Weekly One Liners 2nd May to 8th of May 2021

అంతర్జాతీయ అంశాలు
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‘2+2 మంత్రితవ స్థాయి చర్చ లు’ జర్పనున్న
భార్త్ మరియు ర్ష్యా
ఇరు దేశాల మధ్య విదేశాాంగ, రక్షణ మాంత్రిత్వ
స్థాయిలో ‘2 + 2 మాంత్రిత్వ స్థాయిల చరచ ల’ ఏర్పా టుకు
భారత్, రష్యయ అాంగీకరాంచాల. భారత్దేశాం ‘2 + 2
మాంత్రిత్వ స్థాయిల చరచ ’ యాంత్రరాంగాన్ని ఏర్పా టు
చేసిన 4వ మరయు 1 వ నాన్-క్వవ డ్ సభ్య దేశాం రష్యయ .
అమెరక్వ,
జపాన్,
ఆస్ట్రలి
ే యాతో
భారత్దేశాం
ఇలాంటి విధానాన్ని అనుసరస్త ాంది. ఇది భారత్ &
రష్యయ మధ్య ద్వవ పాక్షిక వ్యయ హాత్మ క భాగావ మ్యయ న్ని
పాంచుతాందన్న భావిస్తతనాి రు.
భార్త్, యుకె ద్వవ పాక్షిక వాణిజా భాగావ మా ం
కోసం 10 సంవతస ర్జల రోడస్థమ్యా పస్థను
ఆవిష్క రించాి.
భారత్ త్రరధాన్న స్థర ీ నరాంత్రద మోడీ మరయు త్రిటిష్
త్రరధాన్న
బోరస్
జానస న్
వరుచ వల్
సమ్మమ ట్
సమ్యవేశాన్ని
న్నరవ హాంచారు.ఈ
సమ్యవేశాంో,ఇరువురు నాయకులు భారత్-యుకె
ద్వవ పాక్షిక
సాంబాంధాన్ని
సమత్రగ
వ్యయ హాత్మ క
భాగావ మ్యయ న్ని
పాంచడాన్నకి
త్రరిష్యేత్మ క
10
సాంవత్స ర్పల రహదార రటాన్ని ఆవిష్క రాంచారు. UK
త్రరధాన మాంత్రి బోరస్ జానస న్ £1 ిలియన్ విలువైన
కొత్త ఇాండియా-యుకె
వాణిజయ
పటుేబడులను
త్రరకటిాంచారు.
భారత్దేశాం మరయు యుకె తొమ్మమ ది ఒరా ాందాలను
కుదురుచ కునాి ల.
ఈ ఒరా ాందాలు త్రరధానాంగా వలస మరయు
చలనరలత్,
డిజిటల్
మరయు
టెక్వి లజీ,
టెలికమ్యయ న్నకేష్న్స , శకి త మరయు మాందులు,
ఉత్రగవాద
న్నరోధ్కత్
వాంటి
రాంగాలకు
సాంబాంధాంచినవి, అాంతేక్వకుాండా పునరురా దకత్
త కొత్త భాగావ మయ ాం దావ ర్ప వారవరణ
మరయు శకిపై
మ్యరుా లను
ఎదురోక వడాంో
సహక్వర్పన్ని
పాంచడాన్నకి అాంగీకరాంచాల.
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గిరజనులకు వార ఉత్ా తతలు మరయు ఉత్ా తతలో
విలువ పరుగుదలకు మదత
ద
ఇవవ డాం దావ ర్ప
గిరజనుల అభివృదిి మరయు ఉపాధ ఉత్ా ిత
ఉాంటుాంది. ఈ త్రపాజెక్ ే కిాంద, ర్కాండు సాంసలు
యి
కలిసి
రన్నచేాతల.
ఫేస్బు క్ భార్తదేశంలో వాక్సస న్ ను కనుగొనే
ఉపకర్ణన్ను మొబైల్ ఆప లో త్రపవేసపెట్ను
ట న్న ద్ధ
భారత్ త్రరభుత్వ
భాగావ మయ ాంతో, ఫేస్స్థబుక్ త్న
వాయ కిస న్ ఫాండర్ ాధ్నాన్ని భారత్దేశాంో ఫేస్స్థబుక్
మొబైల్ యాపస్థో 17 భాష్ోో అాందుబాటుో ఉాంచడాం
త్రపారాంభిస్తతాంది,
వాయ కిస న్
పాందడాన్నకి
సమీర
ర
త్రరదేశాలను
గు తాంచడాంో
త్రరజలకు
ఇది
సహాయరడుతాంది.
ఈ ాధ్నాంో, వాయ కిస న్ సాంటర్ స్థాయినాలు మరయు
వాటి రన్న గాంటలను ఆరోగా
మరియు కుటంబ
సంక్షేమ మంత్రితవ శాఖ (MoHFW) న్నర ణలస్తతాంది .
వర్చసగా 3వారి పశ్చచ మ బంగాల్ CM గా త్రపమ్యణ
స్వవ కార్ం చేసిన్ మమతా బన్ర్జ ా
ర్పస్ట్ష్ాం
ే ోన్న కొన్ని త్రపాాంరోో తీత్రవమైన కోవిడ్ త్రరభావాం
మరయు ఎన్ని కల అనాంత్ర హాంస త్రువాత్ మమర
బెనర్జ ీ మూడవారి రశ్చచ మ బెాంగాల్ ముఖ్య మాంత్రిగా
త్రరమ్యణ స్వవ క్వరాం చేశారు.
మమర బెనర్జ ీ బెాంగాల్ ఎన్ని కోో ఘన విజయాం
ాధాంచి
వరుసగా
మ్యడోార
విజయాం
ట్
ాధాంచారు. తృణమూల్ 292
స్వ లలో
213
గెలుచుకోగా, దాని బలమైన్ త్రపతా రి య బిజెపి 77
స్వట్తో
ల రండవ స్థాయన్ంలో నిలచంద్ధ.

జాతీయ వార్ తలు

•

గిరిజన్ అభివృద్ధి కోసం ‘ద్ధ లంక్ ఫండ’ తో
అవగాహన్ ఒపప ందం కుదుర్చచ కున్న TRIFED
స్ట్ైబల్ కో-ఆరరటివ్ మ్యర్కక టిాంగ్ ఫెడరష్న్ ఆఫ్
ఇాండియా (TRIFED),
“భారత్దేశాంో
గిరజన
గృహాలకు స్తసిర
యి జీవనోపాధ” అనే సహక్వర త్రపాజెకుే
కోసాం “ది లిాంక్ ఫాండ్స్థ”తో ఒక అవగాహన ఒరా ాందాం
కుదురుచ కుాంది.
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దేశపు మొట్ట మొదటి ‘డ్రైవ్ ఇన్ వాా క్సస నేష్న్
సంట్ర్’ మంబైలో ఆవిష్క రించబడంద్ధ.
దేశపు మొటమొ
ే
దటి ‘స్ట్ైవ్ ఇన్ వాయ కిస నేష్న్
సాంటర్’
ను
ముాంబైో MP
ర్పహుల్
షెవాలే త్రపారాంభిాంచారు.
వికలాంగులు టీక్వ కేాంత్రదాన్నకి చేరుకోవడాంో
ఇబబ ాందులు ఎదుర్క ాంటుని
త్రుణాంో ఈ
రకమైన ‘స్ట్ైవ్ ఇన్ వాయ కిస నేష్న్ సాంటర్’ సౌకరయ ాం
పౌరులకు అాందుబాటుో ఉాంచబడిాంది.
సాంత్ వాహనాలు లేన్న పౌరులకు ఈ కేాంత్రదాం రవాణా
సౌకర్పయ లు కలిా స్తతాంది.

•

•

త లు మరియు ర్చితలు
పుసకా

త ల ని ర్జడ్రష్యటలు
వార్లో

•

•

•

•

గోపబందు సంబద్ధకా ావ సా త బీమ్య యోజన్ను
త్రపకటించన్ ఒరిాస త్రపభుతవ ం
ఒడిశా త్రరభుత్వ ాం జరి లిస్తేల కోసాం గోరబాంధు
సాంబదిక్వ ావ సతయ బీమ యోజనను త్రరకటిాంచిాంది.
ఒడిశా జరి లిస్తేలను త్రఫాంట్స్థలైన్ కోవిడ్ యోధులుగా
త్రరకటిాంచిాంది. ఇది ర్పస్ట్ష్ాం
ే ోన్న 6500 మాందికి పైగా
జరి లిస్తేలను మేలు చేస్తతాంది.
గోరబాంధు సాంబదిక్వ ావ సతయ బీమ యోజన కిాంద
త్రరి జరి లిస్తేకు రూ .2 లక్షల ఆరోగయ బీమ్య
సౌకరయ ాం కలిా ాంచనునాి రు. ఈ రథకాం కిాంద, విధ
న్నరవ హణో ఉని పుా డు కోవిడ్ -19 తో మరణిాంచిన
పాత్రికేయుల కుటుాంబాలకు రూ.15 లక్షల ఆర యిక
సహాయాం అాందిాంచబడుతాంది.
తమిళనాడు మఖా మంత్రిగా డఎంకె చీఫ్
స్థాటలన్
త్మ్మళనాడు గవరి ర్ బనావ రలల్ పురోహత్, త్రదావిడ
మునేి ట కజగాం (డిఎాంకె) చీఫ్ ఎాం.కె స్థాేలిన్ ను
త్మ్మళనాడు ముఖ్య మాంత్రిగా న్నయమ్మాంచారు. 68 ఏళ ో
త్మ్మళనాడు
మ్యజీ
ముఖ్య మాంత్రి
దివాంగత్ ఎాం.కరుణాన్నధ కుమ్యరుడు.
డిఎాంకె
నేత్ృత్వ ాంోన్న
కూటమ్మ 159 స్వటను
ో
గెలుచుకుాంది, 118 స్వటో మెజారటీ మ్యరుక
కాంటే
ో
చాల
ముాందుాంది.
ఈ
ఎన్ని క ో
పార్జ ే
ఒకక టే 133 స్వటుో గెలుచుకుాంది.
2019 ోక్ సభ్ ఎన్ని కోో స్థాేలిన్ యునైటెడ్ త్రోత్రగెసివ్
అలయన్స (యుపిఎ)కు నాయకత్వ ాం వహాంచారు,
ఇాందుో
డిఎాంకె
ఒక
భాగాం,
త్మ్మళనాడుోన్న 39 పార ోమెాంటు స్థాయినాోో 38 స్థాయినాోో
విజయాం ాధాంచిాంది.

