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అంతర్జా తీయ అంశజలు 

 బ్యంకజక లో ప్రవజస భ్రతీయుల సమావేశంలో ప్రసంగ ంచిన మోడీ  
 థాయ లాెండ లో మమడు రోజుల ప్రయటన న్నమితతెం నవెంబెర్స 2న భ్రత ప్రధాన్న 

నరేెందరమోడీ  బ్యెంకజక  చ్ేరుకునానరు. ఈ సెందరభెంగజ ‘‘సవజస్వా  మోద్ీ’’ (ధ్నయవజద్ాలు 
మోద్ీ) పేరుతో ప్రవజస భ్రతీయులు న్నరీహ ెంచిన సమావేశెంలో ప్రసెంగ ెంచ్ారు. 
థాయ లాెండ తో ఉనన చ్ార తరక, స్ేనహప్ూర త సెంబెంధాలను వివర ెంచ్ారు. 

 గురునానక  550వ జయెంత్రన్న ప్ురసెర ెంచుకున్న రూప్ ెంద్ిెంచిన నాణేన్నన, తమిళ 
‘‘త్రరుకుెరళ ’’ థాయ  అనువజద్ాన్నన మోద్ీ విడుదల చే్శజరు. 

 భ్రత్'లో ప్రయట ంచిన జరమనీ ఛానసలర   ఏంజలెా మెర్ెెల   
 భ్రతద్ేశ ప్రయటనలో భ్గెంగజ జరమనీ ఛాన్లర్స  ఏెంజ లా మెర ెల  మర యు భ్రత ప్రధాన్న 

నరేెందరమోడీల మధ్య నవెంబెర్స 1న  విసత ృత స్జా యిలో చరేలు జర గజయి . ఈ అెంతర్స -
ప్రభుతీ సెంప్రద్ిెంప్ుల (ఐజీస్వ) భేటీకి మోద్ీ, మెర ెల  అధ్యక్షత వహ ెంచ్ారు. 

 ఈ సెందరభెంగజ వూయహాతమక ప్జర జ కుి లోల  సహకజరెం, ప్టిణాలోల  హర త రవజణా వయవసా, కృత్రరమ 
మేధ్సు్, 5జీ వెంట  రెంగజలోల  ప్ర శోధ్నల కయసెం ఐదు ఉమమడి ప్రకటనలు ఖరజరయాయయి. 
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అెంతర క్షెం, ప్ౌర విమానయానెం, సముదర ప్ర జాా నెం, వ ైదయెం, విదయ వెంట  రెంగజలప ై 17 
ఒప్పెంద్ాలను కుదురుేకునానరు. 

 సమావేశెం అనెంతరెం ఇదారు నేతలు ఒక ప్త్రరకజ ప్రకటన విడుదల చ్ేశజరు. ఉగవాజద 
స్జా వరజలను ధ్ీెంసెం చ్ేయడాన్నకి, వజర  ఆర ాక వనరులను అడుు కయవడాన్నకి, ద్ేశజల మధ్య 
వజర  సెంచ్ారజన్నన న్నలువర ెంచడాన్నకి గట ి  అెంతరజా తీయ భ్గస్జీమయెం అవసరమన్న ఇెందులో 
పేరకెనానరు. 

 ‘‘2022 నాట కి నవీన భ్రత్ ను స్జకజరెం చ్ేయడాన్నకి మేెం ప్రత్రనబమనాెం. జరమనీ వెంట  
స్జెంకేత్రక, ఆర ాక స్జమరాయ ద్ేశజల న ైప్ుణయెం ఇెందుకు ఉప్యోగప్డుత ెంద్ి’’ అన్న మోద్ీ 
పేరకెనానరు. ఉతతర్స ప్రద్ేశ్ , తమిళనాడులోల  ఏరజపటల చే్స్టన రక్షణ నడవజలోల  ఆయుధ్ 
తయారీకి ఉనన అవకజశజలను అెంద్ిప్ుచుేకయవజలన్న జరమనీన్న ఆహాీన్నెంచినటలల  తెలిప్జరు. 

 అనెంతరెం మోద్ీ, మెర ెల లు రహసయ సమావేశెం జర ప్జరు. ద్ీన్నకి జాతీయ భదరతా 
సలహాద్ారు అజిత్  డోభ్ల , విద్ేశ్మ వయవహారజల మెంత్రర జ ైశెంకర్స  సహా ఇరు ద్ేశజలకు చ్ెెంద్ిన 
క ెందరు మెంత ర లు, అధికజరులు హాజరయాయరు. 

 భ్రత నగరజలోల  హర త రవజణా వయవసాల కయసెం 100 కయటల  యమరోల ఆర ాక స్జయాన్నన 
అెంద్ిెంచడాన్నకి జరమనీ సమమత్రెంచిెంద్ి. 

జాతీయ అంశజలు 

 జమమమ-కశ్మమర  మర్ యు  లద్ాా ఖ 'లలో లెఫ్టిన ంట  గవరనరల (ఎల జీ) బ్ధ్యతల స్వీకరణ 

 కేెందరప్జలిత ప్జర ెంతాలుగజ మార న జమమమ-కశ్మమర్స , లద్ాా ఖ లు క తత  ప్రస్జా నాన్నన 
ప్జర రెంభెంచ్ాయి. అకయి బర్స 31న  లెఫ్టిన ెంట్  గవరనరల (ఎల జీ)లు  బ్ధ్యతలు  స్వీకర ెంచ్ారు . 

