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        Weekly Current Affairs 25th July to 31th of July 2021 
 

అంతర్జా తీయ వజర్తలు 
 

ప్రప్ంచంలోని మొట్టమొదట్ి 3D-ప్రంట్ెడ్ స్టటల్ వంతెన 
నెదర్జల ండ్స లోని ఆమ స్టర డామ లో ప్జర ర్ంభంచబడ ంద ి

ప్రప్ంచంలోని మొట్టమొదట్ ి 3D-ప్రంట్డె్ స్టటల్ వంతెన 
నెదర్ల ండ్స లోని ఆమ స్టర డామ లో ప్ర్ రంబంచబడ ంది. దనీిని 
నిప్ుణుల కనాసరటటయం స్హక్రంతో డచ్ రోబో ట్ిక్సస స్ంస్థ  
MX3D అభివృదిి  చసే్్ంద ిమరటయు 3D- ప్రంట్ింగ్ ట్ెక్ాలజీక ి
ఒక ప్రధాన మ లైుర్యిని స్ూచిస్్త ంది. నాలుగు 
స్ంవత్సర్ల అభివృదిి  త్రువ్త్, ఈ వంతెనన్ నెదర్ల ండ్స 
యొకక మ జసె్్ట  కవీన్ మ కిసమా ఆవిష్కరటంచింది. ఇది 
ఆమ్టర్ా మ నగర క ందరంలోని ప్ుర్త్న క్లువలలో 
Oudezijds Achterburgwal ఒకట్ి. 
 

UNESCAP స్క ోర్ుతో భార్త్ గణనీయమ ైన మ ర్ుగుదల 
కనబర్ిచంద ి

డ జిట్ల్ మరటయు స్స్్టటనబుల్ ట్రరడ్ ఫ్స్్లిట్రష్న్ ప్ై 2021 
యుఎన్ గ్ోల బల్ స్ర ీలో భారత్ 90.32 శ్త్ం స్ధించింది. 
2019 లో భారత్దేశ సక కరు 78.49 శ్త్ంగ్్ ఉంద.ి ఫ్ర్ న్స, 

యుకె, కెనడా, నార ీ, ఫన్ాల ండ్ తో స్హా ప్లు OECD దశే్ల 
కంట్ర భారత్దశేం యొకక మొత్తం సక కరు ఎకుకవగ్్ ఉంది. 
దక్ష ణ మరటయు నెరైుతి ఆస్య్ా ప్ర్ ంత్ం (63.12%) 

మరటయు ఆస్్యా ప్స్్ఫక్్స ప్ర్ ంత్ం (65.85%) తో ప్క లిస్తత  
భారత్దశేం ఉత్తమ ప్నితీరు కనబరటచిన దేశం. భారత్దేశం 
యొకక మొత్తం సక కరు EU యొకక స్గట్ు సక కరు కంట్ర 
ఎకుకవ. 
మొతతం 5 ముఖ్య స్ూచకలలో భార్తదేశం స్క ోర లలో 
గణనీయమ ైన మ ర్ుగుదల స్జధించందని స్ర్వే వెలలడ ంచంది: 
• ప్్రదరశకత్: 2021 లో 100% (2019 లో 93.33%), 

• ఫ్్ర్ాలిట్ీలు: 2021 లో 95.83% (2019 లో 87.5%), 

• స్ంస్థ గత్ ఏర్ాట్ుల  మరటయు స్హక్రం: 2021 లో 
88.89% (2019 లో 66.67%), 

• పతప్ర లెస్ ట్రరడ్: 2021 లో 96.3% (2019 లో 
81.48%) 

• క్ా స్ బో రార పతప్ర లెస్ ట్రరడ్: 2021 లో 66.67% (2019 
లో 55.56%) 

 

యునెైట్ెడ్ క ంగ డమ ‘నోర్ోవెైర్స్’ స్ంకరమణ కవస్ులను 
నివేదించంద ి

యునెైట్డె్ కింగ్ డమ ఇప్ుాడు నోరోవెైరస్ యొకక వ్ాప్తని 
నివేదిసకత ంది. నోరోవెరైస్ గురటంచి ప్బల క్స హెల్త ఇంగ్్ల ండ్ 
(PHE) ఇట్ీవల ఒక హెచచరటక జారీ చేస్్ంది. దశేంలో 154 
నోరోవెైరస్ క స్్లు ఇంగ్్ల ండ్ లో నమోదయాాయి. స్్ంట్రస 
ఫర డ స్టజ్ కంట్రర ల్ అండ్ ప్రవెనషన్ (స్్డ స్్) ప్రక్రం, 

నోరోవెైరస్ ఒక అంట్ువ్ాధి, ఇది వ్ంత్ులు మరటయు 
విరోచనాలు దిని లక్షణాలు. 
 

వెైర్స్ ఎలా వజయప్త  చెందుత ంది? 

ఒక వాకిత సక కని వాకితతో ప్రత్ాక్ష స్ంబంధంలోకి ర్వడం 
దాీర్ ఈ వెైరస్్ా స్ంకామంచవచ్చ. ఈ వెైరస్ 
కలుష్త్మ ైన నీరు మరటయు ఆహార్నిా తీస్్కోవడం దాీర్ 
మరటయు ఒకరట చేత్ులన్ తాకడం దాీర్ కూడా 
స్ంకామంచవచ్చ. 
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వెైర్స్ యొకో లక్షణాలు 
నోరోవెైరస్ యొకక లక్షణాలు వ్ంత్ులు, విర చనాలు, కడుప్ు 
నొప్ా  మరటయు విక్రం. ఈ వెరైస్ పతగులు లేదా కడుప్ు 
యొకక వ్ప్ుకు క్రణమవుత్ుంది మరటయు దనీిని 
తీవరమ నై గ్్ాసకట ో ఎంట్ెరటట్సి్ అంట్ారు. ఈ వెైరస్ యొకక ఇత్ర 
లక్షణాలు త్లనొప్ా, జీరం మరటయు శరరీ నొప్ుాలు. 
ప్రజలకు స్ధారణంగ్్ 12 న్ండ  48 గంట్లలోప్ు లక్షణాలు  

ఉంట్ాయి మరటయు అవి 1 న్ండ  3 రోజుల వరకు 
ఉంట్ాయి. 
 

“గోలడె న్ ర్ ైస్” ఉతపత్తతక ై అనుమత్త ప్ ందని ప్రప్ంచంలో 
మొట్టమొదట్ి దేశంగజ ఫ్లిపటపన్స నిలిచంద ి

బాలా ప్క ష్క్హారలోప్్నిా త్గ్టగంచడంలో స్హాయప్డే “గ్ోలెా న్ 
రెైస్” యొకక వ్ణజిా ఉత్ాతితక ి అన్మతి ప్ ందిన 
ప్రప్ంచంలో మొట్టమొదట్ి దేశంగ్్ ఫ్లిపటా న్స నిలిచింది. 
దాదాప్ు రెండు దశ్బాా ల త్రువ్త్, అంత్ర్ా తీయ వరట 
ప్రటశోధన స్ంస్థ  (IRRI) భాగస్ీమాంతో Department of 

Agriculture-Philippine Rice Research Institute 
(DA-PhilRice) గ్ోలెా న్ రెసై్ న్ అభివృదిి  చేస్్ంది. 
 

గోలడె న్ ర్ ైస్ గుర్ించ: 
ప్రక్శవంత్మ ైన ప్స్్ప్ు రంగు క్రణంగ్్ దనీిక ిగ్ోలెా న్ రెసై్ 
అని పతరు పట్్ాట రు. 
ఒక కప్ుా బంగ్్రు బయాం లో విట్మన్-ఎ  40 శ్త్ం 
ఇవీగలద్, ఇది ఆరు నెలల న్ండ  ఐద్ స్ంవత్సర్ల 
వయస్్స గల ప్లలలకు, బాలా అంధతాీనిా ఎద్రోకవట్ానికి 
మరటయు అభివృదిి  చెంద్త్ునా ప్రప్ంచంలో ప్ర్ ణాలన్ 
క్ప్్డట్ానికి చాలా అవస్రం. 
 