త నిన
ద్ధ బంచ్ అను కొతత పుసకా
చేయనున్న మేఘన్ మ్యర్క్క ే
•
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విడుదల

మేఘన్
మ్యరక ే త్న
కొత్త
పుసతక్వన్ని ది
బెాంచ్ పేరుతో జూన్ 8 న విడుదల చేయనునాి రు,
ఇది త్న భ్ర త త్రపిన్స హాయ ర్జకి త్న మొదటి ఫాదర్స డే
సాందరభ ాంగా కొడుకు ఆర్జచ కి త్ాంత్రడిగా ర్పసిన రదయ ాం
నుాండి త్రపేరణ పాందిాంది. త్రకిసియ
ే న్ ర్పినస న్ ర్పసిన
ష్య
వాటర్
కలర్
దృ ే ాంరలతో
ఈ
పుసతకాం
త్రపారాంభ్మైాంది, ఆర్జచ జన్నమ ాంచిన త్రువాత్ మొదటి
ఫాదర్స డే సాందరభ ాంగా హాయ ర్జ కోసాం రను ర్పసినటుో
మ్యరక ే చెపాా రు.

బ్ా ంక్సంగ్/ ఆరి ిక మరియు వాణిజా
అంశాలు
•

MSMEల కోసం SHWAS మరియు AROG ర్చణ
పథకాలను త్రపార్ంభించన్ SIDBI
ాా ల్ ఇండడ్రస్వస్
ట
డెవలపస్థమంట్ బ్ా ంక్ ఆఫ్
ఇండయా (SIDBI), కోవిడ్ -19 మహమ్యమ రకి వయ ిరక

•

•
•

పుదుచేచ రి మఖా మంత్రిగా ఎన్.ర్ంగామి
2

త్రపమ్యణ స్వవ కార్ం చేశార్చ
అఖిల భారత్ NR క్వాంత్రగెస్ (AINRC) వయ వాయిరక
నాయకుడు ఎన్.రాంగామ్మ కేాంత్రద
పాలిత్
త్రపాాంత్మైన పుదుచేచ ర ముఖ్య మాంత్రిగా 2021 మే 07
న రక్వరుు స్థాయిలో నాలుగోార త్రరమ్యణ స్వవ క్వరాం
చేశారు.
ఎన్.రాంగామ్మకి లెఫ్టన
ే ాంట్ గవరి ర్ (అదనపు
అభియోగాం) త్మ్మళిాల సౌాందరర్పజన్ అధ్య క్షత్న
త్రరమ్యణ స్వవ క్వరాం ను న్నరవ హాంచారు.
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ోర్పటాంో ఆర యిక సహాయాన్నకై MSMEల కోసాం ర్కాండు
రుణ ఉత్ా తతలను త్రపారాంభిాంచిాంది. ఈ ర్కాండు కొత్త
కివ క్ త్రకెడిట్ డెలివర్జ రథక్వలు MSME లచే ఆకిస జన్
సిలిాండరుో, ఆకిస జన్ ాాంత్రదత్లు, ఆకిస మీటరుో
మరయు
అవసరమైన
ఔష్ధాల
సరఫర్పకు
సాంబాంధాంచిన ఉత్ా ిత మరయు రవలకు న్నధులు
సమకూరుాతల.
ర్కాండు కొత్త రుణ ఉత్ా తతలు:
SHWAS – కోవిడ్19 యొకక ర్కాండవ దశ క్వరణాంగా
హెల్తకేర్
స్థ రాంగాన్నకి SIDBI సహాయాం.
AROG – కోవిడ్19 మహమ్యమ ర సమయాంో రకవర్జ &
రాంత్రీయ వృదిి కోసాం MSME లకు SIDBI సహాయాం.
HCL Tech ను దాటి మూడవ అిపెదద IT సంసయగా
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అవతరించన్ WIPRO
హెచ్స్థసిఎల్ టెక్వి లజీస్ యొకక 62 2.62 త్రటిలియన ో
మ్యర్కక ట్
పటుేబడిన్న
అధగమ్మాంచడాం
దావ ర్ప
విత్రో 2.65 త్రటిలియన ో మ్యర్కక ట్ వాయ పారాం దావ ర్ప 3 వ
అిపదద భారతీయ ఐటి రవల సాంసగా
యి త్న స్థాయినాన్ని
ిరగి పాందిాంది. ఈ జాిరో 5 11.51 త్రటిలియన ో
మ్యర్కక ట్ పటుేబడితో TCS అత్రగాయినాంో ఉాంది,
త్రువాి స్థాయినాంో ఇనోో సిస్ ఉాంది.
2040 నాటికి పారస్ ఒరా ాందాం యొకక లక్ష్యయ న్నకి
అనుగుణాంగా ఉష్ణణత్రగత్ 1.5 డిత్రగీల సలిస యస్స్థకు
చేరుకునే విధ్ాంగా సూనయ హరత్ గృహ వాయు (GHG)
ఉదాార్పలను ాధాంచడాంో విత్రో త్న న్నబదత్
ి ను
త్రరకటిాంచిాంది, దేశాం యొకక
మ్యడవ అిపదద
ఫ్
స
ా స్థవేర్
రవల సాం యి 2016-17 (ఏత్రపిల్-మ్యరచ ) తో
ే
ోలిరత 2030 నాటికి సాంపూర ణ ఉదాార స్థాయిలలో GHG
ఉదాార్పలను 55 శాత్ాం త్గి ాాంచాలన్న మధ్య ాయిల
లక్ష్యయ న్ని న్నర ణలాంచిాంది.

•

•

•

FY22 లో భార్తదేశ జిడపి వృద్ధి ర్క్ట 10%
ఉంటందని అంచనా వేసిన్ బ్ర్క్క ేస్
UK ఆధారత్ స్థగోబ
ో ల్ త్రబోకరజ్ సాంస యి బారక ేస్ 2021-22
(FY22) కోసాం
భారత్దేశ
జిడిపి
వృదిి
అాంచనాను 11 శాత్ాం నుాండి 10 శారన్నకి త్గి ాాంచిాంది.
ఇది
క్వకుాండా,
బారక ేస్ FY21 ో 7.6 శాత్ాం
గి
త్ ాోతాందన్న అాంచనా వేసిాంది.
•

•

•

శ్చవరై టెకాన లజీస్ తో భాగావ మా ం
కుదుర్చచ కున్న Yono SBI
త్రరముఖ్
డిజిటల్
బాయ ాంకిాంగ్
స్థపాోట్స్థఫామ్ శ్చవరై
టెక్వి లజీస్ , Yono SBIతో కలిసి చిని , ఉపాాంత్
మరయు పదద కమరల రైతలకు ఉచిత్ అపి ోకేష్న్
దావ ర్ప సహాయాం చేస్తతాంది. ఇది వార ఖ్రుచ లు,
అలగే మొత్తాం లభాల ఖారల న్నరవ హణపై దృష్ట ే

