే. 

* అయత్య వర్పసగా ఎనిి కల కోడ్ వసుతేండటేంతో కొత్త 

ింేంఛన ోఎేంింక వాయదా రడుతని ది. త్వ రలోనే 

కొత్త లబ్ధదిార్పలను ఎేంింక చస ద్రద్కియ 

మొరలుపటి,ి ింేంఛనోు ఇచచ ేందుకు 

ఏర్గు టోుచసుతనిా ర్ప.  

* సమకయ ర్గష్టషేింలో ముేందుగా వృదిారయ  ింేంఛన్ 

రూ.75 ఇవవ గా.. 2004 త్ర్గవ త్ రూ.200కు పేంచార్ప 

కానీ తెలేంగాణ సవ ర్గష్టషేింలో సీఎేం కసీఆర్ 

ఆధవ రయ ేంలో  ింేంఛన్ మొత్వతనిి  ఒకార్థ రూ.200 

నుేంచ రూ.వెయయ కి పేంచార్ప. 

*  ఒకర్థపై ఆధారరడి బతిక దివాయ ేంగుల ింేంఛన్ 

రూ.1500కు పేంచార్ప. త్వజ్గా రేండోార్థ 

అధికారేంలోకి వచచ న త్ర్గవ త్ వీటిని రేండిేంత్లు 

చసుతనిా ర్ప. 

*  అేంత్యకాకుేండా అర హత్ వయసుస ను 65 ఏేండ ోనుేంచ 

57 ఏేండకోు కుదిేంచార్ప. 

*  ద్రసుతత్ేం ర్గష్టషేింలో 39 లక్షల మేందికి వివిధ రకాల 

ఆసర్గ ింేంఛనోు రేంింణీ చసుతనిా ర్ప. వయసుస  

త్గ గేంచడేంతో దాదాపు మరో రది లక్షల మేంది వరకు 

అరనేంగా చర్పత్వరని ద్పాథమికేంగా అేంచనా వేశార్ప.  

* ఆసర్గ ింేంఛన ోకోసేం ఈ బడె్జటో్ల రూ.12,067 కోటోు 

ద్రతిపాదిేంచార్ప. ద్రసుతత్ేం ఉని  లెకా ల ద్రకారేం 

పేంచన ింేంఛనతోో ద్రతి నెలా రూ.841.82 కోటోు 

రేంింణీ చయాల్నస  వసుతేంది. కొత్తగా వచచ వార్థ సేంఖయ  

అరనేం.  

* ఆసర్గ ింేంఛన ో2014 నవేంబర్ 8 న మహబూనగర్ 

జిల ోకొతూత ర్ లో ద్పారేంభేంచార్ప . 
 

 

 

12 బిల్లులకు ఆమోరం తెలిపన ఏపీ 

కబినేట్ 

* ఏపీ ముఖయ మేంద్తి జగన్మోహన్రడి ిఅధయ క్షత్న 

ర్గష్టష ిమేంద్తి వర గేం ద్రత్యయ కేంగా సమావేశమేంది. 

*  శాసనసభలో ద్రవేశపటే ిబ్ధలోులు, వివిధ చటిాలకు 

చయాల్నస న సవరణలపై చర్థచ ేంచార్ప. 

*  ర్గష్టషేింలో మౌల్నక వసతల కలు న, ద్పాజెక్ట ి

రీటేండర్థేంగ్ త్దిత్ర విషయాలను చర్థచ ేంచార్ప. 

* మొత్తేం 12 బ్ధలోులకు ర్గష్టష ిమేంద్తి వర గేం ఆమోరేం 

తెల్నింేంది. 

*  అేంగనావ డీల వేత్నేం రూ.1000 పేంపు, ఎసీస , 

ఎసీలికు రూ.200 యూనిట ో

ఉచత్ విదుయ త్ త్దిత్ర 

బ్ధలోులకు ర్గష్టష ికబ్ధనెట్ 

ఆమోర ముద్రవేసేంది. 