మాడ రడ్ యొకో ప్స్య్ో డెల్ ప్జర డో  మర్ియు ర్ ట్ిర్ో ప్జరో 
UNESCO ప్రప్ంచ వజర్స్తే ప్రదేశజల హో దాను ప్ ందాయి 

స్్ాయినోల ని చారటతరా త్ాక ప్స్్యో డెల్ ప్ర్ డో  
బౌలేవ్రా(Paseo del Prado boulevard) మరటయు 
మాడ రడ్ యొకక రటె్ిరో(Retiro) ప్్రక, UNESCO ప్రప్ంచ 

వ్రస్త్ీ ప్రదశే్ల హో దాన్ ప్ ందాయి. స్ానిష్ ర్జధాని 
మధాలో ఉనా విస్తృత్ చెట్ుట తో కప్ాబడ న ప్స్్యో డెల్ 
ప్ర్ డో , ప్ర్ డో  మయాజియం వంట్ి ప్రముఖ భవనాలకు 
నిలయం. ప్స్్యో డలె్ ప్ర్ డోతో ఆన్కొని ఉనా ఐక్నిక్స 
రెట్ిరో ప్్రక 125 హెక్ట రల హరటత్ ప్రదేశం మరటయు మాడ రడ్ 
చరటత్రలో ఎకుకవగ్్ స్ందరటశంచే ఆకరషణలలో ఒకట్.ి 
 

బరరజిల్ లోని స్్ట్యిో బర్వల మారో్ స్ ైట్ UNESCO యొకో 
ప్రప్ంచ వజర్స్తే ప్రదేశజల జాబితాలో చేర్చబడ ంది  
బరరజిల్ నగరమ ైన రటయో డ  జనీరో(Rio de Janeiro)లోని 
లాాండ్ స్తకప్ గ్్రెాన్ అయిన స్ట్్ియో బర ల మారక్ స్్టై్(Sitio 

Burle Marx site) యునసెక క యొకక ప్రప్ంచ వ్రస్త్ీ 
ప్రదేశ్ల జాబతాలో చేరచబడ ంది. ఈ ఉదాానవనం రటయోకు 
చెందిన 3,500 కంట్ర ఎకుకవ జాత్ుల మొకకలన్ కలిగ్ట 
ఉంద ి మరటయు బొ ట్ానికల్ ప్రయోగ్్లకు ప్రయోగశ్లగ్్ 
ప్రటగణించబడుత్ుంది.ఈ స్్టై్ కు బరరజిల్ లాాండ్ స్తకప్ ఆరటకట్ెక్సట 
బర ల మారక్ పతరు ప్ట్ాట రు. 
 

జాతీయ వజర్తలు 
 

UNESCO వజర్స్తే జాబితాలో చేర్ిన దోలవిర్ ప్జర ంతం 

హరప్ాన్ క్లం నాట్ి మహానగరం, గుజర్త్ లోని ధోలావిర్ 
యునెసక క ప్రప్ంచ వ్రస్త్ీ జాబతాలో చేరచబడ నది. 
ఇప్ుాడు గుజర్త్ లో మయడు ప్రప్ంచ వ్రస్త్ీ ప్రదేశ్లు 
ఉనాాయి, ప్్వగర స్మీప్ంలో ఛాంప్నేర, ప్ట్ాన్ లో ర్ణి కి 
వ్వ్ మరటయు చారటతరా త్ాక నగరం అహాదాబాద్. ధోలావిర్ 
ఇప్ుాడు భారత్దేశంలో 40 వ వ్రస్త్ీ స్ంప్ద. 
యునెసక క యొకక ప్రప్ంచ వ్రస్త్ీ కమట్ీ యొకక 44 వ 
స్మావశేంలో ఇప్ాట్ిక  13 వ శతాబాం నాట్ ి తలెంగ్్ణలోని 
రుదేరశీర / ర్మప్ా ఆలయం రూప్ంలో భారత్దశే్నిక ికొత్త  
ప్రప్ంచ వ్రస్త్ీ ప్రదేశ్నిా ఇవీడం జరటగ్టంది. ప్రప్ంచ 
వ్రస్త్ీ కమట్ీ యొకక ఈ స్మావేశ్నికి చెనైాలోని ఫుజౌ 
న్ండ  అధాక్షత్ వహసి్్త నాారు. 
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గవరట్ర స్క హా్ర వజట్ర స్ప లల  ప్థకజనిి ప్జర ర్ంభంచన అమిత్ షజ 
మేఘాలయలోని త్ూరుా ఖాస్ట హిల్స లోని సక హాాలో ఎంతో 
ఆస్కితగ్్ ఎద్రుచూస్్త నా గ్ ాట్ర సక హాా నీట్ ి స్రఫర్ 
ప్థక్నిా క ందర హో ం మంతిర అమత్ ష్ ముఖామంతిర 
క్నరా డ్ కె.స్ంగ్్ాతో కలిస్్ ప్ర్ రంభించారు. గ్ టా్ర సక హాా వ్ట్ర 
స్ప్టల  స్టకంన్ మఘేాలయ ప్రభుత్ీం రూప్ ందించింది 
మరటయు ఈశ్నా ప్రతేాక మౌలిక స్ద్ప్్యాల అభివృదిి  
ప్థకం (ఎన్ ఈఎస్ ఐడ ఎస్) కింద 2019లోDoNER 

మంతిరత్ీ శ్ఖ దాీర్ రూ. 24.08 కోట్ుల  మంజూరు 
చేయబడ ంద.ి అస్సం రెఫై్ల్స యొకక సక హాా అడవుల 
ప్ంప్కం ప్ర్ జెకుట లో భాగంగ్్  సక హాాలో చెట్ల  మొకకలు 
నాట్ారు. 
 

కవందర ప్రభుతేం ట్ార న్స జ ండర లకు స్ుర్క్ష తమ ైన ఆశరయం 
కలిపంచడం కొర్కు గర్ిమా గిరహ్రస్ ఏర్జపట్ు చేయనుంద ి

లింగమారటాడ  వాకుత ల కోస్ం గరటమా గృహాలన్ కమయానిట్ీ 
ఆధారటత్ స్ంస్థల స్హాయంతో క ందరం ఏర్ాట్ు చేసకత ంది. 
లింగమారటాడ  వాకుత లకు స్్రక్ష త్మ నై ఆశాయం కలిాంచే 
లక్షాంతో 12 ప్ైలట్ షల్టర హో మ లన్ ప్ర్ రంభించినట్ుల  
స్మాజిక నాాయం మరటయు స్ధకి్రత్ శ్ఖ స్హాయ 
మంతిర ఎ. నార్యణస్ీమ లోక్స స్భకు తెలియజ శ్రు. 
 

 

కమయానిట్ ీ ఆధారటత్ స్ంస్థల స్హాయంతో లింగమారటాడ  
వాకుత ల కోస్ం గరటమా గృహాలన్ ఏర్ాట్ు చసే్్త నాారు. 
మహార్ష్ట ,ో ఢ ల్లల, ప్శ్చచమ బరంగ్్ల్, ర్జస్థ న్, బీహార, ఛతీతస్ 
గఢ్, త్మళనాడు మరటయు ఒడ శ్ ర్ష్ట ో లోల  ఇట్ువంట్ి 
ఆశాయ గృహాలు ఏర్ాట్ు చశే్రు. 
 

 

వజర్తలోల ని ర్జషజట ా లు 
 

UNESCO ప్రప్ంచ వజర్స్తే జాబితాలో  చేర్చబడ న ర్ుదేరశేర్ 
ఆలయం. 
తెలంగ్్ణలోని వరంగల్ కు స్మీప్ంలో ములుగు జిలాల లోని 
ప్్లంపతట్ వదా ఉనా క్కతీయ రుదేరశీర ఆలయం 
UNESCO ప్రప్ంచ వ్రస్త్ీ జాబతాలో 44 వ స్్ష్న్ లో  
చేరచబడ ంద.ి 
ర్ుదేరశేర్ ఆలయం గుర్ించ: 
కవా.శ 1213 లో క్కతీయ స్మాాజాం ప్్లనలో రుదేరశీర 
ఆలయం నిరటాంచబడ ంది. 
13వ శతాబాప్ు దిగగజ ఆలయానిా ర్మప్ా ఆలయం అని 
కూడా ప్లుస్త రు, దీనికి వ్స్్త శ్చలిా ర్మప్ా పతరు పట్్ాట రు. 
రుదేరశీర ఆలయం UNESCO ప్రప్ంచ వ్రస్త్ీ స్్ైట్ 
ట్ాాగ్ కు 2019 స్ంవత్సర్నికి భారత్ ప్రభుత్ీం 
ప్రతిప్్దించింద.ి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన విదాయ విధానం 