•

పటడా
ే న్నకి వీలు కలిా స్తతాంది. దేశవాయ రతాంగా ఉని
రైతలు
త్మ
ఖారలను
సమర ివాంత్ాంగా
న్నరవ హాంచడాన్నకి సహాయరడటాం, త్దావ ర్ప నష్యేలను
త్గి ాాంచడాం. శ్చవర్పయ్ త్మ సాంత్ ి 2 ి త్రబాాండ్
ఫార్మ స్థ ERPన్న కూడా కలిగి ఉనాి రు.
గోల్్ మన్ ాచ్స FY22 గాను భార్తదేశ జిడపి
వృద్ధి అంచనాను 11.1% కు తగి గంచంద్ధ
వాల్ స్ట్స్వట్
ే
త్రబోకరజ్, గోల్ు మన్ ాచ్స కరోనావైరస్
ఇనో క్షన ో వాయ పితన్న త్న్నఖీ చేయడాన్నకి ర్పస్ట్ష్యేలు లక్
డౌన్ ల తీత్రవత్ను పాంచడాం వలో భారత్ జిడిపి వృదిి
రటు అాంచనాను ఆర యిక సాంవత్స రాం FY22 (ఏత్రపిల్ 01,
2021, మ్యరచ 31, 2022) ో 11.1 శారన్నకి త్గి ాాంచిాంది.
గోల్ు మన్ ాచ్స కూడా 2021 క్వయ లెాండర్ ఇయర్ వృదిి
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అాంచనాను
మునురటి
అాంచనా 10.5 శాత్ాం
నుాండి 9.7 శారన్నకి సవరాంచిాంది.
ఆరోగా సంర్క్షణ కొర్కు రూ. 50,000 కోటల
త్రపకటించన్ ఆర్.బి.ఐ
చికిత్స కోసాం న్నధులు అవసరమైన రోగులతో పాటు
వాయ కిస న్
త్యార్జదారులకు,
వైదయ
రరకర్పల
సరఫర్పదారులకు, ఆసా త్రతలు మరయు సాంబాంధత్
రాంగాలకు రుణాలు ఇవవ డాన్నకి రజరువ బాయ ాంక్ ఆఫ్
త
ఇాండియా (ఆర్స్థిఐ) గవరి ర్ శకిక్వాంత్
దాస్ రూ.50
వేల కోటో కోవిడ్ -19 హెల్తకేర్
స్థ పాయ కేజీన్న త్రరకటిాంచారు.
భారత్దేశాంో ర్కాండవ దశ కోవిడ్ -19 క్వరణాంగా
ఏరా డిన ఆర యిక ఒితడి మధ్య అత్య వసర ఆరోగయ భ్త్రదత్
కోసాం రూ.50,000 కోటుో వెచిచ ాంచినది.
FY22 గాను భార్తదేశ జిడపి వృద్ధి అంచనాను
9.8 శాతానిక్స సవరించన్ S&P
అమెరక్వకు చెాందిన S&P గో
స్థ బ
ో ల్ రటిాంగ్స
2021-22
(FY22) ఆర యిక సాంవత్స ర్పన్నకి భారత్ ఆర యిక వయ వస యి
జిడిపి
వృదిి
అాంచనాను
9.8
శారన్నకి
గి
ర
త్ ాాంచిాంది.వేగవాంత్మైన
ఆ యిక
పునఃత్రపారాంభ్ాం
మరయు ఆర యిక ఉీర
ద న క్వరణాంగా అమెరక్వకు చెాందిన
రటిాంగ్ ఏజెన్సస త్రరక్వరాం ఏత్రపిల్ 2021-మ్యరచ 2022
ఆర యిక సాంవత్స ర్పన్నకి భారత్ 11 శాత్ాం జిడిపి వృదిి
అాంచనాను కలిగి ఉాంది.
భార్తదేశం, త్రాన్స , ఆడ్రరల
ట యాల మధ్ా జరిగిన్
మొదటి డ్రైపాక్షిక చర్చ లు
G7 విదేశాాంగ మాంత్రతల సమ్యవేశాం సాందరభ ాంగా
తొలిారగా ఇాండియా-త్రఫాన్స -ఆస్ట్రలి
ే యా స్ట్ైపాక్షిక
విదేశాాంగ
మాంత్రి
చరచ లు UK ోన్న లాండన్స్థో
జరగిాంది.
ఈ సమ్యవేశాంో భారత్దేశాన్నకి చెాందిన విదేశాాంగ
మాంత్రి డాక ేర్ ఎస్. జైశాంకర్, త్రఫాన్స యూరప మరయు
విదేర వయ వహార్పల మాంత్రి మ్మసర్
ే జీన్-వైవ్స
లే
త్రడియన్ మరయు
ఆస్ట్రలి
ే యా
విదేశాాంగ
మాంత్రి సనేటర్ మ్యరస్ పేన్ పాల్గానాి రు.
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స్వర్ం సంసయ UK లో తన్ వాక్సస న్ వాా పార్జనిన
త ంచడానిక్స 240 మిలయన్ యూరోల
మరింత విసరి
పెటటబడ పెట్టనున్న ద్ధ
స్వరాం ఇన్నస ిట్యయ ట్ ఆఫ్ ఇాండియా (SII) 240 మ్మలియన ో
పటుేబడితో యునైటెడ్ కిాంగ్స్థడమ్స్థో టీక్వ వాయ పార్పన్ని
విసతరస్త ాంది. కోడజెన్నక్స
ఐఎన్స్థసి భాగావ మయ ాంతో,
కరోనావైరస్ కోసాం ఒక-మోరదు నాసిక్వ వాయ కిస న్ ను
స్వరాం ఇరా టికే యుకెో మొదటి దశ త్రటయల్స ను
స్థ
త్రపారాంభిాంచిాంది.ఇది ఆరోగయ ాం మరయు ాాంకేికత్
వాంటి పరుగుతని రాంగాలో UK ో 533 మ్మలియన్
డాలర ో కొత్త భారతీయ పటుేబడిో ఇది భాగాం.
ల
రైతులకు మరియు వాా పార్చలకు ఆన్లన్
లావాదేవీల పరిమిిని పెంచన్ కోట్క్ మహంత్రద
బ్ా ంకు
ఈ చొరవ కిాంద, కోటక్ అత్రగి ఉత్ా తతల కొనుగోలుదారు
మరయు విత్రకేత్ మధ్య వాణిజాయ న్ని
స్తలభ్త్రాం
చేయడాన్నకి eNAM స్థపాోట్స్థఫాాంపై చెలిాం
ో పు, స్థకియరాంగ్
ో
మరయు
సటిలెమ ాంట్
రవలను అాందిస్తతాంది.
స్థపాోట్స్థఫామ్స్థో
చేర
పాల్గానేవారకి
రత్రఘాంగా
మరయు స్తరక్షిత్మైన
లవాదేవీలను త్రపారాంభిాంచడాన్నకి కోటక్ దాన్న చెలిాం
ో పు
వయ వసను
యి
మరయు ోర ేల్స్థను నేరుగా eNAM యొకక
లి
చె ాం
ో పు ఇాంటర్స్థఫేస్స్థతో అనుసాంధాన్నాంచిాంది.
దేశవాయ రతాంగా నట్స్థవరక ాంగ్ అత్రగికలచ రల్ త్రపడ్యయ స్
మ్యర్కక ట్ కమ్మటీలు (ఎపిఎాంసి) దావ ర్ప వయ వాయ
వస్తతవుల కోసాం ఏకీకృత్ జాతీయ మ్యర్కక ట్స్థగా ఏత్రపిల్ 14,
2016 న eNAM ఏరా డిాంది. eNAM త్రరస్తతత్ాం 18 ర్పస్ట్ష్యేలు
మరయు మ్యడు కేాంత్రదపాలిత్ త్రపాాంరలో 1,000
మాందిన్న కలిగి ఉాంది. ఈ వేదికపై స్తమ్యరు 1.68 కోటో
మాంది రైతలు ఉనాి రు.

•

మహిళా కమ్యండంగ్ అధికారిగా వైశాల హివార
బోర్ర్
్
రోడస
ఆర్ గనైజేష్న్ (BRO) ో ఆఫీసర్
కమ్యాండిాంగ్స్థగా న్నయమ్మాంచబడిన మొదటి మహళా
అధక్వర వైశాల ఎస్ హివార, ఇాండో-చైనా సరహదుద
రహదార దావ ర్ప కనకివిటీన్న
ే
అాందిాంచే బాధ్య త్
ఆమెపై ఉాంటుాంది. వైశాలి మహార్పస్ట్ష్ో
ే న్న వార్పికు
చెాందిన
వయ కి త
మరయు
క్వర ాల్స్థో
విజయవాంత్ాంగా
భాధ్య రయుత్మైన రదవీక్వలాం పూర త చేారు.

•

•

•

ఫిచ్ సొల్యా ష్న్ FY22 గాను భార్తదేశ జిడపి వృద్ధి
ర్క్ట 9.5% ఉంటందని అంచనా వేసింద్ధ.
ఫ్టచ్ సల్యయ ష్న్ 2021-22 (ఏత్రపిల్ 2021 నుాండి మ్యరచ
2022) ో భారత్ ఆర యిక వయ వస యి జిడిపి వృదిి రటు 9.5
శాత్ాం పరుగుతాందన్న అాంచనా వేసిాంది. కరోనావైరస్
కేస్తల సాంఖ్య
అకామ తతగా మరయు న్నటారుగా
పరగడాం వలో విధాంచిన ర్పస్ట్ష్ ే స్థాయిల లక్ డౌన్ ల
ఫలిత్ాంగా సాంభ్విాంచిన ఆర యిక నష్ాం
ే
క్వరణాంగా
జిడిపిో కోత్ ఏరా డిాంది.

యాక్సస స్ బ్ా ంక్ ఎండ & సిఇఒగా ిరిగి
నియమితులైన్ అమితాబ్ చౌదరి
అమ్మరబ్ చౌదరన్న బాయ ాంక్ బోరుు మరో మ్యడేళ ోపాటు
స్ట్పైవేట్ రాంగ రుణదాత్ యాకిస స్ బాయ ాంక్ మేనేజిాంగ్
ైర్కక ేర్, స్వఈఓగా ిరగి న్నయమ్మాంచిాంది.
అత్న్న
ర్కాండవార
3
సాంవత్స ర్పల
రదవీక్వలాం జనవర1,
2022 నుాండి
త్రపారాంభ్మై డిసాంబర్
31,
2024 వరకు
కొనాగుతాంది.
RBI నాలుగవ డప్యా టీ గవర్న ర్ గా టి. ర్బి
శంకర్
కేాంత్రద బాయ ాంకు నాలుగో డిపూయ టీ గవరి ర్స్థగా
భారతీయ రజరువ బాయ ాంకు (ఆర్స్థిఐ) ఎగి ీకూయ టివ్
ైర్కక ేర్ టి రబీ శాంకర్ ఎాంపికయాయ రు. ఆయన
న్నయామక్వన్నకి కేినట్ న్నయామక కమ్మటీ ఆమోదాం
తెలిపిాంది. ఆర్స్థిఐో చెలిాం
ో పుల వయ వస,యి ఫ్టన్స్థటెక్,
ఇనో రమ ష్న్ టెక్వి లజీ, రస్క
మేనేజ్స్థమెాంట్స్థకు
ఆయన బాధ్య త్ వహాతరు. డిపూయ టీ గవరి ర్స్థగా ిపి
కనుాంగో ఆయన రదవిో ఒక సాంవత్స రాం పడిగిాంపు
పాందిన త్రువాత్ ఏత్రపిల్ 2 న రదవీ విరమణ
చేశారు, ఆయన త్రువాత్ రదవిో శాంకర్
కొనాగనునాి రు.

నియామకాలు/పదవి విర్మణలు

BRO లో నియమింపబడన్ మొట్ట మొదటి
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NHRC తాతాక లక చైర్ పర్స న్ గా జసిస్
ట పంత్
జాతీయ మ్యనవ హకుక ల కమ్మష్న్ (NHRC) సభుయ డు
జసిస్
ే
(రైర్ ు) త్రరఫులో చాంత్రద రాంత్స్థను ఏత్రపిల్
25 నుాంచి
కమ్మష్న్
రరక లిక
చైర్స్థరరస న్స్థగా
న్నయమ్మతలయాయ రు.
స్తత్రరాంకోరుే
మ్యజీ
నాయ యమ్యర త జసిస్
ే
రాంత్స్థను 2019 ఏత్రపిల్ 22న
NHRC సభుయ డిగా న్నయమ్మతలయాయ రు. భారత్ మ్యజీ
త్రరధాన
నాయ యమ్యర త
జసిస్
ే హెచ్.ఎల్
దతత 2020 డిసాంబర్
2న
రదవీక్వలాం
పూర త
చేసినరా టి నుాండి ఛైరా రస న్ రదవి ఖాళీగా ఉాంది.
భార్తీయ వరి పరిశోధ్నా సంసయ ైరక టర్ గా RM
స్బందర్ం నియామకం
ఇాండియన్
కౌన్నస ల్
ఆఫ్
అత్రగికలచ రల్
ర్జసర్చ యొకక విభాగమలన అలన ఇాండియన్
ఇన్నస ిట్యయ ట్ ఆఫ్ రైస్ ర్జసర్చ (ఐఐఆర్ఆర్) ైర్కక ేర్
గా ర్పమన్ మీనాక్షి స్తాందరాం న్నయమ్మతలయాయ రు.
ీన్నకి ముాందు, అత్ను ఇన్నస ిట్యయ ట్ త్రక్వప
ఇాంత్రపూవెమ ాంట్ విభాగాంో త్రపిన్నస రల్ సాంటిస్ ే
(బయోటెక్వి లజీ) గా రన్నచేస్తతనాి రు.