*  కౌలు రైతలు ాగు 

ఒరు ేంరేం 

కుదుర్పచ కునేేందుకు వీలు 

కల్ను ేంచలా, భూ 

యజమానులకు నషేిం ర్గకుేండా రూపొేందిేంచన 

బ్ధలోుకు మేంద్తి వర గేం ఆమోరేం తెల్నింేంది. 

* భూ యజమానులకు శాశవ త్ ద్పాతిరదికన హకాు లు 

కల్ను ేంచ ముాయదా బ్ధలోుకు, భూ త్గాదాలను 

http://vyoma.net/rrb-ntpc/
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త్గ గేంచేందుకు లాయ ేండ్ టైటిల్ ర్థజిష్టసషిన్ ససేింలో 

మార్పు లకు ఉదేేసేంచన ముాయదాకు ఆమోర 

ముద్రవేసేంది. 

* మరయ  నిషేధేం దిశగా ద్రభుత్వ ేం తొల్న అడుగు 

వేసేంది. ఇకపై ద్రభుత్వ ేం చతిక మరయ ేం దుకాణాల 

నిరవ హణకు సేంబేంధిేంచన ముాయదా బ్ధలోుకు 

కబ్ధనెట్ ఆమోరేం తెల్నింేంది. 

 

ద్రరంచంలోనే అత్య ంత్ ధనవంతుడిగా 

ఆమెజాన్ సీఈవో జెఫ్బెజోస్ 

* ఆమెజ్న్ సీఈవో జెఫ్బెజోస్ ద్రరేంచేంలోనే 

అత్య ేంత్ ధనవేంతడి స్థ ి నానిి  రదిల 

రర్పచుకునాి ర్ప. 

* ఇటీవల స్థబోూేంబర్ గ బ్ధల్నయనీర్ ఇేండిక్టస  విడురల 

చసన జ్బ్ధత్వలో ఈయన తొల్నాినేంలో నిల్నచార్ప. 

*  బెజోస్ త్ర్గవ త్ రేండో స్థ ి నేంలో కొనాగుతని  

మద్కోాఫ్ ికార్పు రషన్ సహవయ వాిరకుడు బ్ధల్ గేట్స   

వెనకాి  నెటి ిఎల్వవ ఎేంహెచ్ సీఈవో బెర్గి ర్ ిఆర్గి ల్ ి

రేండో స్థ ి నేంలో 

నిల్నచార్ప. 

* ఆర్గి ల్ ిమొత్తేం 

ఆసుతల విలువ 108 

బ్ధల్నయన్ డాలరో్ప 

కాగా, గేట్స  ఆసుతల 

మొత్తేం 107 బ్ధల్నయన్ 

డాలరో్పగా ఉేంది.  

* అమెజ్న్ చీఫ్ బెఫ్ బెజోస్ త్న భారయ  మెకేంజీ 

బెజోస్కు భారీగా భరణేం సమర్థు ేంచుకుని రు టికీ 

125బ్ధల్నయన్ డాలరతోో తొల్నాినేంలో నిల్నచార్ప. 

* బ్ధల్గేట్స  త్న సేంరరలోని 35 బ్ధల్నయన్ డాలరనోు 

గేట్స  అేండ్ మిల్నేందా సేంసకిు విర్గళేంగా ఇచచ న 

విషయేం తెల్నసేందే.దీేంతో ఆయన సేంరర 107 

బ్ధల్నయన్ డాలరకోు చర్పకుేంది. 

* ఇక ఆర్గి ల్ ి2019లో ఇరు టి వరకు 39 బ్ధల్నయన్ 

డాలరో్ప సేంపాదిేంచార్ప. ఈ జ్బ్ధత్వలో పేరా్ప ని  టాప్ 

500 మేంది ధనికులోో ఒక ఏడాదిలో అత్య ధికేంగా 

సేంపాదిేంచన వార్థ జ్బ్ధత్వలో ఆర్గి ల్ ితొల్నాినేంలో 

నిల్నచార్ప. 

