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Weekly One Liners 9th May to 15th of May 2021 
 

అంతరా్జతీయ అంశాలు 
ఇండియా – EU నాయకుల మధ్య  జరిగిన వర్చు వల్ 

సమావేశంలో పాలొ్గనన  ప్రధాని మోదీ 

• హైబ్రిడ్ విధానం లో జరిగిన ఇండియా-EU 

నాయకుల సమావేశంలో బ్రరధాని నరంబ్రర 

మోడీ పాలొ్గనాా రు. ఇండియా-యూరోపియన్ 

యూనియన్ లీడర్్స  సమావేశానిా  పోరుు గల్ 

నిర్వ హిస్తంది. పోరుు గల్ బ్రరస్తతం బ్రూపింగ్ 

స్థ నా నానాి  కలిగి ఉంది. యూరోపియన్ కౌని్ ల్ 

అధ్య క్షుడు చార్లసె్ మిచెల్ ఆహ్వవ నం మేర్కు పిఎం 

మోడీ ఈ కార్య బ్రకమానికి హ్వజర్యాయ రు. 

• ఈ సమావేశంలో మొతతం 27 EU సభ్య  దేశాల 

నాయకులతో పాటు యూరోపియన్ కమిషన్ 

మరియు యూరోపియన్ కౌని్ ల్ అధ్య క్షుడు 

పాలొ్గనాా రు. EU + 27 విధానం లో భార్తదేశంతో EU 

సమావేశానిా  నిర్వ హించడం ఇదే మొరటిారి. 

సమావేశంలో భారతదేశం యొక్క  ముఖ్య మైన 

అంశాలు: 

• బ్రరజా వా మయ ం, బ్రపాథమికస్థ స్వవ చఛ లు, చట్టస్థ పాలనస్థ

మరియుస్థ బహుపాక్షికతపైస్థ భాగ వా మయ స్థ నిబరధతస్థ

ఆధార్ంగాస్థ భార్తదేశం-EU వ్యయ హ్వతమ కస్థ

భాగ వా మాయ నిా స్థ మరింతస్థ బలోపేతంస్థ చేయడానికిస్థ

బ్రరతిపాదించబడింది. 

• సమతులయ స్థమరియుస్థసమబ్రగస్థస్వవ చాఛ స్థవాణిజయ ంస్థ(FTA) 

మరియుస్థ పెటుటబడిస్థ ఒరప ందాలస్థ కోసంస్థ చర్ు లనుస్థ

తిరిగిస్థబ్రపార్ంభంచాలనిస్థనాయకులుస్థనిర్ ణయంచారు. 

చరు  యొక్క  మూడు ముఖ్య  అంశాలు 

1.స్థవిదేశాంగ విధానం మరియు భ్బ్రరత 

2.స్థ కోవిడ్-19, వాతావర్ణం మరియు రర్యయ వర్ణం; 

మరియుస్థ 

3.స్థవాణిజయ ం, కనెకి టవిటీ మరియు టెకాా లజీ. 
 

 

• డిజిట్ల్, ర్వాణాస్థ మరియుస్థ బ్రరజలస్థ మధ్య స్థ

అనుసంధానానిా స్థ పెంపందించడంస్థ పైస్థ రృష్టటస్థ

ారించిస్థభార్తదేశం-EU మధ్య స్థఒకస్థబ్రరతిష్టటతమ కమైనస్థ

మరియుస్థ సమబ్రగమైనస్థ ‘కనెకి టవిటీస్థ పార్సటస్థనర్సస్థష్టప్’నుస్థ

బ్రపార్ంభంచబడింది. 

• పూణేస్థ మెబ్రోస్థ రైల్స్థ బ్రపాజెకుటస్థ కోసంస్థ భార్తస్థ ఆరి నాకస్థ

మంబ్రతితవ స్థ శాఖస్థ మరియుస్థ యూరోపియన్స్థ

ఇనెవ స్టస్థమెంట్స్థ బ్య ంక్స్థ 150స్థ మిలియన్స్థ యూరోలస్థ

ఆరి నాకస్థఒరప ంరంపైస్థసంతకంస్థచేశాయ. 

 

మొదటిసారిగా PESCO సమావేశంలో US పాలొ్గనడానికి 

అంగీక్రించిన EU 

• శాశవ తస్థ నిర్యమ ణాతమ కస్థ సహకార్ంస్థ (పెసో్క ) ర్క్షణస్థ

కార్య బ్రకమంలోస్థపాలొ్గనాలని నారవ , కెనడాస్థమరియుస్థ

యునైటెడ్స్థ స్థస్వటట్్  చేసినస్థ అభ్య ర్ నానలనుస్థ

యూరోపియన్స్థ యూనియన్స్థ ఇటీవలస్థ

ఆమోదించింది.స్థ యూరోపియన్స్థ కూట్మిస్థ పెసో్క స్థ

బ్రపాజెకుటలోస్థపాలొ్గనడానికిస్థమూడోస్థదేశానికిస్థఅనుమతిస్థ

ఇవవ డంస్థ ఇదేస్థ మొరటిారి.స్థ ఐరోపాలోస్థ మిలట్రీస్థ

మొిలిటీస్థ బ్రపాజెకుటలోస్థ దేశాలుస్థ ఇప్పప డుస్థ

పాలొ్గంటాయ. 

మిలిటరీ మొబిలిటీ ప్పాజెక్ట ్

• మౌలికస్థ సదుపాయాలస్థ మెరుగురలస్థ మరియుస్థ

బ్రరభుతవ రర్మైన  అడడంకులనుస్థ తొలగించడంస్థ

దావ ర్యస్థ యూరోపియన్స్థ యూనియన్స్థలోస్థ సైనికస్థ

విభాగాలస్థ స్వవ చాఛ స్థ ఉరయ మానికిస్థ ఇదిస్థ

సహ్వయరడుతుంది.స్థ ఇదిస్థ బ్రరధానంగాస్థబ్యయ రోబ్రకాటిక్స్థ

అడడంకులుస్థ (పాస్స్థపోర్సటస్థచెకోు లుస్థవంటివి)స్థమరియుస్థ

మంరస్తస్థనోటీస్స్థఅవసర్ంస్థఅనేస్థర్లండుస్థబ్రపాంతాలస్థ

చుట్టట స్థ తిరుగుతుంది.స్థ నాోస్థ అతయ వసర్స్థ

సమయంలో, రళాలుస్థస్వవ చఛ గాస్థ మరియుస్థ వేగంగాస్థ

కరలగలవు.స్థ అయతే, శాంతిసమయాలలో, 

మంరస్తస్థనోటీస్స్థఅవసర్ం. 

పెస్కక  గురించి: 

• ఇదిస్థయూరోపియన్స్థయూనియన్స్థ భ్బ్రరతస్థ మరియుస్థ

ర్క్షణస్థ విధానంలోస్థ ఒకస్థ భాగం. 2009 లోస్థ లిసబ న్స్థ

ఒరప ంరం బ్రరవేశపెటిటనస్థయూరోపియన్స్థయూనియన్స్థ

ఒరప ంరంస్థఆధార్ంగాస్థదీనినిస్థ బ్రరవేశపెటాటరు.స్థపెసో్క స్థ

సభుయ లలోస్థనాలుగైదుస్థ వంతుస్థమందిస్థకూడాస్థనాోస్థ

సభుయ లు.స్థనాోస్థఉతతర్స్థఅటెాంటిక్స్థఒరప ంరస్థసంసనా. 

• నవంబర్సస్థ2020 లో, యూరోపియన్స్థయూనియన్స్థEU 

యేతర్స్థ సభుయ లనుస్థ పెసో్క లోస్థ పాలొ్గనడానికిస్థ

అనుమతించింది.స్థ దీనిస్థతరువాత, కెనడా, యుఎస్స్థ

మరియుస్థ నారవ స్థ పెసో్క లోస్థ పాలొ్గనడానికిస్థ

అభ్య రి నాంచాయ. 
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• యూరోపియన్స్థయూనియన్స్థలోనిస్థనాలుగుస్థర్యష్ట్ష్టటలుస్థ

తమను తట్సనాంగా బ్రరకటించుకునాా య.స్థ అవి 

ఆష్ట్సిటయా, ఐరె్యండ్, ఫినెాండ్స్థమరియుస్థస్వవ డన్. 

 

నాసా 14 వ అడిి నిస్ట్రట్ర్ గా బాధ్య తలు చేరట్ిన 

మాజీ సెనేటర్ బిల్ నెలస న్ 

• మాజీస్థ సెనేట్ర్సస్థ ిల్స్థ నెల్ న్ 14 వస్థ నాాస్థ

నిర్యవ హకుడిగా బ్రరమాణస్థ స్వవ కార్ంస్థ చేశారు, నెల్ న్స్థ

స్థ ె రిడాస్థ నుండిస్థ యు.ఎస్.స్థ సెనేట్స్థలోస్థ 18స్థ

సంవత్ ర్యలుస్థ మరియుస్థ 1986స్థ లోస్థ స్వప స్స్థ షటిల్స్థ

మిషన్స్థ61-సిస్థపైస్థపేలోడ్స్థసెప షలిస్టస్థగాస్థరనిచేశారు. 

 

‘DOGE-1’ మిషన్ ను చంప్ుని పైకి 

ప్రయోగించనునన   SpaceX 
• ఎలోన్ మస్ో  యాజమానయ ంలోని SpaceX, “DOGE-1 ను 

చంబ్రదుని పైకి బ్రరయోగించడానికి సిరధంగా ఉంది, ఇది 

మొట్టమొరటి వాణిజయ  చంబ్రర పేలోడ్, పూరితగా 

బ్రకిపోట కర్లన్్స  డోగెకోయన్ లో చెలింెచబడింది. ఈ 

ఉరబ్రగహ్వనాి  ఫాలో న్ 9 ర్యకెట్ లో 2022 మొరటి 

ష్ట్ైమాసికంలో బ్రరయోగించనునాా రు. డోగెకైన్-

ఫండెడ్ మిషన్ కు కెనడియన్ కంపెన్స జియోమెబ్రటిక్ 

ఎనరీ ీకార్పప రషన్ (GEC) నాయకతవ ం వహిస్తనాా రు. 

 

ప్రజా ప్రతినిధుల సభలో ‘ఓటు విశాా సానిన ; 

కోలోో యిన KP శరి  ఒలి 

• నేపాల్స్థ బ్రరధానిస్థ కెస్థ పిస్థ శర్మ స్థ ఒలి బ్రరతినిధులస్థసభ్లోస్థ

విశావ సస్థఓటునుస్థకోలోప యారు.స్థకెస్థపిస్థశర్మ స్థఒలిస్థతనకుస్థ

అనుకూలంగాస్థ 93 ఓటెుస్థ ాధంచగా, 275 మందిస్థ

సభుయ లస్థ బ్రరతినిధులస్థసభ్లో124 మందిస్థఆయనకుస్థ

వయ తిరకంగాస్థ ఓటుస్థ వేశారు, బ్రరతినిధులస్థ సభ్లోస్థ

విశావ సస్థతీర్యమ నానిా స్థ గెలవడానికిస్థఆయనకుస్థకన్ససంస్థ

136 ఓటెుస్థఅవసర్ం. 

