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93 వ అకాడమి అవార్డులు 

ప్రకటించబడ్డు యి 
• ఆస్కా ర్ అవార్డు అని కూడా పిలువబడే 93 వ 

అకాడమీ అవార్డుల కార్య క్రమం 2021 ఏక్పిల్ 25 న 

లాస్ ఏింజిల్స ్లో జరిగంది. 

• ఈ అవార్డును ఏటా అకాడమీ ఆఫ్ మోషన్ పికచ ర్ 

ఆర్సస  అిండ్ సైన్సస స్ (AMPAS) క్రదానం చేస్తంది. 

2021 ఆస్కా ర్ అవార్డులు 2020 మరియు 2021 

క్ార్ంభంలో ఉత్తమ చిక్ాలను సతా్ రించాయి. 

• అమెరిరన్ క్డామా ‘నోమాడ్్లాయ ిండ్’ మూడు 

అవార్డులతో అత్య ధిర గౌర్వాలు గెలుచుకంది. 

“నోమాడ్్లాయ ిండ్” క దర్శ రత్వ ం వహంచిన ్ యీ 

జా ఉత్తమ దర్శ కరాలిగా అవార్డు కైవసం 

చేసుకన్నా ర్డ, దీనితో ఈ టైటిల్్ను దకా్ ంచుకనా  

రండవ మహళగా ఆమె నిలిచింది. 

• ఈ కార్య క్రమంలో క్రదరిశ ంచిన “ఇన్ మెమోరియిం” 

మాంటేజ్లో భార్తీయ సినీ క్రముఖులు ఇరా్ఫ న్ 

ఖాన్ మరియు భాను అతయయ లను సతా్ రించార్డ. 

విజేతల పూరి ిజాబితా: 

• ఉతిమ చిప్తిం: నోమాడ్డయ ిండ్ 

• ఉతిమ దర్శ కుడు/దర్శ కుర్ఫలు: ్ యీ జా, 

నోమాడ్డయ ిండ్ 

• ఉతిమ నట: ప్ాన్సస స్ మెక్ డోర్ఫమ ిండ్, 

నోమాడ్డయ ిండ్ 

• ఉతిమ నటుడు: ఆింథోనీ హాపిి న్స , ది ాదర్ 

• ఉతిమ సహాయ నట: యూన్ యుహ్-జింగ్, 

మినారి 

• ఉతిమ సహాయ నటుడు: డేనియల్ కలుయా, 

జుడ్డస్ అిండ్ ది ్ య క్ మెస్సస య 

• ఉత్తమ ఒరిజినల్ క్రా న్ ్ల:ే క్ోమిసింగ్ యంగ్ విమెన్ 

• ఉత్తమ అడాప్టడె్ క్రా న్ ్ల:ే ది ఫాదర్ 

• ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ ఫిల్్ : స్ల్ 

• ఉతిమ ఇింటర్నే షనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ : అనదర్ 

రిండ్ 

• ఉత్తమ ఒరిజినల్ స్ా ర్డ: స్ల్ 

• ఉత్తమ ఒరిజినల్ స్కంగ్: ఫైట్ ఫర్ యు, జుడాస్ 

మరియు ్ ే ్ మెరీ య 

• ఉత్తమ డాకయ మెంటరీ ఫీచర్: మై ఆకె్టరస్ టీచర్ 

• ఉత్తమ డాకయ మెంటరీ షార్ ె: కొలెట్ 

• ఉత్తమ లైవ్ యాక్షన్ షార్ ె: టూ డిశ్ంెట్ స్ట్ంెజరీ్  

 

• ఉత్తమ యానిమేటెడ్ షార్ ె: ఇఫ్ ఎనితంగ్ హపె్ట నీ్  

ఐ లవ్ యు 

• ఉత్తమ సండ్: సండ్ ఆఫ్ మెటల్ 

• ఉత్తమ క్ొడక్షన్ డిజైన్ : మాం్ 

• ఉతిమ సినిమాటోప్రఫీ: మాింక్ 

• ఉత్తమ మేరప్ మరియు హెయిర్ : మా రైనే యొరా  

్ ే ్ ాటమ్ 

• ఉత్తమ కాసె్ట్య మ్ డిజైన్: మా రైనే యొరా  ్ ే ్ 

ాటమ్ 

• ఉత్తమ ఫిల్్  ఎడిటింగ్: సండ్ ఆఫ్ మెటల్ 

• ఉత్తమ విజువల్ ఎఫె్ ెీ : టెనెట్ 

• జీన్ హెరో్షల్స హ్యయ మానిటేరియన్ అవార్డు: 

టైలర్ పెప్ీ 
 

జాతీయ రించాయితీ అవార్డులు 2021 
జాతీయ రంచాయితీ అవార్డులు 2021 ను క్రధాని మోడీ 

క్రదానం చేశార్డ. రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల 

వర్క ఒర బటన్ ్క్ ే్  దావ రా అవార్డు డబ్బు ను (క్గాంట్ీ  

ఇన్ ఎయిడ్ గా) క్రధాని బదిలీ చేయనున్నా ర్డ. ఈ 

మొత్తం నేర్డగా రియల్ టైమ్ లో సంబంధిత్ 

రంచాయితీల ాయ ంక ఖాాక బదిలీ 

చేయబడుతంది. ఇది మొదటిస్కరి క్ార్ంభంచడం 

జరిగంది. 

• జాతీయ రంచాయితీ అవార్డులు 2021 ను ఈ క్క్ంది 

కేటగరీల క్ంద క్రదానం చేస్కతర్డ: 

• దీన్ దయాళ్ ఉాధాయ య్ రంచాయితీ సశక్ తరర్న్ 

పుర్సా ర్ – 224 రించాయతీలకు. 

• న్నన్నజీ దేశ్ ముఖ్ రాస్టరయె గౌర్వ్ క్గామ సభ 

పుర్సా ర్ – 30-ప్ామ రించాయతీలకు. 

• క్గామ రంచాయితీ అభవృది ిక్రణాళిర అవార్డు – 29-

ప్ామ రించాయతీలకు. 

• 30 ప్ామ రించాయితీలకు రించాయితీ అవార్డు 

మరియు 12 ర్ఫష్ట్రస లకు ఇ-రించాయితీ పుర్సి ర్ 

అింతరా్ఫతీయ అింశాలు 
➢ చైనా తన మొటసమొదట మార్స  ర్షవర్ కు ” 

జుర్షింగ్”ా నామకర్ణిం చేసిింది 

• మే నెలలో రడ్ ్ ే నెట్్పై ల్య ండింగ్ క్రయాా నిక్ 

ముందు చైన్న త్న మొటమెొదటి మార్స  ర్షవర్్కు 

“జుర్ఫింగ్” అని లర్డ  
 

ప్టటింెది.  