త్రపారాంభ్మైనరా టి నుాండి ఆమె వాందల మాందికి పైగా
విదాయ రుయిలకు శ్చక్షణ ఇచాచ రు. ఇకేబానా అనగా జరన్సస్
పూల అమరక.
2021 UNESCO వర్ల్్ త్రపెస్ త్రీడమ్ బహుమి
త్రగహతగా మరియా రాస
• మరయా ర్కాస 2021 యునస్క / గిలెరో
ో మ క్వనో వరల్ు
త్రపస్ త్రఫీడమ్ స్ట్పైజ్(త్రరరాంచ రత్రిక్వ రవ చాచ
బహుమి) త్రగహీత్గా
ఎాంపికైాంది.
యునస్క
త్రరక్వరాం, “రత్రిక్వ రవ చఛ ను రక్షిాంచడాన్నకి లేదా
త్రోత్స హాంచడాన్నకి
విశేష్
కృష్టన్న
ర
తాంపుగా”
గు
$25,000
బహుమి అాందజేాతరు.
ఈ బహుమికి కొలాంియన్ జరి లిస్ ే గిలెరో
ో మ క్వనో
ఇాజా పేరు పటాేరు.
Billboard సంగీత అవార్చ్ల కార్ా త్రకమంలో
గాయకుర్జలు పింక్ ICON అవార్చ్ను
దక్సక ంచుకునాన ర్చ
• సిాంగర్ పిాంక్స్థకు 2021 ిల్స్థబోర్ ు మ్యయ జిక్ అవార్ ుస
(ిిఎాంఎ)
ో ఐక్వన్
అవారుుతో
సత్క రాంచనునాి రు. ిోబ ర్ ు చారుేలో విజయాం
ాధాంచిన మరయు సాంగీత్ాంపై చెరగన్న త్రరభావాన్ని
చూపిన కళాక్వరులను గుర తాంచడాం ఈ అవారుు
లక్షయ ాం. న్సల్ ైమాండ్, స్థస్వవ్
ే వాండర్, త్రపిన్స , జెన్ని ఫర్
ోపజ్, సలిన్ డియోన్, చెర్, జానట్ జాకస న్,
మరయా క్వర్జ మరయు గార్ త త్రూక్స వాంటి వార
సరసన పిాంక్ చేరడాం జరగిాంది.

ర్క్షణ ర్ంగ వార్ తలు
•

•

‘ఆపర్క్ష్న్ సమత్రద రతు-II’ ను త్రపార్ంభించన్
భార్త నౌకాదళం
కోవిడ్ -19 మహమ్యమ ర తీత్రవత్రాం అవుతని
త్రుణాంో, ఇత్ర దేశాల నుాండి భారత్దేశాన్నకి వైదయ
ఆకిస జన్ మరయు ఇత్ర అవసర్పలను వేగాంగా రవాణా
చేయడాంో
సహాయరడటాన్నకి
భారత్
నావిక్వదళాం ‘ఆరరష్న్
సముత్రద
రత-II’ ను
త్రపారాంభిాంచిాంది.
మ్యల్దవు
ద లు, స్థరలాంక
ీ
మరయు ఇర్పన్ నుాండి స్తమ్యరు
4,000 మాంది చికుక కుోలన బాధత్ భారతీయ
పౌరులను సవ దేశాన్నకి రపిా ాంచడాన్నకి 2020 ో భారత్
నావిక్వదళాం వాందే
భారత్
మ్మష్న్స్థో
భాగాంగా ఆరరష్న్ సముత్రద రతను త్రపారాంభిాంచిాంది.

•

అవార్చ్లు మరియు గురి తంపుల

•

జపాన్ యొకక గౌర్వ పుర్ాక ర్ం అిన్ ‘ఆర్ ్ర్
ఆఫ్ ద్ధ రైజింగ్ సన్’ను శాా మల గణేష్ కు
త్రపధాన్ం చేార్చ
జపాన్ త్రరభుత్వ ాం ఇటీవల “ఆర ుర్ ఆఫ్ రైజిాంగ్ సన్”
ను
బెాంగళూరుకు
చెాందిన
జరన్సస్
ఉపాధాయ యుర్పలు
శాయ మల గణేష్కక
త్రరదానాం
చేసిాంది. ఆమె సపుేవాజెనరయన్ సాంసో
యి
మరయు
బెాంగళూరుోన్న ఆర్.టి.నగర్ ోన్న ఓహార్ప సూక ల్ ఆఫ్
ఇకెబానాో కూడా జరన్సస్ ఉపాధాయ యుర్పలు. 38
సాంవత్స ర్పల
త్రకిత్ాం
ఉపాధాయ యుర్పలిగా
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3. ఆరన్
స్థ లబల్ విజన్ అవార్చ్ త్రగహతగా గీత
ల పాచ్ట గో
మిట్ల్
ట
జమ్యమ & క్వరమ ర్ హైకోరుే మ్యజీ త్రరధాన నాయ యమ్యర త
జసిస్
ే గీర మ్మటల్
ే 2021 కిస్థ గాను అర్కన్
ో ల్
ల ో పాచ్ ే స్థగోబ
విజన్(Arline Pacht Global Vision) అవారుు త్రగహీత్లో
ఒకరగా త్రరకటిాంచబడాురు. ఈ అవారుును మే 7, 2021న
జరగే వరుచ వల్ త్రపారాంభోత్స వ సాందరభ ాంగా IAWJ
ద్వవ వార ిక
సమ్యవేశాంో
త్రరధానాం
చేయనునాి రు.మెకిస కోకు చెాందిన మ్యర ార్జట ల్యనా
ర్పమోస్స్థతో ఆమె ఈ గౌరవాన్ని రాంచుకొాంటారు.
ఇాంటరి ష్నల్
అస్సియేష్న్
ఆఫ్
ఉమెన్
జడిస్
ీ (IAWJ) ఈ అవారుును 2016 ో స్థాయిపిాంచిాంది.

ర్జా ంకులు మరియు నివేద్ధకలు

•
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విలువైన్ భీమ్య సంసయలలో ఒకటిగా
అవతరించన్ LIC
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బెహెమోత్ ‘లైఫ్ ఇన్స్స య ర్కన్స క్వర్ా రష్న్ (ఎల్ ఐసి)’
త్రరరాంచవాయ రతాంగా మ్యడవ బలమైన మరయు రదవ
అత్య ాంత్ విలువైన బీమ్య సాంస యి గా అవత్రాంచిాంది.
త్రరరాంచవాయ రతాంగా అత్య ాంత్ విలువైన మరయు
బలమైన బీమ్య సాంసల
యి ను గుర తాంచడాన్నకి లాండన్ కు
చెాందిన త్రబాాండ్ వాలుయ యేష్న్ కనస లెన్స
ే స
సాంస యి
త్రబాాండ్ ఫనాన్స దావ ర్ప వార ిక న్నవేదిక విడుదల
చేయబడిాంది.
నివేద్ధక త్రపకార్ం:
అత్య ాంత్ విలువైన భారతీయ బీమ్య సాంస యి – ఎల్ఐసి
(10వ)
అత్య ాంత్ బలమైన ఇాండియన్ ఇన్స్స య ర్కన్స సాంస యి –
ఎల్ ఐసి (3వ)
అత్య ాంత్ విలువైన స్థగోబ
ో ల్ ఇన్స్స య ర్కన్స సాంస యి – పిాంగ్
యాన్ ఇన్స్స య ర్కన్స , చైనా
అత్య ాంత్ బలమైన స్థగోబ
ో ల్ ఇన్స్స య ర్కన్స సాంస యి – ోస్ ే
ఇటాలియన్, ఇటల్ద

చేయనునాి రు. ఈ జాంట ఏత్రపిల్ 2020 నుాండి BWF
యొకక ‘ఐ యామ్ బాయ డిమ ాంటన్’ త్రరచార్పన్నకి త్రరరాంచ
ర్పయబారులుగా ఉనాి రు. ోటీ రరుమ్యరు చేర
ముపుా
గురాంచి
అథ్లోటుో,
కోచ్స్థలు
మరయు
అధక్వరులో అవగాహన పాంచడాన్నకి IOC యొకక
‘ిల్దవ్
ఇన్
స్ా ర్ ే’
త్రరచారాం 2018 ో
త్రపారాంభిాంచబడిాంది.
త్రపపంచ స్నన కర్ ఛంపియన్ గా మ్యర్క సలీు
సూి కర్ ో ఇాంగీ ోష్ త్రపఫెష్నల్ ఆటగాడు మ్యర్క
సల్దబ నాలుగోార త్రరరాంచ సూి కర్ ఛాంపియన్ గా
అవత్రాంచాడు.
ీన్నకి ముాందు సల్దబ 2014, 2016, 2017 మరయు
2021 సాంవత్స ర్పోో ఛాంపియన్ ష్టప ైటిల్ ను
గెలుచుకునాి డు.