* అమెజ్న్ చీఫ్ జెఫ్ బెజోస్తో విడాకులు తీసుకుని 

భరణేం పొేందిన మెకేంజీ ధనిక మహిళల జ్బ్ధత్వలో 

నాలుగో స్థ ి నేంలో నిల్నచార్ప. ఆమె నికర ఆసుతల 

విలువ 40.3 బ్ధల్నయన్ డాలరో్ప. మొత్తేంగా తీసుకుేంటే 

ఈమె 22వ స్థ ి నేంలో ఉనాి ర్ప. 

* ఇక ద్రరేంచేంలో అత్య ేంత్ ధనవేంతర్గల్నగా 

ద్రేంకోయస్ నిల్నచార్ప. 

* ర్థలయన్స  ఇేండష్టసీసి్ అధినేత్ ముకశ్ అేంబానీ 

భారత్లో అత్య ేంత్ ధనికుడిగా త్న స్థ ి నానిి  రదిల 

రర్పచుకునాి ర్ప. ఆయన ఆసుతల విలువ 51.8 

బ్ధల్నయన్ డాలరో్ప. ద్రరేంచ వాయ రతేంగా 13 వాినేంలో 

నిల్నచార్ప. 

* అేంబానీ త్ర్గవ త్ స్థ ి నేంలో విద్పో అధినేత్ అజీమ్ 

ద్పేమ్జీ 20.5 బ్ధల్నయన్ డాలరతోో రేండో స్థ ి నేంలో 

నిల్నచార్ప. ద్రరేంచ వాయ రతేంగా ఈయన 48వ ర్గయ ేంకును 

కైవసేం చసుకునాి ర్ప. 

* హెచ్సీఎల్ టక్ట శవ నాడార్ 92 స్థ ి నేంలో, కొటాక్ట 

మహేంద్దా ఎేండీ ఉరయ్ కొటాక్ట 96స్థ ి నేంలో 

నిల్నచార్ప. 

* స్థబోూమ్బెర్ గ బ్ధల్నయనీర్స  సూచక ద్రరేంచేంలోని 

అత్య ేంత్ ధనవేంతల  ర్గయ ేంగ్  ఈ సూచక మార్థచ  

2012 లో ద్పారేంభమేంది. 

* న్యయ యారా్ లో ద్టేడిేంగ్ ముగస సమయానికి ద్రతి 

రోజు సూచక నవీకర్థేంచబడుతేంది 

 

 
 

కుల్భూషణ్ మరణశిక్షను నిలిపవేసిన 

అంత్రాాతీయ న్యయ యసి్థనం 

* అేంత్రె్గతీయ నాయ యాినేంలో భారత్ భారీ 

విజయానిి  ాధిేంచేంది. 

* నౌకారళ విద్శాేంత్ ఉద్యయ గ కుల్భూషణ్కు పాకిాిన్ 

సైనిక నాయ యాినేం విధిేంచన మరణశక్ష 

నిల్నచపోయేంది. 

* మరణ రేండన 

విధిసూత  ఇచచ న 

తీర్పు ను పునః 

సమీక్షిేంచాలనీ, 

అరు టివరకూ శక్ష 

అమలును 

నిల్నింవేయాలని 

అేంత్రె్గతీయ 

నాయ యాినేం (ఐసీజే) పాకిాిన్కు విసు షేిం చసేంది. 

*  జ్రవ్ వయ వహారేంలో పాక్ట అనుసర్థేంచన తీర్పను 

అడుగడుగునా ఆక్షేింేంచేంది. నాయ యవాదిని 

నియమిేంచుకునే హకాు  భారత్కు ఉేంరని త్యల్నచ  

చెింు ేంది. 

https://www.vyoma.net/exams
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*  16 మేంది సభుయ ల ధర్గమ సనేంలో, ఉపాధయ క్షుడిగా 

ఉని  చైనా ద్రతినిధి సహా మొత్తేం 15 మేంది భారత్కు 

అనుకూలేంగా రూల్నేంగ్ ఇవవ డేం జర్థగేంది. 