 

• న్ననిజంగ్్లో జరిగన ఆరో చైన్న అంత్రిక్ష 

దినోత్ీ వంలో చైనా  
 

• నేషనల్ సే్ప స్ అడ్మమ నిష్ట్స్పసషన్ (సిఎన్్ఎస్్ఎ) ఈ 

లర్డను వెలడేించింది. మారీ్  యొరా  చైనీస్ 
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లర్డ, “హుక్స ింగ్” అింటే “ఫైర్ ్ స ర్” అని అర్ంి. 

 

➢ ర్షబోట్ ప్ోటోటైప్ ‘NEO-01’ను ప్రవేశపెటసన చైనా 

• ఆరిజిన్ ్ె స్ అనే అంకర్ సంసథ త్యార్డ చేసిన ఈ 

రోబో లోతైన క్రదేశంలో చినా  ఖగోళ వసుతవులను 

రరిశీలించడం మరియు అంత్రిక్ష శిధిల్ల 

తొలగంపు రదతిలతో క్రయోగాలు చేసుతంది. 

• ఇత్ర్ అంత్రిక్ష నౌరలు వదిలిప్టటినె శిధిల్లను 

సంక్రహంచడానిక్ మరియు దాని విదుయ త్ చోదర 

వయ వసథను ఉరయోగంచి దానిని కాలచ డానిక్ NEO-01 

ఉరయోరరడుతంది. 

జాతీయ వార్లిు 
➢  భార్తదేశిం అింతటా ‘సవ మితావ  రథకిం’ 

విసరి్ణను ప్ార్ింభించిన ప్రధాని మోదీ 

• క్రధాన మంక్త ్శీ ీనరంక్ద మోడీ 2021 ఏప్పిల్ 

24 న జాతీయ రించాయతీ ర్ఫజ్ 

దినోతస విం సిందర్భ ింా “సవ మితావ  రథకిం” 

క్ంద ఇ-క్ారరీ ెకార్డుల రంపిణీని వీడియో 

కానఫ రనీి ంగ్ దావ రా క్ార్ంభంచార్డ. SVAMITVA 

అింటే సర్నవ  ఆఫ్ విలేజర్స  అిండ్ మాయ పిింగ్ విత్ 

ఇింప్పూవైజ్ు  టెకాే లజీ ఇన్ విలేజ్ ఏరియాస్. ఈ 

క్రయోరం మొత్తం దేశవాయ రతంగా SVAMITVA రథరం 

అమలులో ఉనా టే్ల గురితంచినది. ఈ కార్య క్రమంలో 

సుమార్డ 4.09 లక్షల మంది ఆసిత యజమానులక 5 

వేలక పైగా క్గామాలేో ఇ-క్ారరీ ె కార్డులు 

ఇవవ బడాుయి. 

• స్కమాజిర- ఆరిథర స్కధికార్, స్కవ వలంబన రలిగన 

క్గామీణ భార్త్దేశానాి  క్ోత్ీ హంచేందుక కేంక్ద 

ర్ంర రథరంగా 24 ఏప్పిల్ 2020న ప్రధాని 

“సవ మితావ  రథకానిే ” క్ార్ంభంచార్డ. 

వార్లిోయ ని ర్ఫష్ట్రసలు 
➢ ఇ- రించాయతీ అవార్డును కైవసిం చేసుకునే  

ఉతిర్ప్రదేశ్ ర్ఫష్ట్షసిం 

కేటగరీ I లో మొదటి ్స్కథ నంలో ఉనా  ఉతిర్ ప్రదేశ్ 

క్రభుత్వ ం “ఇ- 

 

రించాయతీ పుర్సి ర్ 2021” ను గెలుచుకంది. 

అాస ిం మరియు ఛతిీసఘడ్  రిండవ ్ న నింలో 

ఉిండా, ఒడ్మశా మరియు తమిళనాడు మూడవ 

్ న నింలో ఉనాే యి. క్రత సంవతీ్ ర్ం, కేంక్ద 

రంచాయతీ  

రాజ మంక్తత్వ  శాఖ  రాస్టషెాలక ఈ  అవార్డులను, 

సమాచార్  

స్కంకేతర రరిజాాన్ననాి  రరిష్ంెగా 

ఉరయోగంచుక్టవడం దావ రా ఇది  

క్గామ రంచాయతీలు చే్ రనులపై రర్య వేక్షణ రలిగ 

ఉంట్లంది. 

పుసకిాలు మరియు ర్చయితలు 
“Living Mountain” అనే కొతి పుసకిానేి  అమితవ్ 

ఘోష్ విడుదల చేార్డ 

“ది లివిింగ్ మింటైన్” అనేది ్జాానఠ  అవార్డు 

క్రహీత్ మరియు అంత్రాజతీయంగా క్రసిది ి చందిన  

ర్చయిత్ అమితవ్ ఘోష్ యొరా  కొత్త రథ, దీనిని 

క్టవిడ్  మహమ్ా రి సమయంలో క్వాయడం జరిగంది. 

క్రసుతత్ సమయంలో ఈ  రథ: మానవులు క్రరృతని 

క్రమరదతిలో ఎల్ దోపిడీ చేశార్డ అది రరాయ వర్ణ 

రత్న్ననిక్ ఎల్ దారితీసుతంది అనే హెచచ రికే  ఈ రథ. 
 

జుింా లాహిరి కొతి నవల “Whereabouts” 

• క్రఖాయ త్ అమెరిరన్ ర్చయిత్ జుింా లాహిరి త్న 

కొత్త నవల “Whereabouts” లర్డతో విడుదల చేశార్డ. 

ఈ పుసతరం ఇటాలియన్ నవల ‘Ias Dove Mi Trovo’ 

యొరా  ఆంర ే అనువాదం, దీనిని ర్చయిత్ జుంా 

ల్హరి సవ యంగా క్వాసి 2018 లో క్రచురించార్డ. 

• ఈ నవలను ర్చయిత్ సవ యంగా ఆంరంేలోక్ 

అనువదించార్డ. ఈ పుసతరం 45 ఏళళ క పైగా 

లర్డలేని మహళా రథాన్నయకరాలి గురించి, ఆమె 

త్న జీవిత్ంలో ఎదుర్డకనా  ఒడిదుడుకల గురించి 

ఉంట్లంది. 