త్రీడా విశేష్యలు
•

•

•

పోర్చచ గీస్ త్రగాండ త్రపి లో విజేతగా నిలచన్
ల్యిస్ హామిలన్
ట
ల్యలస్ హామ్మలన్
ే
త్రరత్య ర యి అలన
మ్యక్స
వెర్పస ిపా న్ మరయు మెరస డెస్ జటుే సహచరుడు
వాలెర
ే బొటాస్స్థను అధగమ్మాంచి ోరుచ గీస్ త్రగాాండ్ త్రపిక్స
గెలుచుకునాి డు. వెర్పస ిపా న్ ర్కాండవ స్థాయినాంో
ఉాండగా, ోల్ నుాండి త్రపారాంభ్మైన బొటాస్
న్నర్పశరరచి మ్యడవ ా
స్థ యి నాంో న్నలిచాడు. సర ాయో
పర్కజ్ నాలుగో స్థాయినాంో, లాండో నోరస్ ఐదవ
స్థాయినాంో మెక్వోర్కన్ చేర్పడు.
రిటైరా ంట్ త్రపకటించన్ త్రీలంక ఆల్ రండర్
ిార్జ పెరర్జ
స్థరలాంక
ీ
ఆల్ రాండర్ మరయు మ్యజీ కెపన్
ే ిార్ప
పర్కర్ప అాంత్ర్పీతీయ త్రకికెట్ నుాండి రైర్కమ ాంట్
త్రరకటిాంచారు, దాదాపు 12 సాంవత్స ర్పల పాటు ాగిన
త్న అాంత్ర్పీతీయ కెర్జరుి ముగిాంచారు. పర్కర్ప 2009
డిసాంబర్స్థో అరాంగేత్రటాం చేసిన త్రువాత్ స్థరలాంక
ీ
స్త
నే
త్రఫున ఆరు టె ేలు, 166 వ లు
ు
(2338 రరుగులు,
175 వికెటుో), మరయు 84 T20లు (1204 రరుగులు, 51
వికెటుో) ఆడారు. 32 ఏళ ో అత్ను దేరయ మరయు
త్రఫాాంచిస్ త్రకికెట్ ఆడటాం కొనాగిాతడన్న తెలిపారు.
IOC యొకక ‘బిలీవ్ ఇన్ స్పప ర్’ట త్రపచార్జనిక్స సింధు,
మిచెలీలలను ర్జయబ్ర్చలుగా నియమించార్చ
అథ్లోటో
ో
ోటీ రరుమ్యరు అనే అాంశాంపై అవగాహన
పాంచడాన్నకి సిాంధు మరయు లి త్రరరాంచవాయ రతాంగా
ఉని
ఇత్ర అథ్లట్
ర్పయబారులతో కలిసి రన్న
ో
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ICC యొకక అవినీి వా ిర్క్క కోడ ను
ఉలలంఘంచన్ందుకు నువాన్ జొయస పై 6
సంవతస ర్జల నిషేధ్ం
ఐసిసి
అవిన్సి
న్నరోధ్క
న్నయమ్యవళిన్న
ఉలాం
ో ఘాంచినాందుకు, ఐసిసి అవిన్సి న్నరోధ్క
త్రటిబుయ నల్ దోష్టగా తేలిచ న త్రువాత్ స్థరలాంక
ీ
మ్యజీ
ఆటగాడు మరయు కోచ్ నువాన్ జోలాను అన్ని
త్రకికెట్ ఫారమ టో నుాండి ఆరు సాంవత్స ర్పల పాటు
న్నషేధాంచారు. అత్ను రరక లికాంగా ససా ాండ్
చేయబడాుడు. జోలాకు న్నషేధ్ాం 31 అకోబ
ే ర్ 2018
వరకు ఉని ది.

మఖా మైన్ తేదీలు

•
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అంతర్జాతీయ కారిా కుల ద్ధనోతస వం: మే 1
అాంత్ర్పీతీయ క్వరమ క దినోత్స వాన్ని (మే డే లేదా
ఇాంటరి ష్నల్ వరక ర్స డే అన్న కూడా పిలుాతరు)
త్రరి సాంవత్స రాం మే 1 వ తేీన త్రరరాంచవాయ రతాంగా
జరుపుకుాంటారు.
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ఈ రోజు క్వరమ కవర ాాం యొకక ోర్పటాం, అాంకిత్భావాం
మరయు
న్నబదత్
ి ను
గురుతగా
జరుపుకుాంటారు
మరయు అనేక దేశాలో ఈ రోజును వార ిక త్రరభుత్వ
సలవుదినాంగా త్రరకటిాంచబడినది.
1886 మే 1న చిక్వగో మరయు మరకొన్ని నగర్పలు
ఎన్నమ్మది గాంటల రన్నదిన డిమ్యాండ్ కు మదత
ద గా ఒక
త్రరధాన
యూన్నయన్
త్రరదరశ నను
న్నరవ హాంచుకునాి రు.
త్రపపంచ న్వ్వవ ల ద్ధనోతస వం 2021: 02 మే
త్రరి సాంవత్స రాం మే మొదటి ఆదివారాం త్రరరాంచ
నవువ ల
దినోత్స వాన్ని జరుపుకుాంటారు.
నవువ
మరయు దాన్న యొకక అనేక త్రరయోజనాల గురాంచి
అవగాహన పాంచే రోజు ఇది. 2021 ో, 02 మే 2021 న
వచిచ ాంది. త్రరరాంచ నవువ ల యోగా ఉదయ మ
వయ వాయిరకుడు డాక ేర్
మదన్
కటారయా త్రపారాంభిాంచిన
సాందరభ ాంగా
త్రరరాంచ
నవువ ల దినోత్స వాం మే 10, 1998 న ముాంబైో
జరుపుకునాి రు.
త్రపపంచ ట్యా నా ద్ధనోతస వం: 2 మే
త్రరరాంచ
ట్యయ నా
దినోత్స వాన్ని ఐకయ ర్పజయ సమ్మి
జనరల్
అసాంబీ ో (UNGA) 2016
డిసాంబర్స్థో
71/124 తీర్పమ నాన్ని
ఆమోదిాంచడాం
దావ ర్ప
అధక్వరకాంగా
త్రరకటిాంచిాంది.రరరక్షణ
న్నరవ హణ
యొకక త్రపాముఖ్య త్ను గుర తాంచడాం మరయు ట్యయ నా
చేరల న్నలవ లను న్నవారాంచడాన్నకి ఒక వయ వస యి
అవసరమన్న
న్నర్పిరాంచుకోవడాం
ీన్న
లక్షయ ాం.అాంత్ర్పీతీయాంగా గుర తాంపు పాందిన త్రరరాంచ
ట్యయ నా దినోత్స వాన్ని 2 మే 2017 న జరుపుకునాి రు.
త్రపపంచ పత్రికా రవ చాా ద్ధనోతస వం : మే 3
త్రరరాంచ
రత్రిక్వ
రవ చాఛ
దినోత్స వాన్ని త్రరి
సాంవత్స రాం మే
3న
త్రరరాంచవాయ రతాంగా
జరుపుకుాంటారు.
ీన్నన్న త్రరరాంచ
రత్రిక్వ
దినోత్స వాం(వరల్ు త్రపస్ డే) అన్న కూడా అాంటారు.
త్రపాణాలు కోోా లన పాత్రికేయులకు ఈ రోజున
న్నవాళిలు అరా ాంచడాం జరుగుతాంది. వారు కొన్ని
సమయాోో త్మ త్రపాణాలను రణాంగా పడరరు లేదా
త్రరరాంచాంోన్న వివిధ్ మ్యలల నుాండి వార తలను
త్రరజల ముాందుకి తీస్తకుర్పవడాన్నకి కఠినమైన
రరసిత
యి లను ఎదురుకుాంటారు.
ఐకయ ర్పజయ సమ్మి జనరల్ అసాంబీ ో ఆత్రఫ్టక్వ త్రపస్
యొకక ావ త్ాంత్ర్పయ న్ని త్రోత్స హాంచడాన్నకి 1993ో
త్రరరాంచ ావ త్ాంత్రత్య దినోత్స వాన్ని ఏర్పా టు చేసిాంది.
ీన్న త్రువాత్ విాండ్ హోక్ డిక ోరష్న్ రవ చాఛ
రత్రికలను న్నరవ హాంచడాన్నకి స్థాయిపిాంచబడిాంది. మే 3వ
తేీ నాడు త్రరకటిాంచబడినాందున, త్రరి సాంవత్స రాం
మే 3వ తేీనాడు జరుపుకొబడుతాంది.
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త్రపపంచ శావ స కొస వాా ధి ద్ధనోతస వం
త్రరి సాంవత్స రాం మే 1 వ మాంగళవారాం త్రరరాంచ
శావ స
కొస
వాయ ధ(ఉబబ సాం)
దినోత్స వాం
రత
జరుపుకుాంటారు. ఈ రోజు త్రరరాంచవాయ ాంగా ఉబబ స
వాయ ధ మరయు సాంరక్షణ గురాంచి అవగాహన
పాంపాందిాతరు. త్రపాధ్మ్మకాంగా ఉబబ సాం ఉని వయ కికిత
వార కుటుాంబాలకు మరయు వార రి హతలు
మరయు సాంరక్షకులకు కూడా మదత
ద తెలరడాం ీన్న
ముఖ్య
ఉదేశ
ద య ాం. 2021 త్రరరాంచ శావ స కొస
వాయ ధ
దినోత్స వాం
యొకక నేరధ్య ాం
“ఆసతమ్య
దురభిత్రపాయాలను వెలికి తీయడాం”.
బొగుగ గని కారిా కుల ద్ధనోతస వం: 4 మే
పారత్రశామ్మక విరవ
ో ాం యొకక
గొరా
వీరుల కృష్టన్న
ర
గు
తాంచడాన్నకి
గు
మే
4
న బొ ా
గన్న
క్వరమ కుల
దినోత్స వాన్ని
జరుపుకుాంటారు. బొగుా క్వరమ కులను
త్రరశాంసిాంచడాన్నకి
మరయు
వార
విజయాలను
గౌరవిాంచటాన్నకి ఈ రోజు జరుపుకుాంటారు. బొగుా
క్వరమ కులు గనుల నుాండి బొగుాను త్రత్వవ టాన్నకి,
సరాంగాం చేయడాన్నకి మరయు తీయడాన్నకి ఎకుక వ
రోజులు గడుపురరు. మన జీవిరన్ని న్నలబెటడా
ే న్నకి
సహాయరడే సాంరదను బయటకు తీస్తకుర్పవడాన్నకి
వీరు భూమ్మోన్నకి ోతగా త్వువ రల. బొగుా త్వవ కాం
కష్త్
ే రమైన వృతతలో ఒకటి.
అంతర్జాతీయ అగిన మ్యపక ద్ధనోతస వం: 04 మే
అాంత్ర్పీతీయ అగిి మ్యరక దినోత్స వాం (ఐఎఫ్స్థఎఫ్స్థడి)
1999
నుాండి
త్రరి
సాంవత్స రాం మే
4న
జరుపుకుాంటారు.
అగిి మ్యరక
సిబబ ాంది
త్మ
సాంఘాలు మరయు రర్పయ వరణాం ాధ్య మైనాంత్
స్తరక్షిత్ాంగా ఉాండేల చేర రయ గాలను గుర తాంచి
గౌరవిాంచటాన్నకి ఈ రోజును జరుపుకుాంటారు. 2
డిసాంబర్ 1998 న ఆస్ట్రలి
ే యాో జరగిన ఒక
అగిి త్రరమ్యదాంో ఐదుగురు అగిి మ్యరక సిబబ ాంది
విష్యదకర రరసిత
యి లో మరణిాంచిన త్రువాత్ ఈ
రోజును స్థాయిపిాంచబడిాంది.