ముఖామంతిర వెయైస్ జగన్ మోహన్ రడె ా  శుకావ్రం త్న 
తాడేప్లిల క్ాంప్ క్ర్ాలయంలో విదాప్ై అధకి్రులతో 
స్మీక్షా స్మావేశంలో ఈ విష్యానిా ప్రకట్ించారు. 
నాణామ నై విదాన్ అందించడానిక ిపటర-ప్ైమైరీ (అంగన్ వ్డీ) 
స్థ యి న్ండ ేఇంగ్ీలష్ మాధామానిా ప్ర్ రంభించాలని ఆయన 
అధిక్రులకు చపె్్ారు. 
ప్్ఠశ్లలన్ శ్ట్లిెైట్ ఫ్ ండేష్న్ ప్్ఠశ్లలు, ఫ్ ండషే్న్  
ప్్ఠశ్లలు, ఫ్ ండషే్న్ ప్లస్ ప్్ఠశ్లలు, పటర-హెైస్ూకల్స, 

హెైస్ూకల్స మరటయు హెైస్ూకల్ ప్లస్ గ్్ విభజించడం 
జరటగ్టంది, ఇంగ్ీలష్ మాధామంలో పటర-ప్ైమైర ీ (అంగనాీడ ) 
స్థ యి న్ండ  ప్లస్ II (ఇంట్రీాడ యట్) స్థ యి వరకు 
విదాన్ అందిస్త మని ముఖామంతిర తెలిప్్రు. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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ఇంగ్ీలష్ మాధామంలో కొత్త  నిర్ాణం మరటయు కొత్త  బో ధనా 
ప్దిత్ులకు ఉప్్ధాాయులు స్ది్ంగ్్ ఉండలేా చూడాలని 
ఆయన అధకి్రులకు చెప్్ారు. కొత్త  విదాా విధానం గురటంచి 
ఉప్్ధాాయులు, త్లిలదండుర లలో అవగ్్హన కలిాంచాలని 
ముఖామంతిర వ్రటక ిచెప్్ారు. 
 

కర్జా ట్క ముఖ్యమంత్తరగజ బస్వర్జజ్ బొ మాాయి 

భారతీయ జనతా ప్్రీట (BJP) శ్స్నస్భ ప్్రీట, కర్ా ట్క 
నూత్న ముఖామంతిరగ్్ లింగ్్యత్ MLA బస్వర్జ్ ఎస్ 
బొ మాాయిని ఏకగ్ీవాంగ్్ ఎన్ాకుంది. 2021 జూలె ై 26న 
ర్జీనామా చసే్్న బఎస్ యిెడ యరప్ా త్రువ్త్ ఆయన 
2021 జూలె ై 28 న కర్ా ట్క 23వ ముఖామంతిరగ్్ ప్రమాణ 
స్టీక్రం చయేన్నాారు. దీనిక ి ముంద్, బస్వర్జ్ 
బొ మాాయి BSY ప్రభుత్ీంలో హోంమంతిరగ్్ ఉనాారు. 
అత్న్ హవేరట జిలాల లోని ష్గ్్గ వ్ న్ండ  రెండుస్రుల  MLC 

మరటయు మయడుస్రుల  MLA. 
 

ఆయుర్వేదానిి ప్కర తసహ ంచడానిక  ఎంపట ప్రభుతేం 

‘దేవజర్ణయ’ ప్థకజనిి ర్ూప్ ందించంద ి

మధాప్రదశే లో ఆయుష్ న్ ప్క ర త్సహించడానిక ి మరటయు 
ఉప్్ధతిో అన్స్ంధానించడానికి, ప్రభుత్ీం ‘దవే్రణా’ 
ప్థక్నిా రూప్ ందించింది. ర్ష్ట ంోలోని గ్టరటజన ప్ర్ ంతాలోల  
నివస్స్్్త నా ప్రజలకు ఉప్్ధ ి కలిాంచడానికి ఈ ప్థకం 
రూప్ ందించబడ ంది. ఆయుష్ ఔష్ధాల ఉత్ాతితకి ప్ూరటత 
విలువలని  దేవరా యోజన దాీర్ ర్ష్ట ంోలో అభివృదిి  
చేస్త రు. ఈ ప్నిలో స్ీయం స్హాయక బృందాలు కూడా 
ముఖామ నై ప్్త్ర ప్క ష్స్త యి. 
 

నాణయమ నై తాగునీట్ిని అందించే భార్తదేశప్ు మొదట్ి 
నగర్ంగజ ప్ూర్ి నిలిచంద ి

ప్ూరట లోని ప్రజలకు 24గంట్లు నాణామ నై మంచి తరా గునీరు 
కుళాయి లోంచి అందించ ేభత్రదశేప్ు మొట్టమొదట్ి ర్ష్ట ంో 
గ్్ నిలిచింది. ప్ూరటలోని ప్రజలకు మంచి తరా గునీరు ని 
కుళాయి దాీర్ అందించడం వలల  ఎవీరటక ినీట్ిని శుదిి  చేస్్ 
నిలీచసే్్కునే అవస్రం లేద్. 

ఈ ప్ర్ జెకుట  దాీర్ ప్ూరటలోని 2.5 లక్షల మంది ప్ రులు 
మరటయు ప్రతి స్ంవత్సరం ప్ర్ాట్క స్థలానిా స్ందరటశంచే 2 

కోట్ల  మంద ిప్ర్ాట్కులు ప్రయోజనం ప్ ంద్తారు.  
 

అంతర్జా తీయ కలలన్ ఎయిర కజట్లిస్ట ప్కర గజర మ లో చేర్ిన ఏక ైక 
భార్తీయ నగర్ంగజ ఇండోర నిలిచంద ి

మధాప్రదశే లోని ఇండోర నగరం, లేదా భారత్దశేం యొకక 
ప్రటశుభరమ నై నగరం, దేశం న్ండ  Clean Air Catalyst 

programme(అంత్ర్ా తీయ కవలన్ ఎయిర క్ట్లిస్ట 
ప్క ర గ్్ా మ )కు ఎంపక్ెైన ఏకెైక నగరంగ్్ మారటంద.ి ఇండోర 
మునిస్్ప్ల్ క్రపార ష్న్ మరటయు మధాప్రదేశ క్లుష్ా 
నియంత్రణ మండలి స్హక్రంతో నగరంలో గ్్లిని శుదిి  
చేయడానిక ిఈ ప్ర్ జకెుట  ఐదేళల  ప్్ట్ు నిరీహించబడుత్ుంది. 
ప్ర్ జెక్సట కింద, USAID మరటయు భాగస్ీములు స్థ నిక 
కమయానిట్లీతో కలిస్ ్ స్థ నిక క్లుష్ా కు క్రణం గహాించి 
ప్రటశుభరమ నై, ఆరోగాకరమ నై గ్్లి కోస్ం ప్రటష్కర్లన్ 
గురటతస్త రు, ప్రీక్ష స్త రు వేగవంత్ం చేస్త రు. 
 

ట్ార న్స జ ండర లకు ఒక శజతం ర్జిర్వేషనుల  కలిపంచన మొదట్ి 
ర్జషట ాం కర్జా ట్క 

అనిా ప్రభుత్ీ స్తవలోల  ‘ట్రా న్స జెండర లకు ఒక శ్త్ం 
రటజర ీష్న్ల  కలిాంచిన దేశంలోన ే మొదట్ి ర్ష్ట ంోగ్్ కర్ా ట్క 
నిలిచింది. 1977 లో కర్ా ట్క స్్విల్ స్రీీ స్ (జనరల్ 
రటకూా ట్ మ ంట్) నిబంధనన్ స్వరటంచిన త్రువ్త్ 
నోట్ఫి్క ష్న్ జార ీ చసే్్నట్ుల  తెలియజ స్ూత  ప్రభుత్ీం ఈ 
విష్యంలో హెకైోరుట కు ఒక నివదేికన్ స్మరటాంచింది. 
 