 

ాయ ింక్ింగ్/ ఆరికి మరియు వాణిజయ  

అింశాలు 
➢ ష్ట్ైవేట్ ాయ ింకుల ఎిండ్మ & సిఇఒ యొకి  

రదవీకాలానేి  15 సింవతస ర్ఫలకు రరిమితిం 

చేసిన ఆర్.బి.ఐ 

• రిజర్వ  ాయ ింక్ ఆఫ్ ఇిండ్మయా (ఆర్ బిఐ) వాణిజయ  

ాయ ంకల మేనేజింగ్ డైరక సర్ మరియు చీఫ్ 

ఎగ్జకా్యయ టవ్ రదవీకాలానిే  15 సింవతస ర్ఫలకు 

సవరించింది. ఇదే రరిమిత హోల్ టైమ్ 

డైరక సర్ యకు (WTD) కూడా వరితసుతంది. 

 
 

అంటే అదే రదవిలో ఉనా  వయ క్ త 15 సంవతీ్ రాలక 

పైగా ఈ రదవిని నిర్వ హంచలేడు. సవరించిన 

స్ట్చనలు చినా   

• ఫైన్ననీ్  ాయ ంకలు (SFBs) మరియు విదేశీ 

ాయ ంకల యొరా  పూరిత యాజమానయ ంలో ఉనా  

అనిా  స్టపైవేట్ ర్ంర ాయ ంకలక వరితస్కతయి. అయితే, 

భార్త్దేశంలో శాఖలుగా రనిచేసుతనా  విదేశీ 

ాయ ంకలక ఇది వరితంచదు. 
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➢ గోలుమ న్ ాచ్సస  FY22 ాను భార్త దేశ జీడీపీ 

వృదిి అించనాలను 10.5% క్ తగ్జ గించిింది. 

వాల్ స్టరటె్ క్బోరరజ, గోల్ు మన్ స్కచ్సీ  2021-22 ఆరిథర 

సంవతీ్ రానిక్ (FY22) భార్త్దేశం యొరా  జిడిపి 

వృది ి అంచన్నను మునురటి అంచన్న 10.9 శాత్ం 

నుండి 10.5 శాానిక్ సవరించింది. మహమ్ా రి 

కేసుల సంఖయ  ప్టర్రడం మరియు రఠినమైన ల్్ 

డౌన్ లను క్రరటించే అనేర కీలర రాస్టషెాల కార్ణంగా 

దిగువక సవరించడం, త్దావ రా ఆరిథర 

కార్య రల్ాలను క్రభావిత్ం చేసుతంది. 

➢ ఇిండ్మయా యొకి  FY22 జిడ్మపి వృదిి అించనాను 

10.2% క్ సవరిించిన ఆకస ా ర్ ు ఎకనామిక్స  

్గేోబల్ ఫోరాా సింెగ్ సంసథ ఆరీ ఫ ర్ ు ఎరన్నమి్ీ  2021-

22 ఆరినక సింవతస ర్ఫనిక్ భార్తదేశిం ోసిం 

జిడ్మపి వృదిి అించనాను 10.2 శాతానిక్ 

త్గ గంచింది. ఇంత్కముందు ఇది 11.8 శాత్ంగా 

ఉంట్లందని అంచన్న వేసింది.   దీనిక్ రల కార్ణం 

దేశం యొరా  తీక్వమైన ఆరోరయ  భార్ం, బలహీనమైన 

టీకా రట్ల మరియు మహమ్ా రిని 

నియంక్తంచడానిక్ నమ్ దగన క్రభుత్వ  వ్యయ హం 

లేరోవడంపై ఆధార్రడి ఉంట్లంది. 

➢ భార్తదేశ జిడ్మపి వృదిి ర్నటు FY22 లో 11% 

ఉింటుిందని అించనా వేసిన ADB 

• మనీల్ ఆధారిత్ ఆసియా అభవృది ి యా ంక (ADB) 

త్న ాజా ్ఫేాగ్ షిప్ ఆసియా డెవలప్ మెంట్ అవుట్ 

లు్ (ADO) 2021లో భార్త్దేశ ఆరిథర వయ వసథ వృది ి

రట్లను ఈ క్క్ంది విధంగా అంచన్న వేసింది: 

• FY22 (2021-22): 11% 
• FY23 (2022-23): 7% 

• ఎడిబి దేశవాయ రతంగా చేరటినె “బలమైన వాయ క్ీ న్ 

స్టైవ్” పై రట్లను ఆధార్ం చేసుకంది, అయితే, 

ఇటీవల క్టవిడ్ కేసుల  
 
 

 

• ప్టర్డగుదల దేశ ఆరిథర పునర్డదరి్ణను 

“క్రమాదంలో” ఉంచవచచ ని కూడా హెచచ రించింది. 

 

➢ FY21 లో అతయ ధిక కార్పే ర్నట్ ాిండ్ 

ఒరే ిందాలను కుదుర్డచ కునే  సింసనా 

అవతరిించిన హెచ్స్డ్మఎఫ్్సి ాయ ింక్ 

• HDFC ాయ ం్ 2020-21 (FY21) లో కారె్ప రట్ ాండ్ 

ఒరె ందాలను కదుర్డచ కనా  ఉత్తమమైన సంసథగా 

అవత్రించింది. 

• Axis ాయ ం్ రండవ ్స్కథ నంలో, ICICI ాయ ం్ మూడవ 

్స్కథ నంలో ఉన్నా యి. 

• ఏదేమైన్న, FY21 చివరి స్టతైమాసిరంలో, అంటే 

జనవరి-మారిచ  2021 వర్క, కారె్ప రట్ ాండ్ 

ఒరె ందాలలో Axis ాయ ం్ అక్రస్కథ నంలో ఉండగా, 

చివరి స్టతైమాసిరంలో HDFC రండవ ్స్కథ నంలో ఉంది. 

నియామకాలు/రదవి విర్మణలు 
➢ 48వ CJI ా ప్రమాణ స్సవ కార్ిం చేసిన జసిసస్ 

నూతలాట వింకట ర్మణ 

• 24 ఏక్పిల్ 2021 న జసిసె్ నూత్ల్రత వెంరట 

ర్మణ 48 వ క్రధాన న్నయ యమూరితగా (సిజెఐ) క్రమాణ 

రవ కార్ం చేశార్డ. రాస్టష్రెత భవన్్లో జరిగన సంక్షిరత 

కార్య క్రమంలో జసిసె్ ర్మణను రాస్టష్రెత రామ్ న్నథ్ 

క్టవింద్ క్రమాణ రవ కార్ం చేయించార్డ. 