* కుల్భూషణ్ అరసిు, విచారణ ఆాేంత్ేం పాకిాిన్ 

అనాయ యేంగా వయ వహర్థేంచేంరని, భారత్ 

ర్గయబార్పలు ఆయనను కలవకుేండా రదేరదే 

నిలువర్థేంచేంరని అేంత్రె్గతీయ నాయ యాినేం త్పుు  

రటిేింది. 

*  ‘‘పాక్ట అదుపులో ఉని  కుల్భూషణ్ను 

కల్నసేందుకు, మాటోాడేందుకు ఆ దేశేం.. భారత్ 

ర్గయబార్పలకు అసలు అవకాశమే ఇవవ లేదు. 

ఆయనకు నాయ య సహాయేం రకా కుేండా చసేంది. 

మార్థచ  3, 2016న జ్రవ్ను అరసిు చసన వెేంటనే 

భారత్కు సమాచారేం ఇవావ ల్నస న బాధయ త్ పాకిాిన్కు 

ఉేంది. కానీ ఆ రని చయలేదు. మూడు వార్గలపాటు 

విషయానిి  దాచపటిేింది. విషయేం తెల్నసన త్ర్గవ త్ 

దౌత్వయ ధికార్పలను రేంపేేందుకు భారత్ రదేరదే 

ద్రయతిి ేంచనా, అేందుకు అనుమతిేంచలేదు. 

* ఆ దేశ విజఞపుతలను పాక్ట తోసపుచచ డేం ముమామ టికి 

నిజేం. త్న విధులను నిరవ ర్థ తేంచకుేండా భారత్ ఎలా 

అడిుకోబోయేంద్య పాకిాిన్ వివర్థేంచలేకపోయేంది’’ 

అని ద్రధాన నాయ యమూర్థత అబే్దల్ఖవి అహమ ద్ 

యూసుఫ్ తీర్పు లో పేరా్ప నాి ర్ప. 

*  ఈ కసును మరోార్థ లోతగా సమీక్షిేంచాలని, కుల్

భూషణ్కు మరణశక్ష విధిేంపుపై పునర్గలోచేంచాలని 

పాకిాిన్ను గటిగిా ఆదేశేంచార్ప. 

*  జ్రవ్కు నాయ య సహాయేం అేందిేంచ హకాు  

భారత్కు ఉేంరని చెపాు ర్ప. ‘‘ఇేంకమాద్త్ేం జ్రయ ేం 

లేకుేండా జ్రవ్కు ఆయన హకాు ల గుర్థేంచ పాక్ట 

తెల్నయజేయాల్న. 

*  వియనాి  ఒరు ేంరేం ద్రకారేం భారత్ కానుస లర్ 

అధికార్పలను కలుసుకునే అవకాశానిి  కల్ను ేంచాల్న.’’ 

అని సు షేిం చశార్ప.  

* 49 ఏళ ోకుల్భూషణ్ జ్రవ్ త్మ భూభాగేంలోకి 

అద్కమేంగా చొరబడిారేంటూ పాకిాిన్ సైనికులు 

2016లో ఆయనను అదుపులోకి తీసుకునాి ర్ప. 

*  విచారణ చరటిని సైనిక నాయ యాినేం 2017 ఏద్ింల్

లో జ్రవ్కు మరణశక్ష విధిేంచేంది. 

* ఆయన గూఢచౌర్గయ నికి, ఉద్గవార కారయ కలాపాలకు 

పాలు డిారేంటూ పేరా్ప ేంది. అయత్య ఈ వారనలను 

భారత్ ఖేండిసూత , అదే ఏడాది మే 8న అేంత్రె్గతీయ 

నాయ యాినానిి  ఆద్శయేంచేంది. 

* భూషణ్ అసలు పాకిాిన్ వెళనోే లేరని, ఉద్యయ గ 

విరమణ త్ర్గవ త్ ఇర్గన్లో వాయ పారేం 

చసుకుేంటుేండగా అరహరణకు గురయాయ రని 

పేరా్ప ేంది. 