 వేరేీరుగజ జర గ న కజరయకామాలోల  హెైకయరుి  ప్రధాన నాయయమమర త జస్టిస  గీతా మితతల  వీర  చ్ేత 
ప్రమాణస్వీకజరెం చ్ేయిెంచ్ారు. 1977 బ్యచ  ఐఏఎస  అధికజర  అయిన ఆర్స .క .మాథుర్స  లద్ాా ఖ  
ఎల జీగజ లేహ లో ప్రమాణస్వీకజరెం చ్ేశజరు. జి.స్ట.మురుమ చే్త జమమమ-కశ్మమర్స  కేెందర ప్జలిత 
ప్జర ెంతాన్నకి ఎల జీగజ శ్మనాగర్స లో ప్రమాణస్వీకజరెం చ్ేయిెంచ్ారు. 1985 బ్యచ  ఐఏఎస  అధికజర  
అయిన మురుమ.. ఇెంకజ సరీీసులో ఉెండగజనే లెఫ్టిన ెంట్  గవరనర్స గజ న్నయమిత లయాయరు.  
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 హెచ ఐవీ ర్ోగులోల  ఏపవకి రె్ండోస్జా నం 

 ద్ేశెంలో హెచ ఐవీ, ఎయిడ్  రోగులోల  ఆెంధ్రప్రద్ేశ్  ర ెండు, తెలెంగజణ అయిద్ో స్జా నెంలో 
న్నలిచ్ాయి. 2018 డిస్ ెంబరు నాట కి ద్ేశవజయప్తెంగజ 12.73 లక్షల మెంద్ి ఈ మహమామర తో 
బ్ధ్ప్డుత ెండగజ అెందులో 1.82 లక్షల మెంద్ి ఆెంధ్రప్రద్ేశ్ లో, 78వేల మెంద్ి తెలెంగజణలో 
ఉనానరు. అకయి బర్స 30న  కేెందర ప్రభుతీెం విడుదల చ్ేస్టన జాతీయ హెలత   ప్ ర ఫ ైల  న్నవేద్ిక ఈ 
విష్యాన్నన వ లలడిెంచిెంద్ి. 2.45 లక్షల మెంద్ి రోగులతో మహారజషి్ర ముెందుెంద్ి. 

 6 రజష్టజి ర లోల  50శజతెం.. 

  
 మొతతెం హెచ ఐవీ రోగులోల  ఆెంధ్రప్రద్ేశ్ లో 14.32%, తెలెంగజణలో 6.18% మెంద్ి ఉనానరు. 

ఉతతరజద్ితో ప్క లిస్ేత  దక్షిణాద్ిలోన్న 4 రజష్టజి ర లు, మహారజషి్ర, గుజరజత్ లలో 6.04 లక్షల మెంద్ి 
వజయధిగసాుా లునానరు. ద్ాద్ాప్ు 50% రోగులు ఈ 6 రజష్టజి ర లోల నే ఉనానరు. 

 2004లో దీ్న్న ప్రబలత 0.95% మేర ఉెండగజ, 2016-17 నాట కి 0.28%కి తగ గెంద్ి. 
ఆెంధ్రప్రద్ేశ్ లో ఇద్ి 1.7% నుెంచి 0.41%కి, తెలెంగజణలో 0.28%కి తగ గెంద్ి. 
అరుణాచల ప్రద్ేశ్ , చెండీగఢ , ప్ుదుచ్ేేర , ద్ివుదమణ లో వజయధి వజయపటత  సునానకు చే్ర ెంద్ి. 
2018లో ఆెంధ్రప్రద్ేశ్ లో 11.48 లక్షల మెంద్ిన్న ప్రీక్షిెంచగజ 16వేల మెంద్ికి (1.4%), 
తెలెంగజణలో 4.74 లక్షల మెంద్ిన్న ప్రీక్షిెంచగజ 7,561 మెంద్ికి (1.59%)హెచ ఐవీ ఉననటలల  
తేలిెంద్ి. జాతీయ సగటల 0.73%తో ప్క లిస్ేత  తెలుగు రజష్టజి ర లోల  వజయధి విసతరణ ర ట ిెంప్ు స్జా యిలో 
ఉెంద్ి. 
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 కుష్ ి  ఎకుెవే..  :  ఏపవ, తెలెంగజణలోల  కుష్ ి  ప్రబలత జాతీయ సగటల కెంటే ఎకుెవగజనే 
ఉెంద్ి. దే్శవజయప్తెంగజ 0.65%మేర ఉెండగజ, ఏపవలో 0.69%, తెలెంగజణలో 0.75%మేర వజయపటత  
ఉననటలల  తేలిెంద్ి. 

