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Weekly Current Affairs 18th July to 24th of July 2021  
 

అంతర్జా తీయ వజర్తలు 
 

G20 పర్జావర్ణ మంతరు ల సమావేశం 2021 

• అక్టో బర్ 2021 లో ఇటలీ ఆతిథ్యం ఇవ్వబో యే జి 20 
లీడర్్ సమ్మిట్ 2021 లో భాగంగా ఏర్ాాటు చేసని 
మంతిివ్ర్గ సమావేశాలలో జి 20 పర్ాయవ్ర్ణ మంత్రిల 
సమావశేం 2021 ఒకటి. ఇటాలియన్ ప్రిసడిెన్స్ 
ఆధ్వర్యంలో 2021 జి 20, మూడు విసత ృత్, పర్సార్ 
పిధాన అంశాల ప్ర ైదృష్ిో సాదించన ంది  పజిలు, గరహం, 
శరరయస ్.జి20 క్టవిడ్-19 మహమాిర్ిక్ ి వగేవ్ంత్మ నై 
అంత్ర్ాా తీయ పతిిసాందనన  నిర్ాా ర్ించడంలో 
నాయకత్వం వ్హ ంచాలని లక్ష్యంగా ప్రటుో కుంద ి - 
ర్ోగనిర్ాా ర్ణలు, చిక్ిత్్లు మర్ియు వాయక్ి్నలకు 
సమానమ ైన, పిపంచవాయపత  ప్ాిపయత్న  అందించగలద  - 
భవిష్యత్ ఆర్ోగయ సంబంధతి్ విపాత్కర్ పర్సిిిత్రలకు 
సిితిసాి పకత్న  ప్రంచన ంద.ి 

ప్ాలగగ నన దేశాలు : 
• జి20 లో 19 దేశాలు మర్యిు యూర్ోప్ియన్ 

యూనియన్ తో ర్ూప్ ందించబడ ంది .19 దేశాలు 
అర్్ాంటనీా, ఆస్ో లేియా, బరిజిల్, క్్నడా, చెనైా, జర్ిన్స, 

ఫ్ాిన్్, భార్త్దశేం, ఇండోనషే్ియా, ఇటలీ, జప్ాన్, 

మ క్ి్క్ట, ర్ష్యన్ ఫరడర్ేష్న్, సౌద ీఅర్ేబియా, దక్ష ణాఫిిక్ా, 
దక్ష ణ క్ొర్యిా, టర్కక, యుక్,్ మర్యిు యుఎస్ . 

 

 

US, ఆఫ్ఘనిస్జత న్, పజకిస్జత న్ మర్ియు ఉజ్బెకిస్జత న్ కొతత  కజాడ్ 
సమూహాలను ఏర్జాటు చేయనున్నాయి 
• ప్ాింతీయ అన సంధానం న  ప్రంచడంప్రై దృష్ిో  సార్ించిన 

క్ొత్త  చత్రర్భుజ(quad) దౌత్య వేదకిన  ఏర్ాాటు 
చేయడానిక్ి US, ఆఫ్ఘనిసాత న్, ప్ాక్సిాత న్ మర్ియు 
ఉజ్ెక్ిసాత న్ సూత్ిప్ాియంగా అంగకకర్ించాయ. ప్ార్కోలు 
ఆఫ్ఘనిసాత నలల  దీర్ఘక్ాలిక శాంతి మర్యిు సిిర్తావనిన 
ప్ాింతీయ కనకె్ిోవిటకీ్ి క్ీలకం అని భావిసాత య. 

పెర్ూ అధ్ాక్షుడిగజ పడెరు  కజస్టిలలో  
• గార మీణ ఉప్ాధాయయుడ గా ఉనన ప్రడోి  క్ాసిోలోల  (40) 

ర్ాజక్యీుడ గా మార్ాడు, ప్రడోి  క్ాసిోలోల  దశేం యొకక 
స దరీ్ఘ ఎనినకలోల  విజతే్గా నిలిచి ప్రర్ూ అధ్యక్షుడు 
అయాయడు. ప్రర్ూ యొకక ప్్ద మర్యిు గార మీణ 
ప్ౌర్భలు క్ాసిోలోల  మదదత్రగా మర్యిు మ్మత్వాద 
ర్ాజక్యీ నాయకుడు క్్ైక్ట ఫుజిమోర్ిని క్ేవ్లం 
44,000 ఓటల  తేడాతో ఓడ ంచార్భ. దక్ష ణ అమ ర్కి్ా 
దేశంలో ర్న్ఆఫ్ ఎనినకలు జర్ిగని ఒక నెల త్ర్భవాత్ 
ఎనినకల అధకి్ార్భలు త్రది అధిక్ార్ిక ఫలితాలన  
విడుదల చేశార్భ. 

 
జ్ాతీయ వజర్తలు 

 

ర్బైతరల స్ౌకర్జాల కోసం డిజిటల్ పజో ట్ ఫజమ్ "కిస్జన్ స్జర్థి "
పజు ర్ంభంచబడింద ి

• ర్్ైత్రలు త్మకు క్ావ్లసని భాష్లో ‘సర్్నై సమయంలో 
సర్్ైన సమాచార్ం’ ప్ ందటానిక్ ి వీలుగా, వ్యవ్సాయ, 
ర్్ైత్ర సంక్షేమ శాఖ మంతిి నర్ేంది సింగ్ తోమర్ 
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‘క్ిసాన్ సార్థి’ అనే డ జిటల్ ప్ాల ట్ ఫ్ాంన  ప్ాిర్ంభంచార్భ .
సార్థి యొకక ఈ చొర్వ్క్ిసాన్ , మార్భమూల 

ప్ాింతాలోల ని ర్్ైత్రలన  చేర్భక్టవ్డానిక్ి సాంక్ేతిక 
జోకయంతో ర్్తై్రలకు సాధకి్ార్త్ న  అందసి త ంది . 

• ICAR శాసత రవేత్తలు ర్్తై్రల పంట పిదశేం న ండ  
గోదాములు, మార్క్టుల  మర్ియు కన్సస నషో్ంతో 
వికరయంచలేా  ర్్తై్రల పంటలన  ర్వాణా చేస ్ప్ాింత్ంలో 
క్ొత్త  సాంక్ేతిక జోక్ాయలప్ర ైపర్ిశోధ్న చేపటాో ర్భ 

J & K మర్ియు లడఖ్ యొకక HC ‘జ్మూూ కజశ్మూర్ 
మర్ియు లడఖ్ హ ైకోర్టి గజ పేర్ట మార్చబడింద ి
• 'జమూి క్ాశ్మిర్ మర్ియు లడాఖ్' క్టసం క్ామన్ 

హ ైక్టర్భో న  అధకి్ార్కింగా 'జమూి క్ాశ్మిర్ మర్ియు 
లడఖ్ హ కై్టర్భో ' గా ప్్ర్భ మార్ాార్భ. ఈ ఉత్తర్భవన  క్ేంది 
నాయయ మంతితి్వ శాఖ తెలియజేసింద.ి 

• జమూి క్ాశ్మిర్ పునర్వయవ్సథికర్ణ చటోం, 2019 లోని 
సరక్ష్న్ 103 (1) కు ఇచిాన అధిక్ార్ాల వినియోగంలో, 
మార్భాన  పభిావిత్ం చేయడానిక్ ి 2021 జమూి 
క్ాశ్మిర్ పునర్వయవ్సథికర్ణ (ఇబెంద ల తొలగింపు) 
ఉత్తర్భవప్రై అధ్యక్షుడు ర్ామ్ నాథ్ క్టవింద్ సంత్కం 
చేశార్భ. 

భార్తదశేపు మొటిమొదటి మాంక్ పండో పెంపకం HP 
యొకక కులులల పజు ర్ంభం కజనుంది  
• క్ేలర్కలు లేనిదిగా పిసదిిద  చెందిన చెనైాకు చెందని ‘మాంక్ 

పండు’  హ మాచల్ పిదశే్ లో ఫథల్్ పర్ిక్ష్ల క్్ై , కులులోని 
ప్ాలంపూర్ ఆధార్తి్ క్ౌని్ల్ ఆఫ్ సరైంటిఫకి్ ర్కసరర్ా అండ్ 
ఇండసిోయేల్ టెక్ానలజీ ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ హ మాలయన్ 
బయో ర్ిసో ర్్ టెక్ానలజీ (CSIR-IHBT) లో మాంక్ 
పండల  ప్రంపకం ప్ాిర్ంభం క్ాన ంద.ి CSIR-IHBT ఈ 

విత్తనాలన  చెైనా న ంచి దగిుమతి చేస కుని ఇంటలల  
ప్రంచిన మూడళే్ల  త్ర్ావత్ ఫథల్్ పర్కక్ష్లు 
ప్ాిర్ంభమయాయయ. 

