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ప్రారంభమయిన టోక్యో ఒలంపకి్స్ 2020 
 

 

       ఒలంపకి్స క్రడీలకు 2 వసరర ిఆతిధ్ోమిచ్చిన జప్రన్, 32 

వ ఒలంపకి్స క్రడీలు అటటహాసంగర ప్రారంభంచ్చనద.ి జపనీస్ 
సంసకృతి, సరంక్తేిక పరజిఞా నం ప్రారంభోత్్వంలో కనిపంిచ్చంది. 
కరోనా క్రరణంగర గత్ సంవత్్రం వరయిదా పడని ఈ ఆటలు 
ఒక సంవత్్రం ఆలసోంగర జరుగుత్ునాాయి. అంత్రరా తీయ 
ఒలంపకి్స కమిట ీఅధ్ోక్షుడు థామస్ బాచ్, ఆరగన జైంగ్ కమిట ీ
చీఫ్ సీక్య హషమిోటో, 205 దశేరలకు చ ందని పలువురు 
పాముఖులు, క్రడీాక్రరుల సమక్షంలో జప్రన్ చకవీరిి 
నరుహటిో క్రీడల ప్రారంభానిా పకాట ంచారు. 
        జ ప్రన్ రరజ ధాని టోక్యో ఆతిథ్ోమిసుి నా 32వ 
ఒలంపకి్స్ ప్రారంభ క్రరోకమీానిా అబుురపరచి్చంద.ి జ ప్రన్ 
చకవీ రిి న రుహటిో ఈ క్రడీలను ప్రారంభంచారు. అయిత ే
పతాిసరరీ ఎంతో అంగ రంగ వ భై వంగర జ రగిే వడేుక ల ను ఈసరర ి
covid-19 క్రరణంగర  పరకా్షకులు లేకుండా నిరవహంిచారు. 
జటటట  ప రడే లో ప్రలగగ న ే అథ్ ె టె సంఖోను కూడా ఈసరర ి
ప రిమిత్ం చశేరరు. భారత్దశేం త్ ర ఫున క్వే లం 19 మంద ి
అథ్ ె టటె , ఆరుగురు అధకి్రరులు మాత్ామ ేప్రలగగ నాారు. భారత్ 
జటటట కు  మరేకీ్యమ్ నాయకత్వం వహించారు. భారతీయ 
జ ండాలు పటటట కుని సరటడయింలో పాదరశన నిరవహంిచారు. 

        ఈ ఒలంపకి్స క్రడీలలో అత్ోధకింగర భార త్ నుంచ్చ 127 
మంద ి అథ్ ె టటె  ప్ో టీ ప డుత్ునాారు. మొతి్ంగర ఆగసుట  8 
వరకు జరగిే ఒలంపకి్స్ లో 11,500 మంది అథ్ ె టటె  
త్లపడనునాారు. 42 వదేకిలోె  జరగి ే విశవక్రడీలోె  205 
దశేరలతో ప్రటట ఓ శరణారిి జటటట  కూడా ప్రలగగ ననుంద.ి ఈ 
ఓపనెింగ్ వడేుక ల కు హాజ ర నై అతిథ్ులోె  అమరెకి్ర ఫ స్ట లేడ ీ
జల్ బ డై న్ , ఫ్రాన్్ అధ్ోక్షుడు మకే్రీ న్ ఉనాారు. 
        టోక్యో ఒలంపకి్స్ ర ండో  రోజున (జుల  ై 24) ఆరిరీ, 
బాోడమింటన్ సహా మరో ఎనిమిది క్రడీలోె  భారత్ అథ్ ె టటె  
ప్రలగగ నాారు. 10 క్రడీలోె  భారత్ అథ్ ె టటె  ప్రలగగ ననునాారు.  
వివిధ్ క్రడీలలో భారతీయులు: 
 

బాోడమింటన్: 
గరీ ప్ జ  నుంచ్చ టాప్ పరె స్ లో నిలచ్చంద ిభారత్ సరట ర్ షటెర్ పవీీ 
సంిధ్ు. కరోలనా మారని్ ప్రలగగ నకప్ో వడంతో సింధ్ు టోక్యోలో 
పత్కం సరధంిచడం ఖాయంగర కనిపసిోి ంద.ి రయిో ఒలంపకి్స్ 
రజత్ పత్కం గ లచ్చన పవీీ సంిధ్ు.. టోక్యోలోనూ త్న సతాి ను 
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చాటటత్ునాారు. గరీ ప్ జ  ర ండవ మాోచ్ లో హాంక్రంగ్ కు 
చ ందని చ యోంగర నాగ న్ ను వరుస సటెెలో (21-9, 21-16) 