 ప్జముకజటలల ..:  ఏపవలో 2017లో 20,953 మెంద్ి ప్జముకజటల కు గుర కజగజ.. 85 మెంద్ి 
చన్నప్క యారు. 2018 నాట కి ప్జముకజటలకు గుర ైన వజర  సెంఖయ 25,964కి, మరణాల సెంఖయ 
117కి ప ర గ ెంద్ి. ఈ బెడద తెలెంగజణలో చ్ాలా తకుెవ. అకెడ 2017లో 2,975 మెంద్ి 
కజటలకు గుర కజగజ ఇదారే మృత్ర చె్ెంద్ారు. 2018లో 3,306 మెంద్ికి గజనూ 9 మెంద్ి 
ప్జర ణాలొద్ిలారు. ప్శ్చేమ బెెంగజల  తరజీత అతయధిక ప్జముకజటలల  నమోదవుత ననద్ి, 
చన్నప్క త ననద్ి ఆెంధ్రప్రద్ేశ్ లోనే. 

 మధ్ుమేహెం, బీపవ, కజయన్ర్స .. : ఏపవలో 13.82 లక్షలమెంద్ిన్న ప్రీక్షిెంచగజ అెందులో 3.99 
లక్షల మెంద్ికి హెైప్ర్స  టెనషన్ , 3.91 లక్షల మెంద్ికి మధ్ుమేహెం, 5,705 మెంద్ికి కేన్ర్స  
బయటప్డిెంద్ి. తెలెంగజణలో 28.50 లక్షల మెంద్ిన్న ప్రీక్షిెంచగజ.. 13,130 మెంద్ికి కేన్ర్స , 
మధ్ుమేహెం 1.22 లక్షలు, హెైప్ర్స టెనషన్  1.43లక్షల మెంద్ికి ఉననటలల  వ లలడెైెంద్ి. ఏపవతో 
ప్క లిస్ేత  బీపవ, మధ్ుమేహెం సమసయలు తెలెంగజణలో తకుెవే ఉనానయి. 

 ఆహార  విభ్గంలో సృజనాతమక నగరంగజ హైెదర్జబ్ద కు యున స్క ె గుర్ తంప్ు 
 చ్ార తరక ప్రస్టద్ిధ  ప్ ెంద్ిన భ్గయనగర  స్టగలో మరో కలికిత రజయి చ్ేర ెంద్ి. ఆహార (గజయస్కి ర నమీ) 

విభ్గెంలో సృజనాతమక నగరెంగజ హెైదరజబ్ద కు యున స్క ె గుర తెంప్ు లభెంచిెంద్ి. ప్రప్ెంచ 
నగరజల ద్ినోత్వెం సెందరభెంగజ  ప్రప్ెంచవజయప్తెంగజ వేరేీరు అెంశజలకు సెంబెంధిెంచి 66 
నగరజలను యున స్క ె ఎెంపటక చ్ేస్టెంద్ి. యున స్క ె గుర తెంచిన ప్రతేయక జాబ్బతాలో మన 
ద్ేశెంలోన్న ర ెండు నగరజలకు చ్ోటల దకెగజ, అెందులో ఒకట  హెైదరజబ్ద  కజవడెం విశేష్ెం. 
స్టనీ రెంగజన్నకి సెంబెంధిెంచి ముెంబయి నగరజన్నకర స్జా నెం లభెంచిెంద్ి.  

 నివేద్ికలోని విశేషజలివి.. 
 హెైదరజబ్ద  రుచుల మమలాలకు 800 ఏళలకు ప్ూరీెం నుెంచ్ే బీజాలు ప్డాు యి. పవర 

ఇస్జల మిక , కజకతీయుల కజలెం 12వ శతాబాెం నుెంచి ప్రతేయక వెంటకజలు ఉనానయి. 15వ 
శతాబాెంలో వచిేన త ర్సె లు, అనెంతరెం 17వ శతాబాెంలో మొఘలుల ఏలుబడిలో క తత  
రుచులు వచిే చ్ేరజయి. ఇవనీన నగరజన్నకి కజస్క మప్జలిటన్ గజ గుర తెంప్ు ప్ ెందడాన్నకి ద్ోహదెం 
చ్ేశజయి. 
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 హెైదరజబ్ద లో ప దా, చినన, సెంప్రద్ాయ, ఆధ్ున్నక, స్వి రట్  ఫుడ  వరకు వేల సెంఖయలో ఆహార 
వికయాశజలలునానయి. 2200 ర జిసిర్సు  ర స్జి ర ెంటలల  ఉనానయి. ర జిసిర్స  కజన్నవి లక్ష వరకు 
ఉెంట్యి. 

 వెంటకజలప ై ఆధారప్డి ప్రతయక్షెంగజ, ప్రోక్షెంగజ ద్ాద్ాప్ు 3 లక్షల మెంద్ి ఉప్జధి 
ప్ ెందుత నానరు. నగరెంలో ప్న్నచ్ేస్ేవజర లో ఇద్ి ద్ాద్ాప్ు 12 శజతెం. 

 ఇకెడి ప్రజలు రోజూ 700 టనునల చిక న్ , 291 టనునల మటన్  ఆరగ సుత ననటలల  అెంచనా. 
ప్ెండుగ వేళలోల  వీట  విన్నయోగెం ర ెండు ర టలల  ఎకుెవగజ ఉెంటలెంద్ి. 