• 2021 ఏక్పిల్ 23 న రదవీవిర్మణ చేసిన జసిసె్ శర్ద్ 

అర్వింద్ ాబ్డు త్ర్డవాత్ ఆయన ాధయ త్లు 

చేరటెాడు. 2022 ఆరసెు 26 వర్క జసిసె్ ర్మణ 

క్రధాన న్నయ యమూరితగా వయ వహరిస్కతర్డ. 

➢ UNICEF గుడ్ విల్ అింాసిడర్ డేవిడ్ బెకాహిం 

ప్రరించ వాక్స నేషన్ కార్య ప్కమానిక్ ాధ్య త 

వహిసిునాే ర్డ 

టీకాపై విశావ స్కనాి  క్లరపించడానిక్ మరియు 

క్రరంచవాయ రతంగా ఉనా  త్లిదేంక్డులను త్మ 

పిలలేక క్ాణాంత్ర వాయ ధుల నుండి కాాడడానిక్ 

టీకాలు వే్ విధంగా  క్ోత్ీ హంచడానిక్ క్రరంచ 

కార్క్రమానిా   యునిసెఫ్ గుడ్మవ ల్ అింాసిడర్ 

డేవిడ్ బెకాహిం ముందుంచార్డ. 

 
 
 
 

➢ NCDEX యొకి  నూతన MD & CEO ా అర్డణ్ ర్స్ప ి

నియామకిం 

• 5 సంవత్ీ రాల కాల్నిక్ నేషనల్ కమోడ్మటీ అిండ్ 

డెరివేటవ్స   

        ఎక్సస ఛ ింజ్ లిమిటెడ్ (NCDEX) యొరా  ఎండి 

మరియు సిఇఒగా అర్డణ్ ర్ఫస్స్ను 

నియమించడానిక్ మారా ట్ రగుయ లేటర్ణ్ 

సెక్యయ రిటీస్ అిండ్ ఎక్సస ఛ ింజ్ బోర్ు ఆఫ్ 

ఇిండ్మయా (SEBI) అనుమత ఇచిచ ంది. 

• ఈయన  క్రసుతత్ం నేషనల్ డెయిీ 

డెవలప్్మెింట్ బోర్ు (ఎన్్డ్మడ్మబి)లో ఎగ జకూయ టివ్ 

ైరరరె్్గా ాధయ త్లు వహసుతనా్న ర్డ  మరియు NDDB 

క్ ముందు, ఐడిఎఫ్్సి ఫస్ ెాయ ం్, క్టట్ మహీంక్దా 

ాయ ం్, నార్ు, ఎసిసి సిమెంట్, మరియు 

ల్భాలక్షలేని ఎనిజఓ ఐఆర్్ఎఫ్్టి వంటి సంసథలతో 

రలిసి రనిచేశార్డ. 

➢ ASICS ప్ాిండ్ ప్రచార్కుడ్మా ప్క్కెటర్ ర్వీింప్ద 

జడేజా 
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• భార్త్ క్క్కెట్ జటె్ల మరియు చన్నా  స్ట్రర్ క్ంగీ్ ్ 

ఆల్ రండర్ ర్వీంక్ద జడేజాను,  త్న క్ాండ్ 

అంాసిడర్్గా నియమించినటే్ల జాన్ క్కీడా 

దుసుతల  క్ాండ్ ASICS  క్రరటించింది. ర్నిా ంగ్ 

కేటగరి  యొరా  క్రచారానిక్ గాను ఈ  సంసథ దృషి ె

స్కరించినది. 

• ASICS వివిధ ర్కాలైన క్కీడలలో క్రతభావంతలైన 

యువ మరియు ాజా ఆటగాళళ తో రలిసి 

రనిచేస్తంది. భార్త్దేశంలో, ASICS ను 

నట్లడు టైరర్ క్షాఫ్ క్రచార్ం చేసుతనా్న ర్డ. 

ఆసియాలో, ASICS క్రసుతత్ం భార్త్దేశం, ్శీలీంర 

మరియు భూటాన్ అంత్టా 55 క్ పైగా దుకాణాలను 

రలిగ ఉంది. 

➢ ోతి ఆరినక కార్య దరిశ ా టీవీ సోమనాథన్ 

• కొతి ఆరినక కార్య దరిశ ా ట.వి సోమనాథన్ 

నియామకానిక్ కేబినెట్ నియామర రమిటీ (ACC) 

ఆమోదం తెలిపింది. ఫిక్బవరి 2021 లో అజయ్ 

భూషణ్ ాిండే ్ న నింలో ఆయన 

నియమితలవుార్డ. 

• త్మిళన్నడు కేడర్ యొరా  1987 ాయ చ్స IAS అధికారి 

స్మన్నథన్ క్రసుతత్ం ఆరిథర మంక్తత్వ  శాఖ వయ య 

శాఖ కార్య దరిశ గా రనిచేసుతనా్న ర్డ. 

ర్క్షణ ర్ింర వార్లిు 
 
 

➢  
 

➢ 19 వ ఇిండ్మయా-ప్రించ్స నావికా దళ వాయ యామిం 

“వర్డణ” ప్ార్ింభిం 

2021 ఏప్పిల్ 25 నుిండ్మ 27 వర్క అరబియా 

సముక్దంలో నిర్వ హంచిన భార్త్ మరియు క్ఫెంచ్స 

నేవీ ద్వవ ాక్షిర వాయ యామం  

‘వర్డణ -2021‘ యొరా  19 వ ఎడ్మషన్. మూడు రోజుల 

వాయ యామం సందర్భ ంగా, రండు న్నవికాదళాల 

యూనిటే్ల సముక్దంలో ఉనా త్ ్స్కథయి-న్నవికాదళ 

కార్య రల్ాలను చేరటెాయి. 

➢ ఎల్.సి.ఎ తేజస్ దావ ర్ఫ ైథాన్-5 ఎయిర్ టు 

ఎయిర్ మిసైస ల్ యొకి  తొలి ప్టయల్ ను 

నిర్వ హిించిన డ్మ.ఆర్.డ్మ.ఒ 

• డిఫెన్ీ  రీసెర్చ  అండ్ డెవలప్ మెంట్ ఆర్ గన్నజేష్న్ 

(డిఆర్ డిఒ), గోవాలోని తేజస్ ఎయిర్ క్కాఫ్ ెనుంచి 5వ 

త్ర్ం పైథాన్-5 ఎయిర్ టూ ఎయిర్ 

మిస్సీ ల్ (ఏఏఎం)ను విజయవంత్ంగా రరీక్షించింది. 