• ఎన్స్థసిపిస్థ(నేషనలిస్టస్థకాంబ్రగెస్స్థపారీట) బ్రరభుతవ ంస్థనుండిస్థ

తనస్థ మరదతునుస్థ ఉరసంహరించుకునా స్థ తరువాత, 

పిఎంస్థ ఒలిస్థ విశావ సస్థ ఓటునుస్థ ఎదురో్ప నాా రు.స్థ

పార్మెెంటునుస్థ ర్దుదస్థ చేయాలనా స్థ నిర్ ణయానికిస్థ

జనవరిలోస్థకెస్థపిస్థశర్మ స్థఒలినిస్థనేపాల్స్థకమూయ నిస్టస్థపారీ టస్థ

బ్రపాధ్మికస్థసభ్య తవ ంస్థనుండిస్థబహిషో రించారు. 

 

వైమానిక్ దాడుల తర్చవాత ఇప్జాయిల్ మరియు 

హమాస్ మధ్య  శప్ుతా్వ లు పెరిగాయి 

• ఇబ్రజాయల్స్థ మిలిట్రీస్థ గాజాలోనిస్థ వివిధ్స్థ బ్రపాంతాలెోస్థ

ర్యకెట్సె్థ దాడిస్థ చేసింది.స్థ ఇదిస్థ 2014 నుండిస్థ గాజాలోస్థ

అతయ ంతస్థ తీబ్రవమైనస్థ వైమానికస్థ దాడులు.స్థ హమాస్స్థ

స్కమవార్ంస్థ ఇబ్రజాయల్స్థ వైప్పస్థ వంరలస్థ ఎరుప్పస్థ

ర్యకెట్నెుస్థ కలిగిస్థ ఉంది.స్థ ఆస్థ తరువాత, ఇబ్రజాయల్స్థ

గాజాలోస్థ వంరలాదిస్థ వైమానికస్థ దాడులనుస్థ

నిర్వ హించింది. 

హమాస్ గురించి: 

• ఇదిస్థ1987 లోస్థస్థ నా పించబడింది. 

• ఇదిస్థ పాలస్వతనాస్థ స్నా్స -ఇాెమిక్స్థ ఫండమెంట్లిస్టస్థ

సంసనా. 

• ఇదిస్థపాలస్వతనాలోనిస్థవెస్టస్థబ్య ంక్స్థమరియుస్థగాజాస్థష్ట్సిటప్స్థ

బ్రపాంతంలోస్థచురుకుగాస్థఉంటుంది. 

• ఇదిస్థ ఇబ్రజాయెల్-పాలస్వతనాస్థ వివారంస్థయొకో స్థ లౌకికస్థ

విధానానిా స్థవయ తిరకిస్తంది.  

 

మొదటి ప్బిక్టస  ఎంపాాయ్మంట్ వరిక ంగ్ ప్ూప్ 

(EWG) సమావేశం లో వర్చు వలొ్గ్ పాలొ్గనన  భారత్ 

• మొరటిస్థ బ్రిక్్ స్థ ఎంపెాయస్థమెంట్స్థ వరోి ంగ్స్థ బ్రూప్స్థ

(ఇడబ్ల్ెయ జి)స్థసమావేశంస్థ2021స్థలోస్థవాసతవంగాస్థజరిగింది.స్థ

2021లోస్థ బ్రిక్్ స్థ బ్రపెసిడెన్స్ స్థ నిస్థ చేరటిటనస్థ భార్తస్థ

అధ్య క్షతనస్థఈస్థసమావేశంస్థజరిగింది.స్థఈస్థసమావేశానికిస్థ

కారిమ క, ఉపాధస్థకార్య రరిి స్థస్థరసీ్థఅప్పర్వ స్థచంబ్రరస్థఅధ్య క్షతస్థ

వహించారు. 

• బ్రిక్్ స్థ దేశాలస్థ మధ్య స్థ ామాజికస్థ భ్బ్రరతాస్థ

ఒరప ందాలనుస్థ బ్రపోత్ హించడం, కారిమ కస్థ మార్లో ట్సె్థ

లాంఛనబ్రపాయం, కారిమ కస్థ శకి తస్థ లోస్థ మహిళలుస్థ

పాలొ్గనడంస్థ మరియుస్థ గిగ్స్థ మరియుస్థ స్థపెాట్స్థఫాంస్థ

కారిమ కులుస్థ–స్థకారిమ కస్థమారో్ల ోెస్థపాబ్రత. 

 

4వ ఇండియా-సా్వ స్ ఆరికి్ చరు లు వర్చు వల్ గా 

జరిగింది 

• నాలవొస్థ ఇండియా-సివ స్స్థ ఆరి నాకస్థ చర్ు లుస్థ వీడియోస్థ

కానఫ ర్లన్్ స్థ దావ ర్యస్థ వరుు వల్స్థ గాస్థ జరిగింది.స్థ ఆరి నాకస్థ

వయ వహ్వర్యలస్థకార్య రరిి స్థఅజయస్థస్వథ్స్థభార్తస్థబ్రరతినిధస్థ

బృందానికిస్థ నాయకతవ ంస్థ వహించారు.స్థ సివ స్స్థ వైప్పస్థ

నుండిస్థవచిు నస్థ బ్రరతినిధస్థబృందానికిస్థ స్థస్వటట్స్థసెబ్రకట్రీస్థ

డానియేలాస్థ స్థస్కటలల్స్థ మరియుస్థ సివ ట్రెీ్యండ్స్థలోనిస్థ

ఇంట్రా షనల్స్థ ఫైనాన్్ స్థ స్థస్వటట్స్థ సెబ్రకటేరియట్స్థ

నాయకతవ ంస్థవహించారు. 

• ఈస్థ చర్ు లు, ఇంట్ర్స-అలియా, పెటుటబడులు, 

ఇంట్రా షనల్స్థ ఫైనానియిల్స్థ సరీవ సెస్స్థ సెంట్ర్సస్థ

అథారిటీస్థ (IFSCA), నేషనల్స్థ ఇనెవ స్టస్థ మెంట్స్థ అండ్స్థ

ఇబ్రనాఫ ష్ట్సటకు ర్సస్థ ఫండ్స్థ (NIIF), ఫిన్స్థ టెక్, స్థసినార్మైనస్థ

ఫైనాన్్ స్థ మరియుస్థ బ్రకాస్స్థ బోర్డర్సస్థ ఫైనానియిల్స్థ

సరీవ సెస్స్థతోస్థసహ్వస్థవివిధ్స్థఅంశాలపైస్థసహకార్ంస్థకోసంస్థ

ఇరుస్థదేశాలస్థఅనుభ్వాలనుస్థరంచుకోవడంస్థజరిగింది. 
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జాతీయ వారతలు 

తక్షణమే ప్రతిసో ందించే విధ్ంగా COVID 

మేనేజెి ంట్ సెల్ ను ప్పారంభంచిన భారత సైనయ ం 

• దేశవాయ రతంగాస్థ కోవిడ్స్థ కేస్లెోస్థ విరరీతమైనస్థ

పెరుగురలనుస్థ రరిషో రించడానికిస్థ

తక్షణ  బ్రరతిసప ంరనలనుస్థ సమనవ యంస్థ

చేయడంలోస్థ సమర్ధతనుస్థ పెంచేస్థ విధ్ంగా  భార్తస్థ

సైనయ ంస్థ కోవిడ్స్థ మేనేజస్థమెంట్స్థ సెల్స్థనుస్థ ఏర్యప టుస్థ

చేసింది.స్థ ఇదిస్థ నిర్యధర్ణస్థ రరీక్షలు, సైనికస్థ

ఆస్రబ్రతులలోస్థ బ్రరవేశాలుస్థమరియుస్థ స్థకిషెటమైనస్థవైరయ స్థ

రరికర్యలస్థ ర్వాణాస్థ రూరంలోస్థ పౌర్స్థ స్వవలకుస్థ

సహ్వయరడుతుంది. 

 

తకుక వ ధ్రతో కూడిన వంటిలేటర్ మరియు 

ఆకిస జన్  సాంప్దత  రరిక్ర్జలను తయార్చచేస్తతనన  

ISRO 

• ఇండియన్స్థ స్వప స్స్థ రీసెర్సు స్థ ఆర్నొైజేషన్ , విబ్రకమ్స్థ

ార్యభాయస్థస్వప స్స్థసెంట్ర్సస్థ(విఎస్ఎస్ి ), ఈస్థస్థకిషెటమైనస్థ

వైరయ స్థరరికర్యలస్థకొర్తస్థఫలితంగాస్థదేశవాయ రతంగాస్థఅనేకస్థ

కోవిడ్స్థ -19 రోగులస్థ మర్ణానికిస్థ కార్ణమైనస్థ

సమయంలోస్థ మూడుస్థ

ర్కాల వెంటిలేట్ర్నెు మరియు ఆకి్ జన్స్థ ాంబ్రరతస్థ

రరికర్యలను  అభవృదిధస్థ చేసింది.స్థ నమూనాలు, 

లక్షణాలుస్థమరియుస్థసెప సిఫికేషనసె్థఆధార్ంగా, వారుస్థ

వీటికిస్థ బ్రపాణ, వాయుస్థ మరియుస్థ సవ స్థ త స్థ అనిస్థ పేరుస్థ

పెటాటమ.స్థఈస్థమూడింటిన్సస్థయూజర్సస్థబ్రలండీ,ె పూరితగాస్థ

ఆోమేటెడ్స్థమరియుస్థట్చ్స్థ బ్రస్వో న్స్థసెప సిఫికేషనతెో, 

అనిా స్థ భ్బ్రరతాస్థ బ్రరమాణాలకుస్థ అనుగుణంగాస్థ

ఉంటాయ. 
 

 

వారతలాోని ర్జస్ట్ర్లు 

అసాస ం ముఖ్య మంప్తిగా హిమంత్వ బిసాా  శరి  

• 2021 మేస్థ 08న అా్ ంస్థ 15వస్థ మఖయ మంబ్రతిగాస్థ

హిమంతస్థ ిావ స్థ శర్మ  ఎంపికయాయ రు.స్థ ఆయనస్థ

బ్రరస్తతస్థసర్యబ నంరస్థస్కనోవాల్స్థ స్థ నా నంలోస్థఉంటారు.స్థ

అతనుస్థ మే 10, 2021 నుండిస్థ ఈస్థ కార్యయ లయస్థ

బ్ధ్య తలుస్థచేరట్టనునాా రు. 

• ర్యష్ట్షటంలోస్థ 2021 అసెంబ్లసె్థ ఎనాి కలెోస్థ ిజెపిస్థ పారీటస్థ

ర్లండవస్థారిస్థనేరుగాస్థగెలిచింది.స్థ126 మందిస్థసభుయ లస్థ

అా్ ంస్థ అసెంబ్లలెోస్థ పారీటస్థ 60 స్థ నా నాలనుస్థ

గెలుచుకుంది.స్థకాంబ్రగెస్స్థనుంచిస్థవైదొలగినస్థతర్యవ తస్థస్థరసీ్థ

శర్మ స్థఆరళసె్థబ్రకితంస్థ2015 లోస్థిజెపిలోస్థచేర్యరు. 