మహ ళల భదరత కోస్ం కవర్ళ ప్క లీస్ులు ‘ప్ంక్ ప్ ర ట్కె్షన్’ 
ప్జర జ కుట ను ప్జర ర్ంభంచార్ు 
క రళ ప్క ల్లస్్లు ప్రభుత్ీ, ప్ైైవటే్ మరటయు డ జిట్ల్ 
ప్రదేశ్లలో మహిళల రక్షణ కోస్ం ప్ంక్స ప్ ర ట్కె్షన్ ప్ర్ జకె్సట అనే 
కొత్త  క్రాకామానిా ప్ర్ రంభించారు. ప్ంక్స ప్ ర ట్ెక్షన్ ప్ర్ జెక్సట 
వరకట్ా స్ంబంధిత్ స్మస్ాలు, స్్ైబర బరదరిటంప్ు & ప్బల క్స 
ప్రదేశ్లలో అవమానానిా నిరోధించడం వంట్ివి మొత్తం 
ఇంద్లో 10 భాగ్్లు ఉనాాయి, వ్ట్లిో ఒకట్ ి ప్ంక్స 
జనమ తైిర బీట్ పతరుతో ప్రస్్త త్ం ఉనా ప్ంక్స ప్క ల్లస్ పట్్రర ల్ 
వావస్థన్ స్కియాం చసేకత ంది. 
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ప్జర జ క్ట గుర్ించ: 
• వ్రు ప్ంచాయతీ స్భుాలు, ప్ రుగువ్రు మరటయు 

ఇత్ర స్థ నికుల న్ండ  స్మాచార్నిా స్తకరటంచి త్ద్ప్రట 
చరాల కోస్ం స్తటష్న్ హౌస్ అధిక్రులకు అప్ాగ్టస్త రు. 

• ప్రతేాకంగ్్ శ్చక్షణ ప్ ందని మహిళా ప్క ల్లస్్ అధిక్రులన్ 
నియమంచిన ప్ంక్స బీట్ వావస్థ  కర్ా ట్క ర్ష్ట  ో రోడుా  
రవ్ణా స్ంస్థ  (KSRTC) మరటయు ప్ైవైేట్ బస్్సలలో 
మరటయు ప్్ఠశ్లలు, కళాశ్లలు మరటయు బస్ 
స్ట ప్ లతో స్హా ఇత్ర బహిరంగ ప్రదశే్ల ముంద్ 
మహిళా ప్క ల్లస్్ అధిక్రులన్ ఉంచ్త్ుంది. 

 

IIT హ ైదర్జబాద్ కోవిడ్ RNA ట్ెస్ట  క ట్  “COVIHOME” ను 
అభవృదిి  చేస్్ంద ి

భారత్దశేంలో మొట్టమొదట్ి ర్ాపడ్్ ఎలక్టా నిక్స కోవిడ్ -19 

RNA ట్ెస్ట కిట్ న్ ‘కోవిహో మ’ అని ప్లువబడ ే ఇంట్రల న ే
స్టీయ-ప్రకీ్షన్ చసే్్కోగల కిట్ న్ హెదైర్బాద్ ఇండ యన్ 
ఇనిస్్టట్యాట్ ఆఫ్ ట్ెక్ాలజీ హెదైర్బాద్ లో ప్రటశోధన 
బృందం అభివృదిి  చేస్్ంది. కిట్ స్్ంట్ర ఫర స్్లుాలార అండ్ 
మాలికుాలర బయాలజీ చతే్ ధృవీకరటంచబడ ంది మరటయు 
ఇంట్ ి స లభాం వదా కోవిడ్ -19 ట్రరస్ కోస్ం త్నిఖీ 
చేయడానికి ఉప్యోగ్టంచవచ్చ. 
 

 

క ట్ గుర్ించ : 

• ఈ కిట్ రోగలక్షణాలన్ ప్రీక్ష ంచి 30 నిమష్లోల  
ఫలితాలన్ ఇవీగలద్. 

• ఈ ప్రీక్షా కిట్ యొకక ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమట్ంట్ర, 
దీనికి RT-PCR (రటవరస ట్రా నిసరరప్షన్ ప్్లిమర స్ చెనై్ 
రటయాక్షన్) అవస్రం లేద్, క్బట్ిట ఇద ి నిప్ుణుల 
ప్రావేక్షణ లేకుండా ఇంట్రల నే ప్రీక్ష చసే్్కున ే స కరాం 
ఉంది. 
 

బాయంక ంగ & వజణిజయం మరి్యు ఆరిి్క ర్ంగం 
 
 

క ర ర ట్ింగ్ ఏజెనీస,FY22 కి గ్్న్ భారత్దశేప్ు జిడ ప్ వృదిి  
8.8-9% మధా ఉంట్ుందని అంచనా వసే్్ంద ి

క ర ర ట్ింగ్స ఏజెనీస భారత్దశే స్ూథ ల జాతీయోత్ాతిత  (జిడ ప్) 
వృదిి  ర ట్ు ప్రస్్త త్ ఆరటథక స్ంవత్సరం అంట్ర 2021-22 

(FY22) లో 8.8 న్ండ  9 శ్త్ం ప్రటధిలో ఉంట్ుందని 
అంచనా వసే్్ంద.ి 2020-21 ఆరటథక స్ంవత్సరంలో దశే ఆరటథక 
వావస్థ  7.3 శ్త్ం కుదించింద.ి 
FY22 ఆరటథక లోట్ు రూ .17.38 లక్షల కోట్ల  న్ంచి రూ 
.17.68 లక్షల కోట్ల  మధా ఉంట్ుందని అంచనా వేస్ం్ది. 
వావస్యం మరటయు ప్రటశామ రంగ్్లు ఆరటథక వావస్థకు 
ప్రధానమ ైనవి. 
 

తేర్లో తన డ జిట్ల్ కర్ నీస ని ప ైలట్ చేయనుని RBI 

రటజరీ బాాంక్స ఆఫ్ ఇండ యా ప్రస్్త త్ం త్న స ంత్ డ జిట్ల్ 
కరెనీస, స్్ంట్రల్ బాాంక్స డ జిట్ల్ కరనెీస (స్్బడ స్్) కోస్ం 
దశలవ్రగీ్్ అమలు చేస్త వూాహంలో ప్నిచేసకత ంది మరటయు 
దీనిని త్ీరలో హో ల్ స్తల్ మరటయు రటట్ెైల్ విభాగ్్లలో 
ప్ర్ రంభించన్ంద.ి భారత్దశేం ఇప్ాట్కి  డ జిట్ల్ 
చెలిలంప్ులలో అగగా్్మగ్్ ఉంది, క్ని చినా-విలువ 
లావ్దేవీలకు నగద్ చలామణి ఎకుకవగ్్ ఉంది. ఆర బఐ 
ప్రస్్త త్ం స్్బడ స్్ల ప్రటధిని, అంత్రీలన స్ంక తిక ప్రటజాా నం, 

ధర్ వీకరణ విధానం, ప్ంపణ్ీ నిర్ాణం మరటయు అనామకత్ 
స్థ యిని ప్రటశీలిసకత ంద.ి 
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స్రీభౌమ మదాత్ు లేని కొనిా లేదా అనకే వరుచవల్ 
కరెనీసలలో కనిప్ంచే భయంకరమ ైన అస్్థరత్ న్ండ  
వినియోగదారులన్ రక్ష ంచడం ఆరటిఐ యొకక ప్ర్ థమక 
ఆలోచన. డ జిట్ల్ కరనెీస యొకక దశలవ్రీగ్్ 
భారత్దశే్నిక ి బాగ్్ ఉప్యోగప్డుత్ునాప్ాట్ికవ, దానికి 
స్ీంత్ స్వ్ళళు ఉనాాయి. 
 

ఒప్పందాలు  
 

అధ్ునాతన స్జంకవత్తక ప్ర్ిజాా నాలలో మానవశక తక  శిక్షణ 
ఇవేడానిక  CRPF C-DAC తో అవగజహన ఒప్పందం 
కుదుర్ుచకుంది  
స్్ంట్రల్ రటజరీ ప్క ల్లస్ ఫ్క రస (స్్ఆరటా ఎఫ్) అధ్నాత్న 
స్ంక తిక ప్రటజాా నాలతో  మానవశకితక ి శ్చక్షణ ఇవీడానికి 
మరటయు ఉమాడ  ప్ర్ జెకుట లన్ చపే్ట్టడానికి స్్ంట్ర ఫర 
డెవలప్ాంట్ ఆఫ్ అడాీన్్్ కంప్ూాట్ింగ్ స్-్డ ఎస్త్ో ఒక 
అవగ్్హన ఒప్ాందం కుద్రుచకుంది. ఇంట్ర నెట్ ఆఫ్ 
థింగ్స (ఐఒట్ి), స్్ైబర స్్కూారటట్ీ, ఎఐ, వంట్ి అధ్నాత్న 
ప్ర్ ంతాలలో స్్ఆర ప్ఎఫ్ యొకక స్ంక తిక స్మర్థ ాలన్ 
ప్ంప్ ందించడం ఈ ఒప్ాందం లక్షాం 
 