బాో క్ చెయిన్ టెకజాలజీని ఉపయోగించి సర్ిిఫటకబటుో  జ్ార్ీ 
చేయనునా మహార్జషి్టర 
• బాల క్ చెయన్ టెక్ానలజీని ఉపయోగించి విదాయ పతాిలన  

జార్క చేసని దశేంలో మొటోమొదటి ర్ాషో్ంేగా మహార్ాషో్ ే
నిలిచింది. పతాిల ఫ్ో రా్ర్క వివిధ్ విదాయ మర్ియు ఇత్ర్ 
సంసిలకు తీవ్ిమ నై ఆందోళ్న కలిగిసోత ంద.ి పతాిల 
ధ్ృవీకర్ణతో ప్ాటు ఫ్ో రా్ర్కని నివార్ించడానిక్ి అనకే 
చర్యలు తీస కుంటునానర్భ. విదాయర్భి లకు బాల క్ చెయన్ 
ఆధార్ిత్ సర్ిఫోిక్ట్ుల  ఇవావలని మహార్ాషో్ ేస్ోట్ బో ర్్ ఆఫ్ 
సికల్ డవె్లప మ ంట్ నిర్ణయంచింది. 

న్ోయిడనలల ఇండియన్ ఇనిస్టిటయాట్ ఆఫ్ హ ర్ిటేజ్ ను 
ఏర్జాటు చేయనునా పుభుతాం 

• నలయడాలో గౌత్మ్ బుదా నగర్ లో ఇండ యన్ 
ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ హ ర్ిటజే్ న  ఏర్ాాటు చయేాలని 
పిభుత్వం నిర్ణయంచింద.ి ఇద ి గొపా భార్తీయ 
వార్సత్వం మర్ియు దాని పర్ిర్క్ష్ణ ర్ంగంలో ఉననత్ 
విదయ మర్ియు పర్ిశోధ్నన  పభిావిత్ం చేస త ంది, ఇది 
హ సోర్క ఆఫ్ ఆర్ో్ , కనార్ేవష్న్, మూయసాలజీ, ఆర్్కైవ్ల్ 
సోడీస్, ఆర్ికయాలజీ, ప్ివిెంటవి్ కనార్ేవష్న్, ఎప్ిగరఫథ 
మర్ియు నూయమ్మసాిటిక్్, మాన యసిరపోి, మాన యసిరపోి 
అదేవిధ్ంగా ఇన్-సర్కవస్ ఉదోయగులు మర్ియు 
ఇనిసిోటయయట్ యొకక విదాయర్భి లకు సంర్క్ష్ణ శిక్ష్ణా 
సౌకర్ాయలలో మాసోర్్ మర్యిు ప్ిహ చ్ డ  క్టర్భ్లన  
అందించన ంద.ి 
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వజర్తలలో ని ర్జష్టజి ర లు 
 

మహార్జషి్టర పుభుతాం కొతత  EV పజలస్ీ 2021 ను 
పజు ర్ంభంచింద ి
• మహార్ాషో్ ేర్ాషో్ ేపభిుత్వం క్ొత్త  ఎలక్ిోకి్ వెహ కల్ ప్ాలసథ-

2021న  ప్ాిర్ంభంచింద.ి ర్ాషో్ ేపర్ాయవ్ర్ణ మంతిి ఆదిత్య 
థాకర్ ే పకిటించిన విధానం దశేంలో బాయటర్క ఎలక్ిోకి్ 
వాహనాల వినియోగానిన వేగవ్ంత్ం చేయాలని లక్ష్యంగా 
ప్రటుో కుంద.ి మహార్ాషో్లేో పివశేప్రటిోన 2018 విధానానిన 
సవ్ర్ించి క్ొత్త  ఈవీ విధానానిన పివసేప్రటాో ర్భ. 
మహార్ాషో్నే  "భార్త్దేశంలో బాయటర్కతో నడ చే ఎలక్ిోకి్ 
వాహనాల ఉత్ాతితలో అగరసాి నంలో" మార్ేా లక్ష్యంతో 
ఇద ిపవిేశప్రటోబడ ంద.ి2025 నాటకి్ ిఎలక్ిోిక్ వాహనాలు 
(ఈవీలు) అనిన క్ొత్త  వాహనాల ర్జిిస్ోషే్నలలో 10 శాత్ం 
ఉండాలని కూడా ఈ విధానం లక్ష్యంగా ప్రటుో కుంది. ఈ 
పితిష్ాో త్ిక మ్మష్న్ క్టసం, ర్ాషో్ ే పిభుత్వం ర్ూ. 930 
క్టటల  విలువెైన విధానానిన ర్ూప్ ందించింది, ఇది 31 
మార్ిా 2025 వ్ర్కు చెలుల బాటు అవ్ుత్రంది.  

'వన్ బాో క్, వన్ పరు డకి్' పథకజనిా పువశేపెటినునా హర్జాన్న 
• గార మీణ ప్ాింతాలోల  చినన పర్శిరమలన  ప్ో ి త్్హ ంచడానిక్ి 

హర్ాయనా పిభుత్వం త్వర్లో 'వ్న్ బాల క్, వ్న్ ప్ ి డక్ో' 
పథ్క్ానిన పవిేశప్రటోన ంది  .ఈ పథ్కం క్ింద , ర్ాషో్ ే
పిభుత్వం ర్ాషో్ంేలోని పతిి బాల క్ న  క్ొంత్ ప్ార్ిశరా మ్మక 
దృష్ిోతో అన సంధానించాలని యోచిసోత ంద ిమర్యిు ఈ 
పథ్కంప్రై పిభుత్వం త్వర్ిత్గతిన పనిచేసోత ంది . 

• కలసోర్ లోనే సాధార్ణ సవ్్లు, లాయబ్ టెసిోంగ్, ప్ాయక్జేింగ్, 

ర్వాణా, అక్ౌంటెన్స్ క్టసం ఏర్ాాటుల  చయేబడతాయ. 
ఎంఎస్ ఎంఈ క్ింద అమలు చసే త నన హర్ాయనా 'వ్న్ 
డ సిో కే్,ో వ్న్ ప్ ి డక్ో' సథకం దశేవాయపతంగా ఒక మోడల్ గా 
ముంద కు వ్చిాంద.ి 

కేర్ళ లలని తొలి 'బుక్ విలేజ్' గజ పెర్టంకుళం 
• క్ేర్ళ్లోని  క్ొలల ం జిలాల లోని ప్రర్భంకుళ్ంకు ‘బుక్ విలేజ్’ 

అనే బిర్భద  లభంచింద.ి ఈ క్ీర్ిత పఠన అలవాటున  
ప్ో ి త్్హ ంచడానిక్ి ఉదేదశించిన సంవ్త్్ర్ాల సమ్మష్ిో  
కృష్.ి ప్రర్భంకుళ్ం క్ొలల ం జిలాల లోని క్ొటాో ర్కకర్ 
సమీపంలోని కులక్ాకడలోని ఒక చినన గార మం. 

ర్ాషో్ంేలోని మొదటి పుసతక గార మంగా తీర్ిా దదిేద  ఈ 
పియత్నంలో గార మంలోని ఒక గరంథాలయం బాపుజీ 
సిర్క గార ందశాల ఎంతో కృష్ి చేసింది. పుర్ాణ 
మలయాళ్ ర్చయత్ ఎం.టి.వాస దవే్న్ నాయర్ దీనిని 
'పుసతక గార మం' అని పిశంసించార్భ. 

ల ైబుర్ీ గుర్ించి: 
• ల ైబరి్క గార మం యొకక వివిధ్ మూలలోల  ఉంచిన బుక్ 

ష్రల్్ లు లేదా 'బుక్ నెసో్ లన ' ఏర్ాాటు చేయడం 
దావర్ా చదవ్డం పటల  అభర్భచిని ప్రంప్ ందిస త ంద.ి 
ఎవ్ర్్ైనా పుసతక గూళ్ల  న ండ  పుసతక్ాలు తీస క్టవ్చ ా, 

వాటిని చదవ్వ్చ ా మర్ియు వాటిని తిర్గిి 
ఇచేయొయచ . 

• గార మంలో ఇలాంట ి పదక్ొండు ష్రల్్ లు ఏర్ాాటు 
చేయబడా్ య, మర్ియు ఏడు వేలకు ప్రైగా పుసతక్ాలు 
ఏర్ాాటు చేయబడా్ య. 
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స్టఎం కబస్టఆర్ ‘తెలంగజణ దళిత బంధ్ు’ ని హుజుర్జబాద్ 
నుంచి  పజు ర్ంభంచనున్నార్ట 
• తెలంగాణ ముఖయమంతిి క్్ చందశిరఖర్ ర్ావ్ు క్ొత్త దళిత్ 

సాధిక్ార్త్ పథ్క్ానిన ప్ాిర్ంభంచన నానర్భ, 
ఇపుాడు హుజూర్ాబాద్ అసరంబ్లల  నియోజకవ్ర్గం న ండ  
ప్రైలట్ ప్ాితిపదకిన దళిత్ బంధ్  అని నామకర్ణం 
చేశార్భ. దళిత్ సాధకి్ార్త్ పథ్కంగా ప్ిలవాలి్న ఈ 
పథ్క్ానిన ఇపుాడు దళిత్ బంధ్  పథ్కంగా మార్ాార్భ. 
ఈ పథ్కంలో భాగంగా అర్భు ల నై దళిత్ 
కుటుంబాలకు నరే్భగా వార్ి ఖాతాలకు ర్ూ.10 లక్ష్ల 
నగద  ఇవ్వబడుత్రంది. మంజూర్భ చయేబడ్ మొతాత లు 
అర్భు ల నై లబాిదార్భల బాయంకు ఖాతాలోల  డ ప్ాజిట్ 
చేయబడతాయ. 