 

 ‘హర్ ఘర్ జల్(ప్రతి ఇంటికి నీర్చ)’ క్లిగిన ర్జస్ట్షం్గా 

పుుచేు రి 

• ప్పదుచేు రిస్థ జల్స్థ జీవన్స్థ మిషన్స్థ (జెజెఎం) కింరస్థ

బ్రగామీణస్థ బ్రపాంతాలెోస్థ 100% పైప్పలస్థ దావ ర్య  న్సటిస్థ

సర్ఫర్యస్థ చేస్వ  లక్ష్యయ నిా స్థ ాధంచింది.స్థ

అంతకుమందు, గోవా, తెలంగాణస్థ మరియుస్థ

అండమాన్ & నికోబ్ర్సస్థ దీవులు జల్స్థ జీవన్స్థ

మిషన్ కింరస్థ బ్రరతిస్థ బ్రగామీణస్థ ఇంటికిస్థ రంప్పస్థ న్సటిస్థ

సర్ఫర్యనుస్థఅందించాయ.స్థకాబటిట, జల్స్థజీవన్స్థమిషన్స్థ

కింరస్థహ్వమీస్థఇచిు న  బ్రరతిస్థ బ్రగామీణస్థగృహ్వనికి  రంప్పస్థ

న్సటిస్థసర్ఫర్యనుస్థఅందించే నాలవొస్థర్యష్ట్షటంస్థ/స్థయుటిస్థ

గా  ప్పదుచేు రి అవతరించినది. 

జల్ జీవన్ మిషన్ (జెజెఎం): 

• ఇదిస్థకేంబ్రరస్థబ్రరభుతవ స్థబ్రరధానస్థకార్య బ్రకమం.స్థఇదిస్థ2019 

ఆగస్టలోస్థబ్రరకటించబడింది. 

• 2024స్థ నాటికిస్థ దేశంలోనిస్థ బ్రరతిస్థ బ్రగామీణస్థ గృహ్వలకుస్థ

రంప్పస్థన్సటిస్థకనెక్షన్స్థనుస్థఅందించడంస్థదీనిస్థలక్షయ ం. 

 

వృుుల కోసం ఢిలా్ల పోల్లస్తలు వాహన హెల్ో  లైన్ 

‘కోవీ వాన్’ను ప్పారంభంచార్చ 

• కోవిడ్స్థ -19స్థ మధ్య స్థ తమస్థ నితాయ వసర్స్థ అవసర్యలతోస్థ

సతమతమవుతునా స్థ స్వనియర్సస్థ సిటిజనకెుస్థ ఢిలీసె్థ

పోలీస్లుస్థహెల్ప స్థలైన్స్థ నంబర్సస్థనుస్థ బ్రపార్ంభంచారు.స్థ

దేశస్థ ర్యజధానిస్థ సౌత్స్థ డిష్ట్సిటక్ టస్థ పోలీస్లుస్థ ఇకో డిస్థ

కరోనావైర్స్స్థరరిసినాతిస్థమధ్య స్థ రరిసర్యలెోనిస్థస్వనియర్సస్థ

సిటిజనసె్థకోసంస్థకోవిస్థవాన్స్థహెల్ప స్థలైన్స్థ(012- 26241077) 

నుస్థబ్రపార్ంభంచారు. 
 

http://www.bankersadda.com/
http://www.sscadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8276/ap-si-constable-batch-prelims-mains-bilingual-telugu-english-live-classes-by-adda247
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పుసతకాలు మరియు రచయితలు 

 ‘ఎలిఫంట్ ఇన్ ది వంబ్’ పేర్చతో తొలి పుసతకానిన  

రచించిన క్లిక  కోచాిన్ 

• బ్లీవుడ్స్థనటి కలోి స్థకోచినె్ ర్చయతగాస్థఅర్ంగేబ్రట్ంస్థ

చేస్కతంది, ఆమెస్థమొరటిస్థప్పసతకంస్థ"ఎలిలంట్స్థఇన్స్థదిస్థ

వంబ్". ఇంకాస్థ విడురలస్థ కానిస్థ ఈస్థ ప్పసతకంస్థ

మాతృతవ ంపైస్థ చిబ్రతించినస్థ నాన్-ఫిక్షన్స్థ ప్పసతకం.స్థ

దీనిని వలేరియాస్థ పాలియానిచో్క  చిబ్రతించారుస్థ

మరియు పెంగివ న్స్థర్యండమ్స్థహౌస్స్థఇండియా (PRHI) 

బ్రరచురించారు.స్థఈస్థప్పసతకంస్థ గర్భ ంస్థమరియుస్థతలెులస్థ

గురించి, కాబోయేస్థ తలెులుస్థ మరియుస్థ "మాతృతవ ంస్థ

గురించిస్థ ఆలోచించేస్థ వారి"స్థ గురించిస్థ ఈస్థ ప్పసతకంస్థ

వివరిస్తంది. 

‘లైఫ్ ఇన్ ది ్కాాక్ట టవర్ వాల్ల’ అనే పుసతకానిన  

రచించిన షకూర్ రతేర్ 

• “లైఫ్స్థఇన్స్థదిస్థ స్థకెాక్స్థట్వర్సస్థవాయ లీ” అనేదిస్థ బ్రపెస్స్థ బ్రట్స్టస్థ

ఆఫ్స్థ ఇండియాస్థ (పిటిఐ)స్థ జరా్ లిస్టస్థ షకూర్సస్థ ర్యథర్సస్థ

యొకో స్థతొలిస్థప్పసతకం.స్థఈస్థప్పసతకంస్థస్వప కింగ్స్థటైగర్సస్థచేతస్థ

బ్రరచురించబడింది, ఇదిస్థకారమ ర్సస్థయొకో స్థసహజమైనస్థ

గతం, దానిస్థ భ్యంకర్మైనస్థ వర్ తమానంస్థ మరియుస్థ

ఎలపె్పప డూస్థ అనిశ్చు తమైనస్థ భ్విషయ తుతస్థ గురించిస్థ

మాటెాడుతుంది.స్థఇందులోస్థకారమ ర్సస్థగురించిస్థచారిబ్రతకస్థ

మరియుస్థ ర్యజకీయస్థ సమాచార్ంస్థ అలాగేస్థ అరుదుగాస్థ

మాటెాడేస్థరర్యయ వర్ణస్థసమసయ లుస్థకూడాస్థఉనాా య. 

 

బాయ ంకింగ్/ ఆరికి్ మరియు వాణిజయ  

అంశాలు 

చాట్ బొట్ ‘eva’ ను ప్పారంభంచిన CSC, HDFC 

బాయ ంకులు 

• హెచ్స్థడిఎఫ్స్థసిస్థ బ్య ంక్స్థ మరియుస్థ కామన్స్థ సరీవ సెస్స్థ

సెంట్రెు (సిఎస్స్థసి)స్థ చివరిస్థ మైలుస్థ బ్రగామీణస్థ

వినియోగదారులకుస్థ బ్య ంకింగ్స్థ స్వవలనుస్థ

అందించడంలోస్థ బ్రగామస్థ స్థ నా యస్థపారిబ్రశామికవేతతలకుస్థ

(విఎల్స్థఇ)స్థ మరదతుస్థ ఇవవ డానికిస్థ సిఎస్స్థసిస్థ డిజిట్ల్స్థ

స్వవాస్థ పోర్టల్స్థలోస్థ చాట్స్థబ్ట్ ‘ఇవా’ నుస్థ

బ్రపార్ంభంచాయ.స్థ ఈస్థ చొర్వస్థ ఇండియాస్థ మరియుస్థ

భార్త్స్థ మధ్య స్థ అంతర్యనిా స్థ తగిసొ్తంది.స్థ అర్బ న్స్థ

ఇండియాస్థడిజిట్ల్స్థ బ్రరరంచానిా స్థ తెలుస్కోవడానికిస్థ

మరియుస్థ స్వవ కరించడానికిస్థ మందునా ది.స్థ తకోు వస్థ

ఇంట్ర్లా ట్స్థ సదుపాయాలుస్థ ఉనా ందునస్థ బ్రగామీణస్థ

భార్తదేశంస్థసవాళనెుస్థఎదురో్ప ంది. 

 

మాసర్్ కార్ ్సహకారంతో ‘క్నెక్టడ్్ కామర్స ’ పై 

నివేదిక్ను విడుదల చేస్వన NITI ఆయోగ్ 

• NITI ఆయోగ్ “కనెకె టడ్స్థకామర్్స (డిజిట్ల్స్థగాస్థసమిమ ళితస్థ

భార్త్స్థకోసంస్థరోడ్స్థమాయ ప్స్థసృష్టటంచడం)పేరుతోస్థఒకస్థ

నివేదికనుస్థ విడురలస్థ చేసింది.స్థ మాసటర్సస్థ కార్స డస్థ

సహకార్ంతోస్థన్సతిస్థఆయోగ్స్థఈస్థనివేదికనుస్థవిడురలస్థ

చేసింది.స్థ భార్తదేశంలోస్థ డిజిట్ల్స్థ ఆరి నాకస్థ చేరికనుస్థ

వేగవంతంస్థ చేయడంలోస్థ ఎదురో్ప ంటునా స్థ వివిధ్స్థ

సవాళనెుస్థఈస్థనివేదికస్థగురి తస్తందిస్థమరియుస్థడిజిట్ల్స్థ

స్వవలనుస్థ దానిస్థ 1.3 ిలియన్స్థ పౌరులకుస్థ

అందుబ్టులోస్థ ఉంచడానికిస్థ సిఫారు్ లనుస్థ కూడాస్థ

అందిస్తంది. 

FY22 గాను భారతదేశ జిడిపి వృదిి అంచనాను 

9.3% కు సవరించిన మూడీస్ రేటింగ్ ఏజెనీస  

• రటింగ్స్థ ఏజెన్్స స్థమూడీస్ FY22(01 ఏబ్రపిల్స్థ 2021-31 

మారిు స్థ 2022) కోసంస్థ జిడిపిస్థ వృదిధస్థ

అంచనాను 9.3 శాతానికిస్థ తగింొచింది.స్థ ఇంతకుస్థ

మందుస్థ ఈస్థ రటు 13.7 శాతంగాస్థ అంచనాస్థ

వేయబడింది.స్థజిడిపిస్థఅంచనాలలోస్థదిగజారుతునా స్థ

మారుప స్థదేశవాయ రతంగాస్థకోవిడ్స్థఇనెఫ క్షనసె్థ ర్లండవస్థరశస్థ

కార్ణంగాస్థ ఉంది, ఇదిస్థ స్థ నా నికస్థ లాక్స్థడౌనెుస్థ మరియుస్థ

మొిలిటీస్థఅరికట్టడానికిస్థబ్రపేరపిస్తంది. 