 సర్జెరు ఆసుప్త్రరలో ర్ోబో ట క  సరారీ్ 

 ద్ేశ రజజధాన్నలోన్న ప్రత్రష్టజా తమక సఫా్ర్స జెంగ  ఆసుప్త్రర (ఎస జేహెచ )లో అతాయధ్ున్నక రోబో ట క  
సరారీ సదుప్జయెం అెందుబ్టలలోకి వచిేెంద్ి. కేెందర ఆరోగయశజఖ మెంత్రర డాకిర్స  హరషవరధన్  
నవెంబెర్స 2న  ద్ీన్నన ప్జర రెంభెంచ్ారు. ఈ సెందరభెంగజ ఆయన మాట్ల డుతూ... ప్రప్ెంచ స్జా యి 
సదుప్జయాలను, న ైప్ుణాయలను న్నరుపేదలకు అెందుబ్టలలోకి తీసుకురజవజలననద్ే ప్రధాన్న 
మోద్ీ ద్ారశన్నకత అన్న, ఇెందులో భ్గెంగజనే రోబో ట క  సరారీన్న ప్జర రెంభెంచ్ామన్న అనానరు. 
రోబో ట క  విధానెంలో ఇప్పట కే ప్రయోగజతమకెంగజ 25 మెంద్ి రోగులకు శసత రచికిత్లు 
న్నరీహ ెంచినటలి  సఫా్ర్స జెంగ  ఆసుప్త్రర యమరజలజీ-రీనల  టర్ న్్ ప్జల ెంట్  విభ్గజధిప్త్ర 
డా.అనూప్  కుమార్స  తెలిప్జరు. 

 తొలిస్జర గజ :  కేెందర ప్రభుతీ ఆధ్ీరయెంలో నడిచ్ే ఆసుప్త్రరలో రోబో ట క  చికిత్ను 
అెందుబ్టలలోకి తీసుకురజవడెం ఇద్ే తొలిస్జర . కజయన్ర్స , కిడీన తద్ితర సమసయలతో 
బ్ధ్ప్డే పేదలు ఉచితెంగజనే సఫా్ర్స జెంగ  ఆసుప్త్రరలో రోబో ట క  సరారీ చ్ేయిెంచుకయవచుే. 
ద్ేశెంలోన్న ప్రధాన ర ఫర ల  ఆసుప్త ర లోల  సఫా్ర్స జెంగ  ప్రముఖమైెనద్ి. ముఖయెంగజ 
మమతరపటెండాల వ ైఫలయెం; ప్ ర స్ేిట్ , కిడీన, బ్ల డర్స  కజయన్రలతో బ్ధ్ప్డే రోగులు దే్శ 
నలుమమలల నుెంచి ఇకెడకు వచిే చికిత్ ప్ ెందుత ెంట్రు. 

 భ్రతద్ేశ నూతన మాయప్  ఆవిష్ెరణ 

 జమమమ-కశ్మమర్స  ప్ునర్స వయవస్వాకరణ నేప్థయెంలో నూతన మాయప్ లను కేెందర ప్రభుతీెం నవెంబెర్స 
2న  విడుదల చ్ేస్టెంద్ి. వీట  ప్రకజరెం.. జమమమ-కశ్మమర్స  కేెందర ప్జలిత ప్జర ెంతెం (యమటీ)లో 
ప్జకిస్జా న్  ఆకమాిత కశ్మమర్స  (పవవోకే) భ్గెంగజ ఉెంద్ి. లద్ాా ఖ  కేెందరప్జలిత ప్జర ెంతెంలో గ లిగత్ -

http://imojo.in/c92s8w


Subscribe for Daily PDF : http://imojo.in/c92s8w 
 
 

బ్లిిస్జా న్  అెంతరజభగమైెెంద్ి. 2 కేెందర ప్జలిత ప్జర ెంతాలను చూప్ుతూ క తతగజ రూప్ ెంద్ిన 
భ్రత ద్ేశ మాయప్ నూ కేెందర హ ెంశజఖ విడుదల చ్ేస్టెంద్ి. లద్ాా ఖ  కేెందర ప్జలిత ప్జర ెంతెంలో 
కజర గల , లేహ  జిలాల లు ఉెంట్యన్న పేరకెెంద్ి. అవిభకత రజషి్రెంలోన్న మిగతా ప్జర ెంతమెంతా 
జమమమ-కశ్మమర్స లో భ్గెంగజ ఉెంటలెందన్న వివర ెంచిెంద్ి. 