*  దీేంతో మరణ శక్షను త్వత్వా ల్నకేంగా నిల్నింవేసన 

నాయ యాినేం- గత్ ఫిద్బవర్థలో ఏకబ్ధగన విచారణ 

చరటిేింది. ఉభయ దేశాల వారనలను రర్థగణనలోకి 

తీసుకుేంది. తీర్పు ను ర్థజర్వ  చసన నాయ యమూర్థత... 

ఎటకిలకు  దానిని వెలడోిేంచార్ప.  

* అేంత్రె్గతీయ నాయ యాినేం దీని ద్రధాన  కేంద్రేం 

నెరరో్గేండ్ లోని హేగ్ నగరేంలో యుని ది. 

 

 ఏవియేషన్ రెగ్యయ లేటర్ హెడ్ డిజిసిఎ గా 

నియమితులైన అరుణ్ కుమార్ 
* పౌర విమానయాన మేంద్తిత్వ  శాఖ అరనపు 

కారయ రర్థి  అర్పణ్ కుమార్ ను  ఇపుు డు ఏవియేషన్ 

రగుయ లేటర్ హెడ్ డిజిసఎ అధిరతిగా  పూర్థత  

బాధయ త్లు నిరవ హిేంచనుని టోు కేంద్ర ద్రభుత్వ ేం 

తెల్నింేంది. 

*  అర్పణ్ కుమార్ 1989 

బాయ చ్ ఆఫ్ హర్గయ నా కడర్

లో ఐఎఎస్ అధికార్థ. 

* బ్ధ ఎస్ భులోార్ స్థ ి నేం లో  

అర్పణ్ కుమార్ 

నియమితలయాయ ర్ప. 

 

 
 

విద్యయ త్ కొనుగోల్ల ఒరప ందాల్ల (పీపీఏ) 

సమీక్షిస్త ేఇబ్బ ందే 
* విదుయ త్ కొనుగోలు ఒరు ేందాలు (పీపీఏ) 

సమీక్షిేంచేందుకు ఏపీ ద్రభుత్వ ేం చరడుతని  

చరయ లు విదుయ త్ ఉత్ు తిత కేంపనీలపై ద్రతికూల 

ద్రభావానిి  చూపుత్వయని కార్పు రట్ రటిేంగ్ సేంస ి

ఫిచ్ హెచచ ర్థేంచేంది. 

*  సౌర, రవన విదుయ త్ కొనుగోలు ఒరు ేందాలపై 

సమీక్షిేంచేందుకు ఆేంద్ధద్రదేశ్ ద్రభుత్వ ేం చసుతని  

ద్రయత్వి లు ఉత్ు తిత సేంసలి నగదు ద్రవాహానికి 

ఆటేంకేం కల్నగ తాయని ఫిచ్ అభద్పాయరడిేంది. 

http://vyoma.net/rrb-ntpc/
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* ఈ చరయ లతో ర్గష్టష ిద్రభుత్వ ేం పునర్పత్వు రక 

విదుయ త్ సేంసలితో పాటు కేంద్ర ద్రభుత్వ ేం నుేంచ 

తీద్వమన సవాళనోు ఎదురాో వలస ఉేంటుేంరని 

రటిేంగ్స  సేంస ిఅేంచనా 

వేసేంది. 

* ఆేంద్ధద్రదేశ్ ద్రభుత్వ ేం 

పీపీఎలను 

విజయవేంత్ేంగానే 

పునఃసమీక్షిేంచనరు టికీ  

విదుయ త్ సేంసలిు 

ఇబబ ేందులు ఎదురా్ప ేంటాయని ఫిచ్ తెల్నింేంది.  

* ఈ చరయ లతో ఆయా సేంసలికు కొనిి  రర్థమిత్ ర్పణ 

సేంసలిు అేందిేంచ బాేండ ోవిలువ త్గ గపోతేంరని 

ఫిచ్ హెచచ ర్థస్తేంది. 

*  పీపీఏల పునఃసమీక్ష సహేతకేం కారేంటూ 

ఇరు టిక ఏపీ ద్రభుత్వవ నిి  కేంద్రేం హెచచ ర్థేంచన 

సేంగతి తెల్నసేందే. 