 

 ‘I choose my number’ అనే కొతత 

వస్తలుబాటును ప్పారంభంచిన జన సూక్షి  

ర్చణ బాయ ంకు 

• జనస్థ మా ల్స్థ ఫైనాన్్ స్థబ్య ంక్స్థ భార్తదేశంస్థ అంతటాస్థ

తనస్థ వినియోగదారులంరరికీ “ఐస్థ ఛాయస్స్థ మైస్థ

నంబర్స” ఫీచర్సస్థనుస్థ బ్రపార్ంభంచినటెుస్థ బ్రరకటించింది.స్థ

ఈస్థ బ్రకొతతస్థ వెస్లుబ్టు  బ్య ంక్స్థ యొకో స్థ బ్రరస్తతస్థ

మరియుస్థబ్రకొతతస్థవినియోగదారులకు  తమస్థఅభమానస్థ

సంఖయ లనుస్థ వారి పదుప్పస్థ లేదాస్థ బ్రరస్తతస్థ ఖాతాస్థ

నంబర్సస్థగా ఎంచుకునేస్థఅవకాశానిా స్థఇస్తంది. 

 

3-ఇన్-1 ఖాత్వను అందించడానికి జియోజిత్ PNBతో 

ఒరో ందంపై సంతక్ం చేస్వంది 

• జియోజిత్స్థఫైనానియిల్స్థసరీవ సెస్స్థరంజాబ్స్థనేషనల్స్థ

బ్య ంక్స్థతోస్థఒరప ంరంస్థకుదురుు కుంది, ఇదిస్థతరువాతిస్థ

వినియోగదారులకుస్థ3-ఇన్-1స్థఖాతానుస్థఅందిస్తంది.స్థ

కొతతస్థస్వవస్థపిఎన్స్థ , పిఎన్సి్థ స్థడిమాట్స్థఖాతాస్థమరియుస్థ

జియోజిత్స్థ బ్రటేడింగ్స్థ ఖాతాతోస్థ పదుప్పస్థఖాతాస్థ ఉనా స్థ

వినియోగదారులకుస్థ ఇస్తంది.స్థ పిఎన్స్థ లోస్థ పదుప్పస్థ

మరియుస్థ డీమాట్స్థ ఖాతాలనుస్థ ఆనెలనె్స్థ లోస్థ ఇబబ ందిస్థ

లేనిస్థవిధానంతోస్థతెర్వవచుు . 
 

http://www.bankersadda.com/
http://www.sscadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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ఏప్పిల్ లో 4.29% గా నమోదైన రిటైల్ ప్దవయ లబ ణం 

• వినియోగదారులస్థ ధ్ర్లస్థ సూచికస్థ (సిపిఐ) చేతస్థ

కొలవబడినస్థ దేశ రిటైల్స్థ బ్రరవయ లబ ణం ఏబ్రపిల్స్థ

నెలలో 4.29 శాతానికిస్థ తగింొది. ఇండష్ట్సిటయల్స్థ

ఇండష్ట్సిటయల్స్థ బ్రపడక్షన్స్థ (ఐఐపి) రర్ంగాస్థ కొలిచినస్థ

భార్తదేశస్థ ఫాయ క టరీస్థ ఉతప తితస్థ మారిు లోస్థ 22.4 శాతంస్థ

వృదిధనిస్థాధంచింది, గణాంకాలుస్థమరియుస్థబ్రపోబ్రగామ్స్థ

అమలుస్థమంబ్రతితవ స్థశాఖస్థ(మోసిప ఐ)స్థవిడురలస్థచేసినస్థ

ర్లండుస్థవేరవ రుస్థడేటా. 

 

ఎరౌట్ టెకాన లజీస్ కు PPI అధికార్జలను ఇచిు న 

RBI 

• బ్రీపెయడ్స్థ చెలింెప్పస్థ ాధ్నస్థ (పిపిఐ) సంసనాగాస్థ

రనిచేయడానికి ఎర్సటస్థ టెకాా లజీస్స్థకుస్థ రిజర్సవ స్థ బ్య ంక్స్థ

ఆఫ్స్థ ఇండియాస్థ (ఆర్సస్థ ఐ)స్థ అనుమతిస్థ

ఇచిు ంది. దేశంలోస్థసెమీస్థస్థకెోజడ స్థబ్రీ-పెయడ్స్థరరికర్యలస్థ

జారీస్థమరియుస్థకార్య కలాపాలనుస్థ బ్రపార్ంభంచడానికిస్థ

శాశవ తస్థ చెలెుబ్టుతోస్థ ఎరౌట్స్థటెకాా లజీస్స్థ ష్ట్పైవేట్స్థ

లిమిటెడోు స్థఆరిబ ఐస్థఅధకార్యనిా స్థజారీస్థచేసింది. 

 

కేర్ రేటింగ్స  FY22 కొరకు భారతదేశ జిడిపి వృదిి 

అంచనాను 9.2% కి సవరించింది 

• దేరయస్థరటింగ్స్థఏజెన్స్ స్థకేర్సస్థరటింగ్్ స్థ బ్రరస్తతస్థఆరి నాకస్థ

సంవత్ ర్ంస్థ 2021-2022 (FY22) కుస్థ జిడిపిస్థ వృదిధస్థ

అంచనానుస్థ 9.2స్థ శాతానికిస్థ సవరించింది.స్థ ఇదిస్థ 2021స్థ

ఏబ్రపిల్స్థలోస్థఅంచనాస్థవేసినస్థ10.2స్థశాతంస్థకంటేస్థతకోు వ. 

 

2020 ప్రరంచ బాయ ంక్ట నివేదిక్ ప్రకారం భారతదేశం 

అతయ ధిక్ంగా చెలాింపులను అంుకుంది 

• బ్రరరంచస్థబ్య ంకుస్థవిడురలస్థచేసినస్థ“మైబ్రగేషన్స్థఅండ్స్థ

డెవలప్స్థమెంట్స్థ బ్రబ్లఫ్”స్థ నివేదికస్థ బ్రరకార్ంస్థ 2020స్థ లోస్థ

భార్తదేశంస్థఅతయ ధకంగాస్థచెలింెప్పలుస్థఅందుకుంది.స్థ

2008స్థనుండిస్థభార్తదేశంస్థఅతయ ధకంగాస్థచెలింెప్పలనుస్థ

అందుకుంట్టస్థ ఉంది.స్థ అయనరప టికీ, 2020స్థ లోస్థ

భార్తదేశంస్థ అందుకునా స్థ చెలింెప్పస్థ 83స్థ ిలియన్స్థ

డాలర్కెుస్థపైగాస్థఉంది, ఇదిస్థ2019స్థనుండిస్థ0.2స్థశాతంస్థ

(83.3స్థిలియన్స్థడాలరెు)స్థతగింొది.స్థబ్రరరంచవాయ రతంగా, 

చెలింెప్పలస్థ బ్రరవాహంస్థ 2020స్థ లోస్థ 540స్థ ిలియన్స్థ

డాలరెు, ఇదిస్థ 2019స్థతోస్థపోలిస్వతస్థ 1.9%స్థతకోు వ, ఇదిస్థ

2019లోస్థ548స్థిలియన్స్థడాలరెు. 

 

నియామకాలు/రదవి విరమణలు 

నేషనల్ అకాడమీ అఫ్ సైనెస స్ కు ఎనిన కైన శంక్ర్ 

ఘోష్ 

• “రరిశోధ్నలోస్థ విశ్చషటమైనస్థ మరియుస్థ నిర్ంతర్స్థ

విజయాలుస్థ ాధంచినందుకుగాను”, ప్పర్ాో ర్స్థ

బ్రగహీతస్థ భార్తీయస్థ సంతతికిస్థ చెందినస్థ రోగనిరోధ్కస్థ

శాష్ట్సతవేతతస్థ శంకర్సస్థ ఘోష్స్థ బ్రరతిష్టటతమ కస్థ నేషనల్స్థ

అకాడమీస్థఆఫ్స్థసైన్ె స్స్థకుస్థఎనిా కయాయ రు,  అకాడమీస్థ

బ్రరకటించినస్థ120స్థమందిస్థసభుయ లలోస్థఆయనస్థఒకరు. 

• నేషనల్స్థఅకాడమీస్థఆఫ్స్థసైనె్ స్స్థగురించి: 

• నేషనల్స్థఅకాడమీస్థఆఫ్స్థసైనె్ స్స్థఅనేదిస్థఒకస్థష్ట్పైవేట్, 

లాభాపేక్షలేనిస్థ సంసనా, ఇదిస్థ 1863 లోస్థ అధ్య క్షుడుస్థ

అబ్రబహంస్థ లింకన్స్థ సంతకంస్థ చేసినస్థ కాంబ్రగెషనల్స్థ

చార్టర్సస్థ బ్రకింరస్థ ఇదిస్థ స్థ నా పించబడింది.స్థ ఇదిస్థ

సభ్య తావ నికిస్థ ఎనిా కస్థ దావ ర్యస్థ సైన్్ స్థ లోస్థ ాధంచినస్థ

విజయానిా స్థ గురి తస్తందిస్థ మరియుస్థ –స్థ నేషనల్స్థ

అకాడమీస్థ ఆఫ్స్థ ఇంజన్సరింగ్స్థ మరియుస్థ నేషనల్స్థ

అకాడమీస్థఆఫ్స్థమెడిసిన్స్థతోస్థ –స్థ సమాఖయ స్థ బ్రరభుతవ ంస్థ

మరియుస్థ ఇతర్స్థ సంసనాలకుస్థ సైన్్ , ఇంజన్సరింగ్స్థ

మరియుస్థఆరోగయ స్థవిధానస్థసలహ్వలనుస్థఅందిస్తంది. 

 

BPCL తురరి CMD గా అర్చణ్ కుమార్ స్వంగ్ ను 

PESB నియమించింది 

• బ్రరభుతవ స్థ హెడ్స్థ హంట్ర్సస్థ అయనస్థ రికె్స్థ ఎంట్ర్సస్థ

ష్ట్పైజెస్స్థసెలక్షన్స్థబోర్సడస్థ(PESB) అరుణ్స్థకుమార్సస్థసింగ్స్థ

నుస్థ బ్రరభుతవ స్థ ఆధ్వ ర్య ంలోనిస్థ చమరుస్థ శుదిధ, 

మార్లో టింగ్స్థసంసనాస్థభార్త్స్థపెబ్రోలియంస్థకార్పప రషన్స్థ

లిమిటెడ్స్థ (BPCL) చైర్మ న్, మేనేజింగ్స్థ డైర్లక టర్సస్థ గాస్థ

ఎంపికస్థచేసింది. 
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కొతత UN హ్యయ మానిటేరియన్ చీఫ్్గా నియమిులైన 
మారిన్్ ప్గిఫిత్స  
• బ్రరమఖస్థ బ్రిటిష్స్థదౌతయ వేతతస్థమారిటన్స్థ బ్రగిఫిత్్ స్థ ఐదేళసె్థ

పాటుస్థయునైటెడ్స్థనేషన్్ స్థఆఫీస్స్థఫర్సస్థదిస్థకోఆరి డనేషన్స్థ

అఫ్స్థహుమానిటేరియన్స్థఅఫైర్్స (OCHA)లోస్థకొతతస్థచీఫ్స్థ

గాస్థ నియమితులయాయ రు.స్థ బ్రగిఫిత్్ , మారో్స స్థ లోకాక్స్థ

స్థ నా నంలోస్థOCHA యొకో స్థఅండర్సస్థసెబ్రకట్రీస్థజనర్ల్స్థ

ఫర్సస్థహ్యయ మానిటేరియన్స్థఅఫైర్్స స్థఅండ్స్థ ఎమర్లన్ీ్స స్థ

రిలీఫ్స్థ కోఆరి డనేట్ర్సస్థ (USG / ERC)గాస్థ

నియమించబడతారు.స్థబ్రరస్తతంస్థఆయనస్థయెమెన్స్థకుస్థ

ఐకయ ర్యజయ సమితిస్థ బ్రరతేయ కస్థ ర్యయబ్రిగాస్థ

రనిచేస్తనాా రు. 