 1947 నాట  జమమమ-కశ్మమర్స  రజషి్రెంలో 14 జిలాల లు ఉెండేవి. అవిభకత జమమమ-కశ్మమర్స  ప్రభుతీెం 
ఈ ఏడాద్ి వీట న్న 28 జిలాల లుగజ మార ేెంద్ి. క తతగజ కుప్జీరజ, బెంద్ిప్ుర్స , గెంద్ేరిల , శ్మనాగర్స , 
బద్ాగ మ , ప్ులాీమా, ష్టక పటయాన్ , కులాగ మ , రజజౌర , రజమ బన్ , ద్ోడా, కిష్టివజర్స , స్జెంబ్, 
కజర గల  జిలాల లు ఏరపడాు యి. వీట లో కజర గల  జిలాల ను లేహ , లద్ాా ఖ  నుెంచి ఏరజపటల చే్శజరు. 
లేహ , లద్ాా ఖ  జిలాల లోల న్న మిగతా ప్జర ెంతాలు, గ లిగత్ , గ లిగత్  వజారత్ , చిలాహ స - గ ర జన ప్జర ెంత 
జిలాల లతో కలిపట క తతగజ లేహ  జిలాల  ఏరపడిెంద్ి. తాజా మాయప్ లను భ్రత సరేీ జనరల  సెంసా 
స్టదధెం చ్ేస్టెంద్ి. 
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 ఝారఖండ లోనూ మోగ న ఎనినకల నగజర్జ  

 *  
 ద్ేశెంలో మహారజషి్ర, హర యాణాలోల  ఎన్ననకల ప్రీెం ముగ స్టన క ద్ిా  రోజులకే ఝారఖెండ లో 

నగజరజ మోగ ెంద్ి. రజషి్రెంలోన్న 81 అస్ ెంబీల  స్జా నాలకు నవెంబరు 30 నుెంచి డిస్ ెంబరు 20 
తేద్ీల మధ్య 5 దశలోల  ఎన్ననకలు న్నరీహ ెంచడాన్నకి ఎన్ననకల సెంఘెం (ఈస్వ) న్నరణయిెంచిెంద్ి. 
ఇెందుకు సెంబెంధిెంచిన ష్ డూయల ను కేెందర ప్రధాన ఎన్ననకల కమిష్నర్స  సునీల  అరోడా, మరో 
కమిష్నర్స  సుశ్మల చెందర నవెంబెర్స 1న  ద్ిల్లలలో వ లలడిెంచ్ారు. 

 ఝారఖెండ లో 19 జిలాల లు నక్ల  ప్రభ్విత ప్జర ెంతాలు కజవడెంతో 5 దశలోల  ఎన్ననకలు 
న్నరీహ సుత ననటలల  తెలిప్జరు. డిస్ ెంబరు 23న ఓటల  లెకిెెంప్ు చ్ేప్డతారు. ఝారఖెండ  అస్ ెంబీల  
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అయిద్ేళల  కజలప్ర మిత్ర వచ్ేే జనవర  5న ముగుసుత ెంద్ి. గత ఎన్ననకలోల  ఇకెడ ఆల  
ఝారఖెండ  సూి డెెంట్్  యమన్నయన్ తో కలిస్ట భ్జప్జ ప్రభుతాీన్నన ఏరజపటల చే్స్టెంద్ి. 
ఐద్ేళలప్జటల రఘుబర్స ద్ాస  ముఖయమెంత్రరగజ ప్న్నచ్ేశజరు. 

 కజగజ రజజకరయ ఏకజభప్జర యెం కుద్ిర తే తప్ప ద్ేశవజయప్తెంగజ ఒకేస్జర  (జమిలి) ఎన్ననకలు 
న్నరీహ ెంచడెం స్జధ్యెం కజదన్న ఈ సెందరభెంగజ సునీల  అరోడా తెలిప్జరు. హర యాణా, 
మహారజషి్ర, ఝారఖెండ , ద్ిల్లలలకు ఎన్ననకలు ఒకేస్జర  ఎెందుకు న్నరీహ ెంచలేకప్క యిెంద్ీ 
వివర ెంచ్ారు. జమమమ-కశ్మమర్స లో అస్ ెంబీల  న్నయోజకవరజగ ల ప్ునర ీభజనకు కేెందరెం చరయలు 
చ్ేప్ట్ి లి్ ఉెందనానరు. 

 నాగజ గబ్బిలాలతో ఎబో లా 
 నాగజలాెండ లోన్న గబ్బిలాలు ప్రమాదకర ఎబో లా జాత్ర వ ైరస లకు ఆశయామిసుత ననటలి  తేలిెంద్ి. 

స్టెంగప్ూర్స లోన్న ఇయాన్  మెెండెన్ హాల , బెెంగళూరులోన్న నేష్నల  స్ ెంటర్స  ఫర్స  బయోలాజికల  
స్ ైన ్స  ప్ర శోధ్కులు ఈ విష్యాన్నన వ లలడిెంచ్ారు. నాగజలాెండ లోన్న మిమీ గజామ ప్రజలు... 
ఆహారెం, ఔష్ధాల కయసెం క న్నన దశజబ్ా లుగజ గబ్బిలాలను ప ెంచుతూ, వజట న్న 
వేట్డుత నానరు. ఆ గబ్బిలాల ద్ాీరజ ప్రమాదకర ఎబో లా, మార్స బర్సగ  వెంట  ఫటలో జాత్ర 
వ ైరస లు స్క కుత ెండటెంతో వజట న్న ఎదురకెనేెందుకు వజర లో యాెంటీ బ్డీలు అభవృది్ధ  
చ్ెెందుత ననటలి  తేలిెంద్ి. ఈ వ ైరస లు స్క కినవజర లో సగెం మెంద్ ిరకతనాళాలు, అవయవజలు 
ద్ెబిత్రన్న విష్ జీరజలతో మృత్రచ్ెెందుత నానరనీ గుర తెంచ్ారు. 