*  ఫిచ్ వయ వాిరకుడు జ్న్ నోలెస్ ఫిచ్ ఇేంక్ట. 

* "బ్ధగ్ ద్తీ ద్కెడిట్ రటిేంగ్ ఏజెనీస లలో"  ఫిచ్ ఒకటి. 

* 1975 లో యు.ఎస్. సెకూయ ర్థటీస్ అేండ్ ఎకస ఛ ేంజ్ 

కమిషన్ గుర్థ తేంపు పొేందిన స్థ ి టిసకిల్ రటిేంగ్ 

సేంసలిలో ఇది ఒకటి. 

 

32 న్యమినేషనును సంపాదంచిందన  

గేమ్ ఆఫ్ ద్ోన్్  
* ద్రరేంచేంలోనే అత్య ధిక ద్రజ్రరణ పొేందిన 

టల్నవిజన్ సరీస్లలో గేమ్ ఆఫ్ ద్ోన్స  ఒకటి. ఈ 

సరీస్కు ద్రరేంచవాయ రతేంగా లక్షలాదిమేంది 

అభమానులు ఉనాి ర్ప. 

*  త్వజ్గా ద్రతిషి్టత్మ కమన 

ఎమిమ  అవార్ ిస లో ‘గేమ్ ఆఫ్ 

ద్తోన్స ’ ఎనిమిద్య సీజన్  

ర్థకారి్పాియలో 32 

నామినేషననోు 

సేంపాదిేంచేంది.స్థ‘స్థగేమ్ ఆఫ్ 

ద్ోన్స  ’లో ఇదే చవర్థ సరీస్. ఇక, దీేంతోపాటు 

న్యయ కియోర్ కానెస ప్ ిఆధారేంగా రూపొేందిన 

'చెరిో బ్ధల్ '19, 'ాటర్డ నైట్ లైవ్' 18 నామినేషనోు 

ాధిేంచాయ.  

* కామెడీ సరీస్ విభాగేంలో అమెర్థకన్ ింర్థయాడికల్ 

ద్డామా 'మారవ లస్ మిసెస్ మెయసల్' 20 

నామినేషనతోో త్న సత్వత  చాటిేంది. 

* వయ కి తగత్ అవార్ ిస  విషయానికొసత  ఎమీమ  ఉత్తమ నటి 

విభాగేంలో గేమ్ ఆఫ్ ద్ోన్స  స్థ ి ర్ ఎమిల్నయా స్థకోార్ా , 

'కిల్నేోంగ్ ఈవ్' ఫేమ్ సేంద్డా ఓ, 'హౌ టు గెట్ అవే విత్ 

మరరి్'లో నటిేంచన విలోవా డవిస్లు పోటీ 

రడుతనాి ర్ప. 

* 71వ ఎమిమ  అవార్ ిస  వేడుకలు సెపేింబర్ 22న రక్టస   

చానెల్లో ద్రత్య క్ష ద్రారేం కానునాి య. 

* 1994లో వచచ న అమెర్థకన్ టల్నవిజన్ సరీస్  'ఎన్

వైపీడీ స్థబోూ' అరు టో్లనే ర్థకారి్పాియలో 27 

నామినేషనోు రకాి ేంచుకుేంది. 

* త్వజ్గా ఆ ర్థకారి్పను గేమ్ ఆఫ్ ద్ోన్స  చెర్థపేసేంది. 

గేమ్ ఆఫ్ ద్ోన్స  ఎమిమ  అవార్ ిస లో త్న ఆధికయ త్ను 

నిలబెటిుకొని వర్పసగా నాలుగోార్థ  ద్ట్లఫీని ాధిసత 

గత్ 25 సేంవత్వస ర్గలోో అత్య ధిక ద్రజ్రరణ పొేందిన 

టల్నవిజన్ ద్డామాలైన హిల్ ష్టసీటి్ స్థబోూస్, ఎల్ఏ లా, ది 

వెస్ ివిేంగ్, మాయ డ్మెన్ సరసన చోటు 

సేంపాదిేంచనుేంది.   