త్రపపంచ చేతుల పరిశుత్రరత ద్ధనోతస వం: 05 మే
• త్రరి
సాంవత్స రాం, త్రరరాంచ
చేి
రరశుత్రభ్త్
దినోత్స వాన్ని
మే
5న
జరుపుకుాంటారు.అనేక
తీత్రవమైన అాంటువాయ ధులను న్నవారాంచడాంో చేి
రరశుత్రభ్త్
యొకక
త్రపాముఖ్య త్
గురాంచి
రత
త్రరరాంచవాయ ాంగా
త్రరజలో
అవగాహన
పాంచడాన్నకి త్రరరాంచ ఆరోగయ సాంస యి (WHO) ఈ రోజును
న్నరవ హస్తతాంది.
• 2021 యొకక నేరధ్య ాం : ‘సకాండ్స రవ్ లైవ్స : కీ
స్థ న్
ో
యువర్ హాయ ాండ్స
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•

•

•

•

•

అంతర్జాతీయ మంత్రతాని ద్ధనోతస వం: 05 మే
మాంత్రత్ానులను
గుర తాంచడాన్నకి
మరయు
గౌరవిాంచడాన్నకి
ఒక
రోజు
ఉాండాలనే
ఆోచన నదర్పోాండ్స ో 1987 ఇాంటరి ష్నల్
క్వనో డరష్న్ ఆఫ్ మ్మడ్ వైవ్స క్వనో ర్కన్స నుాండి
వచిచ ాంది. అాంత్ర్పీతీయ మాంత్రత్ాన్నల దినోత్స వాం
మొటమొ
ే
దట మే 5, 1991 న జరుపుకుాంది మరయు
త్రరరాంచవాయ రతాంగా 50 కి పైగా దేశాలో ీన్నన్న
జరుపుకునాి రు.
61 వ ఉతప న్న ద్ధనోతస వానిన జర్చపుకున్న BRO
భారత్దేశాం యొకక సరహదుదలను భ్త్రదరరచడాం
మరయు భారత్దేశాం యొకక ఉత్తర మరయు ఈశానయ
ర్పస్ట్ష్యేల
మ్యరుమ్యల
త్రపాాంరలో
మౌలిక
సదుపాయాలను అభివృదిి చేయాలి అనే త్రపాధ్మ్మక
లక్షయ ాంతో బోర ుర్ రోడ్స ఆర ానైజేష్న్ (BRO) 7 మే 1960 న
ఏరా డిాంది. 7 మే 2021 న BRO త్న 61 వ ఉత్ా ని
దినోత్స వాన్ని (పునాది రోజు) ను జరుపుకుాంది.
త్రపపంచ త్రీడాకార్చల ద్ధనోతస వం 2021: 05 మే
త్రరరాంచ త్రకీడాక్వరుల దినోత్స వాం -2021 మే 5 న
జరుపుకుాంటారు.
తేీ
సరుదబాటుకు
ోబడి
ఉాంటుాంది, త్రరరాంచ త్రకీడాక్వరుల దినోత్స వాం తేీన్న
IAAF న్నర ణలస్తతాంది. మొదటి త్రరరాంచ అథ్లటి
ో క్స
దినోత్స వాన్ని
1996 ో పాటిాంచారు. త్రరత్రరరాంచ
త్రకీడాక్వరుల దినోత్స వాం యొకక త్రపాథమ్మక లక్షయ ాం
త్రకీడలో యువత్ భాగావ మ్యయ న్ని పాంచడాం.
త్రపపంచ రడ త్రకాస్ మరియు రడ త్రకెసంట్ డే: 8
మే
త్రరరాంచ ర్కడ్ త్రక్వస్ మరయు ర్కడ్ త్రకెసాంట్ డే త్రరి
సాంవత్స రాం మే 8 న జరుపుకుాంటారు. అాంత్ర్పీతీయ
ర్కడ్స్థత్రక్వస్ మరయు ర్కడ్ త్రకెసాంట్ ఉదయ మాం యొకక
సూత్రరలను జరుపుకోవడాం, త్రరజల బాధ్లను
త్గి ాాంచడాం మరయు ావ త్ాంత్రత్య ాం, మ్యనవత్వ ాం,
న్నష్యా క్షికత్, ారవ త్రికత్, ఐకయ త్ మరయు త్టసత్
యి తో
గౌరవత్రరదమైన
జీవిరన్ని
గడరడాన్నకి
వీలు
కలిా ాంచడాం ఈ రోజు లక్షయ ాం.
నేరధ్య ాం 2021 త్రరరాంచ ర్కడ్స్థత్రక్వస్ మరయు ర్కడ్
త్రకెసాంట్ డే: ‘Unstoppable (ఆరలేన్నది)’

•

•

•
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త్రపపంచ తలరమియా ద్ధనోతస వం: 08 మే
త్లరమ్మయా బాధతల జా
స్థ ప రక్వర యిాం మరయు వాయ ధతో
జీవిాంచడాన్నకి కష్ర
ే డేవారన్న త్రోత్స హాంచడాన్నకి త్రరి
సాంవత్స రాం మే
8 న త్రరరాంచ
త్లరమ్మయా
దినోత్స వాన్ని జరుపుకుాంటారు.
2021 త్రరరాంచ త్లరమ్మయా దినోత్స వాం యొకక
నేరధ్య ాం-“స్థగోబ
ో ల్ త్లరమ్మయా కమ్యయ న్నటీ అాంత్టా
ఆరోగయ అసమ్యనత్లను రరష్క రాంచడాం”.

మర్ణాలు

•

త్రపపంచ వలస పక్షుల ద్ధనోతస వం: 08 మే
• త్రరరాంచ వలస రక్షుల దినోత్స వాం 2021 మే 8 న
త్రరరాంచవాయ రతాంగా జరుపుకుాంటారు. వలస రక్షులపై
అవగాహన
పాంచడాం
మరయు
వాటిన్న
రరరక్షిాంచడాన్నకి అాంత్ర్పీతీయ సహక్వరాం యొకక
త్రపాముఖ్య త్ను పాంచడాం ఈ రోజు లక్షయ ాం.
• “పాడాండి, ఎగరాండి, ఎగురుత ఉాండాండి – రక్షిలగా!”
అనేది ఈ సాంవత్స రాం త్రరరాంచ వలస రక్షుల
8

దినోత్స వాం యొకక నేరధ్య ాం.
ఈ రోజు ర్కాండు UN ఒరా ాందాలు కనవ నన్
ి ఆన్ మైత్రగేటర్జ
సా స్వస్ (CMS)
మరయు ఆత్రఫ్టకన్-యురసియన్
మైత్రగేటర్జ వాటర్స్థబర్ ు అత్రగిమెాంట్ (AEWA) మరయు
కొలర్పడోకు
చెాందిన
లభాపేక్షలేన్న
సాంస,యి ఎన్నవ ర్పనమ ాంట్ ఫర్ ది అమెరక్వస్ (EFTA) ల
మధ్య
సహక్వర
భాగావ మయ ాం
దావ ర్ప
న్నరవ హాంచబడుతాంది
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త్రపసిది సితార్ విదావ ంస్బడు దేవత్రబత చౌధురి
కనున మూార్చ
త్రరసిది సిరర విదావ ాంస్తడు దేవత్రబత్ చౌధుర కోవిడ్19 సాంబాంధత్ సమసయ ల క్వరణాంగా కనుి మ్యశారు. ది
లెజెాండ్ ఆఫ్ సిరర్,రన్నయా లేదా ఘర్పనా శైలి
సాంగీరన్నకి
చెాందినది.
ర
ఆయనకు రదమ భూష్ణ్, రదమ ీ పురాక రాం
లభిాంచిాంది. అత్ను ఉపాధాయ యుడు మరయు
రచలత్ కూడా మరయు ఆరు పుసతక్వలు త్రవాశాడు
మరయు అనేక కొత్త ర్పగాలను కూర్పచ డు.
త్రపమఖ సినిమ్య మరియు టీవీ న్టడు బిత్రకమ్
జీత్ కన్వ ర్ పాల్ కనున మూత
అనేక సిన్నమ్యలు, టీవీ ష్ణలు, వెబ్ సిర్జస్ లో
త్రరముఖ్ పాత్రత్ ోష్టాంచిన నటుడు ిత్రకమ్ జీత్
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కనవ ర్ పాల్ కోవిడ్-19 సమసయ ల క్వరణాంగా
కనుి మ్యశారు. ఈ నటుడు రజాగా అన్నల్
కపూర్ యొకక సిర్జస్ 24 మరయు వెబ్ సిర్జస్
సా ష్ల్ OPS ో కన్నపిాంచాడు. అత్ను రైర్ ు ఆర్జమ
అధక్వర. అత్న్న త్రరసిది చిత్రరలో కొన్ని త్రకియేచర్
3D, హత్రరర్ స్థస్ేర్జ, త్రపేమ్ రత్న్ ధ్న్ పాయో, బైపాస్
రోడ్ మరయు ష్యర్ ే కట్ రోమ్మయో ఉనాి ల.

•
•
•

•

•

•

•

•

అాస ం తొల మహిళా IAS అధికారి పార్చల్
దేబీ దాస్ కనున మూత
అాస ాంకు
చెాందిన
మొదటి
మహళా
IAS
అధక్వర రరుల్ డెి దాస్ కనుి మ్యశారు.
ఆమె అాస ాం-మేఘాలయ క్వయ డర్ IAS అధక్వర.
ఆమె అవిభ్క త అాస ాం మ్యజీ క్వయ ినట్ మాంత్రి
– ర్పమనాథ్
దాస్ కుమ్యర్క త.
‘షూట్ర్ దాద్ధ’ చంత్రో తోమర్ మర్ణించార్చ
‘షూటర్ దాది’ అనే మ్యరుపేరు పిలిచే షూటర్ చాంత్రదో
తోమర్, కోవిడ్ -19 క్వరణాంగా 89 సాంవత్స ర్పల
వయస్తో కనుి మ్యశారు. ఆమె ఉత్తర త్రరదేశ్ ోన్న
బాగా ట్ త్రగామ్యన్నకి చెాందినవారు, తోమర్ మొదటిార
తపాకీన్న ఉరయోగిాంచినపుా డు ఆమె వయస్తస 60
పైనే, క్వన్స వయోజనుల త్రపున అనేక జాతీయ
ోటీలో ఈమె గెలిచారు, ఆమె విజయాలు చివరకి
అవారుు గెలుచుకుని బాల్దవుడ్ చిత్రత్ాం ‘ాాండ్ కి
ఆాంఖ్ ‘ సూో ర త.
ఏరోనాటికల్ సంటిస్ ట మ్యన్స్ బిహార్జ వర్ా
కనున మూత
లైట్
కాంబాట్
ఎలర్
త్రక్వఫ్ ే (LCA)
– తేజస్ అభివృదిో
ి
కీలక
పాత్రత్
ోష్టాంచిన
స
తవేత్త
భారతీయ ఏరోనాటికల్ శాస్ట్
మనస్ ిహార్జ
వరమ కనుి మ్యశారు.
ఏరోనాటికల్ స్ట్స్వమ్
ే స్థో 35 సాంవత్స ర్పలు డిఫెన్స
ర్జసర్చ
డెవలపస్థమెాంట్ ఆర ానైజేష్న్ (DRDO) ో
శాస్ట్స తవేత్తగా రన్నచేశారు.
మ్యజీ జమూా కాీా ర్ గవర్న ర్ జగోా హన్
కనున మూత
జమ్యమ
క్వరమ ర్
మ్యజీ
గవరి ర్
జగోమ హన్
మోోత్రర కనుి మ్యశారు. జగోమ హన్ జమ్యమ క్వరమ ర్
గవరి ర్ గా ర్కాండు ారుో, ఒకార 1984 నుాండి 1989
వరకు, ఆ పై జనవర 1990 నుాండి మే 1990 వరకు
రన్నచేశారు. ఢిల్ద,ో గోవా మరయు డామన్ & డియు
లెఫ్టన
ే ాంట్ గవరి ర్స్థగా కూడా రన్నచేశారు.