 

ఆంధ్రప్రద్ేశ్ అంశజలు 

 లెైటెనింగ  ర్ జిలియన్స   ప్ురస్జెర్జనికి ఎంపటకెనై ఏపవ 
 లెైటెన్నెంగ  ర జిలియన్్  (పటడుగుప్జటల నష్టజి న్నన తగ గెంచ్ే) ప్ురస్జెరజన్నకి ఆెంధ్రప్రద్ేశ్  

ఎెంపటక ైెంద్ి. పటడుగుప్జటలప ై ముెందసుత  హెచేర కలోల  రజషి్రెం అనుసర సుత నన స్జెంకేత్రక 
ప్ర జాా నెం, మరణాల తగ గెంప్ు అెంశజలను ప్ర గణనలోకి తీసుకున్న అవజరుు కు ఎెంపటక 
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చ్ేస్టనటలల  లెైటెన్నెంగ  ర జిలియెంట్  ఇెండియా కజయెంప యిన్  కనీీనర్స  సెంజయ  శ్మవాజసతవ 
తెలిప్జరు.  

 విజయవజడలో ఘనంగజ ర్జషి్ర అవతరణ వేడుకలు  
 నవెంబెర్స 1న ఆెంధ్రప్రద్ేశ్ రజషి్ర అవతరణ ద్ినోత్వ వేడుకలను ప్రభుతీెం ఘనెంగజ 

న్నరీహ ెంచిెంద్ి . 
 ఈ వేడుకలలో గవరనర్స బ్బశీభమసన్ హర  చెందన్ , రజషి్ర ముఖయమెంత్రర వ ై.ఎస జగనోమహన 

ర డిు  తద్ితరులు ప్జలొగ నానరు . 
 ఈ సెంధ్రభెంగజ ముఖయమెంత్రర మాట్ల డుతూ  ‘‘ఏపవలోన్న 13 జిలాల ల ప్రజలు చ్ేస్టన శమా, 

ప్ర శమా అెంతా చ్ెన ైన, హెైదరజబ్ద లోల నే మిగ లిప్క యిెంద్ి. 1953లో ఆెంధ్రరజషి్రెం 
ఏరపడినప్ుపడు గజనీ, 1956లో ఆెంధ్రప్రద్ేశ్  అవతర ెంచినప్ుపడుగజనీ, 2009 స్ ప ిెంబరు 
2వరకూ వ ైఎస  రజజశేఖరర డిు  జీవిెంచి ఉననప్ుపడుగజనీ.. ఊహ ెంచన్న ప్ర ణామాలను 
ఇప్ుపడు మన తరెం చూస్కత ెంద్ి’’ అన్న పేరకెనానరు. గత 10ఏళలల గజ దె్బిత్రనన స్జమాజిక, 
ఆర ాక, రజజకరయస్ౌధాన్నన ప్ునర నర మసుత నానమన్న తెలిప్జరు. 

  ‘‘ఎలాెంట  ప్ర స్టాత లోల  ఉనాన ఎకెడా ధైెరయెం కయలోపలేదు. వ నకడుగు వేయలేదు. అభవృద్ిధ  
తప్ప మరో మారగెం లేదు. పేదర కెం, న్నరక్షరజసయతను న్నరూమలిస్ేతనే ఒక జాత్రగజ ఎదుగుతాెం. 
న్నరుపేద, ద్ిగువ మధ్యతరగత్ర కుటలెంబ్ల అవసరజలను తీరేడెంతోప్జటల రజబో యిే తరజలు 
సగరీెంగజ   ఎద్ిగేెందుకు కజవజలి్న ప్రణాళికలతో, నవరతానల ప్జలనతో అడుగులు 
వేసుత నానెం. విదయ, వ ైదయ, వయవస్జయెం రెంగజల రూప్ురేఖలను మారేబో త నానెం’’ అన్న 
చ్ెప్జపరు. 

తెలంగజణ అంశజలు 

 తెలంగజణలో కులాంతర వివజహాల ప్కర తాసహకం రూ.2.5 లక్షలకు ప ంప్ు 
 తెలెంగజణ రజషి్రెంలో కులాెంతర వివజహాలకు ఇచ్ేే ప్కర తా్హకజన్నన  ప్రభుతీెం రూ.50వేల 

నుెంచి రూ.2.5లక్షలకు ప ెంచిెంద్ి. ఈ మేరకు ఎస్వ్ సెంక్షేమశజఖ ప్రతేయక ప్రధాన కజరయదర శ 
అజయ మిశజా ఉతతరుీలు జారీ చ్ేశజరు. కులవయవసా మహమామర న్న రూప్ుమాప్డెంతో ప్జటల 
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ఎస్వ్లను జనజీవనెంలోకి తీసుకువచ్ేేెందుకు ప్క ర తా్హకెం ప ెంచినటలల  ఉతతరుీలోల  
పేరకెనానరు. 