• పైథాన్ -5 ఎయిర్-ట్ల-ఎయిర్ క్షిరణి (AAM) ను 

ఇక్జాయెల్ యొరా  రాఫెల్ అడావ నీ్ ్ డిఫెనీ్  

సిసమీె్  త్యార్డ చేసింది మరియు ఇది 

క్రరంచంలోనే అత్య ంత్ అధున్నత్న గైడెడ్ 

క్షిరణులలో ఒరటి. 

 

అవార్డులు మరియు గురిిింపులు 
➢ ‘వైల్ు ఇనేో వేటర్ అవార్డు’ పిందిన మొటసమొదట 

భార్తీయ మహిళా కృతి కర్ింత్ 

బంరళూర్డ కేంక్దంగా రనిచేసుతనా  వైల్ు్లైఫ్ ్సడెీస్ 

(సిడబ్బేయ ఎస్) లోని చీఫ్ రనజరవ ష్న్ స్సంటిస్ ె

డ్డక సర్ కృతి కె కర్ఫింత్ 2021 ‘విల్ు ఇనోే వేటర్ 

అవార్డు’కు తొలి భార్తీయ, ఆసియా 

మహిళా ఎింపికయాయ ర్డ. ‘‘ విల్ు ఎలిమెంట్ీ  

ఫండేష్న్ ’’ ఈ పుర్సా్క రానిా  అందిసుతంది. ఈ సంసథ 

“ క్రరంచ సుసిథర్త్ మరియు రరిర్క్షణక 

రరిషాా రాలను గురితంచడానిక్” ఆవిషా్ ర్ తలు, 

న్నయ యవాదులు మరియు భారస్కవ ముల కూటమిని 

ఇది ఐరయ ం చేసుతంది. 

ర్ఫయ ింకులు మరియు నివేదికలు 
➢ 2020లో అతయ ధిక సైనిక వయ య దేశాలలో 

మూడవ ్ న నింలో ఉనే  భార్త్. 

• 2021 ఏక్పిల్ 26 న ్సె్క్్హోమ్ ఇంటరా ష్నల్ ఠస్ 

రీసెర్చ  ఇనిసిటెూయ ట్ (SIPRI) క్రచురించిన ‘SIPRI 

మిలిటరీ ఎ్ీ ్ప్టండిచర్ డేటాబ్డస్’ లర్డతో కొత్త 

నివేదిర క్రకార్ం 2020 లో  
 

భార్తదేశిం ప్రరించింలో మూడవ అతిపెదద 

సైనిక వయ యిం చే్ ్స్కథన్ననాి  నిలుపుకంది. 

• కొత్త నివేదిర క్రకార్ం, 2020 లో మొదట ఐదు 

దేశాలలో యునైటెడ్ ్స్పసట్స  (778 బిలియన్ 

డ్డలర్డయ), చైనా (252 బిలియన్ డ్డలర్డయ), 

భార్తదేశిం (72.9 బిలియన్ డ్డలర్డయ), ర్రయ  

(61.7 బిలియన్ డ్డలర్డయ) మరియు యునైటెడ్ 

క్ింగ్్డమ్ (59.2 బిలియన్ డ్డలర్డయ). 

➢ చాిండయర్ గుడ్ రవరే్ మెింట్ ఇిండెక్స  2021 లో 

భార్తదేశిం 49వ ్ న నింలో నిలిచిింది 

చాిండయర్ గుడ్ రవరే్ మెింట్ ఇిండెక్స  (సిజిజిఐ) 

2021 లో 104 దేశాలలో భార్తదేశిం 49 వ 

్ న నింలో నిలిచిింది. సిజిజిఐ ఇండె్ీ  2021 

లో ఫినే్నండ్ అక్రస్కథ నంలో మరియు వనిజులా 104-

చివరి ్ న నింలో ఉంది. 

సూచిక 

• ర్ఫయ ింక్ 1: ఫినాయ ిండ్ 

• ర్ఫయ ింక్ 2: సివ టార్ఫయ ిండ్ 

• ర్ఫయ ింక్ 3: సిింరపూర్ 

• ర్ఫయ ింక్ 4: న్సదర్ఫయ ిండ్స  

• ర్ఫయ ింక్ 5: డీమారి్  
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ప్ీడ్డ విశేరలు 
➢ 12 వ ారిస లోనా ఓపెన్ టైటల్్ను కైవసిం 

చేసుకునే  ర్ఫరల్ నాదల్ 

ర్ఫరల్ నాదల్ 6-4, 6-7, 7-5 తేడాతో ్సెసా నోస్ 

సిటస ాస్్ను ఓడ్మించి త్న 12 వ ారిస లోనా 

ఓపెన్ టైటల్్ను గెలుచుకనా్న డు. ఇది న్నదల్ 

కెరీరోే  87 వ టైటిల్, మరియు ఈ మటిపెై అత్నిక్ 

ఇది 61 వ టైటిల్. న్నదల్ 12 లేదా అంత్రంటే 

ఎకా వ టైటిళనేు కైవసం చేసుకనా  రండవ 

టోరా్ మెంట్ ఇది. 13 స్కరే్డ రోల్ండ్ గారోస్ 

ఛంపియన్ అయిన ఇత్ను రడెక్స  ఎటపి 

ర్ఫయ ింక్ింగ్స ్లో 2 వ ్ న నానిక్ చేర్డకంటాడు. 
 

➢ మాించెససర్ సిటీ లీగ్ కప్ ఫుట్్ా ల్ 

టోరే్ మెింట్్ను గెలుచుకుింది 

వెంబ్లలేో నిరాశరరిచిన టోటెనా్నమ్ హాట్లీ ె ర్ 

జటె్లపై మాంచసరె్ సిటీ వర్డసగా న్నలుగోస్కరి లీగ్ 

రపుా  గెలుచుకంది. సిటీ   

 

యొరా  విజయం 1980 ల క్ార్ంభంలో వర్డసగా 

న్నలుగు సంవత్ీ రాలు ోటీని గెలిచిన లివర్్పూల్ 

స్కధించిన విజయానిక్ సమానం చేసింది. 
 