స్మావేశజలు  
 

తజక స్జత న్ లో జర్ిగవ SCO ర్క్షణ మంత ర ల స్మావశేంలో 
ర్జజ్ నాథ్ స్్ంగ హ్రజర్ుకజనునాిర్ు 
ష్ంఘ ై కోఆప్ర ష్న్ ఆరగనెజై ష్న్ (SCO) స్భా దేశ్ల రక్షణ 
మంత్ుర ల వ్రటషక స్మావశేంలో ప్్లగగ నడానికి భారత్దశేప్ు 
రక్షణ మంతిర ర్జ్ నాథ్ స్్ంగ్ 27-29 జూలె ై 2021 వరకు 
త్జికసి్థ న్ లోని ద్ష్న్ బేలో మయడు రోజుల ప్రాట్నలో 
ఉనాారు. వ్రటషక స్మావశేంలో, SCO స్భా దశే్ల మధా 
రక్షణ స్హక్ర స్మస్ాలు చరటచంచబడతాయి మరటయు 
చరచల త్రువ్త్ ఒక ప్రకట్న జార ీ చయేబడుత్ుందని 
భావిస్్త నాారు. రక్షా మంతిర త్న త్జికసి్త న్ కౌంట్ర కల్ 
జనరల్ ష్ర్లి మరోా తో స్మావేశమ ై దెైీప్్క్ష క స్మస్ాలు 
మరటయు ప్రస్ార ఆస్కిత ఉనా ఇత్ర స్మస్ాలప్ై 
చరటచంచన్నాారు. 
 

నియామకజలు 
 

బయారో ఆఫ్ స్్విల్ ఏవియిేష్న్ స్్కూారటట్ీ డ జిగ్్ ఐపఎ్స్ 
అధిక్రట నాస్్ర కమల్ నియమంచబడాా రు 
స్టనియర ఐప్ఎస్ అధిక్రట నాస్ర్ కమల్ న్ బయారో ఆఫ్ 
స్్విల్ ఏవియిేష్న్ స్్కూారటట్ీ (బస్్ఎఎస్) డెైరకెటర జనరల్ గ్్ 
నియమత్ులయాారు. అత్న్ ఉత్తరప్రదశే క డర కు చెందిన 
1986 బాాచ్ ఇండ యన్ ప్క ల్లస్ స్రీీస్ (ఐప్ఎస్) అధకి్రట. 
జూలెై 22, 2022 వరకు కమల్ త్న  ప్దవీక్లం బస్్ఎఎస్ లో 
డెైరెకటర జనరల్ ప్దవికి నియామక్నిా క్ాబనెట్ నియామక 
కమట్ీ ఆమోదించింది. 
 

ఢ లీల ప్క లీస్ కమిషనర గజ ర్జకవశ్ అస్జత నా 
స్రటహద్ా  భదరతా దళం (BSF) డెైరకెటర జనరల్ (DG), ర్క ష్ 
ఆస్త నాన్ ఢ ల్లల ప్క ల్లస్్ కమష్నర గ్్ నియమంచారు. అత్ని 
నియామకం జూలె ై 31, 2021 న ప్దవీ విరమణకు క వలం 
మయడు రోజుల ముంద్ వస్్త ంద.ి క్ాబనటె్ నియామక్ల 
కమట్ీ ఆస్త నా స్తవన్ ప్ర్ రంభంలో ప్దవీ విరమణ తేదీక ి
మంచి ఒక స్ంవత్సరం ప్్ట్ు లేదా త్ద్ప్రట ఉత్తరుీ వరకు 
ప్ డ గ్టంచింది.1984 బాాచ్ IPS అధకి్రట అయిన ఆస్త నా 
ఇంత్కు ముంద్ స్్ంట్రల్ బయారో ఆఫ్ ఇనెీస్్టగ్ ష్న్ స్్ా ష్ల్ 
డెైరెకటర గ్్ ప్నిచశే్రు. ముంబరలైో డరగ్స క స్్లో నట్ ి రటయా 
చకావరటతని అరెస్్ట  చేస్న్ప్ుాడు అత్న్ నారోకట్కి్సస కంట్రర ల్ 
బయారో చీఫ్ గ్్ ఉనాాడు 
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అవజర్ుె లు & గురి్తంప్ులు 
 

Miss India USAగజ మిచగజన్ కు చెందిన వెైదేహ  డోంగవర 
మచిగ్్న్ కు చెందిన 25 ఏళల  వెైదహేి డోంగ్ ా అందాల ప్క ట్లీో మస్ 
ఇండ యా USA 2021 కిరీట్ం దకికంచ్కుంది. జారటాయాకు చెందిన 
అరటష లాలాని ఫస్ట రనారప్ గ్్ మరటయు నారత కరోలినాకు చెందిన 
మీర్ కస్రట స్్కండ్ రనారప్ గ్్ నిలిచారు. మాజీ ప్రప్ంచ స్్ందరట 
డయానా హెడెన్ ప్క ట్ీలకు ముఖా అతిథి మరటయు ప్రధాన 
నాాయమయరటత. మస్ ఇండ యా USA, మస్్స్ ఇండ యా USA 

మరటయు మస్ ట్ీన్ ఇండ యా USA అనే మయడు విభినా 
ప్క ట్ీలలో 30 ర్ష్ట ో ల న్ండ  61 మంది ప్క ట్ీదారులు 
ప్్లగగ నాారు. 
 

కలరడా అంశజలు 
 

ట్ోకోయ ఒలింప్క్స  2020 : మీర్జబాయి చాను(వెయిట్ లిఫ్టంగ ) 
ర్జతంతో భార్త్ కు తొలి ప్తకం 

మహిళల 49 కలిోల విభాగంలో 2020 ట్రకోా ఒలింప్క్స 
గ్ మస లో రజత్ ప్త్కం స్ధించిన తొలి భారతీయుర్లిగ్్ 
మీర్బాయి చాన్ నిలిచింద.ి ట్రకోా ఒలింప్క్సస లో మహళిల 

49 కలిోల వయెిట్ లిఫ్టంగ్ లో బంగ్్రు ప్త్కం తో  చెనైాకు 
చెందిన జిహుయి హౌ మొత్తం 210 కలిోల బరువున్ 
ఎత్తగ్్, ఇండోనషే్యాకు చెందని విండ ీక్ంట్కి్ ఐస్ క్ంస్ా 
ప్త్క్నిా గ్ెలుచ్కుంది. 
మహిళల 49 కలిోల విభాగంలో మొత్తం 202 కలిోల 
బరువున్ ఎత్తగలిగ్టన చాన్, కరాం మలేల శీరట త్రువ్త్ 
ఒలింప్క్స ప్త్కం స్ధించిన రెండవ భారతీయ వయెిట్ 
లిఫ్టర గ్్ నిలిచింద.ి కవలన్ అండ్ జెరక లో 115 కలిోల 
విజయవంత్మ నై లిఫ్ట తో కొత్త ఒలింపక్్స రటక్రుా న్ 
మీర్బాయి చాన్ నమోద్ చేస్్ంది. 
 

ఐఓఏ  ట్ోకోయ ఒలింప్క్స కు స్జపనసర గజ అదానీ గరర ప్ ని 
ఎనుికుంద ి

ప్రస్్త త్ం జరుగుత్ునా ట్రకోా కవడాలోల  భారత్ బృందానికి 
స్ానసర గ్్ అదానీ గయాప్ న్ భారత్ ఒలింప్క్స అసక స్య్ిషే్న్ 
ఎంప్క చసే్్ంద.ి ట్రకోాలో ఉనా ఐఓఏ స్క్ాట్రీ జనరల్ ర్జీవ్ 
మ హతా ఈ విష్యానీా ప్రకట్ించారు. 
ఐఒఎ ఇంత్కు ముంద్ డెరైీ దగిగజం అమయల్, మొబరైల్ 
గ్ మంగ్ ఫ్్ల ట్ ఫ్్రం ఎంప్ఎల్ సక ారట్ ఫ్ ండేష్న్, జెఎస్ డబుల ా 
సక ారట్ తో స్హా వివిధ ప్ైైవటే్ స్ంస్థలతో స్ానసర ష్ప్ 
ఒప్ాందాలన్ కుద్రుచకుంద.ి ట్రకోా ఒలింప్క్సస కోస్ం చెైనా 
సక ారట్ వరే బరా ండ్ లి నింగ్ న్ భారత్ జట్ుట  అధిక్రటక కటి్ 
స్ానసర గ్్ వద్లుకునా త్రువ్త్ ఐఓఏ ఒప్ాందాలన్ 
కుద్రుచకుంద ి మరటయు కవాడల స్మయంలో దశే అథ్ెలట్ుల  
బరా ండడె్ లేని ద్స్్త లన్ ధరటస్త రని పతరపకంది. 
 