 సూక్షమ, మధ్య, చినన తరహా (ఎంఎస ఎమ ఈ) హర్ త ప్జర్ శజామిక ప్జరుెను 

ప్జర రంభంచిన మంత్రర కేట ఆర 

 యాద్ాద్ిర భువనగ ర  జిలాల  దెండు మలాెప్ూర్స లో న్నర మతమవుత నన ద్ేశెంలోనే 
తొలి  సూక్షమ, మధ్య, చినన తరహా (ఎెంఎస ఎమ ఈ) హర త ప్జర శజామిక ప్జరుెను  నవెంబెర్స 
1న తేద్ీన  మెంత్రర జగద్ీశ్ ర డిుతో కలిస్ట, రజషి్ర ఐటీ, ప్ర శమాల మెంత్రర కేటీఆర్స  ప్జర రెంభెంచ్ారు. 

 ఈ సెందరభెంగజ కేటీఆర్స  మాట్ల డుతూ తీరలోనే ఉమమడి నలొగ ెండ జిలాల లో డెైరప్క రుి  
న్నర మస్జత మన్న తెలిప్జరు. ప్జర శజామిక ప్జరుెలో ఉద్ో యగ, ఉప్జధి న్నమితతెం స్జా న్నక యువతకు 
ఇద్ే ప్జరుెలో ప్ద్ెకరజల సాలెంలో న ైప్ుణయ శ్చక్షణ కేెంద్రా న్నన న లక లపనుననటలల  ప్రకట ెంచ్ారు.  
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స్ ైన్స & టెకజనలజీ 

 వచ్ేే ఏడాద్ి సీద్ేశ్మ ర్ యాకిర  నిర్జమణం 

 ద్ేశ్మయ ప్ర జాా నెంతో క తతగజ డిజ ైన్  చ్ేస్టన సెంపవడిత భ్రజల ర యాకిరల న్నరజమణాన్నకి చరయలు 
చ్ేప్ట ినటలల  భ్రత అణు ఇెంధ్న కజరకపరేష్న్  ఛెైరమన్  ఎస .క .శరమ తెలిప్జరు. మొతతెం 10 
యమన్నటలల  న్నర మస్జత మనానరు. మొదట  కరజమగజర న్నరజమణెం వచ్ేే ఏడాద్ి ప్జర రెంభమయిేయ 
అవకజశెం ఉెందన్న చె్ప్జపరు 

కరడాాంశజలు 

 టోకయయ ఒలింపటక 'కు అరహత స్జధ్ంచిన భ్రత హాకర జటలల  

 భ్రత ప్ురుష్ ల,  మహ ళల  హాకర జటలల  టోకయయ ఒలిెంపటక్  బెరుత ను ఖాయెం చ్ేసుకునానయి. 
ర ెండు మాయచ ల కజీలిఫయర్స్  ప్క రులో రష్టజయను 11-3 (ర ెండు మాయచ లోల  గోల్ )తో  ఓడిెంచిన 
ప్ురుష్ ల జటలి .. 6-5తో అమెర కజప ై ప ైచ్ేయి స్జధిెంచిన అమామయిల బృెందెం ఒలిెంపటక్ లో 
ఆడే అవకజశజన్నన సెంప్జది్ెంచ్ాయి.   

వజరతలోల  వయకుత లు 

 స్వపవఐ స్వనియర  నేత గురుద్ాస  ద్ాస గుప్జత  కనునమమత 

 స్వపవఐ స్వన్నయర్స  నేత, కజర మక ఉదయమ నాయకుడు గురుద్ాస  ద్ాస గుప్జత  కనునమమశజరు. 
క ెంతకజలెంగజ ఊపటర త్రత త ల కజయన్ర్స తో బ్ధ్ప్డుత నన ఆయన అకయి బర్స 31న  ఉదయెం 
కయల కతాలోన్న తన న్నవజసెంలో త ద్ి శజీస విడిచ్ారు. ఆయన వయసు 83 ఏళలల .  

 1936 నవెంబరు 3న ద్ాస గుప్జత  అవిభ్జయ బెెంగజల లోన్న బర ష్టజల  జిలాల (ప్రసుత తెం బెంగజల ద్ేశ్ లో 
ఉెంద్ి)లో జన్నమెంచ్ారు. విభజన అనెంతరెం తలిలదెండుర లు, తోబుటలి వులతో కలిస్ట ఆయన 
ప్శ్చేమ బెెంగజల కు వచ్ాేరు. విద్ాయర ాగజ ఉననప్ుపడే ద్ాస గుప్జత  అనేక ప్క రజట్లోల  
ప్జలొగ నానరు. దూకుడెైన వకతగజ ఆయనకు పేరుెంద్ి. ఐదు దఫజలు ఎెంపవగజ ప్న్నచ్ేశజరు. 
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మమడుస్జరుల  రజజయసభకు, ర ెండుస్జరుల  ప్శ్చేమ బెెంగజల  నుెంచి లోక సభకు ఎన్ననకయాయరు. 
స్వపవఐ కజర మక విభ్గమైెన ‘ఆల  ఇెండియా టేరడ  యమన్నయన్  కజెంగ సా (ఏఐటీయమస్వ)’కు 
ప్రధాన కజరయదర శగజ 2001లో బ్ధ్యతలు స్వీకర ెంచ్ారు. 