•
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కంత్రద మ్యజీ మంత్రి, ఆర్.ఎల్.డీ వా వాయపకుడు
అజిత్ సింగ్ మర్ణించార్చ
మ్యజీ
కేాంత్రద
మాంత్రి, ర్పస్ట్రయ
ే
ోక్స్థదళ్ (RLD)
వయ వాయిరకుడు, నాయకుడు అజిత్ సిాంగ్ కోవిడ్ -19 తో
ోర్పడుతూ కనుి మ్యశారు. ఆయన భారత్ మ్యజీ
త్రరధాన్న చౌదర చరణ్ సిాంగ్ కుమ్యరుడు. అజిత్ సిాంగ్,
త్రరధాన మాంత్రి వి. పి. సిాంగ్ ఆధ్వ రయ ాంో వాణిజయ
మరయు రరత్రశమల మాంత్రిగా రన్నచేశారు; పి. వి.
నరసిాంహార్పవు మాంత్రివర ాాంో
ఫుడ్
త్రపాససిాంగ్
రరత్రశమల
మాంత్రి; అటల్
ిహార్జ
వాజ్స్థపేల త్రరభుత్వ ాంో వయ వాయ శాఖ్ మాంత్రి
మరయు మనోమ హన్
సిాంగ్ మాంత్రివర ాాంో
పౌర
విమ్యనయాన శాఖ్ మాంత్రిగా రన్నచేశారు.

ఇతర్ వార్ తలు

•

•

మహాతాా గాంధీ వా క్స తగత సత్రకట్ర్జ అిన్ V
కళాా ణం మృిచెందార్చ
9

త
మహారమ గాాంధీ మ్యజీ వయ కిగత్
క్వరయ దరశ వి కళాయ ణాం
కనుి మ్యశారు. మహాతమ డు హత్య కు గురయేయ
వరకు 1943 నుాండి 1948 వరకు ఆయన గాాంధీ
త
వయ కిగత్
క్వరయ దరశ గా ఉనాి రు. కళాయ ణాం గాాంధీజీ
ర్పసిన లేఖ్లను భ్త్రదరరచారు, అత్న్న గురుతగా గాాంధీ
సాంత్కాం
ఉని చెకుక ను
మరయు
అత్న్నతో
సాంబాంధ్ాం ఉని
ఇత్ర ాహరయ లను ఈయన
భ్త్రదరరచుకునాి రు. బెాంగాల్ద, గుజర్పతీ, హాంీ,
త్మ్మళాం, ఇాంగీ ోష్ భాష్ోో త్రపావీణయ ాం పాందారు.
ఈయన
మహారమ
గాాంధీ
యొకక
బలమైన
అనుచరుడు, అత్ను 1960 లో ర్పజాజీతో కూడా
సాంబాంధ్ాం కలిగి ఉనాి డు.
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‘ఆక్సస జన్ ఆన్ వీల్స ’ త్రపాజెక్ ట ను త్రపార్ంభించన్
ఆన్ంద్ మహంత్రదా
మహీాంత్రదా త్రూప ఛైరమ న్, ఆనాంద్ మహీాంత్రదా కరోనా
వైరస్ యొకక తీత్రవమైన ర్కాండవ దశ మధ్య తీత్రవమైన
ఆకిస జన్ కొరత్ క్వరణాంగా, ఆస్తరత్రతలు మరయు
గృహాలకు
ఆకిస జన్
రవాణాను
స్తలభ్త్రాం
చేయడాన్నకి ‘ఆకిస జన్ ఆన్ వీల్స ‘ పేరుతో ఒక
త్రపాజెకుేను రూపాందిాంచారు. ‘ఆకిస జన్ ఆన్ వీల్స ’
చొరవ భారత్దేశాంో, ముఖ్య ాంగా మహార్పస్ట్ష్ో
ే
ఆకిస జన్ ఉత్ా ిత మరయు దాన్న రవాణా మధ్య
అాంత్ర్పన్ని త్గిస్తత
ా ాంది.
భార్త ఆర్జా ఉతతర్ సిక్సక ం త్రపాంతంలో
మొట్మొ
ట
దటి స్పలార్ స్థపాలంట్ ను త్రపార్ంభించన్ద్ధ
భారత్ సనయ ాం ఇటీవల సికిక ాంో మొటమొ
ే
దటి త్రగీన్
స్లర్ శకి త ఉత్ా ిత స్థపాోాంట్స్థను త్రపారాంభిాంచిాంది.
భారత్ సనయ ాం యొకక
దళాలకు త్రరయోజనాం
చేకూరచ డాన్నకి ీన్నన్న త్రపారాంభిాంచారు. ఈ స్థపాోాంట్
వనాడియాం
ఆధారత్
బాయ టర్జ
ాాంకేికత్ను
|
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ఉరయోగిస్తతాంది. ీన్నన్న 16,000 అడుగుల ఎతతో
న్నరమ ాంచారు. స్థపాోాంట్ ామర యియ ాం 56 కెవిఎ. ఐఐటి
ముాంబై సహక్వరాంతో ఇది పూర తలాంది.

•

•

•

•

•

వనాడయం గురించ:
జనవర 2021 ో, అరుణాచల్ త్రరదేశ్స్థో వనాడియాం
కనుగొనబడిాంది. భారత్దేశాంో వనాడియాం యొకక
మొదటి ఆవిష్క రణ ఇది.
త్రరరాంచ వనాడియాం
ఉత్ా ితో
భారత్దేశాం
4% విన్నయోగిస్తతాంది.
COVID వాా ధిత్రగస్బతల మ్యన్సిక ఆరోగా ం కోసం
ఆపర్క్ష్న్ ” CO-JEET” ను త్రపార్ంభించన్
ాయుధ్ బలగాలు
భారత్దేశాంో వైదయ వయ వసను
యి బోపేత్ాం చేయడాం
మరయు
ఆకిస జన్
సరఫర్ప
గొలుస్తలు
వాంటి COVID-19 ను
త్రమ్మకొటేే
త్రరయరి లకు ాయుధ్
దళాలు
“CO-JEET”
ఆరరష్న్ త్రపారాంభిాంచాల. వీటితో పాటు, త్రరజల
మ్యనసిక ఆరోగాయ న్ని న్నర్పిరాంచడాన్నకి కూడా చరయ లు
తీస్తకుాంటుాంది. వైదయ చికిత్స తో పాటు, రోగులు
“వారు బాగానే ఉాంటారు” అనే భ్రోా అవసరాం
మరయు కొన్ని
సమయాోో వారు ఆత్మ విశావ సాం
మరయు ధైర్పయ న్ని ిరగి పాందాలి అనే ఉదేశ
ద ాంతో
ీన్నన్న త్రపారాంభిాంచారు.
COVID సంర్క్షణా కంత్రదాలను ఏర్జప ట
చేయడానిక్స SEEDS సంసయతో చేతులు కలపిన్
Pepsico సంసయ
పపిస కో యొకక దాత్ృత్వ సాంస యి పపిస కో ఫాండేష్న్,
లభాపేక్షలేన్న సాంస,యి ససన
ల ే బుల్ ఎన్నవ ర్పనమ ాంట్
అాండ్
ఎకోలజికల్
డెవలపస్థమెాంట్
ససటీ
(స్వడ్స ) తో కలిసి కమ్యయ న్నటీ COVID-19 టీక్వ స్ట్ైవ్స్థను
త్రపారాంభిాంచి, COVID సాంరక్షణ కేాంత్రదాలను ఏర్పా టు
చేసిాంది. మహార్పస్ట్ష్,ే రాంజాబ్, రశ్చచ మ బెాంగాల్,
ఉత్తర త్రరదేశ్, మరయు తెలాంగాణపై దృష్ట ే పటడ
ే ాం
ీన్న లక్షయ ాం. భాగావ మయ ాంో భాగాంగా, స్వడ్స
సమ్యజాన్నకి కోవిడ్ -19 టీక్వలను పదద ఎతతన సరఫర్ప
చేస్తతాంది, ఆకిస జన్ సిలిాండర ోతో సహా రడకలు
మరయు వైదయ సదుపాయాలతో కూడిన కోవిడ్
సాంరక్షణా కేాంత్రదాలను ఏర్పా టు చేస్తతాంది.
Stratolaunch సంసయ తయార్చ చేసిన్
త్రపపంచంలోనే అిపెదద విమ్యన్ం యొకక టెస్ ట
స్థలలట్
ల విజయవంతం
రోక్’ అనే విమ్యనాం టివ న్-ఫ్యయ జ్స్థలేజ్ డిజైన్స్థను కలిగి
ఉాంది మరయు
ఇది 385 అడుగుల పడవైన
ర్కకక లతో (117 మీ) ఎతతో ఎగిర, ఎగిర రడవ అన్న
పిలిచే హ్యయ స్ హెచ్ -4 హెరుక య లస్ ( 321
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అడుగుల (98 మీ)) విమ్యనాన్ని అధగమ్మాంచినది.
స్ట్ాేటోలాంచ్
550,000-పౌాండ ో
పేోడ్స్థను
మోయడాన్నకి ఉదేదశ్చాంచబడిాంది మరయు అధక ఎతత
నుాండి ర్పకెటను
ో
త్రరయోగిాంచగలదు.