చెైనాకు చెందిన యాంగ క ేయాన్ ట్ోకోయ ఒలింప్క్స లో తొలి 
బంగజర్ు ప్తకజనిి గ లుచుకుంద ి

చెైనాకు చెందని యాంగ్ కిీయాన్ జూలె ై 24న అస్క్ 
ష్ూట్ింగ్ ర ంజ్ లో జరటగ్టన 2020 స్మార గ్ మస లో తొలి 
బంగ్్రు ప్త్క్నిా దకికంచ్కుంద ి మహళిల 10 మీట్రల 
ఎయిర రెైఫ్ల్ ఫ్ైనలోల  స్ీరాం స్ధించింది. రష్ాకు చెందిన 
అనస్ట స్య్ా గలష్నా రజత్ం స్ధించగ్్, స్్ీటా్ర్ల ండ్ కు 
చెందిన నినా కిసా్్టయన్ క్ంస్ా ప్త్క్నిా గ్లెుచ్కుంద.ి 
 

ప్రప్ంచ కజయడెట్ ర్ జిల ంగ ఛాంప్యన్ షప్్ లో ప్రయా మాలిక్ 
బంగజర్ు ప్తకం స్జధించంద ి

హంగ్ రటలోని బుడాప్స్ట లో జరటగ్టన 2021 ప్రప్ంచ క్ాడెట్ 
రెజిల ంగ్ ఛాంప్యన్ షప్్ లో భారత్ రజెల ర ప్రయా మాలిక్స 
బంగ్్రు ప్త్కం స్ధించింది. మహళిల 73 కిలోల బరువు 
విభాగంలో జరటగ్టన ప్రదరశనలో ఆమ  5-0తో క సనియా 
ప్ట్ాప్క విచ్ న్ ఓడ ంచి yellow medal ని  గ్ెలుచ్కుంది. 
ఛాంప్యన్ షప్్ లో 5 గ్ోలా్్ తో స్హా 13 ప్త్క్లన్ భారత్ 
జట్ుట  కెవైస్ం చేస్్కుంది. 
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అత్త పన్ి వయస్ుస లో ఒలింప్క్  బంగజర్ు ప్తక విజవతలలో 
ఒకర్ిగజ మోమిజీ నిష్యా 
వాకితగత్ కవాడా విభాగంలో అతి పన్ా వయస్్సలోన ేఒలింప్క్స 
ఛాంప్యన్ గ్్ అవత్రటంచిన జప్్న్ కు చెందని మోమజాి 

నిష్య 13 స్ంవత్సర్ల మరటయు 330 రోజుల వయస్్సలో  
మహిళల  స్తకట్ బో రటాంగ్ లో స్ీర్ా నిా గ్లెుచ్కుంది. 

బరరజిల్ కు చెందని ర స్స ల్లల్ (13 స్ంవత్సర్లు 203 

రోజులు) రజత్ం, జప్్న్ కు చెందిన ఫూనా నకయామా (16 
స్ంవత్సర్లు) క్ంస్ాం స్ధించారు. 

1936 లో బరరటలన్ లో జరటగ్టన ఆట్లలో జట్ుట గ్్ USA యొకక 
మారోా ర ీ గ్సె్్ట ంోగ్ అతి ప్నా వయస్్స లగన ే బంగ్్రు 
ప్త్క్నిా గ్సె్్ట ంోగ్ మహిళల డెైవింగ్ ప్క ట్ీలో స్ీరాం 

స్ధించింది అప్ాట్ికి క వలం 13 స్ంవత్సర్లు మరటయు 

268 రోజుల వయస్్స. 
 

వంట్ికజ అగర్జేల్ జాతీయ మహ ళల ఆన్ లడనై్ చసె్ ట్ెైట్లి్ ను 
గ లుచుకుంద ి

వంతిక అగర్ీల్ National Women Online Chess title 

న్ గ్ెలుచ్కుంది. ఆమ  11 రౌండల  న్ండ  9.5 ప్్యింట్ుల  
స్ధించింద.ి ఈ ప్క ట్లీో ప్శ్చచమ బరంగ్్ల్ కు చెందని అరటా తా 

ముఖరీా రెండో  స్థ నంలోనూ, త్మళనాడుకు చెందిన శాీజ 
శేష్దిర మయడో  స్థ నంలోనూ నిలిచారు. 
కొనస్గుత్ునా మహమాారట క్రణంగ్్ ఓవర-ది-బో రా 

ఈవెంట్ లు లేనప్ుాడు, ఆస్్యా వాకితగత్ ఛాంప్యన్ ష్ప్ 
మరటయు ఇత్ర ఈవెంట్ ల కోస్ం ఆట్గ్్ళల ఎంప్క కోస్ం ఈ 
ఆన్ లెనై్ ఈవెంట్ ప్నితీరున్ ప్రటగణనలోకి తీస్్కోవ్లని 
ఆల్ ఇండ యా చసె్ ఫ్డర ష్న్ నిరాయించింద ి
 

ర్క్షణ ర్ంగ వజర్తలు  
 

ఇండో -ర్షజయ ఉమాడ  స్ ైనిక వజయయామం-‘INDRA 2021’ 

ర్షజయలో జర్గనుంద ి

12వ ఎడ ష్న్ అయిన ఇండో-రష్ా ఉమాడ  స్్ైనిక 

వ్ాయామం-‘Exercise INDRA 2021’ 2021 ఆగస్్ట  01 

న్ండ  13 వరకు రష్ాలోని వోలోగ గ్్ా డ్ లో జరుగుత్ుంది. 

ఐకార్జాస్మతి ఆదేశం ప్రక్రం అంత్ర్ా తీయ ఉగవా్ద 

స్మయహాలప్ై వాతిర కంగ్్ ఉగావ్ద నిరోధక చరాలన్ 

ఉమాడ గ్్ నిరీహించాలి. 
 

INDRA-21 గురటంచి: 

INDRA-21 వ్ాయామం భారతీయ & రష్ాన్ స్్ైనాాల మధా 

ప్రస్ార విశ్ీస్ం మరటయు ప్రస్ార స్మర్థ ానిా మరటంత్ 

బలోపతత్ం చసే్్త ంది మరటయు రెండు దశే్ల ఆగంత్ుకుల 

మధా ఉత్తమ ప్దిత్ులన్ ప్ంచ్కునేంద్కు వీలు 

కలిాస్్త ంది. భదరతా స్హక్ర్నిా బలోపతత్ం చయేడంలో ఈ 

వ్ాయామం మరో మ లైుర్యి అవుత్ుంద ి మరటయు 

భారత్దశేం మరటయు రష్ా మధా దరీఘక్ల స్తాహ బంధానిా 

బలోపతత్ం చయేడానికి ఇద ిఉప్యోగప్డుత్ుంది. 
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విజాా నం & స్జంకవత్తకత  
 

Jupiter’s moon Europa మిషన్ కోస్ం NASA, SpaceX 

ను ఎంచుకుంది 
Jupiter’s moon Europaప్ై వివరణాత్ాక ప్రటశోధనలు 
నిరీహించడానిక ి మొట్టమొదట్ి మష్న్ కోస్ం ప్రయోగ 
స్తవలన్ అందించడానికి యుఎస్ అంత్రటక్ష స్ంస్థ  నాస్ 
క్లిఫ్క రటాయాకు చెందిన SpaceXన్ ఎంప్క చసే్ం్ది. 
ఫ్కల రటడాలోని నాస్ యొకక  Kennedy Space Centerలో 
లాంచ్ క్ంప్ల క్సస 39A న్ండ  ఫ్్లకన్(Falcon) హెవీ ర్కటె్ ప్ై 
‘యయరోప్్ కిలప్ార మష్న్’ అన ే మష్న్ 2024 అకోట బర లో 
ప్రయోగ్టంచబడన్ంద ి
 

ముఖ్యమ ైన తేదీలు 
 

ఆదాయప్ు ప్నుి దనిోతసవం : 24 జూలడై 
స్్ంట్రల్ బో రా ఆఫ్ డెరైెక్సట ట్ాక్సస (CBDT) 20 జూలెై 2021 న 

161 వ ఆదాయప్ు ప్న్ా దినోత్సవ్నిా (ఆయికర దవి్స్ 
అని కూడా ప్లుస్త రు) జరుప్ుకుంది. భారత్దశేంలో, ప్రతి 
స్ంవత్సరం జూలెై 24 న ఆదాయప్ు ప్న్ా దినోత్సవ్నిా 
జరుప్ుకుంట్ారు, ఎంద్కంట్ర జూలెై 24, 1980 న 
భారత్దశేంలో తొలిస్రటగ్్ స్ర జ మస విలసన్ ఆదాయప్ు 
ప్న్ాన్ ప్రవశేపట్్ాట రు. 
ఈ ప్న్ా యొకక ఉదేాశాం 1857 లో బరట్ిష్ ప్్లనకు 
వాతిర కంగ్్ మొదట్ి స్ీత్ంత్రా యుదింలో బరట్షి్ ప్్లన 
వలల  జరటగ్టన నష్ట లన్ భరీత చయేడం. జూలె ై24 న్ 2010 లో 
ఆదాయప్ు ప్న్ా దనింగ్్ జరుప్ుకునాారు. 
 