 యమపవఏ-1 ఏరజపటలలో కరలక ప్జతర : రజజకరయ, స్ ైద్ాధ ెంత్రక ప్రమైెన విభేద్ాలుననప్పట కర.. 
మాజీ ప్రధాన్న అటల  బ్బహారీ వజజ పేయిా, ప్శ్చేమ బెెంగజల  ముఖయమెంత్రర మమతా 
బెనరాీతోప్జటల ప్లువురు కజెంగ సా  నేతలతో ద్ాస గుప్జత కు సత్ెంబెంధాలే ఉెండేవి. 2004లో 
ఐకయ ప్రగత్రశ్మల కూటమి(యమపవఏ)-1 ప్రభుతీెం ఏరజపటలలో సహచర నేత ఎ.బ్బ.బరధన్ తో 
కలిస్ట ద్ాస గుప్జత  కరలక ప్జతర ప్క ష్టెంచ్ారు. అవినీత్ర, ప టలి బడిద్ారీ విధానెంప ై ఆయన 
అలుప రుగన్న ప్క రజటెం చ్ేశజరు. బో ఫక ర్స్  కుెంభకయణాన్నకి వయత్రరేకెంగజ గతెంలో తీవరస్జా యిలో 
గళమెతాత రు. 2జీ స్ పకిరమ  కుెంభకయణెంప ై దరజయప్ుత  కయసెం ఏరజపటెైన ప్జరలమెెంటరీ సెంయుకత 
సెంఘెం(జేపవస్వ)లో ఆయన సభుయడు. జేపవస్వ న్నవేద్ికకు వయత్రరేకెంగజ ఆయన చ్ేస్టన 
ప్రసెంగజలు విసత ృతెంగజ ప్రచ్ారెంలోకి వచ్ాేయి. 

 ప్రస్టదధ  నట  గీతాంజలి కనునమమత 

 అలనాట  నటీమణి గీతాెంజలి (72) అకయి బర్స 30న  హెైదరజబ్ద లో కనునమమశజరు. ఆమె 
ద్ాద్ాప్ు 300కు ప ైగజ చితరా లోల  నట ెంచ్ారు. ప్లుచితరా లోల  హాసయనట గజ మెపటపెంచ్ారు. 
తెలుగుతో ప్జటల తమిళెం, కననడ, మలయాళెం, హ ెంద్ీ చితరా లోల  తనద్ెైన ముదర వేశజరు. 
ఆమె సీసాలెం కజకినాడ. భరత ద్ివెంగత తెలుగు నటలడు రజమకృష్ణ . కుమారుడు శ్మనా్నవజస  
స్ ైతెం నటలడే. 

 గీతాెంజలి ‘రజణీ రతనప్రభ’లో నృతయకళాకజర ణిగజ తొలిస్జర  వ ెండి తెరప ై కన్నపటెంచ్ారు. 
‘స్వతారజమ కళాయణెం’లో స్వత ప్జతరలో నట ెంచి మెపటపెంచ్ారు. ‘ద్ేవత’, ‘సెంబరజల రజెంబ్బు’, 
‘ప్ెంతాలు ప్ట ిెంప్ులు’, ‘రజజయోగెం’, ‘హెంతకులొసుత నానరు జాగతాత ’, ‘ఇలాల లు’, ‘మరజయద 
రజమనన’, ‘శ్మకాృష్ణప్జెండవీయెం’, ‘ప్ ట ి పవలడరు’, ‘తోడు నీడ’ వెంట  చితరా లోల  నట ెంచి 
మెపటపెంచ్ారు.  

http://imojo.in/c92s8w


Subscribe for Daily PDF : http://imojo.in/c92s8w 
 
 

 విశజాంత ఐపవఎస  అధికజర్  ఆనందర్జమ  కనునమమత 

 విశజాెంత ఐపవఎస  అధికజర  శ్మాన్నవజస ఆనెందరజమ (92) కనునమమశజరు. క ద్ిా  రోజులుగజ 
అనారోగయెంతో బ్ధ్ప్డుత నన ఆయన హెైదరజబ్ద లోన్న ఓ ఆసుప్త్రరలో చికిత్ ప్ ెందుతూ 
అకయి బర్స 31  రజత్రర 11 గెంటలకు త ద్ిశజీస విడిచ్ారు. 

 1950లో ఐపవఎస  అధికజర గజ ప్దవీ బ్ధ్యతలు స్వీకర ెంచిన ఎస .ఆనెందరజమ  ఇెంద్ిరజగజెంధీ 
హతయ కేసు విచ్ారణకు ఏరజపటల చే్స్టన స్టట్  ప్రతేయక అధికజర గజ వయవహర ెంచ్ారు. 1982-
83లో ఉమమడి రజషి్ర డీజీపవగజ, అనెంతరెం స్వఐఎస ఎఫ  డెైర కిర్స  జనరల గజ విధ్ులు 
న్నరీహ ెంచ్ారు. 1987లో అప్పట  రజషి్రప్త్ర జ ైల స్టెంగ  చ్ేత లమీదుగజ ప్దమభమష్ణ  
ప్ురస్జెరజన్నన అెందుక నానరు. 1994లో అస్జస్టనేష్న్  ఆఫ  ఏ ప ైరమ  మిన్నసిర్స  ప్ుసతకజన్నన 
ఆయన రచిెంచ్ారు.  
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