 
ఆంధ్ుపుదేశ్ /  తెలంగజణ  

 

తెలంగజణలల ‘బో న్నలు’ ఉతసవజలు పజు ర్ంభం కజనున్నాయి 
• ‘బో నలు’ అనేద ి పతిి సంవ్త్్ర్ం తలెుగు మాసం 

ఆష్ాడం లో (జూన్ / జూల ైలో వ్స త ంది), హ ైదర్ాబాద్ 
మర్ియు సిక్ిందాిబాద్ జంట నగర్ాలోల  మర్ియు 
తెలంగాణ ర్ాషో్ంేలోని క్ొనిన ప్ాింతాలలో జర్భపుకునే 
సాంపిదాయ జానపద పండుగ. బో నలు పండుగన  
2014 లో ర్ాషో్ంే ఏర్ాడ న త్ర్భవాత్ క్్.చందశిరఖర్ ర్ావ్ు 
నేత్ృత్వంలోని పభిుత్వం ‘ర్ాషో్ ేపండుగ’ గా పికటించింది. 

పండుగ గుర్ించి: 
• బో నలు పండుగ హ ైదర్ాబాద్ మర్యిు సిక్ిందాిబాద్ 

జంట నగర్ాలోల ని 25 దేవాలయాల వ్దద  సాంపిదాయ 
‘బో నం’ (భోజనం అని అరా్ం) మహాంకలి దేవిక్ ి భకుత లు 
సమర్ిా ంచే  పండగ. 

EWS కోసం 10% ర్ిజ్ర్ేాష్టనోను ఆంధ్ు పుభుతాం పుకటించింద ి
• ర్ాజాయంగం(103 వ్ సవ్ర్ణ) చటోం, 2019 పిక్ార్ం ర్ాషో్ ే

పిభుత్వంలో ప్ాిర్ంభ ప్ో స ో లు మర్యిు సవ్్లోల  
నియామక్ాలకు క్ాపు సమాజానిక్ి మర్ియు ఇత్ర్ 
ఆర్ిికంగా బలహీనమ ైన విభాగాలకు (EWS) 10% 

ర్ిజర్ేవష్నలన  ఆంధ్పిిదశే్ పభిుత్వం పకిటించింది. 10% 

ర్ిజర్ేవష్న్ క్ాపులకు బి.స.ిక్టటా క్ింద లేదా EWS క్టటా 
క్ింద పియోజనం ప్ ందలేకప్ో వ్డం మర్యిు EWS క్టటా 
అమలు చేయకప్ో వ్డం వ్లల  ఇపాటివ్ర్కు ర్ిజర్ేవష్నల  
పియోజనాలన  క్టలోాయన ఇత్ర్ ఓప్రన్ క్ాంప్టిీష్న్ 
(OC) విభాగాలకు ఉప్ాధి లభస త ంది. 

10% ర్ిజర్ేవష్న్ గుర్ించి : 
• ఎసథ్, ఎసథో , బ్లసథ ర్ిజర్ేవష్న్  క్ేటగిర్కలలోక్ ిర్ాని వ్ర్ాగ లలో 

ఆర్ిికంగా వనె కబడ న కుటుంబాలు ఈ ర్ిజర్ేవష్నలకు 
అర్భు లు. కుటుంబ వార్ిిక ఆదాయం గర్షోి్ంగా ర్ూ.8 
లక్ష్ల లోపు ఉండాలి. 

• EWS క్ేటగిర్క క్ింద కలిాంచ ే పద ి శాత్ం ర్ిజర్వేష్నలలో 
మూడో  వ్ంత్ర ఆ వ్ర్ాగ లకు చెందని మహ ళ్లకు 
క్ేటాయసాత ర్భ. అర్భు ల నై వార్కి్ి EWS సర్ిఫోిక్ట్్  జార్క చసే్ 
అధిక్ార్ానిన త్హసథలాద ర్లకు కలిాంచార్భ. 
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• కుటుంబం పర్ంగా – ర్జిర్వేష్న్  క్టర్భత్రనన వ్యక్ితతో 
ప్ాటు, వార్ ి త్లిలదండుి లు, భార్య/భర్త, 18 ఏళ్ల  లోపు 
వ్యస నన సో దర్భలు, ప్ిలలల ఆదాయానిన కూడా 
పర్ిగణనలోక్ి తీస కుంటార్ని పిభుత్వం తెలిప్ింది. 

 

బాాంకింగ్ & వజణిజ్ాం మరి్యు ఆరిి్క ర్ంగం 

 

బాాంక్ ఆఫ్ మహార్జషి్టర న్నబార్్ తో MoU చేసుకుంద ి

• మహార్ాషో్లేో ప్ాిధానయతా ర్ంగ ర్భణాలతో ముడ పడ  
ఉనన అభవ్ృదిా  క్ార్యకరమాలన  ప్రంచడానిక్ి బాయంక్ ఆఫ్ 
మహార్ాషో్ ేనషే్నల్ బాయంక్ ఫర్ అగిరకలార్ అండ్ ర్ూర్ల్ 
డెవ్లప మ ంట్ (నాబార్్)తో అవ్గాహనఒపాందం 
(ఎంఒయు)ప్రై సంత్కం చసేింది. సంసాి గత్ ర్భణాలు 
మర్ియు క్ొనసాగుత్రనన అభవ్ృదిా  చొర్వ్ యొకక 
ఏక్ీకర్ణ దావర్ా గార మీణ శరరయస ్న  ప్రంప్ ందించడానిక్ి 
ఉపయోగపడుత్రంది. 

• ర్్ైత్రలు, ర్్తై్ర ఉత్ాతితదార్భల సంసిలు, ఉమిడ  బాధ్యత్ 
బృందాలు, సవయం సహాయక బృందాలు, గార మీణ 
కళాక్ార్భలు, నేత్ క్ార్ిికులు, అగిర ప్థనిూయర్్, అగిర సాో ర్-ో
అప లు, సూక్ష్ి, చినన మర్యిు మధ్యత్ర్హా సంసిల 
పియోజనం క్టసం ఉమిడ  క్ార్యకరమాలన  ఈ 
ఎమ్ఒయు దావర్ా అందించన నానర్భ. 

 

 

“FEDDY” ను పజు ర్ంభంచిన ఫెడర్ల్ బాాంక్ 
• ఫరడర్ల్ బాయంక్ ఎపుాడెనైా బాయంక్ింగ్ సంబంధతి్ 

పిశనలతో వినియోగదార్భలకు సహాయం చయేడానిక్ి 
ఆర్ిోఫషి్ియల్ ఇంటెలిజన్్్-శక్ితతో పనిచేస ్ వ్ర్భావ్ల్ 
అసిసరోంట్ “FEDDY” న  ప్ాిర్ంభంచింది. ఇలాంటి AI- 

శక్ితతో పనిచసే్ వ్ర్భావ్ల్ అసిసరోంటుల  చాలా మంద ిత్మ 
వెబ్ సరటై్ లో మాత్మిే అంద బాటులో ఉండగా, FEDDY ని 
అల క్ా్, గూగుల్ అససిరోంట్ మర్ియు వాటా్ప దావర్ా 
యాక్్్స్ చయేవ్చ ా. ఇది గూగుల్ బిజినసె్ 
మ స్జింగ్ లో విలీనం చేయబడ ంది, ఇద ి ఒక భార్తీయ 
బాయంక్ చేత్ మొదటిద.ి దీని దావర్ా వ్యకుత లు క్ేవ్లం 
సరలీ్ తీస క్టవ్డం దావర్ా త్మ ఖాతాలన  తరె్వ్వ్చ ా 
మర్ియు ఫరడర్ల్ 24 × 7, ఇద ిబాయంకుకు వీడ యో క్ాల్ 
దావర్ా ఖాతాలన  తరె్వ్డం సాధ్యపడుత్రంది. 