ముఖ్య మైన తేదీలు 
ప్రరించ మలేరియా దినోతస విం: 25 ఏప్పిల్ 

• మలేరియాను నియంక్తంచడానిక్ క్రరంచవాయ రతంగా 

క్రజలు చేసుతనా  రృషిని గురితంచడానిక్ క్రరంచ 

మలేరియా దినోత్ీ వం (WMD) క్రత 

సంవతీ్ ర్ం ఏక్పిల్ 25 న క్రరంచవాయ రతంగా 

జర్డపుకంటార్డ. 

• WHO యొరా  నిర్ణయాత్్ ర సంసథ అయిన వర్ల్ు హెల్త 

అసెంబ్ల(ేక్రరంచ ఆరోరయ  అసెంబ్ల)ే యొరా  60 వ 

సమావేశంలో మే 2007 లో ఈ ర్షజును 

రూపిందిించబడ్మింది. 

• క్రరంచ మలేరియా దినోత్ీ వం 2021 యొరా  

నేరధ్య ిం – ‘ీచిింగ్ ది జీర్ష మలేరియా 

టారగట్(జీర్ష మలేరియా లక్ష్యయ నిే  చేర్డోవడిం)’. 

 

అింతరా్ఫతీయ ప్రతినిధుల దినోతస విం : 25 

ఏప్పిల్ 

• అంత్రాజతీయ క్రతనిధుల దినోతీ్ వం క్రత 

సంవతీ్ ర్ం ఏప్పిల్ 25 న క్రరంచవాయ రతంగా 

జర్డపుకంటార్డ. ఐరయ రాజయ సమితక్ సభయ  దేశాల 

క్రతనిధులు మరియు క్రతనిధుల ాక్త్పై అవగాహన 

ప్టంచడానిక్ ఈ రోజును జర్డపుకంటార్డ. 

• 2 ఏక్పిల్ 2019న ఐరయ రాజయ సమిత జనర్ల్ 

అసెంబ్ల ే(UNGA) ఏప్పిల్ 25ను అింతరా్ఫతీయ 

డెలిగేట్స  డే(అంత్రాజతీయ క్రతనిధుల 

దినోత్ీ వం)గా క్రరటించింది. 

 

ప్రరించ మేధో సింరతిి దినోతస విం : 26 ఏప్పిల్ 

• క్రరంచ మేధో సంరతత దినోత్ీ వం క్రత 

సంవతీ్ ర్ం ఏప్పిల్ 26 న క్రరంచవాయ రతంగా 

జర్డపుకంటార్డ. 2000 లో ప్రరించ మేధో సింరతిి 

సింసన (WIPO) దీనిని ్ న పిించిింది 

• క్రరంచ మేధో సంరతత దినోతీ్ వం యొరా  నేరధ్య ిం 

: ‘మేధో సింరతిి మరియు చినే  వాయ ార్ఫలు: 

మారి ట్్కు పెదద ఆలోచనలతో ముిందుకు 

ర్ఫవడిం’. 

 

అింతరా్ఫతీయ చెరే్ష బిల్ విరే తి్త ామ ర్క 

దినోతస విం : 26 ఏప్పిల్ 

• 1986 చెరే్ష బిల్ విరతి్త యొరా  రరిణామాలు 

మరియు  
 

స్కధార్ణంగా అణుశక్ త క్రమాదాల గురించి 

అవగాహన ప్టంచడానిక్ క్రత సంవత్ీ ర్ం ఏక్పిల్ 

26 న అంత్రాజతీయ చరాో బిల్ 

విరతత స్్క ర్ర దినోత్ీ వానిా  జర్డపుకంటార్డ. 

• ఐరయ రాజయ సమిత (యుఎన్) 1986 అణు విరతత 30 వ 

వారికి్టతీ్ వం సందర్భ ంగా ఏక్పిల్ 26, 2016 న 

క్రరటించింది. 1986 లో ఈ 

ర్షజున, ఉప్కెయిన్్లోని చెరే్ష బిల్ అణు విదుయ త్ 

క్సింప్దింలో వినాశకర్మైన రరిణామాలతో ఒక 

రియాక సర్ పేలిింది. 

 

రని ప్రదేశాలలో భప్దత మరియు ఆర్షరయ ిం 

కొర్కు ప్రరించ దినోతస విం : 28 ఏప్పిల్ 

క్రత సంవత్ీ ర్ం ఏక్పిల్ 28న క్రరంచవాయ రతంగా 

రని క్రదేశాలలో భక్దత్ మరియు ఆరోరయ ం కొర్క 

క్రరంచ దినోతీ్ వంను జర్డపుకంటార్డ. 

క్రరంచవాయ రతంగా వృతతరర్మైన క్రమాదాలు 

మరియు వాయ ధుల నివార్ణను క్ోత్ీ హంచడానిక్ 

మరియు రనిక్ాంత్ంలో ఆరోరయ ం మరియు 

భక్దత్ను ధృవీరరించడం కొర్క అవగాహన 

ప్టంొందించడానిక్ ఈ రోజును జర్డపుకంటార్డ. 

2021 యొకి  నేరధ్య ిం “సింక్షోభాలను 

ఊహిించిండ్మ మరియు ప్రతిసే ిందిించిండ్మ – 

్సినతి నా రక వృతిిరర్మైన భప్దత మరియు 

ఆర్షరయ  వయ వసనలలో పెటుసబడ్మ పెటసడిం”. 

 

➢ అింతరా్ఫతీయ నృతయ  దినోతస వానిే  క్రత 
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సంవతీ్ ర్ం ఏప్పిల్ 29 న క్రరంచవాయ రతంగా 

జర్డపుకంటార్డ. ఈ రోజు నృత్య ం యొరా  విలువ 

మరియు క్ాముఖయ త్ను జర్డపుకనే రోజు మరియు 

ఈ రోజున  ఈవెంటే్ల మరియు ఉత్ీ వాల దావ రా ఈ 

రళారూరంలో ాల్గగనడం మరియు విదయ ను 

క్ోత్ీ హంచడం జర్డగుతంది.ఆధునిర ాయ లెట్ 

సృషిరెర్ తగా క్రసిది ి చందిన జీన్-జారజస్ 

నోవెక్ర (1727-1810) జన్ దిన్ననిా  

స్ట్చిసుతనా ందున ఏక్పిల్ 29 వ రోజు ఎంపిర 

చేయబడింది. 

ఆయురమ న్ భార్త్ దివాస్: ఏప్పిల్ 30 

• క్రత సంవత్ీ ర్ం, "ఆయురమ న్ భార్త్ దివాస్" 

ఏప్పిల్ 30 న భార్త్దేశంలో జర్డపుకంటార్డ. 