ICAS కారయ నిరా్జ హక్ వరంొలో చేరినన్ మనిర క్పూర్ 
• ఇంట్రా షనల్స్థ కౌన్ి ల్స్థ ఫర్సస్థ అడవ ర్లల టజింగ్స్థ సెల్ఫ స్థ

ర్లగుయ లేషన్స్థ(ఐసిఎఎస్) యొకో స్థఎగికీూయ టివ్స్థకమిటీకిస్థ

తనస్థ బ్రరధానస్థ కార్య రరిి స్థ మన్సష్టస్థ కపూర్సస్థనుస్థ

నియమించినటెు అడవ ర్లల టజింగ్స్థ టా ండర్స డ్ స్థ కౌన్ి ల్స్థ

ఆఫ్స్థ ఇండియాస్థ (ఎఎస్స్థసిఐ) బ్రరకటించింది.స్థ ఈమెస్థ

ఏబ్రపిల్స్థవర్కు, ASCI ఎగికీూయ టివ్స్థ కమిటీలోస్థర్లండేళసె్థ

కాలానికిస్థ సభుయ నిగాస్థ రనిచేశారు.స్థ ఇప్పప డు, కపూర్సస్థ

2023 వర్కుస్థకమిటీలోస్థనాయకతవ స్థపాబ్రతస్థపోష్టస్తంది.స్థ

కార్య నిర్యవ హకస్థ కమిటీలోస్థ నలుగురుస్థ గెోబల్స్థ వైస్స్థ

బ్రపెసిడెంట్లెోస్థఆమెస్థఒకరు. 

 

రక్షణ రంగ వారతలు 
అరేబియా సముప్దంలో భారత్, ఇండోనేషియా 
నౌకాదళాలు వాయ యామాలు నిరా హించాయి 
• భార్త్  మరియుస్థఇండోనేష్టయా నౌకారళాలుస్థరక్షిణస్థ

అరియాస్థ సమబ్రరంలో పాయ స్వజీస్థ

ఎక్ రై్ జ (PASSEX)నుస్థ నిర్వ హించాయ, వారిస్థ

రర్సప ర్స్థ కార్య కలాపాలనుస్థ మరింతస్థ

మెరుగురర్చడంపైస్థ రృష్టటస్థ ారించాయ.స్థ

స్వా హపూర్వ కస్థ నావికారళాలస్థ మధ్య స్థ రర్సప ర్స్థ

కార్య కలాపాలుస్థ మరియుస్థ అవగాహననుస్థ

మెరుగురర్చడానికిస్థ ఈస్థ వాయ యామంస్థ

ఉదేదశ్చంచబడింది. 
 

అవార్్చలు మరియు గురితంపుల 
అరబ్ ప్రరంచ నోబెల్ బహ్యమతి గెలిచిన మొదటి 
భారతీయుర్జలు డా.తహేర్జ కుుబ దిున్ 
• ఆగాే యాసియాలోనిస్థ మహిళస్థ వృదుదలస్థ

నేతృతవ ంలోనిస్థ మహిళలస్థ కేంబ్రదీకృతస్థ వాయ పార్స్థ

చాంబర్సస్థ అయనస్థ ఫికోీ స్థ లేడీస్స్థ ఆర్నొైజేషన్స్థ (FLO) 

జాతీయస్థ అధ్య క్షుర్యలిగా ఉజీావ లాస్థ

సింఘానియా నియమితులయాయ రు.స్థ FLO 38వస్థ

జాతీయస్థ అధ్య క్షుర్యలిగాస్థ సింఘానియా-స్థ

వయ వ నాా రకత, రరిబ్రశమలస్థ భాగ వా మయ ంస్థ మరియుస్థ

మహిళలస్థ ఆరి నాకాభవృదిధనిస్థ బ్రపోత్ హించేస్థ

వాతావర్ణానిా స్థ స్లభ్తర్ంస్థ చేయడంస్థ తదావ ర్యస్థ

మహిళలకుస్థ ాధకార్తస్థ కలిప ంచడంపైస్థ రృష్టటస్థ

ారి తా రు. 

‘ప్గీన్ ఉర ాపురసాక రం’ పందిన IREDA 

• ఇండియన్స్థ ఛాంబర్సస్థ ఆఫ్స్థ కామర్్స స్థ (ఐసిసి)స్థ ఈస్థ

సంవత్ ర్ంస్థ ప్పనరుతాప రకస్థ ఇంధ్నంస్థ కోసంస్థ

ఫైనాని్ ంగ్స్థ ఇనిసిటట్టయ షన్స్థలోస్థ బ్రరమఖస్థ బ్రరభుతవ స్థ

సంసనాగా  నిలిచినందుకు ఇండియన్స్థ ర్లన్యయ వబ్ల్ల్స్థ

ఎనరీసీ్థ డెవలప్స్థమెంట్స్థ ఏజెన్స్ స్థ లిమిటెడ్స్థ (IREDA ) 

కు “బ్రీన్స్థ ఉరీ్యస్థ అవారుడ” లభంచింది.స్థ బ్రీన్స్థ ఎనరీసీ్థ

ఫైనాని్ ంగ్స్థలోస్థ కీలకస్థ మరియుస్థ అభవృదిధస్థ

పాబ్రత  పోష్టంచినందుకుస్థ ఇరడాకుస్థ ఈస్థ అవారుడస్థ

లభస్తంది. 

ప్రరంచ ఆహార పురసాక రం 2021 కి భారత 

మూల్గలు క్లిగిన శకుంతల హర్క  స్వంగ్ 

ఎంపిక్యాయ ర్చ 

• భార్తీయస్థసంతతికిస్థచెందినస్థ గెోబల్స్థన్యయ బ్రటిషనిస్ట, 

డాక టర్స శకుంతలస్థ హ్వరో్స స్థ సింగ్ తిలా్ ాడ్స్థ 2021 

సంవత్ ర్యనికిస్థ “బ్రరరంచస్థ ఆహ్వర్స్థ

ప్పర్ాో ర్ం” అందుకునాా రు.స్థ ఆమెస్థ మత్ య స్థ

మరియుస్థ ఆహ్వర్స్థ వయ వసనాలపైస్థ సంపూర్ణస్థ

మరియు  స్నాి తమైనస్థపోషకస్థవిధానానాి స్థఅభవృదిధస్థ

చేసిందిస్థమరియుస్థఅతనిస్థరరిశోధ్నలకుస్థఅవారుడనుస్థ

అందుకుంది.స్థ ఈ అవారుడనుస్థ ఆహ్వర్ంస్థ మరియుస్థ

వయ వాయానికిస్థ నోబెల్స్థ బహుమతిస్థ అనిస్థ కూడాస్థ

అంటారు. బ్రరతిస్థ సంవత్ ర్ం, కమిటీ  టైటిల్స్థ

మరియుస్థ250,000 డాలర్ ె ష్ట్పైజస్థమన్సనిస్థఎనాు కునా స్థ

వయ కి తకిస్థఅందిస్తంది. 

 

ర్జయ ంకులు మరియు నివేదిక్లు 
knight Frank యొక్క  ్ ాబల్ స్ట్పైమ్ రెస్వడెనిియల్ 

ఇండెక్టస  లో 32 వ ్సిానంలో ఢిలా్ల 

• లండన్స్థకుస్థచెందినస్థబ్రపారరీ టస్థకన్ ల్టంట్స్థనైట్స్థబ్రఫాంక్స్థ

స్థగెోబల్స్థష్ట్పైమ్స్థర్లసిడెనియిల్స్థఇండెక్్ స్థలో  వరుసగాస్థ32, 

36స్థ స్థ నా నాలెోస్థన్యయ స్థ ఢిలీ,ె మంబైస్థనిలిచాయ.స్థకూయ స్థ 1 

2021స్థలోస్థ బెంగళూరుస్థనాలుగుస్థ నాానాలుస్థతగిసొ్థ 40స్థ వస్థ

స్థ నా నంలోస్థఉంది; అదిస్థసమయంలోస్థఢిలీ,ె మంబైస్థఒకేస్థ

కాలంలోస్థఒకోొ కో టిస్థచొప్పప నస్థ నాా నంస్థతగొాయ. 

 

ప్ీడా విశేరలు 
వర్చసగా ఐదవ సోా నిష్ ప్గాండ్ ప్పిక్టస  ను 
గెలుచుకునన  లూయిస్ హామిల్న్ 

• 09 మేస్థ 2021నస్థ జరిగిన 2021 పా నిష్స్థ బ్రగాండ్స్థ

బ్రపిక్్  లో లూయస్స్థ హ్వమిలటన్స్థ (మెర్ి డెస్-బ్రగేట్స్థ

బ్రిట్న్) విజయంస్థాధంచాడు. 

• దీనిస్థ దావ ర్యస్థ స్థలూయస్స్థ హ్వమిలటన్స్థ వరుసగాస్థ ఐరవస్థ

పా నిష్స్థ బ్రగాండ్స్థ బ్రపిస్థటైటిల్స్థమరియుస్థఈస్థస్వజన్స్థలోస్థ

మూడవస్థవిజయానిా స్థాధంచాడు. 
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2021 ల్గరస్ వరల్్ సో్క ర్్స  అవార్్చలలో ఉతతమ 

టైటిల్ ను గెలుచుకునన నవమి ఒసాకా 

• జపాన్స్థకుస్థ చెందినస్థ బ్రరరంచస్థ నంబర్సస్థట్టస్థటెనిా స్స్థ

బ్రకీడాకారిణి “నవమిస్థ ఒాకా” 2021 లార్లస్స్థ వర్ల్డస్థ

స్కప ర్స ట్ స్థ అవార్సడ్  లోస్థ “స్కప ర్స ట్ స్థ వుమన్స్థ ఆఫ్స్థ దిస్థ

ఇయర్స“గాస్థ ఎంపికయాయ రు.స్థ ఇదిస్థ ఒాకాస్థ యొకో స్థ

ర్లండవస్థలార్స్స్థస్కప ర్స ట్ స్థ అవారుడలు.స్థ 2019 లో, ఆమెస్థ

“బ్రేక్స్థబ్రూస్థఆఫ్స్థదిస్థఇయర్స” అవారుడనుస్థగెలుచుకుంది. 