హ ైదర్జబాద్ లల  గలో బల్ స్ెంటర్ ను పజు ర్ంభంచిన గలల్్ మన్ 
స్జచ్సస 
• బాయంక్ింగ్ మర్యిు ఫరైనానిియల్ సర్కవసరస్ మేజర్, గోల్్ 

మన్ సాచ్్ భార్త్దశేంలో ఇంజన్సర్ింగ్ మర్ియు 
వాయప్ార్ ఆవిష్కర్ణల క్టసం త్న పిపంచ 
క్ేందాినిన విసతర్ించడంలో భాగంగా హ ైదర్ాబాద్ లో ఒక 
క్ొత్త  సద ప్ాయానిన ప్ాిర్ంభంచింది. బాయంక్ింగ్ మర్ియు 
ఆర్ిిక స్వ్లకు హ ైదర్ాబాద్ క్లీక ప్రటుో బడ  
గమయసాి నంగా అభవ్ృదిా  చెంద త్రననది. 

• క్ొత్త  క్ార్ాయలయంలో సంవ్త్్ర్ం చివ్ర్ి నాటిక్ి స మార్భ 
800 మంది ఉంటార్భ మర్ియు 2023 నాటిక్ి  2500 

మందిక్ి ప్రగైా ప్రర్భగుతార్భ. క్ొత్త  క్ార్ాయలయం 
ఇంజన్సర్ింగ్, ఫరైనాన్్, మానవ్ మూలధ్న నిర్వహణ, 

మర్ియు వినియోగదార్భల బాయంక్ింగ్ కు మదదత్ర, 
మర్ియు డ జిటల్ బాయంక్ింగ్, కృతిిమ మధే్స ్ మర్ియు 
మ ష్ిన్ ల ర్ినంగ్ ప్ాింతాలోల  పతిేయకత్న  కలిగి ఉంటుంది. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8983/bank-foundation-course-zero-to-hero-batch-telugu-live-classes-by-adda247
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ఒపాందనలు 
 

భార్త న్నవికజదళం కోటక్ మహ ందను తో అవగజహన ఒపాందం 
కుదుర్టచకుంద ి

• భార్త్ నావిక్ాదళ్ం క్టటక్ మహీందాితో త్న 
ఉదో యగులందర్ిక్ ీ జీత్ం ఖాతాల క్టసం ఒక అవ్గాహన 
ఒపాందం కుద ర్భాకుంది. మ ర్భగ్ైన క్ాంప్ిలమ ంటర్క 
పర్్నల్ యాక్ి్డెంట్ ఇనూ్ర్న్్్ కవ్ర్, ప్ిలలలకు 
పితేయక విదాయ పియోజనం మర్యిు వ్యక్ితగత్ ర్భణాలు, 
గృహ ర్భణాలు మర్యిు క్ార్భ ర్భణాలప్ర ైఆకరి్ణయీమ నై 
ర్ేటుల  మర్ియు జీర్ో ప్ాిసరసింగ్ ఫథజులు వ్ంటి పతిేయక 
వేత్న ఖాతా పియోజనాలన  బాయంక్ భార్త్ 
నావిక్ాదళానిక్ి అందిస త ందని నివేదించింది. 

 

సమావేశజలు 
 

పుపంచ విశావిదనాలయాల సదసుస 2021 ను పజు ర్ంభంచిన 
భార్త ఉపర్జషి్టరపతి శీ్మ ఎం  .వ ంకయా న్నయుడు  
• భార్త్ ఉపర్ాషో్పేతి శ్మర ఎం. వెంకయయ నాయుడు పిపంచ 

విశవవిదాయలయాల సదస ్(World Universities 

Summit) న  ముఖయ అతిథిగా ప్ాిర్ంభంచి 
పిసంగించార్భ. క్ేంది విదయ, నెపైుణయ అభవ్ృదిా  శాఖ మంతిి 
శ్మర ధ్ర్ేింది పిధాన్ కూడా ఈ సదస ్లో పిసంగించార్భ. 
హర్ాయనాలోని సో నిపట్ వ్దద ఉనన ఓ.ప్ి. జిందాల్ గోల బల్ 
విశవవిదాయలయం ఈ సదస ్న  నిర్వహ ంచింది. 

• శిఖర్ాగర సమావేశం నపేధ్యం : “Universities of the 

Future: Building Institutional Resilience, Social 

Responsibility and Community Impact”. పిపంచ 
విశవవిదాయలయాల సదస ్ 2021 ఉననత్ విదాయసంసిలు 
సంసాి గత్ సిితిసాి పకత్, సామాజిక బాధ్యత్ మర్ియు 

సమాజ పిభావ్ం పటల  వార్ి దృష్ిోని మర్ియు నిబదాత్న  
బలోప్త్్ం చయేగల మార్ాగ లప్రై ఉదేదశపూర్వకంగా 150 

మంది ఆలోచనా నాయకులన  ఒక వదేికగా 
తీస కువ్చాాయ. 

 

నియామకజలు 
 

NHAI చెైర్ూన్ గజ MoRTH కజర్ాదర్ిి అర్జమన్ే గిర్ధి్ర్ కు 
అదనపు బాధ్ాతలు 
• ర్ోడు్  ర్వాణా, ర్హదార్భల మంతిిత్వ శాఖ )ఎంఓఆర్ 

టీహ చ్ (క్ార్యదర్ిి  అర్ామానే గరి్ిధ్ర్ )ఐఎఎస్(కు 
నేష్నల్ హ ైవసే్ అథార్ిటీ ఆఫ్ ఇండ యా )ఎన్ హ చ్ 

ఏఐ (చెైర్ిన్ అదనపు బాధ్యత్లు అపాగించార్భ.  పసి త త్ 
ఎన్ హ చ్ ఏఐ చెైర్ిన్ స ఖ్ బ్లర్ సింగ్ సంధ్  
ఉత్తర్ాఖండ్ క్ొత్త  పిధాన క్ార్యదర్ిిగా 
నియమ్మత్రలయాయర్భ  .అత్న  అక్టో బర్  2019 లో ఎన్ 
హ చ్ ఎఐ చెైన్ మాన్ గా బాధ్యత్లు సథవకర్ించాడు . 

 
పధ్కజలు 

 

'స్జి ండ్ అప్ ఇండియా పథకం' వావధనిి భార్త పుభుతాం 
2025 వర్కు పర డిగించింది 
• 'సాో ండ్ అప ఇండ యా పథ్కం' వ్యవ్ధనిి భార్త్ పభిుత్వం 

2025 వ్ర్కు ప్ డ గించింది. వ్యవ్సాి పకత్న  
ప్ో ి త్్హ ంచడానిక్ి ష్రడూయల్్ కులం, ష్రడూయల్్ తగె 
మర్ియు మహ ళా ర్భణగరహతీ్లకు ర్భణాలు 
కలిాంచడానిక్ి ఈ పథ్క్ానిన 2016 ఏప్ిిల్ 05 న పధిాని 
ప్ాిర్ంభంచార్భ.మొత్తం ర్ూ. 1,16,266 ర్భణాల తో ఈ 
పథ్కం ప్ాిర్ంభంచినపాటి న ండ  26204.49 క్టటుల కు 
విసతర్ించింది. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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పుసతకజలు మరి్యు ర్చయితలు 
 

‘పల ో కు పటాి భషేకం’ అన్ే పుసతకజనిా భార్త ఉపజధ్ాక్షుడు 
ఎం  .వ ంకయా న్నయుడు విడుదల చేశజర్ట  

• మాజీ ఉప్ాధ్యక్షుడు యలమంచిలి శివాజీ ర్చించిన 
‘పల ల కు పటాో భష్క్ం’ అనే పుసతక్ానిన భార్త్ 
ఉప్ాధ్యక్షుడు ఎం. వెంకయయ నాయుడు విడుదల 
చేశార్భ. ఈ పుసతకం గార మీణ భార్త్దశేం మర్ియు 
వ్యవ్సాయం ఆధార్ంగా ర్ూప్ ందించబడ ంద.ి 
ఉపర్ాషో్పేతి మాటాల డుత్ూ "గార మాలు మర్ియు 
వ్యవ్సాయం అంత్ర్గత్ంగా అన సంధానించబడ  
ఉనానయని, మన గార మాలకు ‘గార మ సవర్ాజయం’ 

తీస కుర్ావ్డానిక్ి మమేు వార్ి సమసయలన  సమగరంగా 
పర్ిష్కర్సిాత ం  అని అనానర్భ. 