ఓడంిచ్చంది. ఈ మాోచ్ లో సంిధ్ు గ లవడానిక్ ి35 నిమిషరలు 
పట టంది. తొల మాోచ్ లో 21-7, 21-10తో ఇజఞా యిెల్ కు చ ందని 
ప్ో లక్రరోోవర క్ే్ నియాను ఓడంిచ్చంది. మరడవ మాోచ్ లోనూ 
గ లచ్చ హాోట కా్స  విజయాలతో క్రవరటర్ ఫెనైల్ చరేంిది. 
 

షూట ంగ్: 
25 మీ పసిటల్ రరపడి / పెసాషిన్ లో రూక్ర మను బాకర్, వ టరన్ 
రరహి సరోాబాట లతో కలస ి షూట ంగ్ లో త్మ ఖాతాను 
త రచిేందుకు భారత్దశేరనిక్ ి ఇంక్ర అవక్రశం ఉంద.ి బాకర్ 
ఇపోట వరకు పరలవమెనై పదారశన చూపించ్చంద.ి ఈ ఏడాద ి
ప్రారంభంలో నూో ఢలెి్ల పపాంచ కప్ లో 25 మీటరె పసిటల్ 
ఈవ ంట లో బంగరరు పత్కం సరధంిచ్చంద.ి మరోవ పైు సరోాబాట 
క్రీయిషేయిాలోని ఒసజి క్స లో జరగిిన 2021 ISSF పపాంచ 
కప్ లో మహిళల 25 మీ పసిటల్ లో సవరణం సరధంిచ్చంద.ి వీరు 
నుంచ్చ కూడా పత్కం రరవొచుి. 
 

ర జెంగ్: 
పురుషుల ఫీసాెటటల్ ర జెంగ్ 65 క్లిోల విభాగంలో బజరంగ్ 
పునియా, మహళిల ఫీసాెటటల్ ర జెంగ్ 53 క్లిోల విభాగంలో 
వినషే్ ఫ్ో గరట కుసీిలో పత్క్రలు సరధంిచే అవక్రశం ఉంది. 
రయిో ఒలంపకి్స్ సందరభంగర ఫీాక్స గరయంతో ఫ్ో గరట వీల్ చ రైోె  
భారత్దశేరనిక్ ి తిరిగ ి రరవరల్ వచ్చింద.ి ఆమె శసిరచ్చక్తి్్ 
చయేించుకునా అనంత్రం బలంగర తిరగి ి వచ్చి పపాంచ 
నంబర్ వన్ గర ప్ో టలీోక్ ిపవాశేంచ్చంద.ి వీరిదదరపిె ైకూడా పత్కం 
సరధసిరి రన ేఆశలు ఉనాాయి. 
 

బాక్ి్ ంగ్: 
సరకేర్్ సరకిల్ లో అమిత్ పంగల్ భారత్దశేరనిక్ ి పత్కం 
సరధంిచలేకప్ోయాడు. సనీియర్ పరెయర్ మరేీ క్యమ్ పెనై ేపత్క 
ఆశలు సజీవంగర ఉనాాయి. పీ-ాక్రవరటర్్  కు మరేీ క్యమ్ అరహత్ 
సరధంిచారు. ఈమాోచులో గ లసరి .. క్రవరటర్్ లో ర ండవ సడీ, 

చ నైాకు చ ందని యువరన్ చాంగ్ ను ఎదురోకవలస ిఉంటటంది. 
ఇక లోవెినా పత్కం సరధించంేదుకు క్వేలం ఒక విజయం 
సరధంిచాల్ ఉంద.ి జుల  ై30 న ఉమనె్్ వ లటర్ క్రవరటర్ ఫెనైలోె  
ఆమె పపాంచ మాజీ ఛాంపయిన్, 4 వ సడీ చ న్ నీన్-చ్చన్ తో 
త్లపడనుంద.ి 
 