 

హిమదాస్కు మరో సవ ర ణం 

* భారత్ స్థ ి ర్ ద్సు ేంటర్ హిమా దాస్ అేం త్రె్గతీయ 

ట్లరీి  స్థలోో జైద్త్యాద్త్ ను కొనాగసూత  సవ ర ణ రత్కాలతో 

మెర్పసుతని ది. 

* చెక్టర్థరబ్ధకో్టలో జర్పగుతని  త్బోర్ అథో్లటిక్ట మీట్లో 

200 మీటర ోరర్పగు పోటీలో సత్వత  చాటి రసడి రత్కానిి  

కైవసేం చసుకుేంది. 

* 23.25 సెకనలోో లక్ష్యయ  నిి  

ఛేదిేంచ అద్గాినేంలో 

నిల్నచేంది. 

* మొత్తేంగా 15 రోజులోో 

హిమాకు ఇది నాలుగో 

సవ ర ణ రత్కేం కావడేం 

విశేషేం. 
 

 
 

జూనియర్ షూట్ంగ్ ద్రరంచకప్లో ఈషా 

సింగ్ కు  రజత్ రత్కం 
* జరమ నీ వేదికగా జర్పగుతని  జూనియర్ షూటిేంగ్ 

ద్రరేంచకప్లో 10మీటర ోఎయర్ ింసలి్ విభా గేం 

ఫైనల్స్థలోో 14 ఏళ ోహైరర్గబాదీ అమామ య ఈష్ట సేంగ్ 

రజత్ రత్కేం ా ధిేంచేంది. 

https://www.vyoma.net/exams
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* మొత్తేం 236.6 స్ా ర్ప ాధిేంచ టరీా  షూటర్ 

త్ర హన్(241.8) కేంటే కాసత వెనుకబడి సవ ర్గణ నిి  

చజ్ర్పచ కుేంది. 

* ఇదే పోటీలో టరాీ క 

చెేందిన మరో ద్కీడాకార్థణి 

ఇల్మాజ్(215.4) 

కాేం యా నిి  

చజికాి ేంచుకుేంది.  

* ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ ట్లరీి లో 

ఈష్టకు ఇది తొల్న రత్కేం. 

*25మీటర ోర్గయ ిండ్ ఫైర్ 

ింసలి్ పుర్పషుల 

విభాగేంలో బర్థలోకి దిగన అనీశ్ భనావ ల సవ ర ణ 

రత్కేంతో మెర్థశాడు.  

*584 సా్ ర్పతో ద్రధాన రేండ్కు అర హత్ ాధిేంచన 

అనీశ్..ఫైనలోోన్య సత్వతచాటాడు. 29 సా్ ర్పతో రసడి 

రత్కానిి  త్న ఖాత్వలో వేసుకోగా, ఎగరో ఇసమ కోవ్(23), 

స్థ ో ర్థయన్ పీటర్(19) వర్పసగా రజత్, కాేంసయ  రత్కాలు 

రకాి ేంచుకునాి ర్ప. 

* పుర్పషుల టీేం విభాగేంలో ఆగిే యా, ర్గజ్కనవ ర్ 

సేంగ్ సేంధు, ఉరయ్ వీర్ సేంధు 1709స్ా ర్ప చస 

రజత్ రత్కేం ాధిేంచార్ప. 

* అలాగే 10మీటర ోమిక్టస డ్ ఎయర్రైఫిల్ విభాగేంలో 

ద్శేయా అగర్గవ ల్, యశ్వరని్ రవ యేం రజత్ 

రత్కానిి  ాధిేంచగా... మెహుల్వ ఘోష్, హృరయ్ 

హజ్ర్థకా జోడీ కాేం యా నిి  కైవసేం చసుకుేంది. 

* ట్లరీి లో ఇరు టి వరకు భారత్ ఎనిమిది సవ ర్గణలు 

సహా తొమిమ ది రజత్వలు, నాలుగు కాేంసయ  రత్కాలతో 

అద్గాినేంలో కొనాగుతని ది. 
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