ఆయుష్ా న్ భార్త్ దివాస్ రండు మిష్నేు 

స్కధించడానిక్ జర్డపుకంటార్డ. దీనిని పేదలకు 

ఆర్షరయ ిం మరియు సవ సనతను 

పెింపిందిించడ్డనిక్ మరియు వారిక్ బీమా 

ప్రయోజనాలను అిందిించడ్డనిక్ గురిిింపుా  

జర్డపుకుింటార్డ. 

 

• ఈ రథకానిా  2018 ఏక్పిల్్లో క్రధాని నరంక్ద మోడీ 

క్ార్ంభంచార్డ. 

• ఆరోరయ  మరియు కట్లంబ సంక్షేమ మంక్తత్వ  శాఖ 

క్రకార్ం, ఆయుష్ా న్ భార్త్ రథరం ఇరె టివర్క 

75,532 ఆయురమ న్ భార్త్ ఆర్షరయ  మరియు 

సింర్క్షణ క్సింప్దాలను అమలు చేసిింది. ఇది 2022 

నాటక్ 1.5 లక్షల ఆర్షరయ  మరియు సింర్క్షణ 

క్సింప్దాలు లక్షయ ింా ఏరెా ట్ల చేయాలని 

నిర్ణయించింది. 

అింతరా్ఫతీయ జాజ్(jazz) దినోతస విం: 30 ఏప్పిల్ 

• జాజ యొరా  క్ాముఖయ త్ను మరియు 

క్రరంచవాయ రతంగా అనిా  మూలలేో క్రజలను ఏరం 

చేయడంలో దాని దౌత్య  ాక్త్ను ఎతతచూరడానిక్ క్రత 

సంవతీ్ ర్ం ఏప్పిల్ 30 న అింతరా్ఫతీయ జాజ్ 

దినోతస వానిే  జర్డపుకంటార్డ. 

• జాజ్ పియానిస్స మరియు UNESCO గుడ్మవ ల్ 

అింాసిడర్ హెీీ  హానాి క్ ఆలోచనపై ఈ రోజు 

సృషింెచబడింది. 

మర్ణాలు 
➢ సుప్పీింోర్డస నాయ యమూరి ి జసిసస్ మోహన్ ఎిం 

శాింతనగౌడర్ కనుే మూశార్డ. జసిసె్ 

శాంత్నగౌడర్్ను ఫిక్బవరి 17, 2017 న సుక్ఠంక్టరె్డ 

న్నయ యమూరితగా క్రమాణరవ కార్ం చేస్కర్డ. ఆయన 

2023 మే 5 వర్క రదవిలో కొనస్కరవలసి ఉంది. 

➢ భార్త్దేశంలోని ‘బన్నర్స్ ఘరాన్న’ నుండి ప్రఖాయ త 

హిిందుాినీ శాష్ట్స్సయి ాయకుడు రిండ్మట్ ర్ఫజన్ 

మిప్శా రనాు మూశార్డ. అత్ను భార్తీయ శాస్టరతయ 

గానం యొరా  ఖాయ ల్ శైలిలో ాయకుడు. మిక్శాక 

2007 లో రళా ర్ంరంలో రద్  భూష్ణ్ అవార్డు 

మరియు  సంగీత్ న్నట్ అకాడమీ అవార్డు, గాంధర్వ  

జాతీయ అవార్డు మరియు జాతీయ ానీే న్ సమ్ న్ 

అవార్డులు కూడా లభంచాయి. 

➢ ోప్ఖాన్్లో 1998 లో జరిగన అణు రరీక్షలేో 

చపుె క్టదగన ాక్త్ ోషించిన భార్త అణు 

శాష్ట్సవిేతి కృషణమూరి ి సంానం రనాు మూశార్డ. 

అత్ను డ్మరన్స  ీసెర్చ  అిండ్ డెవలప్్మెింట్ 

ఆర్గనైజేషన్ (DRDO), డ్మార్స మెింట్ ఆఫ్ అటామిక్ 

ఎనీ ా(DAE) మరియు ఇనిస ిట్యయ ట్ ఫర్ డ్మరన్స  

్ససడీస్ అిండ్ ఎనలైజెస్ (IDSA) లతో ాగా 

అనుబంధం రలిగ ఉనా్న డు. 

 

➢ మార్డతి సుజుక్ మాజీ మేనేజిింగ్ డైరక సర్ 

జరదీష్ ఖ్తిర్ కనేు మూశార్డ. అత్ను 1993 

నుండి 2007 వర్క  
 

మార్డత సుజుక్ ఇండియా లిమిటెడ్్లో రనిచేశాడు. 

మార్డతని భార్త్దేశపు అతప్టద ి కార్ ే సంసథగా 

్స్కథ పించిన ఘనత్ ఆయనది. 

➢ క్రముఖ గుజర్ఫతీ కవి, జానరద 

ాయకుడు దాదుదన్ ప్రతా దా న్ 

ాధ్వవ  కనుే మూశార్డ. ఆయన వయసు 80 

సంవతీ్ రాలు. అతనేి  కవి పితామహ అని కూడా 

పిలుస్కతర్డ. స్కహత్య ం మరియు విదయ లో ఆయన 

చేసిన రృషిక్ గాను 2021 లో రద్ శీ ీ

అవార్డు లభంచింది. అంతేకాకండా, అత్ను 15 

గుజరాతీ చిక్ాలక ాటలు రాశాడు. 

➢ క్రఖాయ త్ భార్తీయ విదాయ వేత్త,  ఒడ్మయా మరియు 

ఆింర యింలో ర్చనలు చేసిన ప్రముఖ్ కాలమిస్స 

మరియు గొరే  ర్చయిత,  మనోజ్ 

దాస్ కనుే మూశార్డ. దాస్ యొరా  మొదటి పుసతరం 

ఒడియాలోని ‘సతవిదర్ఫ అర్నిాడ’ అనే కవితవ ిం, 

ఇది  అత్ను ఉనా త్ ా శాలలో ఉనా పుె డు 

క్రచురించబడింది. స్కహత్య ం మరియు 

విదాయ ర్ంరంలో చేసిన రృషిక్ 2001 లో రద్ శీ,ీ 2020 

లో రద్  భూష్ణ్ తో సతా్ రించార్డ. 