అథ్ ె ట క్స్: 
నీరజ్ చోప్రా ఒక పత్కం క్యసం అరహత్ కలగ ి ఉనాాడు. ఇద ి
సరక్రరమెతైే అథ్ ె ట క్స్ లో భారత్దశేం త్రపున మొటటమొదట  
పత్కం క్రనుంద.ి కరోనాతో సీజన్ లో ప్ో టలీు 
లేకప్ోయినపోట క్ర, టోక్యోలో తాను బాగర రరణ ంచగలనని 
జఞతీయ రకి్రర్్ హో ల్ర్ ఆశరభావం వోకిం చశేరడు. ఈ సజీన్ లో 
90 మీటరె పెస్ తో ఏడు తోా లు విసరిరడు. అలాగ ేఈ ఆటలో 
డఫింెడింగ్ ఛాంపయిన్, జరమనీక్ ి చ ందని థామస్ 
రోహలె ర్ తోప్రటట గరయాల క్రరణంగర సరట ర్ పరెయరుె  బరలిోక్ ి
దగిలేదు. ద ంతో జఞవలన్ తోా లో పత్కం రరవొచిని త లుసిో ంద.ి 
 

ఆరిర:ీ 
పపాంచ నంబర్ 1 రరోంక్స ఆరిర్ గర ద పకి్ర కుమార ి టోక్యో 
ఒలంపకి్స్ లోక్ి పవాశేంచారు. క్రనీ, పరలవమెనై ఆటతీరును 
కనబరించ్చంద.ి మిక్స్ డ ఈవ ంట లో ఓడపి్ో యింది. పసాుి త్ం 
వోక్ిిగత్ ఈవ ంట  క్రవరటర్్ లో టాప్ సడీ క్రరయిన్ ఆన్ శరన్ లో 
త్లపడనుంద.ి ఈ ప్ో టలీోె  విజయం సరధసిరి  పత్కం వచేి  
అవక్రశం ఉంది. 
 

హాక్ర: 
టోక్యో ఒలంపకి్స్ లో భారత్ పురుషుల హాక్ర జటటట  గరీ ఫ్  
మాోచ్ లో మరో విజయానిా స ంత్ం చసేుకుంద.ి అర ాంటనీాతో 
జరగిని మాోచ్ లో భారత్  3-1 తడేాతో అదుభత్ విజయానిా 
అందుకుంద.ి ద ంతో భారత్ హాక్ర టంీ క్రవరటర్ ఫెనైల్ కు మరంిత్ 
చరేువ ంైద.ి అర ాంటనీా త్రపున క్రసెలాె  సుకత్  ఆట 48 వ 
నిమిషంలో గోల్  చశేరడు. తొల భాగంలో భారత్ జటటట  
వ నుకంజలో చరేంిద.ి అనంత్రం భారత్ జటటట  త్రపున వి 
కుమార్ , వీఎస్  పసారద , హరమన్ పీతా్ సంిగ్ లు 43, 58, 59 వ 
నిమిషంలో గోల్్  చేస,ి భారత్ ఆధకి్రోనిా పంెచశేరరు. భారత్ 
జటటట  త్మ చ్చవర ి ల్లగ్  మాోచ్ ను జప్రన్ తో ఆడనుంది. 
ఇపోట క్ ేమరడు విజయాలు సరధంిచ్చన భారత్ హాక్ర జటటట  
క్రవరటర్్ కు దాదాపుగర చరేనిటలె .
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అంత్రరా తీయ వరరిలు 
 

పపాంచంలోని 2వ అతిపదెద జలవిదుోత్ ఆనకటటను  చ నైా 
ప్రారంభంచ్చంద ి

పపాంచంలోని ర ండవ అతిపదెద  జలవిదుోత్ ఆనకటట అయిన 

బ హైటేన్ ఆనకటట  యొకక మొదట  ర ండు ఉతాోదక 
యరనిటెను చ నైా పభాుత్వం అధకి్రరకింగర ప్రారంభంచ్చంద.ి 
న రైుతి చ నైాలోని జనాా  నదపిె ైబ హైతేాన్ ఆనకటటను ఏరరోటట 
చశేరరు. 
ఆనకటట గురించ్చ: 
• ఈ ఆనకటట  289 మీటరె ప్ డవు (954 అడుగుల 

ప్ డవు),పతాి యరనిట 1 మిలయన్ క్లిోవరటె సరమర్యం 
ఉంటటంది, ఇద ి 2003లో యాంగీాలో ప్రారంభమెనై "తీ ా
గోర ాస్ డాోమ్" త్రువరత్ పరమిాణంలో ర ండవ అతిపదెదది, 
22.5 మిలయన్ క్లిోవరటె ఉత్ోతిి సరమరియం కలగ ిఉంద.ి 