 

అవజర్ట్ లు & గురి్తంపులు 
 

కేన్స ఫటల్ూ ఫెస్టివల్ 2021 విజ్ేతల జ్ాబితన వ లోడి 
• క్ేన్్ ఫలి్ి ఫరసిోవ్ల్ 2021 జూల ై 17, 2021 న 

ముగిసింద.ి సరైాక్ లీ అధ్యక్ష్త్న జూయర్క ముగింపు 
వేడుకలో అవార్భ్ లన  అందజసేింది. జూలియా డుక్టర్ౌన 
త్న టెటైెన్ చిత్ిం క్టసం క్నే్్ యొకక అగర బహుమతి 
అయన ప్ామ్ డ 'ఆర్ న  గ్లుచ కుంది, ఈ అవార్భ్ న  
గ్లుచ కునన ర్్ండవ్ మహ ళ్గా ఆమ  నిలిచింద.ి 
మొదటిద ి1993 లో జనే్ క్ాంప్ియన్ 

కీలక విభాగజలలల కేన్స 2021 విజ్ేతల జ్ాబిత: 
• ప్ామ్ డ 'ఆర్(Palme d’Or): టెైటాన్ (ఫ్ాిన్్) - జూలియా 

డుక్టర్ౌన 

• గార ండ్ ప్ిిక్్ (టఐిఇ): ఎ హరీ్ో (ఇర్ాన్) - అష్గర్ ఫర్ాు ద,ి 

కంప్ార్్ోమంట్ నెంబర్ 6 (ఫనిాల ండ్) - జుహో  
కుయోసాినెన్. 

• ఉత్తమ దర్ికుడు: లియోస్ క్ార్క్్ అనెనట్ (ఫ్ాిన్్). 
• ఉత్తమ నటి: ర్్నటే్ ర్కనే్ (నార్ేవ) 
• ఉత్తమ నటుడు: నిటాిమ్ (యుఎస్) - క్ాలేబ్ లాండీి 

జోన్్. 
• ఉత్తమ సథరిన్ ప్్ల : డెైరవ్ మ  ై క్ార్ (జప్ాన్) - హమాగుచి 

ర్భయస క్ే మర్యిు త్క్ామాసా ఓ. 
• జూయర్క ప్రైరజ్ (TIE): అహ డ్్ మోక్ాలి (ఇజాియలె్) - 

నాదవ్ లాప్డి్ మర్యిు మ మోర్ియా (థాయ లాండ్) - 
అప్ిచాట్ ప్ాంగ్ వీర్సత్్కుల్ పంచ కునానర్భ. 

• ఉత్తమ మొదట ి చిత్ిం: ముర్ినా (క్రొయషే్ియా) - 
ఆంటలనటెా కుసిజనలవిక్. 

• ఉత్తమ లఘు చిత్ిం: హాంగ్ క్ాంగ్ యొకక ఆల్ ది క్ౌర స్ 
ఇన్ ది వ్ర్ల్్ టాంగ్ య. 

• ష్ార్ో ఫిల్ి ప్ామ్ డ 'ఆర్: టాంగ్ య - టియాన్ జియా 
వ్ు యా. 

• ష్ార్ో ఫలి్ి క్టసం సరాష్ల్ జూయర్క : జాసిిన్ టెన చి - 
సియు డ  అగోసోో . 

కేన్స 2021లల భార్తదేశజనికి చెందిన పజయల్ కపజడయిా 
ఉతతమ డనకుామ ంటర్ీ అవజర్ట్ ను గబలుచుకున్నార్ట 
• దర్ికుర్ాలు ప్ాయల్ కప్ాడ యా యొకక, “ఎ నెటై్ ఆఫ్ 

నలయంగ్ నథింగ్” 74వ్ క్నే్్ ఫలి్ి ఫరసిోవ్ల్ లో ఉత్తమ 
డాకుయమ ంటర్కగా ఓయల్ డ ’లేదా (గోల ్ న్ ఐ) అవార్భ్ న  
గ్లుచ కుంద.ి ముంబరైక్ ి చెందిన చిత్ి నిర్ాిత్ పండుగ 
యొకక వివిధ్ విభాగాలలో సమర్ిాంచిన 28 

డాకుయమ ంటర్కలతో కూడ న బలీయమ ైన ర్ంగంలో 
పితిష్ాో త్ిక బహుమతిని ప్ ందింద.ిఎ నెటై్ ఆఫ్ నలయంగ్ 
నథింగ్ డెైర్క్ోర్్ పక్ష్ం లో భాగంగా పిదర్ిించబడ ంద,ి 

ఇది పండుగకు సమాంత్ర్ంగా నడ చ ేవిభాగం. 

http://www.bankersadda.com/
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అవార్భ్  గుర్ించి: 
• ఈ అవార్భ్ న  2015లో లాసాకమ్ (ఫరించ్-సథా క్ింగ్ ర్్టైర్్ 

స సరైటీ) మర్ియు బరర్భత క్్్లిల క్నే్్ ఫలి్ి 
ఫరసిోవ్ల్ మర్యిు దాని సాధార్ణ పతిినిధి థియర్క 
ఫరిమాక్్ సహక్ార్ంతో ఏర్ాాటు చశేార్భ. 

 

కీీడన అంశజలు 
 

టోకోా ఒలింపటక్స  కీీడన మహో తసవం పజు ర్ంభం 

• క్టవిడ్  క్ార్ణంగా పలుమార్భల  వాయదాపడ న ఒలింప్ిక్్  
క్ీరడలు ఇపుాడు ప్ాిర్ంభయాయయ. జప్ాన్  ర్ాజధాని 
టలక్టయ వేదకిగా జర్భగుత్రనన ఒలింప్కి్్  క్ీరడా 
మహో త్్వాలు మొదలయాయయ. ఒలింప్ిక్్  
క్ీరడలన   జప్ాన్ చకరవ్ర్ిత నర్హ టల  ప్ాిర్ంభంచార్భ. 
కర్ోనా ఆంక్ష్ల నపేథ్యంలో క్ేవ్లం 1000 అతిథ్ ల 
సమక్ష్ంలో ఆర్ంభోత్్వ్ం జర్గిింది. భార్త్ పుర్భష్రల 
హాక్ీ టమీ్ క్ప్్రోన్ మన్ ప్థిత్ సింగ్, మహ ళా దగిగజ బాక్ర్ 
మేర్కక్టమ్ భార్త్ జ్ండాని పటుో కుని భార్త్ బృందానిన 
నడ ప్ించార్భ. 

• 203 దేశాల న ంచి వ్చిాన దాదాపు 11వలే మంది 
అథ్ెలటుల  ఈ మ గా టలర్కనలో ప్ాలగగ నేంద కు సిదదంగా 
ఉనానర్భ. భార్త్ న ంచి 119 మంది క్ీరడాక్ార్భలు 
టలక్టయ ఒలింప్ిక్్  లో ప్ాలగగ ంటునానర్భ. ఇంద లో 67 
మంది ఫుర్భష్రలు, 52 మంది మహ ళా క్ీరడాక్ార్భలు. 
జూల  ై 23 న ంచి ఆగస ో  8 వ్ర్కూ టలక్టయ ఒలింప్ిక్్ 
జర్గన నానయ.  

స్జార్జకస్ేసన్ టోు ఫీని గబలుచుకునా విశాన్నథన్ ఆనంద్ 

• విశవనాథ్న్ ఆనంద్ వాల దిమ్మర్ క్ార మ్మనక్ న  ఓడ ంచి 

డార్ోమండ్ లో సాార్ాకస్్న్ టలి ఫథని గ్లుచ కునానడు. నల-

క్ాసి్లంగ్ చెస్ ఈవెంట్ యొకక చివ్ర్ి ఆటలో ఆనంద్ కు 
డాి మాత్ిమే అవ్సర్ం, మర్ియు అత్న  దానిని 40 
కదలికలలో ప్ ందాడు. 

• అయత,ే ఆటన  త్కుకవ్ ఊహ ంచదగనిదగిా మర్ియు 
మర్ింత్ డెైనమ్మక్ గా చేయాలనే ఉదేదశయంతో చదర్ంగం 
యొకక ర్ూప్ాంత్ర్ానిన ఊహ ంచిన క్ార మ్మనక్, శాశవత్ 
త్నిఖీలు ఇవ్వడం దావర్ా ఆటన  డాి చేయవ్లసి 
వ్చిాంద.ి ఆనంద్ బో ర్భ్ లో ర్్ండవ్ ర్ాణనిి ఉంచడానిక్ి 
క్ేవ్లం ఒక కదలిక దూర్ంలో ఉనానడు. 