• ప్పరుషులస్థవిభాగంలోస్థసెప యన్స్థకుస్థచెందినస్థబ్రరరంచస్థ

నంబర్సస్థట్ట “ర్లల్స్థనారల్” 2021 “లార్స్స్థస్కప ర్స ట్ స్థ

మన్స్థఆఫ్స్థదిస్థఇయర్స” టైటిల్స్థనుస్థగెలుచుకునాా డు.స్థ

2011 లోస్థ బ్రరతిష్టటతమ కస్థ అవారుడనుస్థ కూడాస్థ

గెలుచుకునా స్థనారల్స్థకుస్థఇదిస్థర్లండవస్థటైటిల్. 

విజేతల పూరిత జాబిత్వ: 

• స్కప ర్స ట్ స్థమన్స్థఆఫ్స్థదిస్థఇయర్సస్థఅవారుడ:స్థర్యలల్స్థనారల్ 

• స్కప ర్స ట్ స్థ వుమన్స్థ ఆఫ్స్థ దిస్థ ఇయర్సస్థ అవారుడ:స్థ నవమిస్థ

ఒాకా 

• టీమ్స్థఆఫ్స్థదిస్థఇయర్సస్థఅవారుడ:స్థేయరా్స స్థమూయ నిచ్ 

• బ్రేక్స్థ బ్రూస్థ ఆఫ్స్థ దిస్థ ఇయర్సస్థ అవారుడ:స్థ పాబ్రటిక్స్థ

మాహోమ్్  

• దిస్థకమ్స్థబ్య క్స్థఆఫ్స్థదిస్థఇయర్సస్థఅవారుడ:స్థమాయ క్్ స్థపాయ ర్ట్ 

• స్కప ర్స టస్థఫర్సస్థగుడ్స్థఅవారుడ:స్థకిక్స్థలయర్సస్థదావ ర్యస్థకిక్స్థఫర్సస్థ

మోర్స 

• లైఫ్స్థటైమ్స్థఅచీవ్స్థమెంట్స్థఅవారుడ:స్థిలీసె్థజీన్స్థకింగ్ 

• అథె్లట్స్థఅడవ కేట్స్థఆఫ్స్థదిస్థఇయర్సస్థఅవారుడస్థ:స్థలూయస్స్థ

హ్వమిలటన్ 

• స్కప రి టంగ్స్థఇన్ి ప రషన్స్థఅవారుడ:స్థమొహమమ ద్స్థసలాహ్ 

• స్కప రి టంగ్స్థమూమెంట్స్థఆఫ్స్థదిస్థఇయర్సస్థఅవారుడ:స్థ బ్రకిస్స్థ

నికిక్ 

 

మాప్డిడ్ ఓపెన్ ఉమన్స  స్వంగిల్స  టైటిల్్ను 

గెలుచుకునన  ఆర్జయ నా సబాలంకా 

• టెనిా స్స్థలో, బ్రరరంచస్థ ఏడవస్థ నాా నంలోస్థ

ఉనా  బెలార్స్స్థకుస్థ చెందిన ఆర్యయ నాస్థ

సబ్ల్ంకా, ఆష్ట్స్వటలియాకుస్థచెందినస్థబ్రరరంచస్థనంబర్సస్థ

వన్ ఆష్లసె్థ బ్రీటనిస్థ ఓడించి 2021స్థ మాబ్రడిడ్స్థ ఓపెన్స్థ

మహిళలస్థ సింగిల్్ స్థ టైటిల్స్థనుస్థ గెలుచుకుంది.స్థ ఇదిస్థ

తనస్థ కెరీరోెస్థ స్థ 10వస్థ WTA సింగిల్్ స్థ టైటిల్, బ్రరస్తతస్థ

స్వజస్థనెోస్థఇదిస్థర్లండవస్థWTA టైటిల్స్థమరియుస్థకేసె్థకోర్స టస్థలోస్థ

మొరటిస్థటైటిల్.స్థమాబ్రడిడ్స్థఓపెన్స్థఅనేదిస్థబ్రపలషనల్స్థ

WTA టెనిా స్స్థోరా్ మెంట్,స్థ బహిర్ంగస్థకేసె్థకోరుటలలోస్థ

దీనినిస్థఆడతారు.స్థసబ్ల్ంకాస్థ 6-0, 3-6, 6-4స్థతేడాతోస్థ

ఆష్ట్స్వటలియాకుస్థచెందినస్థబ్రీటనిస్థఓడించింది. 
 

'ఏప్పిల్ 2021-ICC ్పేయార్స  ఆఫ్ ది మంత్’అవార్ ్ను 

గెలుచుకునన  బాబర్ అజామ్ 

• రక్షిణాబ్రఫికాతోస్థ ఇటీవలస్థ మగిసినస్థ సిరీస్స్థలోస్థ అనాి స్థ

విధాలుగాస్థ సినార్మైనస్థ బ్రరరరి్ నస్థ చేసినందుకు 

పాకి తాన్స్థకెపెటన్స్థబ్బర్సస్థఅజామ్, ఏబ్రపిల్స్థ2021స్థకొర్కుస్థ

ఐసిసిస్థ మెన్్ స్థ పేయెర్సస్థ ఆఫ్స్థ దిస్థ మంత్స్థగాస్థ

ఎంపికయాయ డు.స్థ ఐసిసిస్థ పేయెర్సస్థ ఆఫ్స్థ దిస్థ మంత్స్థ

అవారుడలుస్థ ఏడాదిస్థ పడవునాస్థ అనాి స్థ ర్కాలస్థ

అంతరీ్యతీయస్థ బ్రకికెట్లెోస్థ ప్పరుషస్థ మరియుస్థ మహిళాస్థ

బ్రకికెట్ర్సె్థ ఉతతమస్థ బ్రరరరి్ నలనుస్థ గురితంచిస్థ బ్రరధానంస్థ

చే తా రు. 

 

మాట్్ట బెప్రెట్ిని ని ఓడించడం దాా ర్జ తన రెండవ 

మాప్డిడ్ టైటిల్ సంతం చేస్తకునన  అలగాాండర్ 

జేా రేవ్ 

• జర్మ న్స్థఅల్గీాండర్సస్థజెవ ర్లవ్స్థతనస్థర్లండవస్థమతువాస్థ

మాబ్రడిడ్స్థ ఓపెన్స్థటైటిల్స్థ 2021స్థ నుస్థ సంపాదించాడు, 

అతనుస్థ మాటియోస్థ బెర్లటిటనినిస్థ 6-7 (8), 6-4, 6-3స్థ

తేడాతోస్థఓడించిస్థతనస్థనాలుగవస్థఎటిపిస్థమాసటర్్స స్థ1000స్థ

బ్రోఫీనిస్థ సంతంస్థ చేస్కునాా డు.స్థ అతనుస్థ థీమ్స్థతోస్థ

జరిగినస్థఫైనల్స్థలోస్థ 2018స్థలోస్థ తనస్థమొరటిస్థమాబ్రడిడ్స్థ

టైటిల్స్థనుస్థగెలుచుకునాా డు. 

 

‘ఏప్పిల్ 2021-ICC ్పేయార్స  ఆఫ్ ది మంత్’అవార్ ్ను 

గెలుచుకునన  బాబర్ అజామ్ 

• రక్షిణాబ్రఫికాతోస్థ ఇటీవలస్థ మగిసినస్థ సిరీస్స్థలోస్థ అనాి స్థ

విధాలుగాస్థ సినార్మైనస్థ బ్రరరరి్ నస్థ

చేసినందుకు పాకి తాన్స్థ కెపెటన్స్థ బ్బర్సస్థ

అజామ్, ఏబ్రపిల్స్థ 2021స్థ కొర్కుస్థఐసిసిస్థమెన్్ స్థపేయెర్సస్థ

ఆఫ్స్థదిస్థమంత్స్థగాస్థఎంపికయాయ డు.స్థఐసిసిస్థపేయెర్సస్థఆఫ్స్థ

దిస్థమంత్స్థఅవారుడలుస్థఏడాదిస్థపడవునాస్థఅనాి స్థర్కాలస్థ

అంతరీ్యతీయస్థ బ్రకికెట్లెోస్థ ప్పరుషస్థ మరియుస్థ మహిళాస్థ

బ్రకికెట్ర్సె్థ ఉతతమస్థ బ్రరరరి్ నలనుస్థ గురితంచిస్థ

జరుప్పకుంటాయ. 

న్యయ జిల్గండ్ విక్టట్ ీరర్ బిజె వాటాింగ్ ప్రరంచ 

టెస్ ్ ఛంపియన్్షిప్ తరా్జ త రదవీ విరమణ 

చేయనునాన ర్చ 

• న్యయ జిలాండ్స్థ వికెట్స్థ కీరర్స-బ్య ట్్ స్థ మన్స్థ ిజెస్థ

వాటింెగ్ తమస్థర్యబోయేస్థఇంగెాండ్స్థరర్య ట్నలోస్థభార్త్స్థ

తోస్థజరిగేస్థబ్రరరంచస్థటెస్టస్థఛాంపియన్స్థష్టప్స్థఫైనల్స్థతోస్థ

సహ్వస్థమూడుస్థటెస్టలస్థతర్యవ తస్థఅంతరీ్యతీయస్థబ్రకికెట్స్థ

నుంచిస్థరిటైర్సస్థకానునా టెుస్థబ్రరకటించారు. 
 

http://www.bankersadda.com/
http://www.sscadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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మాంచెసర్్ స్వటీ 2020-21 ప్ీమియర్ ల్లగ్ 

ఛంపియన్ గా నిలిచింది 

• మాంచెసటర్సస్థ యునైటెడ్స్థ లీసెసటర్సస్థ పైస్థ 2-1 తేడాతోస్థ

ఓడిపోయనస్థ తరువాతస్థ మాంచెసటర్సస్థ సిటీస్థ నాలుగుస్థ

స్వజనలెోస్థమూడవారిస్థ బ్రీమియర్సస్థలీగ్స్థఛాంపియన్స్థ

గాస్థ నిలిచింది.స్థయునైటెడ్స్థ ఇంీషె్స్థ ఫుట్స్థ బ్ల్స్థ పైస్థ

ఆధరతయ ంస్థ చెలాయంచడంస్థ బ్రపార్ంభంచింది, 

ఇప్పప డుస్థ సిటీస్థ 10 స్వజనలెోస్థ ఐదుస్థ టైటిల్్ స్థ

ాధంచిందిస్థ మరియుస్థ బదిలీలుస్థ మరియుస్థ జీతాలస్థ

కోసంస్థఅతయ ధకంగాస్థఖరుు స్థచేసింది. 