భారత్-భరటాన్ : పరమిిత్ులు లేని పనుా అధకి్రరుల 
క్రరోకీమం 

• భారత్ మరయిు భరటాన్ సంయుకింగర "టాక్స్ 
ఇన ్ ెకటర్్ వితౌట బో ర్ర్్ (TIWB)" ను 
ప్రారంభంచాయి. భరటాన్ యొకక పనుా పరిప్రలనను 
బలోపరత్ం చయేడానిక్ి ఇది ప్రారంభంచబడంిది. ఇద ి
అంత్రరా తీయ పనుా మరయిు బదలి్ల ధ్రలపె ై దృషిట  
పడెుత్ుంది. TIWB క్రరోకమీం వరర ి పనుా ఆడటిరెకు 
సరంక్తేిక పరజిఞా నం మరయిు న పైుణాోలను బదలి్ల 
చయేడం దావరర మరయిు సరధారణ ఆడటి పద్త్ులను 
పంచుక్యవడం మరయిు జఞా న ఉత్ోత్ుి లను వరరతిో 
పంచుక్యవడం దావరర అభవృది్  చ ందుత్ునా దేశరలలో 
పనుా పరపి్రలనను బలోపరత్ం చయేడం లక్షోంగర 
పటెటట కుంద.ి ఈ క్రరోకమీం భారత్దశేం మరియు భరటాన్ 

మధ్ో సంబంధ్ంలో మరొక మెైలురరయి. ఇద ి24 న లల 
వోవధలిో పూరివుత్ుంది. 

అవిశరవస ఓటట నపేథ్ోంలో సవీడషి్ పధాాని సెటఫ్రన్ లోఫవెన్ 
రరజీనామా 
• ప్రరెమెంటటలో విశరవస ఓటట క్యలోోయిన త్రువరత్ 

సవీడన్ పధాాని సీటఫన్ లోఫవెన్ 2021 జూన్ 28 న త్న 
రరజీనామాను పకాట ంచారు. 63 ఏళె లోఫవెన్ అవిశరవస 
ఓటటతో ఓడపి్ో యిన తొల సవీడన్ పభాుత్వ నాయకుడు. 
అత్ను 2014 నుండ ిసవీడన్ పాధానిగర పనిచసేుి నాాడు. 

• అద ద  నియంత్ణాలను త్గిగంచే పణాాళికకు నిరసనగర 
అటటవంట  తీరరమనానిా ప్రె న్ చసేుి నాటటె  ల ఫ్టట ప్రరీట 
చ పిోన త్రువరత్ సవీడన్ డ మోక్రీ టటె  విశరవస 
తీరరమనానిా దాఖలు చశేరరు. 

 
తొల వికలాంగ వయోమగరమిని నియమించనునా 
యరరోపయిన్ సరో స్ ఏజ నీ్ 

• యరరోపయిన్ సరో స్ ఏజ నీ్ పపాంచంలోని మొటటమొదట  
శరరరీక వికలాంగ వయోమగరమిని నియమించ్చ, 

పయాోగసిుి ంది. ఈ నియామక్రనిక్ ై 22000 

దరఖాసుి దారులను అందుకుంద.ి ప్రరర వయోమగరమి 
క్యసం ESA సరంక్తేిక పరజిఞా నానిా అభవృది్  చేసోి ంది. ఇది 
Space is for everyone అన ే సందశేరనిా పపాంచానిక్ ి
అందసిుి ంది. 
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గీనీ్ టకె్రాలజీ క్యసం బిల్ గటే్ మరయిు యరరోపయిన్ 
యరనియన్ 1 బిలయన్ డాలరె పతాిజా 

• యరరోపయిన్ యరనియన్ మరయిు బిల్ గటే్ 
సరి పంిచ్చన ఇంధ్న పటెటట బడ ిక్రరోకమీం దావరర త్కుకవ 
క్రరున్ సరంక్ేతిక పరజిఞా నానిా రూప్ ందంిచడానిక్ి 1 

బిలయన్ డాలరెను సమీకరంిచాలని యోచ్చసోి ంది.  
• ఈ భాగసరవమోం గటే్-సరి పంిచ్చన బరకా్స త్ూా  ఎనరీా EU 

అందంిచే నిధ్ులతో సరిప్ో లడానిక్ ి పెైరవటే మరలధ్నం 
మరయిు దాత్ృత్వ నిధ్ులను ఉపయోగసిుి ంద.ి 

• 2022 నుండి 2026 వరకు 820 మిలయన్ యరరోలు 
లేదా 1 బిలయన్ డాలరుె  సమకూరిడమ ేద ని లక్షోం.  