•

“చెక్స్థమేట్ కోవిడ ఇనిషియేటివ్”ను
త్రపార్ంభించన్ AICF
మహమ్యమ ర బారన రడిన చెస్ కమ్యయ న్నటీకి సహాయాం
చేయడాన్నకి అఖిల భారత్ చెస్ సమ్యఖ్య ‘చెక్స్థమేట్
కోవిడ్ ఇన్నష్టయేటివ్’ ను త్రపారాంభిాంచిాంది. FIDE
(వరల్ు
చెస్
ఫెడరష్న్)
అధ్య క్షుడు ఆర్పక డీ
రు
డోవ రోక విచ్,
ఐదుా ో
త్రరరాంచ
ఛాంపియన్ విశవ నాథన్ ఆనాంద్, త్రరరాంచ ర్పపిడ్ చెస్
ఛాంపియన్ కొనేరు హాంపి, AICF అధ్య క్షుడు సాంజయ్
కపూర్ మరయు క్వరయ దరశ భారత్
సిాంగ్ చౌహాన్ సమక్షాంో ఆన్స్థలైన్ క్వరయ త్రకమాంో ఈ
క్వరయ త్రకమ్యన్ని త్రపారాంభిాంచారు.

•

•

త్రపపంచంలోనే అి పొడవైన్ పాదాచార్చల
వంతెన్ను పోర్చచ గల్ లో త్రపార్ంభించార్చ
యునస్క యొకక అరక్వ వరల్ు జియోపార్క ఒక
రత్రిక్వ త్రరకటన త్రరక్వరాం, త్రరరాంచాంోన్న అి పడవైన
పాదచారుల
తేలియాడే
వాంతెన
ోరుచ గల్స్థో
త్రపారాంభిాంచబడిాంది. అరక్వ వాంతెన దాన్న విస్వతర ణాంో
త్ాంతలు నుాండి ససా ాండ్ చేయబడిన ోహ నడక
మ్యర ాాం వెాంట అర కిోమీటర్ (దాదాపు 1,700
అడుగుల) నడక దారన్న కలిగి ఉని ది . స్తమ్యరు 175
మీటరుో (574 అడుగులు) త్రకిాంద పైవా నది ఒక
జలపాత్ాం గుాండా ఇకక డ త్రరవహస్తతాంది.
త్రీ బత్రదీనాథ్ ఆన్కట్ట కోసం అవగాహన్ ఒపప ందం
కుదురుచ కుని ఆలల్ అాండ్ గాయ స్ PSUలు
ఇాండియన్ ఆలల్, BPCL, HPCL,
ONGC మరయు GAIL తో సహా భారత్దేశాంోన్న
అత్రగత్రశేణి చమురు మరయు గాయ స్ పిఎస్స్థయులు,
ఉత్తర్పఖ్ాండ్స్థోన్న స్థర ీ బత్రీనాథ్ ఆనకటే న్నర్పమ ణాం
మరయు పునర్పభివృదిి కోసాం స్థర ీ బత్రీనాథ్ ఉత్తన్
ఛరటబుల్ త్రటస్తో
స్థే ఒక అవగాహన ఒరా ాందాం
కుదురుచ కునాి రు.

మఖా మైన్ స్థాటటిక్ అంశాలు:

SIDBI యొకక CMD: ఎస్ ర్పమన్;
SIDBI ఏర్పా టు చేయబడిాంది :1990 ఏత్రపిల్ 2;
SIDBI త్రరధాన క్వర్పయ లయాం: లకోి , ఉత్తరత్రరదేశ్.
• BRO ైర్కక ేర్ జనరల్: లెఫ్టన
ే ాంట్ జనరల్ ర్పజీవ్
చౌదర;
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BRO
త్రరధాన
క్వర్పయ లయాం:
న్స్య
ఢిల్దో
BRO స్థాయిపిాంచబడిాంది: 7 మే 1960.
యాకిస స్ బాయ ాంక్ హెడ్ క్వవ ర ేర్స : ముాంబై;
యాకిస స్ బాయ ాంక్ ా
స్థ యి పిాంచబడిాంది: 1993
రష్యయ
అధ్య క్షుడు:
స్థవాోదిమ్మర్
పుిన్.
రష్యయ
ర్పజధాన్న:
మ్యస్క .
రష్యయ కర్కన్సస : రష్య న్ రూబుల్.
నావిక్వ దళ సిబబ ాంది చీఫ్: అడిమ రల్ కరాంబీర్ సిాంగ్.
భారత్ నౌక్వదళాం స్థాయిపిాంచబడిాంది: 26 జనవర 1950.
విత్రో
లిమ్మటెడ్
చైరమ న్:
రష్ద్
త్రపేమ్స్థజీ.
విత్రో
త్రరధాన
క్వర్పయ లయాం:
బెాంగళూరు;
విత్రో MD మరయు CEO: థియర్జ డెలోర్ ే.
జపాన్ ర్పజధాన్న: టోకోయ ;
జపాన్ కర్కన్సస : జరన్సస్ యెన్;
జపాన్ త్రరధాన మాంత్రి: యోష్టహదే స్తగా.
మహీాంత్రదా త్రూప సిఇఒ: రవన్ కుమ్యర్ గోయెాంక్వ.
మహీాంత్రదా త్రూప స్థాయిపిాంచబడిాంది: 2 అకోబ
ే ర్ 1945,
ల్యధయానా.
ఫేస్తబ క్ యొకక చీఫ్ ఎగి ీకూయ టివ్ ఆఫీసర్: మ్యర్క
జుకరబ ర్ ా.
ఫేస్తబ క్ త్రరధాన క్వర్పయ లయాం: క్వలిఫోరి యా,
యుఎస్.
జాతీయ మ్యనవ హకుక ల కమ్మష్న్ స్థాయిపిాంచబడినది
: 12 అకోబ
ే ర్ 1993;
జాతీయ మ్యనవ హకుక ల కమ్మష్న్ నాయ యరరధ:
భారత్ త్రరభుత్వ ాం;
జాతీయ మ్యనవ హకుక ల కమ్మష్న్ త్రరధాన
క్వర్పయ లయాం: న్స్య ఢిల్ద.ో
ఎస్స్థిఐ చైర్స్థరరస న్: దినేష్ కుమ్యర్ ఖార్ప.
ఎసిబ ఐ
త్రరధాన
క్వర్పయ లయాం:
ముాంబై.
ా
ఎసిబ ఐ స్థ యి పిాంచబడిాంది: 1 జూలై 1955.
అాంత్ర్పీతీయ ఒలిాంపిక్ కమ్మటీ త్రరధాన క్వర్పయ లయాం:
లౌాన్, సివ టర్ప
ీ ో ాండ్;
ర్ప
అాంత్ ీ తీయ ఒలిాంపిక్ కమ్మటీ అధ్య క్షుడు: థామస్
బాచ్;
అాంత్ర్పీతీయ ఒలిాంపిక్ కమ్మటీ స్థాయిపిాంచబడిాంది: 23
జూన్ 1894, పారస్, త్రఫాన్స .
రశ్చచ మ బెాంగాల్ గవరి ర్: జగీ దప ధ్ాంఖ్ర్
సికిక ాం ముఖ్య మాంత్రి: పిఎస్ గోలే.
సికిక ాం గవరి ర్: గాంగా త్రరాద్.

•
•
•

ఐసిసి చైరమ న్: త్రగెగ్ బారక ే.
ఐసిసి సిఇఒ: మను ాహీి .
ఐసిసి త్రరధాన క్వర్పయ లయాం: దుబాయ్, యునైటెడ్
అరబ్ ఎమ్మరట్స

•

WHO ైర్కక ేర్ జనరల్: టెత్రడోస్ అధ్నామ్.
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WHO యొకక
త్రరధాన క్వర్పయ లయాం: జెన్సవా,
సివ టర్ప
ీ ో ాండ్.
ఇాంటరి ష్నల్ క్వనో డరష్న్ ఆఫ్ మ్మడ్ వైవ్స
అధ్య క్షుడు : త్రఫాాంక్వ కేడీ;
ఇాంటరి ష్నల్ క్వనో డరష్న్ ఆఫ్ మ్మడ్ వైవ్స
త్రరధాన క్వర్పయ లయాం : హేగ్, నదర్పోాండ్స .
మహార్పస్ట్ష్ ే గవరి ర్: భ్గత్ సిాంగ్ కోష్యయ ర.
మహార్పస్ట్ష్ ే ర్పజధాన్న: ముాంబై.
ఒడిశా ముఖ్య మాంత్రి: నవీన్ రటాి యక్,
గవరి ర్ : గణేశ్ లల్.
ఆల్ ఇాండియా చెస్ ఫెడరష్న్ అధ్య క్షుడు: సాంజయ్
కపూర్;
ఆల్ ఇాండియా చెస్ ఫెడరష్న్ త్రరధాన క్వర్పయ లయాం
: చెనైి ;
ఆల్ ఇాండియా చెస్ ఫెడరష్న్ స్థాయిపిాంచబడిాంది:
1951.
ోరుచ గల్ అధ్య క్షుడు: మ్యర్కస ో ర్కబెో డి సౌా;
ోరుచ గల్ ర్పజధాన్న: లిసబ న్;
ోరుచ గల్ కర్కన్సస : యూరో.
కోటక్ మహీాంత్రదా బాయ ాంక్ స్వఈఓ: ఉదయ్ కోటక్.
కోటక్ మహీాంత్రదా బాయ ాంక్ స్థాయిరన: 2003.
కోటక్ మహీాంత్రదా బాయ ాంక్ త్రరధాన క్వర్పయ లయాం:
ముాంబై, మహార్పస్ట్ష్.ే
కోటక్ మహీాంత్రదా బాయ ాంక్ టాయ గ్స్థలైన్: డబుబ ను
సరళాంగా చేదాదాం.
త్రరరాంచ అథ్లటి
ే న్ కో;
ో క్స అధ్య క్షుడు: సబాసియ
థ్ల
త్రరరాంచ అ టి
ో క్స త్రరధాన క్వర్పయ లయాం: మొనాకో;
త్రరరాంచ అథ్లటి
ో క్స స్థాయిపిాంచబడిాంది: 17 జూలై 1912.
ఐసిఆరస అధ్య క్షుడు: రటర్ మౌర్కర్.
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