అమన్ గులియా, స్జగర్ జ్గజో న్ కజాడెట్ పుపంచ 
ఛనంపటయనుో గజ నిలిచనర్ట 
• హంగర్కలోని బుడాప్రసో్ లో జర్ిగని క్ాయడటె్ వ్ర్ల్్ 

ఛాంప్ియన్ ష్పి 2021 ర్్ండో  ర్ోజు భార్త్ ఆకటుో కునే 
పిదర్ిన న  పిదర్ిించడంతో యువ్ 
మలలయోధ్ లు అమన్ గులియా మర్ియు సాగర్ 
జగాల న్ త్మ త్మ విభాగాలోల  క్ొత్త  పిపంచ 
ఛాంప్ియన ల గా నిలిచార్భ. 48 క్ిలోల ఫరైనలోల  అమ ర్ికన్ 
లూయక్ జోసరఫ్ లిలా్ ల్ ప్ర ై 5-2 తేడాతో గులియా విజేత్గా 
నిలిచాడు, 80 క్ిలోల శిఖర్ాగర ఘరి్ణలో జాగాల న్ జేమ్్ 
మోకలర్ ర్ౌలీని 4-0తో ఓడ ంచాడు 
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మధ్ాపుదేశ్ పజర్జ ష్టూటర్ ర్టబిన్న ఫజు నిసస్ సార్ణం స్జధించింది 

• మధ్యపిదశే్ ష్ూటర్, ర్భబినా ఫ్ాిని్స్ ప్రర్ూలో 

జర్భగుత్రనన ప్ార్ా సో ార్ ో కప లో పపించ ర్కి్ార్భ్  

సృష్ిోంచార్భ. 10 మీటర్ల ఎయర్ ప్ిసోల్ ప్ార్ా ఈవెంట్ లో 

ఆమ  సవర్ణం సాధించింది. 238.1 ప్ాయంటుల  సాధించిన 

ఆమ  టర్కకక్ి చెందిన ఐసగ్ల్ ప్రహ ల వానాల ర్ పిపంచ 

ర్ిక్ార్భ్ న  అధిగమ్మంచింద.ి ఈ విజయంతో టలక్టయ సమిర్ 

ప్ార్ాలింప్ిక్్ 2020 లో భార్త్దశేం క్ ిచోటు దక్కింది. 

• సంవ్త్్ర్ాలుగా, ఆమ  జాతీయ మర్ియు అంత్ర్ాా తీయ 

ఈవెంటల  న ండ  15 క్ి ప్రైగా పత్క్ాలు సాధించింద.ి 

పిస త త్ం, ర్ూబ్లనా మాజీ ష్ూటర్ మర్యిు జూనియర్ 

ఇండ యన్ ప్ిసోల్ ష్ూటింగ్ టీం క్టచ్ జసాాల్ ర్ానా 

మార్గదర్ికత్వంలో శిక్ష్ణ ప్ ంద త్రనానడు. 

 

ర్క్షణ  ర్ంగ  వజర్తలు 
 

DRDO, MPATGM ను విజ్యవంతంగజ పర్ీక్ించింద ి

• డ ఫరన్్ ర్కసరర్ా అండ్ డెవ్లప మ ంట్ ఆర్గనెజైేష్న్ 

(DRDO) దేశ్మయంగా అభవ్ృదిా  చసేిన మూడవ్ 

త్ర్ం Man-Portable Antitank Guided Missile 

(MPATGM) న   విజయవ్ంత్ంగా పర్కక్ష ంచింది. క్ష పణనిి 

థ్ర్ిల్ సరటై్ తో అన సంధానించబడ న మాయన్-ప్ో ర్బోుల్ 

లాంచర్ న ండ  పియోగించార్భ మర్యిు అనిన మ్మష్న్ 

లక్షయయలు నెర్వేర్ాయ.MPATGM న  భార్త్ సరైనయం 

యొకక ప్ో ర్ాట సామర్ాి యలన  బలోప్త్్ం చయేడానిక్ి 

దీనిని అభవ్ృదిా  చేస త నానర్భ. 

DRDO, Akash-NG క్ిపణిని విజ్యవంతంగజ పర్ీక్ించింది 
• డ ఫరన్్ ర్కసరర్ా & డెవ్లప మ ంట్ ఆర్గనెైజషే్న్ (DRDO) 

ఒడ శా తీర్ంలో ఇంటిగేరటెడ్ టసోె్ ర్ేంజ్ (ITR) న ండ  నూయ 
జనర్షే్న్ ఆక్ాష్ క్ష పణనిి (Akash-NG) విజయవ్ంత్ంగా 
పర్కక్ష ంచింది. ఆక్ాష్ క్ష పణి వ్యవ్సిన  పిధాన ర్క్ష్ణ 
పర్ిశోధ్న సంసి యొకక ఇత్ర్ విభాగాలతో కలిసి 
హ ైదర్ాబాద్ లోని DRDO యొకక పియోగశాలలో 
అభవ్ృదిా  చసేింద.ి 

• Akash NG – surface-to-air missile(ఉపర్తి్లం-గాలి 
క్ష పణి),ఇది 60 క్ిలోమీటర్ల దూర్ంలో ఉనన లక్షయయలన  
తాక్ి, మాక్ 2.5 వ్ర్కు వేగంతో 
పియాణించగలద .క్ష పణపి్రై విమాన డటేా పర్కక్ష్ 
విజయానిన నిర్ాా ర్ించింది. ఎలక్టోి -ఆప్ిోకల్ టాిక్ింగ్ 
సిసోమ్్, ర్ాడార్ మర్యిు టెలిమ టీ ి వ్ంటి అనకే 
పర్యవేక్ష్ణ విధానాలన  DRDO ఉపయోగించింది. 

 

విజ్ాా నం & స్జంకేతికత 
 

చెైన్న 600KPH వేగం తో పుయాణించే మాగేోవ్ ర్బైలును 
ఆవిష్టకర్ించింద ి
• చెైనా 600KPH గర్ిషో్ వగేంతో సామరి్యం కలిగని మాగ్లవ్ 

ర్్ైలున  ఆవిష్కర్ించింది. ఈ ర్్ైలున  చెనైా సవయంగా 
అభవ్ృదిా  చసేింద,ి తీర్ప్ాింత్ నగర్మ నై క్ింగా్ వోలో 
త్యార్భ చసేింద,ి ఇద ి పపించవాయపతంగా అత్యంత్ 
వేగవ్ంత్మ నై భూమ్మ మీద పయిాణించే వాహనం. 
విద యదయసాకంత్ శక్ితని ఉపయోగించి, పధిాన భాగానిక్ి 
మర్ియు ర్్ైలు మధ్య ఎటువ్ంట ి సంబంధ్ం లేకుండా 
మాగ్లవ్ ర్్లైు టాిక్ ప్రైన “ల విటటే్” చయేబడుత్రంద.ి 
చెైనా దాదాపు ర్్ండు దశాబాద లుగా చాలా పర్ిమ్మత్ 
సాి యలో సాంక్ేతిక పర్ిజాా నానిన ఉపయోగిసోత ంది. 
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ర్్ైలు గుర్ించి 

• 600 KPH వ్దద , బ్లజింగ్ న ండ  ష్ాంఘ ైక్ి ర్్ైలులో 
పియాణించడానిక్ి 2.5 గంటలు మాత్మిే పడుత్రంద ి – 

ఇది 1,000 క్ిలోమీటర్లకు ప్రైగా పియాణం. 
• అక్టో బర్ 2016 లో ప్ాిర్ంభంచబడ న, హ ై-సథాడ్ మాగ్లవ్ 

ర్్ైలు ప్ాిజక్్ో 2019 లో గంటకు 600 క్ిలోమీటర్ల డ జ్నై్ 
చేయబడ న టాప సథాడ్ తో అయసాకంత్-ల విటషే్న్ ర్్ైలు 
ప్ో ి టలటెపై అభవ్ృదిాని చసేింద ిమర్ియు జూన్ 2020 లో 
విజయవ్ంత్మ నై టెసో్ ర్న్ నిర్వహ ంచింది. 

IIT ర్లపర్, AMLEX  అన్ే పర్ికర్జనిా అభవృదిి  చేస్టంది . 
• ఇండ యన్ ఇనిటటియయట్ ఆఫ్ టెక్ానలజీ (IIT), ర్ోపర్ 

AMLEX అని ప్ిలువ్బడ ే మొటోమొదట ి ర్కమ నై 
ఆక్ి్జన్ ర్ేష్న్ పర్ికర్ానిన అభవ్ృదిా  చేసింది, ఇది 
అనవ్సర్ంగా వ్ృధా అయేయ ఆక్ి్జన్ న  ఆదా చసే త ంది 
మర్ియు వెైదయ ఆక్ి్జన్ సిలిండర్లన  ప్రంచ త్రంద.ి 
పర్ికర్ం ర్ోగకి్ ి అవ్సర్మ ైన పర్ిమాణంలో 
మాత్ిమే  ఆక్ి్జన్ న  సర్ఫర్ా చేస త ంద.ి 

 

“AMLEX” గుర్ించి: 
• మర్ోవెపైు, “AMLEX” అనేది ఆక్ి్జన్ సిలిండర్ల క్టసం 

పితేయకంగా అభవ్ృదిా  చేయబడ నద.ి 
 

 

• “AMLEX” ర్ోగిక్ ిఅవ్సర్మ ైన పర్ిమాణంలో ఆక్ి్జన్ న  
ప్థలుాకునేటపుాడు మర్ియు CO2 న  వ్దలిే ఆ 
సమయంలో ఆక్ి్జన్ పివాహానిన ఆదా చేస త ంది. 