కజర్ిిల్ విజయ్ దివజస్-26 జూలడై 
క్రటగల్ విజయ్ దవి్స్ క్రటగల్ వివ్దంలో ప్్కిస్త నెైా 
భారత్దశేం స్ధించిన విజయానికి గురుత గ్్ 1999 న్ండ  
ప్రతి స్ంవత్సరం జూలెై 26 న జరుప్ుకుంట్ారు. ఈ 
స్ంవత్సరం దేశం క్రటగల్ యుదింలో 22 స్ంవత్సర్ల 
విజయానిా జరుప్ుకుంట్రంది. 1999 లోనే క్శీార న్ రంెడు 
దేశ్ల మధా విభజించే వ్స్తవ స్రటహద్ా  అయిన కంట్రర ల్ 
లెైన్ దగగర క్రటగల్ శ్చఖర్ల వెంట్ ఎతెతతన ప్రీత్ యుదిం 
జరటగ్టంది. 
 

కజర్ిిల్ యుది చర్ితర 
క్రటగల్ యుదిం 1999 మే-జూలె ై మధా జమయా క్శీారోల ని 
క్రటగల్ జిలాల లో Line of Control (LoC) వదా జరటగ్టంది, 
దీనిలో భారత్దేశం విజయం స్ధించింది. 
క్రటగల్ యుదిం 60 రోజులకు ప్ైగ్్ జరటగ్టంది, జూలెై 26 తో 
ముగ్టస్్ంద.ి 
ఆప్ర్వషన్ విజయ్ 

ఈ ఆప్ర ష్న్ న్ భారత్ చరటత్రలో రెండుస్రుల  భారత్ స్్నైాం 
ప్ర్ రంభించింద.ి మొట్టమొదట్ి ఆప్ర ష్న్ విజయ్ 1961 లో 
ప్ర్ రంభించబడ ంది, ఇది గ్ోవ్, అంజడె వ్ దీీప్్లు మరటయు 
డామన్ మరటయు డ యులన్ స్ీధనీం చేస్్కోవడానికి 
దారటతీస్్ంద.ి 
రెండవ ఆప్ర ష్న్ 1999 లో ప్ర్ రంభించబడ ంది. రంెడు 
క్రాకలాప్్లు భారీ విజయానిా స్ధించాయి. ఏదమే ైనా, 
క్రటగల్ విజయ్ అయితే, క్రటగల్ విజయ్ దివ్స్ క్రటగల్ యుదిం 
యొకక ప్ర్క్ష్టప్ై గురటతంచబడ ంద.ి 
 

ఆప్ర్వషన్ వెైట్ స్ట(Operation White Sea) 

ఆప్ర ష్న్ వెటై్ క్ర, 1999 క్రటగల్ యుదింలో కూడా 
ప్ర్ రంభించబడ ంద.ి ఈ ఆప్ర ష్న్ స్మయంలో, భారత్ 
వెైమానిక దళం భారత్ స్్నైాంతో స్ంయుకతంగ్్ ప్్కసి్త న్ 
స్్ైనాం యొకక కమామ ైన మరటయు స్కామంగ్్ లేని దళాలన్ 
బయట్కు ప్ంప్ంచింది. 
 

ప్రప్ంచ హెప్ట్ెైట్సి్ దినోత్సవం : జూలెై 28 

ప్రప్ంచ ఆరోగా స్ంస్థ  ప్రతి స్ంవత్సరం జూలెై 28 న “ప్రప్ంచ 
హెప్ట్ెటై్ిస్ దనిోత్సవం” జరుప్ుకుంట్ుంద.ి క్లేయ 
క్ానసర తో స్హా అనేక రక్ల ఆరోగా స్మస్ాలన్ కలిగ్టంచే 
క్లేయం యొకక వ్ప్ు అయిన వెైరల్ హెప్ట్ెటై్ిస్ గురటంచి 
అవగ్్హన ప్ంచడానికి ఈ రోజు జరుప్ుకుంట్ారు. ప్రప్ంచ 
హెప్ట్ెటై్ిస్ డే 2021 యొకక ఈ స్ంవత్సరం నేప్ధాం : 
‘Hepatitis Can’t Wait’. 
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ప్రప్ంచ ప్రకృతి ప్రటరక్షణ దినోత్సవం 

ప్రప్ంచ ప్రకృతి ప్రటరక్షణ దనిోత్సవం ప్రతి స్ంవత్సరం జూలెై 
28 న జరుప్ుకుంట్ారు. ఈ రోజున్ జరుప్ుకోవడం యొకక 
ప్రధాన లక్షాం ప్రకృతిని ప్రటరక్ష ంచడం మరటయు మన స్హజ 
వనరులన్ ప్రటరక్ష ంచడానికి ఉత్తమ ప్దిత్ులన్ 
అవలంబంచడం గురటంచి అవగ్్హన ప్ంచడం. నీరు, గ్్లి, 

నేల మరటయు చటె్ుల  వంట్ి ప్రతిరోజూ మనమందరం ఆధారప్డే 
ప్రటమత్ లక్షణాలన్ భయమ స్రఫర్ చసే్్త ంది. 
 

అంత్ర్ా తీయ ప్ులుల దినోత్సవం 

ప్రతి స్ంవత్సరం జూలెై 29 న గ్ోల బల్ ట్ెైగర డే లేదా 
అంత్ర్ా తీయ ప్ులుల దినోత్సవం న్ జరుప్ుకుంట్ారు, 

అడవి పల్ుల ల జనాభా క్షణీించడం గురటంచి అవగ్్హన 
ప్ంచడం మరటయు వ్ట్నిి స్ంరక్ష ంచడానికి ప్రయతాాలు 
చేయడం. ప్ులుల స్హజ ఆవ్స్లన్ ప్రటరక్ష ంచడానికి 
ప్రప్ంచ వావస్థలన్ ప్క ర త్సహించడం మరటయు ప్ులి స్ంరక్షణ 
స్మస్ాలప్ై ప్రజలలో అవగ్్హన మరటయు మదాత్ు ప్ంచడం 
ఈ రోజు లక్షాం. ఈ స్ంవత్సరం 11వ అంత్ర్ా తీయ ప్ులుల 
దినోత్సవం.2021 అంత్ర్ా తీయ ప్ులుల దనిోత్సవం వడేుకకు 
నేప్ధాం / నినాదం “Their Survival is in our 

hands(వ్ట్ి మన్గడ మన చతే్ులోల  ఉంది)”. 
 

ఇతర్ వజర్తలు 
 

నాగజలాండ్ నుండ  భరత్ జోలోక యా మిర్ప్కజయలు 
లండన్ కు ఎగుమత్త చేయబడాె యి  

నాగ్్లాండ్ న్ండ  కింగ్ చిల్లల లేదా భయత్ జోలోకయిా అని 
కూడా ప్లువబడే ‘కింగ్ చిల్లల (మర్చ)’ స్రుకు 
మొదట్ిస్రటగ్్ లండన్ కు ఎగుమతి చేయబడ ంద.ి స్కవిల్ 
హీట్ యయనిట్ల  ఆధారంగ్్ ప్రప్ంచంలోని గ్్ట్ెైన 
మరప్క్యల జాబతాలో నాగ కింగ్ చిల్లల  నిరంత్రం మొదట్ి 
ఐద్ స్థ నాలోల  ఉంట్ుంది. ఇది 2008 లో GI ట్ాాగ్ ప్ ందంిది. 
2007 లో గ్టనిాస్ వరలా్ రటక్రా్ దాీర్ ప్రప్ంచంలోనే 
అత్ాంత్ గ్్ట్ెైన చిల్లల పప్్ార గ్్ ప్రకట్ించబడ ంది. 
 