 

ముఖ్య మైన తేదీలు 
జాతీయ సాంకేతిక్ దినోతస వం : మే 11 

• జాతీయస్థ ాంకేతికస్థ దినోత్ వానిా స్థ మేస్థ 11 నస్థ

భార్తదేశంస్థ అంతటాస్థ జరుప్పకుంటారు.స్థ ఈస్థ రోజుస్థ

ర్యజ నాా న్స్థలోనిస్థభార్తస్థసైనయ ంస్థయొకో  పోబ్రఖాన్స్థటెస్టస్థ

రంజస్థ వరద విజయవంతంగాస్థరరీక్షించిన శకి త-స్థI అణుస్థ

క్షిరణినిస్థ సూచిస్తంది.స్థ ఈస్థ రోజుస్థ సైన్్ స్థ అండ్స్థ

టెకాా లజీస్థదావ ర్యస్థఆరి నాకస్థవయ వసనానుస్థతిరిగిస్థఅభవృదిధస్థ

చేయడంపైస్థ రృష్టటస్థ ారించనునాా రు.స్థ ఇదిస్థ సైన్్ స్థ

అండ్స్థ టెకాా లజీస్థ ర్ంగంలోస్థ మనస్థ శాష్ట్సతవేతతలుస్థ

మరియుస్థ ఇంజన్సర్సె్థ విజయాలనుస్థ గురుతస్థ చేస్తందిస్థ

మరియుస్థసైన్్ స్థనుస్థకెరీర్సస్థఎంపికగాస్థస్వవ కరించేందుకుస్థ

విదాయ రునాలనుస్థబ్రపోత్ హిస్తంది. 
 

జాతీయ సాంకేతిక్ దినోతస వం : మే 11 

• జాతీయస్థ ాంకేతికస్థ దినోత్ వానిా స్థ మేస్థ 11 నస్థ

భార్తదేశంస్థ అంతటాస్థ జరుప్పకుంటారు.స్థ ఈస్థ రోజుస్థ

ర్యజ నాా న్స్థలోనిస్థభార్తస్థసైనయ ంస్థయొకో  పోబ్రఖాన్స్థటెస్టస్థ

రంజస్థ వరద విజయవంతంగాస్థరరీక్షించిన శకి త-స్థI అణుస్థ

క్షిరణినిస్థసూచిస్తంది. 

• 11 మేస్థ 1998 నస్థ జరిగినస్థ పోబ్రఖాన్స్థ అణుస్థ రరీక్ష-శకి తస్థ

యొకో స్థవారికిోత్ వానాి స్థజాారకంస్థచేస్కోవడానికిస్థబ్రరతిస్థ

సంవత్ ర్ంస్థ మేస్థ 11నస్థ భార్తదేశంస్థ అంతటాస్థ

జరుప్పకుంటారు.స్థ శకి తనిస్థ పోబ్రఖాన్స్థ అణుస్థ రరీక్షస్థ అనిస్థ

కూడాస్థఅంటారు.ఇదిస్థమొరటిస్థఅణుస్థరరీక్షస్థదినిస్థకోడ్స్థ

‘సైమ లింగ్స్థబ్ల్రధ‘. మేస్థ1974 లోస్థనిర్వ హించబడింది. 

అంతరా్జతీయ నర్చస ల దినోతస వం : మే 12 

• అంతరీ్యతీయస్థ నరు్ లస్థ దినోత్ వానాి  బ్రరతిస్థ

సంవత్ ర్ం మేస్థ 12 నస్థ బ్రరరంచవాయ రతంగాస్థ

జరుప్పకుంటారు. స్థ ె ర్లన్్ స్థ నైటింగేల్స్థ జయంతినిస్థ

ప్పర్సో రించుకునిస్థ ఈస్థ రోజునుస్థ జరుప్పకుంటారు.స్థ

ఆమెను లేడీస్థవిత్స్థదిస్థలాంప్ అనిస్థకూడాస్థపిలు తారు.స్థ

ఆమెస్థఆధునికస్థనర్ి ంగ్స్థవయ వ నాా రకుర్యలుస్థమరియుస్థ

బ్రిటిష్స్థసంఘస్థసంసో ర్ తస్థమరియుస్థగణాంకస్థశాష్ట్సతవేతత. 

• 2021 అంతరీ్యతీయస్థ నరు్ లస్థ దినోత్ వంస్థ యొకో స్థ

నేరధ్య ం-‘నర్ స్స్థ:స్థఎస్థవాయస్స్థటుస్థలీడ్స్థ–స్థఎస్థవిజన్స్థఫర్సస్థ

ఫ్యయ చర్సస్థహెల్తస్థకేర్స’. 
 

మరణాలు 
కేరళకు చెందిన MLA క్ట.ఆర్ గౌరి అమి  

మరణించార్చ. 

• 1957లోస్థర్యష్ట్షటస్థతొలిస్థకమూయ నిస్టస్థమంబ్రతితవ స్థశాఖలోస్థ

తొలిస్థర్లవెన్యయ స్థమంబ్రతిగాస్థరనిచేసినస్థకేర్ళకుస్థచెందినస్థ

స్వనియర్సస్థ కమూయ నిస్టస్థ నాయకుర్యలు కె.ఆర్సస్థ గౌరీస్థ

అమమ  వయస్్ స్థ సంబంధతస్థ వాయ ధులస్థ కార్ణంగాస్థ

కనాు మూశారు.స్థ ఆమెస్థ వయస్్ స్థ 102. ఆమెస్థ కేర్ళస్థ

శాసనసభ్లోస్థ ఎకోు వస్థ కాలంస్థ రనిచేసినస్థ ర్లండవస్థ

ఎమెమ లేయ స్థ మరియుస్థ మొరటిస్థ కేర్ళస్థ బ్రరభుతవ ంలోస్థ

చివరిస్థమనుగడలోస్థఉనా స్థసభుయ ర్యలుస్థకూడా. 

సాహితయ  అకాడమీ అవార్్చ ప్గహీత జరన లిస్ ్

హోమన్ బోరొ్గహైన్ మరణించార్చ 

• అా్ మీస్థ లిట్రట్ర్సస్థ మరియుస్థ జరా్ లిస్టస్థ

అయన హోమిన్స్థబోరోహొైన్ మర్ణించారు.స్థఅతనుస్థ

అనేకస్థవార్యతరబ్రతికలతోస్థ సంబంధ్ంస్థ కలిగిస్థ ఉనాా డుస్థ

మరియుస్థఇటీవలస్థఅా్ మీస్థదినరబ్రతికస్థనియోమియాస్థ

బ్ర్యట స్థయొకో స్థ ఎడిట్ర్సస్థ ఇన్స్థ చీఫ్స్థ గాస్థ తనస్థ మర్ణంస్థ

వర్కుస్థరనిచేాడు.స్థఅా్ ంస్థాహితయ స్థసభ్కుస్థకూడాస్థ

ఆయనస్థఅధ్య క్షుడిగాస్థఉనాా రు.స్థఆయనస్థర్యసినస్థ‘పితాస్థ

ప్పబ్రత‘ నవలకుస్థ గానుస్థ అా్ మీస్థ భాషకుస్థ

1978లో ాహితయ స్థ అకాడమీస్థ అవారుడ లభంచింది.స్థ

ఆయనస్థ అనేకస్థ నవలలు, చినా స్థ కథలు, కవితవ ంస్థ

ర్యశారు. 

 

సాా తంప్తయ  సమరయోధుడు అనుప్ భట్్టచారయ  

మరణించార్చ 

• వా తంబ్రతయ స్థసమర్యోధుడు, వా ధన్స్థబంగెాస్థేతార్సస్థ

కేంబ్రరస్థ సంీతకారుడు అనుప్స్థ

భ్టాటచార్య  మర్ణించారు.స్థబంగెాదేశ్స్థవిమకి తస్థయురధంస్థ

సమయంలో, వా దిన్స్థ బంగెాస్థ ేతార్స కేంబ్రరంలోస్థ

సవ ర్కర్ తస్థమరియుస్థసంీతస్థరరి్ కుడిగాస్థరనిచేశారు.స్థ

అతనుస్థ ర్వీంబ్రర సంీతస్థ శ్చలిప స్థ ాంగ్ థ వయ వ నాా రకస్థ

సభుయ డుస్థకూడా. 
 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.sscadda.com/
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అరా్చన అవార్్చ ప్గహీత పాయ డార్ చంప్దశేక్ర్ 

మరణించార్చ 

• మూడుారెుస్థనేషనల్స్థటేబ్ల్ల్స్థటెనాి స్స్థఛాంపియన్స్థ

మరియుస్థ మాజీస్థ అంతరీ్యతీయస్థ పాయ డిలర్స వి.స్థ

చంబ్రరస్వకర్స కోవిడ్స్థ సమసయ లస్థ కార్ణంగాస్థ

కనాు మూశారు.స్థఆయనస్థబ్రరస్తతంస్థతమిజాగాస్థటేబ్ల్ల్స్థ

టెనిా స్స్థ అస్కసియేషన్స్థ (టీటీటీఏ)స్థ అధ్య క్షుడిగాస్థ

ఉనాా రు.స్థ63 ఏళసె్థచంబ్రరశేఖర్స, 1982 అరీునస్థఅవారుడస్థ

బ్రగహీత.స్థస్వతాస్థరకీాంత్స్థతోస్థచంబ్రరస్థయొకో స్థఆతమ కథ, My 

fightback from Death’s Door 2006లోస్థ

బ్రరచురించబడినది 
 

ఇతర వారతలు 
‘దోస్త ఫర్ లైఫ్’ మొబైల్ ఆఫ్ ను ప్పారంభంచిన CBSE 

• సెంబ్రట్ల్స్థ బోర్సడస్థ ఆఫ్స్థ సెకండరీస్థ ఎడుయ కేషన్స్థ

(సిిఎస్ఇ)స్థ విదాయ రునాలుస్థ మరియుస్థ తలిరెంబ్రడులస్థ

కోసంస్థకొతతస్థమొబైల్స్థయాప్స్థనుస్థవిడురలస్థచేసింది.స్థకొతతస్థ

అనువర్తనంస్థ ‘దోస్టస్థ ఫర్సస్థ లైఫ్’స్థ అనేదిస్థ సిిఎస్స్థఇ-

అనుబంధ్స్థ పాఠశాలలస్థ విదాయ రునాలుస్థ మరియుస్థ

తలిరెంబ్రడులస్థ కోసంస్థ బ్రరతేయ కమైనస్థమానసికస్థ సలహ్వస్థ

అనువర్తనం.స్థ కొతతస్థ అనువర్తనంస్థ బ్రరరంచవాయ రతంగాస్థ

వివిధ్స్థ బ్రపాంతాలలోని   సిిఎస్ఇ-అనుబంధ్స్థ

పాఠశాలలస్థ నుండిస్థ విదాయ రునాలుస్థ మరియుస్థ

తలిరెంబ్రడులనుస్థ సందేహ్వలనుస్థ ఏకకాలంలోస్థ

తీర్ు గలదు. 
 

అటా్టంటిక్ట ప్పాంతం వైపు ప్రయాణించనునన  

ప్రరంచపు మొట్మొదటి వసెస ల్ : Mayflower 400 

• బ్రరరంచంలోనిస్థ మొట్టమొరటిస్థ మానవర్హితస్థ నౌకస్థ

“మేస్థ ఫవెర్సస్థ 400” అటెాంటిక్స్థ మీదుగాస్థ

బ్రరయాణించనునా ది.స్థ దీనినిస్థ ఐిఎంస్థ సహకార్ంతోస్థ

సమబ్రరస్థరరిశోధ్నస్థసంసనాస్థబ్రపోమేర్సస్థనిరిమ ంచింది.స్థజలస్థ

క్షీర్దాలనుస్థ గురితంచడానికి, న్సటిలోస్థ పెాసిటక్స్థనుస్థ

విశేషె్టంచడానికిస్థ మరియుస్థ సమబ్రరస్థ కాలుష్టయ నాి స్థ

అధ్య యనంస్థచేయడానికిస్థ2021స్థమేస్థ15స్థనస్థఅటెాంటిక్స్థ

సమబ్రరయానంస్థబ్రపార్ంభ్మవుతుంది. 