 
ముఖ్ామ ైన తేదీలు 

 

అంతర్జా తీయ న్నాయ దిన్ోతసవం  :17 జూల ై 
• అంత్ర్ాా తీయ నాయయం క్టసం పిపంచ దనిలత్్వ్ం 

(అంత్ర్ాా తీయ క్ిరమ్మనల్ జసిోస్ డ ే లేదా ఇంటర్ేనష్నల్ 
జసిోస్ డే అని కూడా ప్ిలుసాత ర్భ), అంత్ర్ాా తీయ క్ిరమ్మనల్ 
క్టర్ో (ICC) యొకక పనిక్ి మదదత్ర ఇవ్వడానిక్ి మర్ియు 
గుర్ితంచడానిక్ ి జూల  ై 17న పపించవాయపతంగా 
జర్భపుకుంటార్భ. 

• అంత్ర్ాా తీయ క్ిరమ్మనల్ క్టర్భో న  ఏర్ాాటు చసేిన ఈ 
ఒపాందం జూల ై 17, 1998 న ర్ోమ్ శాసనానిన 
సథవకర్ించిన వార్ిిక్టత్్వానిన సూచిస త ంది. 120 ర్ాష్ాో ే లు 
ర్ోమ్ లో ఒక శాసనానిన ఆమోదించినపుాడు ఇది 
జర్ిగింది. దీనిని అంత్ర్ాా తీయ క్ిరమ్మనల్ క్టర్భో  యొకక 
Rome Statute అని ప్ిలుసాత ర్భ, ఈ చటాో నిన 
ఆమోదించడానిక్ి అంగకకర్ించిన అనిన దశేాలు ఐససిి 
యొకక అధకి్ార్ పర్ధిిని అంగకకర్ిస త నానయ. 

న్ లసన్ మండేలా అంతర్జా తీయ దిన్ోతసవం  :జూల ై 18  
• ఐకయర్ాజయసమ్మతి పితి సంవ్త్్ర్ం జూల ై 18న నలె్న్ 

మండేలా అంత్ర్ాా తీయ దినలత్్వ్ం న  
జర్భపుకుంటుంది. అంత్ర్ాా తీయంగా పిజాసావమయం 
క్టసం చేసని  ప్ో ర్ాటం మర్ియు పపించవాయపతంగా శాంతి 
సంసకృతిని ప్ో ి త్్హ ంచడానిక్ి నలె్న్ మండేలా చేసని 
కృష్ ి ఈ ర్ోజు గుర్ితంచబడ ంద.ి నలె్న్ మండలేా 
దినలత్్వ్ం అందర్కి్ీ చర్య తీస క్టవ్డానిక్ి మర్ియు 
మార్భాన  ప్్ిర్పే్ించడానిక్ ిఒక సందర్ుం లాంటిద.ి 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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నెల్న్ మండలేా అంత్ర్ాా తీయ దినలత్్వ్ం చర్ిత్ ి: 
• 18 జూల ై 2009 న, మొదటి మండలేా దినలత్్వానిన 

నూయయార్క లో ప్ాటించార్భ. ఐకయర్ాజయసమ్మతి సర్వసభయ 
సమావశేం 10 నవ్ంబర్ 2009 న జూల  ై18 న  “నలె్న్ 
మండేలా అంత్ర్ాా తీయ దనిం” గా పికటించి ఒక 
తీర్ాినానిన ఆమోదించింది.  

స్ెైన్స ఎకోసలోర్ేష్టన్ డే :20 జూల ై 
• సరైన్్ ఎక్ట్లలర్ేష్న్ డ ే(మూన్ డే అని కూడా ప్లిుసాత ర్భ) 

పితి సంవ్త్్ర్ం జూల ై 20 న జర్భపుకుంటార్భ. 1969 
లో ఈ ర్ోజున న్సల్ ఆర్ి సాో ే ంగ్ మర్ియు ఎడ వన్ ‘బజ్’ 
ఆల్ినే్ చంద ిడ  ఉపర్తి్లంప్ర ై అడుగుప్రటిోన మొదటి 
మానవ్ులు అయాయర్భ. 

• న్సల్ ఆర్ి సాో ే ంగ్ చంద ిడ  ఉపర్తి్లంప్ర ై అడుగు ప్రటిోన 
మొదటి వ్యక్ిత. ఆర్ి సాో ే ంగ్- ఆల్ినే్ దవయం చంద ిని 
ఉపర్తి్లంప్రై 21.5 గంటలు గడ ప్ార్భ. వార్ ివిజయానిన 
జాా పక్ారి్ం, ఈ ర్ోజున  1984 లో అపాట ి యునెైటడె్ 
స్ోట్్ అధ్యక్షుడు ర్ోనాల్్ ర్కగన్ సరలవ్ు దినంగా 
పికటించార్భ. 

అంతర్జా తీయ చెస్(చదర్ంగం) దిన్ోతసవం   : 20 జూల ై 
• అంత్ర్ాా తీయ చెస్(చదర్ంగం) దనిలత్్వ్ం 1966 న ండ  

జూల ై 20 న జర్భపుకుంటార్భ, చర్ిత్ిలో అత్యంత్ 
పుర్ాత్నమ ైన మర్ియు అత్యంత్ ప్ాిచ ర్యం ప్ ందని 
ఆటలలో ఒకటెనైది. ఇది దేశాల మధ్య  సమానత్వం, 

పర్సార్ గౌర్వ్ం మర్ియు అవ్గాహనన  
ప్ో ి త్్హ స త ంది. ఈ ర్ోజు 1924 లో ఇంటర్నేష్నల్ చసె్ 
ఫరడర్షే్న్ (FIDE) సాి ప్ించబడ ంది. ఈ ర్ోజున  
అంత్ర్ాా తీయ చెస్ దినలత్్వ్ంగా జర్భపుకునే 
ఆలోచనన  యునసెో క పితిప్ాదించింద.ి ఈ ర్ోజున  178 

దేశాలలో జర్భపుకునానర్భ, దీనిని అధిక్ార్కింగా గుర్ితంచే 
తీర్ాినం 2019 లో ఐకయర్ాజయసమ్మతి సంత్కం చేసింద.ి 

జ్ాతీయ పుస్జర్ దని్ోతసవం  :23 జూల ై 
• భార్త్దశేంలో పిజల జీవిత్ంలో ఒక ముఖయమ నై 

భాగంగా ఉనన ర్ేడ యోన  గుర్ితంచి  జర్భపుకునేంద కు 
పితి సంవ్త్్ర్ం జూల ై 23 న జాతీయ పిసార్ 
దినలత్్వానిన జర్భపుకుంటార్భ. 1927 లో ఈ ర్ోజున, 
దేశంలో మొటోమొదటి ర్ేడ యో పిసార్ం ఇండ యన్ 
బాిడ్ క్ాసిోంగ్ కంప్రన్స ఆధ్వర్యంలోని బ ంబాయ స్ోష్న్ 
న ండ  పసిార్ం చేయబడ ంది. 

చర్ిత్ ి 
• ఏప్ిిల్ 1, 1930 న పిభుత్వం పిసార్ానిన చేపటిో , దీనిని 

ఇండ యన్ స్ోట్ బాిడాకసిోంగ్ సర్కవస్ (ISBS) గా 
మార్ిాంద.ి 

• ఇది శాశవత్ంగా 1932 లో పభిుత్వ నియంత్ిణలోక్ి 
వ్చిాంద.ిజూన్ 8, 1936 న, ఇండ యన్ స్ోట్ బాిడాకసిోంగ్ 
సర్కవస్, ఆల్ ఇండ యా ర్ేడ యోగా మార్ింది. 

 
ఇతర్ వజర్తలు 

 

భార్తదశేపు మొటిమొదటి పజడ్ టాకీస 
• ఇండ యన్ ప్ో ర్ో ర్్ైల్ అండ్ ర్ోప వే క్ార్ొార్ేష్న్ లిమ్మటడె్ 

(IPRCL) జుయవార్ మర్ియు ఫిల్ి సటిీలోని నలయడా 
విమానాశరయం మధ్య ప్ాడ్ టాక్ీ్ సవ్్ క్టసం 
వివ్ర్ణాత్ిక ప్ాిజక్్ ోర్ిప్ో ర్ో లేదా DPRన  సిదాం చసేింద.ి 
ర్్ండు గమయసాి నాల మధ్య డెైరవ్ర్ ల స్ టాక్ీ్ని 
నడపడానిక్ ి పణిాళికలు ఉనానయ. యమునా 
ఎక్్ ప్రిస్ వే ఇండసిోయేల్ డెవ్లప మ ంట్ అథార్టిీ 
(Yeida)కు సమర్ిాంచిన వివ్ర్ణాత్ిక ప్ాిజక్్ ో ర్ిప్ో ర్ో 
(డ ప్ిఆర్) పిక్ార్ం,దనీిక్ి స మార్భ ర్ూ.862 క్టటుల  
ఖర్ావ్ుత్రంద.ి ఇది 14 క్ి.మీ పయిాణసి త ంది మర్ియు 
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భార్త్దశేం యొకక మొటోమొదట ి ప్ాడ్ టాక్ీ్.ఇది 
నాలుగు న ండ  ఆర్భ మంది పయిాణకిులన  
ఉంచగలవ్ు. ఈ ముఖయమ ైన ప్ాిజక్్ో ఫలి్ి సిటీ మర్యిు  