మర్ణ వజర్తలు 
 

భార్తదశేప్ు వృది విదాయర్ిి భగీర్థి అమా (107) 

మర్ణించార్ు 
భారత్దశేప్ు వృది మహళి భగ్రీథి అమా వయస్్ 
స్ంబంధతి్ వ్ాధ్ల క్రణంగ్్ కన్ామయశ్రు. ఆమ  
వయస్్స 107 స్ంవత్సర్లు. క రళలోని కొలల ం జిలాల కు 
చెందిన అమా, త్న 105 స్ంవత్సర్ల వయస్్సలో విదాన్ 
కొనస్గ్టంచాలని నిరాయించ్కుంద.ి 
అమా 9 స్ంవత్సర్ల వయస్్లో, మయడవ త్రగతిలో 
అధిక్రటక విదాన్ విడ చిపట్్ిటంది. మహిళల స్ధిక్రత్కు 
అస్ధారణమ నై కృష్ చసే్్నంద్కు క ందర ప్రభుత్ీం 
ప్రతిష్ట త్ాక నారట శకిత ప్ురస్కర తో స్త్కరటంచింద.ి 
 

స్్ప్రస్్ది దక్ష ణాద ినట్ ిజయంతి మరణించారు 

స్్ప్రస్్ది దక్ష ణాది నట్ి జయంతి వయస్్ స్ంబంధిత్ 
వ్ాధ్ల క్రణంగ్్ కన్ామయశ్రు. ఆమ  1963 లో త్న 
నట్నా జీవితానిా ప్ర్ రంభించింది మరటయు కనాడ, తలెుగు, 

త్మళం, మలయాళం మరటయు హిందీతో స్హా ఐద్ 
భాష్లలో 500 కి ప్ైగ్్ చితరా లలో నట్ించింది. కనాడ చిత్ర 
ప్రటశమాలో ఆమ న్ ‘అభినయ శ్రధే’ అని పల్ుస్త రు ‘నట్న 
దేవత్’ అని అరిం. ఆమ  ఏడుస్రుల  కర్ా ట్క స్తటట్ ఫ్ల్ా 
అవ్రుా లు, రెండుస్రుల  ఫ్లింఫతర అవ్రుా లతో స్హా ప్లు 
అవ్రుా లన్ గ్ెలుచ్కుంది. 
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అరుా న అవ్రుా  గాహతీ్ బాాడ ాంట్న్ ఆట్గ్్డు నంద్ నట్రకర 
మరణించారు 
1956 లో అంత్ర్ా తీయ ట్ెైట్ిల్ న్ గ్లెుచ్కునా తొలి 
భారతీయుడ గ్్ నిలిచిన లెజెండరీ ఇండ యన్ బాాడ ాంట్న్ 
పతలయర నంద్ నట్రకర కన్ామయశ్రు. అత్న్ త్న కెరీరోల  
15 స్ంవత్సర్ల ప్్ట్ు భారత్దశేం న్ండ  100 జాతీయ 
మరటయు అంత్ర్ా తీయ ట్ెైట్లి్స గ్ెలుచ్కునాాడు. అత్న్ 
1961 లో స్థ ప్ంచబడ న మొదట్ి అరుా న అవ్రుా  
గాహీత్.1956 లో, కౌలాలంప్ూర లో జరటగ్టన స్ల్ాంగ్ోర 
ఇంట్ర ా ష్నల్ ట్రరామ ంట్ లో ప్ురుష్ుల స్్ంగ్టల్స ట్ెైట్లి్ న్ 
నాట్రకర గ్ెలుచ్కునాాడు 

 

ముఖ్యమ ైన స్జట ట్ిక్ అంశజలు 
 

• భారత్ ఒలింపక్్స స్ంఘం అధాక్షుడు: నార్యణ 
ర్మచందరన్. 

• ఇండ యన్ ఒలింప్క్స అసక స్్యిషే్న్ స్థ ప్ంచబడ ంద:ి 
1927. 

• నెదర్ల ండ్స ర్జధాని: ఆమ ట్ర్ా మ; 

• నెదర్ల ండ్స కరెనీస: యయరో. 
• యునెైట్డె్ కింగ్ డమ ప్రధాన మంతిర: బో రటస్ జానసన్. 
• యునెైట్డె్ కింగామ యొకక ర్జధాని: లండన్. 
• UNESCO ప్రధాన క్ర్ాలయం: ప్్రటస్, ఫ్ర్ న్స. 
• UNESCO అధాక్షుడు: ఆడీర అజౌలే. 
• UNESCO స్థ ప్ంచబడ ంది: 16 నవంబర 1945. 

• CRPF ప్రధాన క్ర్ాలయం: నూాఢ ల్లల , ఇండ యా. 
• CRPF ఏరాడ ంది: 27 జూలెై 1939. 

• CRPF నినాదం: స్తవ మరటయు విశీస్నీయత్. 
• CRPF డెైరెకటర జనరల్: కులా్లప్ స్్ంగ్. 
• ఫ్లిపటాన్స అధాక్షుడు: రోడ రగ్ో డూాట్రె ట. 
• ఫ్లిపటాన్స ర్జధాని: మనీలా. 
• ఫ్లిపటాన్స కరనెీస: ఫ్లిపటాన్ పస్క  
• NASA నిర్ీహకుడు: బల్ నలెసన్. 
• NASA ప్రధాన క్ర్ాలయం: వ్ష్ంగటన్ D.C., యునెైట్డె్ 

స్తటట్స. 

• NASA స్థ ప్ంచబడ ంద:ి 1 అకోట బర 1958. 

• SpaceX వావస్థ ప్కుడు & CEO: ఎలోన్ మస్క. 
• SpaceX స్థ ప్ంచబడ ంద:ి 2002. 

• SpaceX ప్రధాన క్ర్ాలయం: క్లిఫ్క రటాయా, యునెైట్డె్ 
స్తటట్స ఆఫ్ అమ రటక్ 

• మధాప్రదశే ముఖామంతిర: శ్చవర్జ్ స్్ంగ్ చౌహాన్. 
• గవరార: మంగయభాయ్ చగన్ భాయ్ ప్ట్రల్. 
• ఒడ శ్ ముఖామంతిర: నవీన్ ప్ట్ాాయక్స మరటయు 

గవరార: గణేశ లాల్ 

• త్జికసి్త న్ ర్జధాని: ద్శ్న్ బే; 
• త్జికసి్త న్ కరనెీస: త్జికసి్త నీ సక మోని; 

• త్జికసి్త న్ అధాక్షుడు: ఎమోమాలి రెహో ాన్; 

• త్జికసి్త న్ అధకి్రటక భాష్: త్జిక ి

• WHO ప్రధాన క్ర్ాలయం: జెనీవ్, స్్ీటా్ర్ల ండ్; 

• WHO డెైరెకటర జనరల్: ట్డెోరస్ అధనామ. 
• బరరజిల్ అధాక్షుడు: జెరై బో లోసనారో; 
• బరరజిల్ ర్జధాని: బరస్్లియా; 
• బరరజిల్ కరెనీస: బరరజిలియన్ రటయల్ 

• కర్ా ట్క ముఖామంతిర: బస్వర్జ్ ఎస్ బొ మాాయి; 

• కర్ా ట్క గవరార: త్వ్ర చంద్ గ్హెోల ట్; 

• కర్ా ట్క ర్జధాని: బరంగళూరు 
• మాలా్లవుల అధాక్షుడు: ఇబరహీం మొహమాద్ సక లిహ్; 

• మాలా్లవుల ర్జధాని: మేల్ ; మాలా్లవుల కరెనీస: 
మాలా్లవుల రుఫ్యా 
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మీ ఉదో యగప్రయతింలో మీర్ు వేసే్ ప్రత్త అడుగులో మేము మీకు తోడుగజ ఉంట్ాము. 
 

--------******-------- 
 

APPSC , TSPSC గరర ప్-1, గరర ప్-2 , గరర ప్-3 , గరర ప్-4 మరి్యు  SI , కజనిసే్టబుల్ ప్రీ్క్షలకు 
స్ంబంధించన ఆనెలల న్ మరి్యు offline కజల స్ులు, స్టడీ మ టీ్రి్యల్ , Mock Tests , e-Books 
అనిి ఒకవ చోట్ ప్ ందవచుచ . 

 
----------******--------- 

 

Adda247 APP లో unlimited క ేజ్ లు మరి్యు mock tests ప్ూరి్తగజ ఉచతంగజ 
ప్రయత్తించవచుచ. 
 
 

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

select TELUGU as your default Languae. 
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