 

ముఖ్య మైన ్స్ాటిక్ట అంశాలు: 
 

• యూరోపియన్స్థ కౌన్ి ల్స్థ నాా పించబడింది:స్థ 9స్థ

డిసెంబర్సస్థ1974; 

• యూరోపియన్స్థయూనియన్స్థ బ్రరధానస్థకార్యయ లయంస్థ :స్థ

బ్రబసె్ ల్్ , బెలియీం; 

• యూరోపియన్స్థ యూనియన్స్థ నాా పించబడింది:స్థ 1స్థ

నవంబర్సస్థ1993. 

• ICC ఛైర్మ న్:స్థబ్రగెగ్స్థబ్రో ే. 

• ICC సి.ఇ.ఒ:స్థమనుస్థాహాీ . 

• ICC బ్రరధానస్థ కార్యయ లయం:స్థ దుబ్య, యునైటెడ్స్థ

అర్బ్స్థఎమిరట్్ . 

• నాాస్థ బ్రరధానస్థ కార్యయ లయం:స్థ వాష్టంగ టన్స్థ D.C., 

యునైటెడ్స్థస్థస్వటట్్ . 

• నాాస్థ నాా పించబడింది:స్థ1స్థఅకోటబర్సస్థ1958. 

• SpaceX వయ వ నాా రకుడుస్థ మరియుస్థ సిఇఒ:స్థ ఎలోన్స్థ

మస్ో . 

• SpaceX స్థ నా పించబడింది: 

• SpaceX హెడ్స్థకావ ర్ టర్్స :స్థ కాలిోరాి యా, యునైటెడ్స్థ

స్థస్వటట్్ స్థఆఫ్స్థఅమెరికా. 

• ఇబ్రస్కస్థచైర్మ న్:స్థకె.సివన్. 

• ఇబ్రస్కస్థబ్రరధానస్థకార్యయ లయం:స్థబెంగళూరు, కర్యణట్క. 

• ఇబ్రస్కస్థ నాా పించబడింది:స్థ15స్థఆగస్టస్థ1969. 

• ICC ఛైర్మ న్:స్థబ్రగెగ్స్థబ్రో ే. 

• ICC సి.ఇ.ఒ:స్థమనుస్థాహాీ . 

• ICC బ్రరధానస్థ కార్యయ లయం:స్థ దుబ్య, యునైటెడ్స్థ

అర్బ్స్థఎమిరట్్ . 

• హెచ్స్థడిఎఫ్స్థసిస్థబ్య ంక్స్థబ్రరధానస్థకార్యయ లయం:స్థమంబై, 

మహ్వర్యష్ట్షట; 

• హెచ్స్థడిఎఫ్స్థసిస్థబ్య ంక్స్థఎండిస్థమరియుస్థసిఇఒ:స్థశశ్చధ్ర్సస్థ

జగదీషన్; 

• HDFC బ్య ంక్స్థ టాయ గ్స్థలైన్:స్థ మేమస్థ మీస్థ బ్రరరంచానాి స్థ

అర్ నాంస్థచేస్కునాా మ. 

• న్సతిస్థఆయోగ్స్థఏర్ప డింది:స్థ1స్థజనవరి 

• న్సతిస్థఆయోగ్స్థబ్రరధానస్థకార్యయ లయం:స్థన్యయ ఢిలీ.ె 

• న్సతిస్థఆయోగ్స్థచైర్సస్థరర్్ న్:స్థనరంబ్రరస్థమోడీ. 

• మాసటర్సస్థ కార్స డస్థ బ్రరధానస్థ కార్యయ లయం:స్థ న్యయ యారో్స , 

యునైటెడ్స్థస్వటట్్ . 

• మాసటర్సస్థకార్స డస్థఅధ్య క్షుడు:స్థమైఖేల్స్థమీబ్చ్. 

• జాతీయస్థ విజాానస్థ దినోత్ వంస్థ నుస్థ ఫిబ్రబవరిస్థ 28నస్థ

భార్తదేశంస్థఅంతటాస్థజరుప్పకుంటారు. 

• సిిఎస్స్థఇస్థచైర్మ న్:స్థమనోజస్థఅహుజా; 

• సిిఎస్స్థఇస్థబ్రరధానస్థకార్యయ లయం:స్థఢిలీ ె

• CBSE స్థ నా పించబడింది:స్థ3స్థనవంబర్సస్థ1962. 

• నేపాల్స్థర్యజధానిస్థఖాట్మ ండుస్థమరియుస్థకర్లన్స్ స్థనేపాల్స్థ

రూపాయలు. 

• నేపాల్స్థఅధ్య క్షుడు:స్థిదాయ స్థదేవిస్థభ్ండారి. 

• ప్పదుచేు రిస్థమఖయ మంబ్రతి:స్థఎన్స్థర్ంగామి. 

• IREDA బ్రరధానస్థకార్యయ లయంస్థ నాా నం:స్థన్యయ స్థఢిలీ ె

• IREDA స్థ నా పించబడింది:స్థ11స్థమారిు స్థ1987. 

• ఇండోనేష్టయాస్థఅధ్య క్షుడు:స్థజోకోస్థవిడోడో; 

• ఇండోనేష్టయాస్థర్యజధాని:స్థజకార్యత ; 

• ఇండోనేష్టయాస్థకర్లన్స్ :స్థఇండోనేష్టయాస్థరూపియా; 

• చీఫ్స్థఆఫ్స్థనేవల్స్థ ట ఫ్స్థ(సిఎన్ఎస్):స్థఅడిమ ర్ల్స్థకర్ంబ్లర్సస్థ

సింగ్; 

• ర్క్షణస్థమంబ్రతితవ స్థశాఖస్థ బ్రరధానస్థకార్యయ లయంస్థ (నేవీ):స్థ

న్యయ ఢిలీ.ె 

• న్యయ జిలాండ్స్థబ్రరధాని:స్థజసిండాస్థఆర్ల డరా్స . 

• న్యయ జిలాండ్స్థర్యజధాని:స్థవెలింెగ టన్. 
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• న్యయ జిలాండ్స్థకర్లన్స్ :స్థన్యయ జిలాండ్స్థడాలర్స. 

• ఇంట్రా షనల్స్థ కౌన్ి ల్స్థ ఆఫ్స్థ నర్ స్స్థ బ్రరధానస్థ

కార్యయ లయం:స్థజెన్సవా, సివ ట్రెీ్యండ్. 

• ఇంట్రా షనల్స్థ కౌన్ి ల్స్థ ఆఫ్స్థ నర్ స్స్థ

స్థ నా పించారు:1899. 

• ఇంట్రా షనల్స్థ కౌన్ి ల్స్థ ఆఫ్స్థ నర్ స్స్థ అధ్య క్షుడు:స్థ

అనాె ట్స్థకెనాె డీ. 

• ఐిఎంస్థ చీఫ్స్థ ఎగికీూయ టివ్స్థ ఆఫీసర్సస్థ (స్వఈఓ):స్థ

అర్వింద్స్థకృషణ; 

• IBM బ్రరధానస్థకార్యయ లయం:స్థఅరోమ ంక్, USA. 

• ఢిలీసె్థమఖయ మంబ్రతి:స్థఅర్వింద్స్థకేబ్రజివాల్; 

• ఢిలీసె్థల్ఫిటనెంట్స్థగవరా్ ర్స:స్థఅనిల్స్థబైజల్. 

• ఇబ్రజాయల్స్థర్యజధానిస్థజెరూసలేంస్థమరియు 

• కర్లన్స్ స్థఇబ్రజాయల్స్థషెకెల్. 

• బెంజమిన్స్థనెతనాయ హుస్థఇబ్రజాయెల్స్థబ్రరధాని. 

• భార్త్స్థపెబ్రోలియంస్థకార్పప రషన్స్థలిమిటెడ్స్థ బ్రరధానస్థ

కార్యయ లయం:స్థమంబై; 

• భార్త్స్థ పెబ్రోలియంస్థ కార్పప రషన్స్థ లిమిటెడ్స్థ

స్థ నా పించబడింది:స్థ1952. 

• OCHA స్థ నా పించబడింది:స్థ19స్థడిసెంబర్సస్థ1991; 

• OCHA బ్రరధానస్థ కార్యయ లయం:స్థ న్యయ యారో్స , 

యునైటెడ్స్థస్వటట్్ స్థమరియుస్థఇ తా ంబ్ల్ల్, ట్రోీ . 

• ICAS అధ్య క్షుడు:స్థగైస్థపారో్ ర్స; 

• ICAS బ్రరధానస్థ కార్యయ లయం:స్థ బ్రబసె్ ల్్ స్థ కాపిట్ల్, 

బెలియీం; 

• అడవ ర్లల టజింగ్స్థ టా ండర్స డ్ స్థ కౌన్ి ల్స్థ ఆఫ్స్థ ఇండియాస్థ

స్థ నా పించబడింది:స్థ1985; 

• అడవ ర్లల టజింగ్స్థ టా ండర్స డ్ స్థ కౌన్ి ల్స్థ ఆఫ్స్థ ఇండియాస్థ

బ్రరధానస్థకార్యయ లయం:స్థమంబై. 

• రంజాబ్స్థనేషనల్స్థబ్య ంక్స్థబ్రరధానస్థకార్యయ లయం:స్థన్యయ స్థ

ఢిలీసె్థ. 

• రంజాబ్స్థనేషనల్స్థబ్య ంక్స్థMD మరియుస్థCEO: S. S. 

మలికెారీునస్థర్యవు. 

• రంజాబ్స్థనేషనల్స్థబ్య ంక్స్థ నాా పించబడింది:స్థ 19స్థమేస్థ

1894, లాహోర్స, పాకి తాన్. 

• సివ ట్రెీ్యండ్స్థకర్లన్్స :స్థసివ స్స్థబ్రఫాంక్; 

• సివ ట్రెీ్యండ్స్థర్యజధాని:స్థబెరా్స ; 

• సివ ట్రెీ్యండ్స్థఅధ్య క్షుడు:స్థగైస్థపార్లమ లిన్. 

• ఎరౌట్స్థటెకాా లజీస్స్థMD & CEO: సంజీవ్స్థపాండే; 

• ఎరౌట్స్థటెకాా లజీస్స్థబ్రరధానస్థకార్యయ లయం:స్థనోయడా, 

ఉతతర్స్థబ్రరదేశ్. 

• బ్రరరంచస్థ ఆహ్వర్స్థ కార్య బ్రకమస్థ బ్రరధానస్థ కార్యయ లయం:స్థ

రోమ్, ఇట్లీ; 

• బ్రరరంచస్థఆహ్వర్స్థకార్య బ్రకమంస్థ నాా పించబడింది:స్థ1961 
 

.
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