IOC UPలల మొదటి ‘గీీన్ హ డైరుజ్న్’ పజో ంట్ ను ఏర్జాటు 
చేయనుంద ి
• భార్త్దశేపు అతిప్రదద  చముర్భ సంసి ఇండ యన్ 

ఆయల్ క్ార్ొార్ేష్న్ (IOC) చముర్భ  డ మాండ్ న  
తీర్ాడానిక్ి దేశంలోని మొటోమొదట ి ‘గకరన్ హ ైడోిజన్’ 

ప్ాల ంట్ న  దాని మధ్ ర్ శుదిా  కర్ాిగార్ంలో నిర్ిిస త ంద.ి 
ఇది దేశం యొకక మొటోమొదటి ‘green 

hydrogen’ యూనిట్ అవ్ుత్రంది. దినిన ఉత్ాతిత  
చేయడానిక్ి సౌర్ విద యత్ వ్ంటి పునర్భతాాదక వ్నర్భల 
న ండ  ఉత్ాతిత  చసే్ 250 మ గావాటల  విద యత్రత న  కంప్రన్స 
ఉపయోగించ కుంటుంది. మధ్ ర్ TTZ (Taj Trapezium 

Zone) కు సామీపయత్ క్ార్ణంగా ఎంప్ిక చయేబడ ంది. 
 

మర్ణ వజర్తలు 
 

న్ేష్టనల్ ఇనిటిటయాట్ ఆఫ్ డిజ్బనై్ సహ వావస్జా పకుర్జలు గిర్జ 
స్జర్జభాయ్ మర్ణించనర్ట 
• నేష్నల్ ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ డ జ్ైన్ సహ వ్యవ్సాి పకుర్ాలు 

గిర్ా సార్ాభాయ కన నమూశార్భ. దశేంలో డ జ్నై్ విదయ 
యొకక మార్గదర్ికుర్ాలు అనేక ఇత్ర్ సంసిలన  
సాి ప్ించడంలో క్లీక ప్ాత్ి ప్ో ష్ించార్భ మర్ియు కళ్ 
మర్ియు నిర్ాిణ ర్ంగంలో విశరష్ కృష్ి 
చేశార్భ.సార్ాభాయ ప్ార్శిరా మ్మకవేత్త అంబలాల్ 
సార్ాభాయ కుమార్్త మర్యిు డాకోర్ వికరమ్ సార్ాభాయ 
సో దర్ి. ఆమ  క్ాలిక్ట మూయజియం ఆఫ్ టకె్్ టెైల్్ న  
కూడా సాి ప్ించింద.ి  

 

ముఖ్ామ ైన స్జి టిక్ అంశజలు 
 

• మహార్ాషో్ ేగవ్ర్నర్: భగత్ సింగ్ క్టశయర్.ి 
• మహార్ాషో్ ేర్ాజధాని: ముంబరై. 
• మహార్ాషో్ ేసిఎం: ఉదావ్ థాకర్.ే 
• తెలంగాణ ర్ాజధాని: హ దైర్ాబాద్; 

• తెలంగాణ గవ్ర్నర్: త్మ్మళ ైసాయ సౌందర్ాజన్; 

• తెలంగాణ ముఖయమంతిి: క్్. చందశిరఖర్ ర్ావ్ు. 
• ఆంధ్ిపదిేశ్ ముఖయమంతిి: వెయైస్ జగన్ మోహన్ ర్డ్ ్ ; 
• ఆంధ్ిపదిేశ్ గవ్ర్నర్: బిసావ భూసన్ హర్ిచందన్. 
• క్ేంది ప్ాలిత్ ప్ాింత్ం-జమూి & క్్ ల ఫ్ిోనెంట్ గవ్ర్నర్: 

మనలజ్ సినాు ; 
• క్ేంది ప్ాలిత్ ప్ాింత్ం-లడఖ్ ల ఫ్ిోనెంట్ గవ్ర్నర్: ర్ాధా 

కృష్ణ మాథ్ ర్. 
• హ మాచల్ పదిేశ్ గవ్ర్నర్: బండార్భ దతాత తేయి; 

• హ మాచల్ పదిేశ్ సిఎం: జ్ై ర్ామ్ ఠాకూర్. 
• హర్ాయనా ర్ాజధాని: ఛతీతసఘర్. 
• హర్ాయనా గవ్ర్నర్: బండార్భ దత్తత్యి. 
• హర్ాయనా ముఖయమంతిి: మనలహర్ లాల్ ఖటోర్. 
• ఫరడర్ల్ బాయంక్ ఎండ  మర్ియు సఇిఒ: శాయమ్ 

శ్మరనివాసన్; 

• ఫరడర్ల్ బాయంక్ పిధాన క్ార్ాయలయం: అలువా, క్రే్ళ్; 

• ఫరడర్ల్ బాయంక్ వ్యవ్సాి పకుడు: క్్.ప్ి. హార్ిిస్; 

• ఫరడర్ల్ బాయంక్ సాి ప్ించబడ ంది: 23 ఏప్ిిల్ 1931 

• పిపంచ చెస్ సమాఖయ పిధాన క్ార్ాయలయం: లాసాన్, 

సివటార్ాల ండ్; 

• పిపంచ చెస్ సమాఖయ సాి ప్ించబడ ంది: 20 జూల ై 1924, 

ప్ార్ిస్, ఫ్ాిన్్; 
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• పిపంచ చసె్ సమాఖయ CEO: జాఫథి డ . బో ర్గ 
• క్ేర్ళ్ సిఎం: ప్ినర్య విజయన్. 
• క్ేర్ళ్ గవ్ర్నర్: ఆర్ఫి్ మొహమిద్ ఖాన్. 
• చెైనా ర్ాజధాని: బ్లజింగ్ 

• చెైనా కర్్న్స్: ర్్నిిన్సె 

• చెైనా అధ్యక్షుడు: జీ జిన్ ప్ింగ్. 
• ఇండ యన్ ఆయల్ క్ార్ొార్ేష్న్ చెైర్ పర్్న్: శ్మరక్ాంత్ 

మాధ్వ్ వెదైయ; 
• ఇండ యన్ ఆయల్ క్ార్ొార్షే్న్ పధిాన క్ార్ాయలయం: 

ముంబరై; 
• ఇండ యన్ ఆయల్ క్ార్ొార్షే్న్ సాి ప్ించబడ ంద:ి 30 

జూన్ 1959. 

• ప్రర్ూ ర్ాజధాని: లిమా; 

• ప్రర్ూ కర్్న్స్: సో ల్. 
• చీఫ్ ఆఫ్ నావ్ల్ సాో ఫ్: అడ ిర్ల్ కర్ంబ్లర్ సింగ్. 
• ఇండ యన్ నేవీ సాి ప్ించబడ ంది: 26 జనవ్ర్ి 1950. 

• క్టటక్ మహీందాి బాయంక్ సాి పన: 2003; 

• క్టటక్ మహీందాి బాయంక్ పిధాన క్ార్ాయలయం: ముంబరై, 
మహార్ాషో్;ే 

• క్టటక్ మహీందాి బాయంక్ ఎండ  & సఇిఒ: ఉదయ క్టటక్; 

• DRDO చెైర్ిన్ : డాకోర్ జి సతీష్ ర్డ్ ్ . 
• DRDO పిధాన క్ార్ాయలయం: నూయ ఢ లీల. 
• DRDO సాి ప్ించబడ ంద:ి 1958 

• నేష్నల్ హ ైవసే్ అథార్ిటీ ఆఫ్ ఇండ యా సాి ప్ించబడ ంది :
1988; పిధాన క్ార్ాయలయం :.  :నూయఢ లీల .  

 

    
 

మీ ఉదర ాగపుయతాంలల మీర్ట వేస్ే పుతి అడుగులల మేము మీకు తోడుగజ ఉంటాము. 
 

--------******-------- 
APPSC , TSPSC గూీ ప్-1, గూీ ప్-2 , గూీ ప్-3 , గూీ ప్-4 మరి్యు  SI , కజనిసిే్బుల్ పరీ్క్షలకు 
సంబంధించిన ఆన్ లో న్ మరి్యు offline కజో సులు, సిడీ మ టీరి్యల్ , Mock Tests , e-Books అనిా 

ఒకే చలట పర ందవచుచ . 
----------******--------- 
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Adda247 APP లల unlimited కిాజ్ లు మరి్యు mock tests పూరి్తగజ ఉచితంగజ పుయతిాంచవచుచ. 
 

Download our APP in Play store and select AP AND TS EXAMINATION SECTION  and select 

TELUGU as your default Languae. 
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