➢ అమెరిరన్ వ్యయ మగామి, మైఖేల్ కాలిన్స , చంక్దుడి 

పైక్ అోలో 11 మిషన్ క్టసం వెళిళ న  రమాండ్ 

మాడ్యయ ల్ పైలట్, కాయ నీ రోత ోరాడిన త్ర్డవాత్ 

రనాు మూశార్డ. 1969 లో ముగుగర్డ వయ కతల అోలో 

11 సిబు ంది మిష్న్ సమయంలో, కాలిన్స  కమాిండ్ 

మాడ్యయ ల్్ చోధ్కుడ్మా ఉండగా, మిరా ఇదరి్డ 
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సభుయ లు, నీల్ ఆర్మ ్ష్ట్ సా ింగ్ మరియు బజ్ ఆష్ట్లిున్ 

చింప్దునిై నడ్మచిన మొదట మానవులుా 

గురితంపు ొందార్డ. కాలినీ్  త్న జీవిత్ంలో ఏడు 

సంవతీ్ రాలు న్నస్కతో వ్యయ మగామిగా రనిచేస్కడు. 

ఇతర్ వార్లిు 
➢ IIT-M వదద భార్తదేశిం యొకి  మొటసమొదట 3D 

దావ ర్ఫ ముప్దిింరబడ్మన ఇింటని ప్ార్ింభించిన 

నిర్మ లా స్సతార్ఫమన్. 

ఇిండ్మయన్ ఇనిస ిట్యయ ట్ ఆఫ్ టెకేా లజీ-

మప్దాస్ (ఐఐట-ఎిం) లో కేంక్ద ఆరిథర మంక్త 

నిర్మ ల స్సతార్ఫమన్ భార్త్దేశంలో మొదటి 3D 

క్పింటెడ్ హౌస్్ను క్ార్ంభంచార్డ. ఈ 3D క్పింటెడ్ 

హౌస్ యొరా  భావనను మాజీ ఐఐటి-ఎమ్ పూర్వ  

విదాయ ర్డథలు రూొందించార్డ. ‘కాింప్ీట్ 3D 

ప్పిింటింగ్’ ాింక్సతిక రరిజాానానేి ఉరయోగంచి 

600 చదర్పు అడుగుల విరతర్ ణంలో ఒకే అంత్సుత రల 

ఇంటిని కేవలం ఐదు రోజులేో నిర్ి ంచార్డ. 

 

➢ అలీే నియాలో సైనిక వాయ యామాలను 

ప్ార్ింభించిన నాటో(NATO) 

ఉత్తర్ అటేాంటి్ క్టీటీ ఆర్ గన్నజేష్న్ (న్నటో) 

అలేు నియాలో "డ్మరిండర్-యూర్ప్ 21" ను ఉమ్ డి 

స్సనిర విన్నయ స్కలను క్ార్ంభంచింది, రశిచ మ 

ాలా నలేో రండవ క్రరంచ యుదంి త్ర్డవాత్ 

యున్నటెడ్ ్ టె్ీ  మరియు ఇత్ర్ దేశాల నుండి 

వేల్ది స్సనిర దళాలు ఈ విన్నయ స్కలలో 

ాల్గగంట్లనా్న యి. జాయింట్ ల్జిసిె్ ీ  సముక్దాలపై 

జరిగే  కార్య రల్ాలపై , డిఫెండర్-యూర్ప్ 21 

వాయ యామంలో అలేు నియా కీలర ాక్త్ ోషిస్తంది. 

 

ముఖ్య మైన ్ స టక్ అింశాలు: 
• క్రరంచ మేధో సంరతత సంసథ క్రధాన కారాయ లయం: 

జెనీవా, సివ టజరేాండ్. 

• క్రరంచ మేధో సంరతత సంసథ రఈఓ: డారన్ టాంగ్. 

• యునిసెఫ్ క్రధాన కారాయ లయం: నూయ యారా్ , 

యున్నటెడ్ ్ టె్ీ  ఆఫ్ అమెరికా. 

• యునిసెఫ్ ఎగ జకూయ టివ్ ైరరరె్: హెక్నిటెా హెచ్స. ఫోర్. 

• ముఖయ మైన ్సె్కటి్ అంశాలు: 

• చైన్నరాజధాని:బ్లజింగ్. 

• చైన్న రరనీీ : రని్ నిు . 

• ఆర్్బిఐ 25 వ రవరా్ ర్: శక్ తకాంత్ దాస్; 

• క్రధాన కారాయ లయం: ముంబై; 

• ్స్కథ పించబడింది: 1 ఏక్పిల్ 1935, క్టల్్రా. 

• యుపి రాజధాని : లక్టా  

• యుపి రవరా్ ర్: ఆనందీబన్ రటేల్ 

• యూఠ ముఖయ మంక్త: యోగ ఆదిత్య న్నథ్. 

• ఇంటరా ష్నల్ లేబర్ ఆర్ గన్నజేష్న్ క్రధాన 

కారాయ లయం: జెనీవా, సివ టజరేాండ్. 

• ఇంటరా ష్నల్ లేబర్ ఆర్ గన్నజేష్న్ అధయ క్షుడు: గై 

రైడర్. 

• ఇంటరా ష్నల్ లేబర్ ఆర్ గన్నజేష్న్ ్స్కథ పించబడింది: 

1919. 

• ADB అధయ క్షుడు: మస్కట్లీ గు అసరవా; క్రధాన 

కారాయ లయం: మనీల్, ఫిలిఠె నీ్ . 

• ADB ్స్కథ పించబడింది: 9 డిసెంబర్ 1966. 

• ఇంటరా ష్నల్ థియేటర్ ఇనీి ిటూయ ట్ 

్స్కథ పించబడింది: 

• ఇంటరా ష్నల్ థియేటర్ ఇనిసిటెూయ ట్ యొరా  

క్రధాన కారాయ లయం: ారిస్, క్ఫానీ్ . 

• HDFC ాయ ం్ క్రధాన కారాయ లయం: ముంబై, 

మహారాస్టష్.ె 

• HDFC ాయ ం్ ఎండి మరియు సిఇఒ: స్కషిధర్ 

జరదీష్ (ఆదిత్య  పురి త్ర్డవాత్). 

• HDFC ాయ ం్ యొరా  టాయ గ్ లైన్: We understand 

your world. 

• UNESCO ైరరరె్ జనర్ల్: ఆక్డీ అజౌలే. 

• UNESCO ఏరెా ట్ల: 4 నవంబర్ 

• UNESCO క్రధాన కారాయ లయం: ారిస్, క్ఫానీ్ . 
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