 

పరరోవరణ వోవసి పునరుద్రణపెై ఐకోరరజోసమితి దశరబదం: 
2021-2030 ప్రారంభం. 
• పరరోవరణ వోవసి పునరుద్రణపె ై ఐకోరరజోసమితి 

దశరబదం అధకి్రరకింగర ప్రారంభంచబడంిది, ఇద ి 2021 

నుండి 2030 వరకు నడుసుి ంది. పరరోవరణ 
పునరుద్రణపె ై ఐకోరరజోసమితి దశరబద  క్రరోకమీానిక్,ి 
ఐకోరరజోసమితి పరరోవరణ క్రరోకమీం (UNEP) 

మరయిు ఐకోరరజోసమితి యొకక ఆహార మరయిు 
వోవసరయ సంసి (FAO) సహ-నాయకత్వం 
వహంిచనుంద.ి ద నిని ఐకోరరజోసమితి జనరల్ అసంెబె్ల 
2019 తీరరమనంలో పకాట ంచ్చంది. 

ఉదేదశోం:  పజాలు మరయిు పకాృతి పయాోజనం క్యసం 
పపాంచవరోపింగర మిలయనె హలక్రట రె పరరోవరణ వోవసిల 
రక్షణ మరయిు పునరుద్రణ. ఇది అనిా సుసిిర అభవృది్  
లక్ష్యోల సరధ్నకు దోహదపడుత్ుంద.ి 
గోె బల్ క్రరొోరటే టాక్స్ పె ైG7 ఒపోందం 

• గరీ ప్ ఆఫ్ సవె న్ (G7) అధ్ునాత్న ఆరిిక వోవసిలు 
బహుళజఞతి కంపనెీలపె ైపనుా విధంిచడం గురించ్చ ఒక 
ఒపోందంపెై సంత్కం చశేరయి. ఒపోందం 
పకా్రరం,  పపాంచ పనుా రటేట కనీసం 15 శరత్ంగర  
ఉంటటంది. ఈ ఒపోందంపెై యున టైడె క్ంిగ్ డమ్, 

యున టైడె సరటట్, జరమనీ, క్ నడా, ఫ్రాన్్, ఇటల్ల మరయిు 
జప్రన్ ఆరిిక మంత్ుా లు సంత్కం చశేరరు.  

• పధాాన డజిటల్ కంపనెీలు బహుళ దశేరలలో డబుు 
సంప్రదంిచాయి మరయిు వరరి సవదశేంలో మాత్మా ే
పనుాలు చ లెంచవేి. అందువలె, ఈ పతాిప్రదన అనకే 
బహుళజఞతి కంపనెీలు మరయిు ఫరసుుక్స, అమజెఞన్ 
మరయిు గరగుల్ వంట  టకె్రాలజీ దగిగజఞలపెై అదనపు 
పనుాను విధసిుి ంద,ి అకకడ వరర ి భౌతిక ఉనిక్తిో 
సంబంధ్ం లేకుండా వరర ి వసుి వులు లేదా సరవలను 
వికయీించ ేదశేరల ఆధారంగర పనుాలు చ లెంచాల.  

El సరలవడార్,బిట క్రయిన్ ను చటటపరమెనై టంెడర్ గర 
సవీకరంిచ్చన మొదట  దశేం 
• ఎల్ సరలవడార్(El Salvador) బిట క్రయిన్ కు 

చటటబదదమెనై టంెడర్ హో దాను అందంిచ్చన పపాంచంలోని 
మొటటమొదట  దశేంగర అవత్రంిచ్చంద.ి 90 రోజులోె  
బిట క్రయిన్ ను ల్లగల్ టంెడర్ గర ఉపయోగంిచడం చటటంగర 
మారుత్ుంద.ి ఎల్ సరలవడార్ యొకక ఆరి్కవోవసి 
చ లెంపుల మీద ఎకుకవగర ఆధారపడుత్ుంది మరయిు 
విదశేరలలో పనిచసేుి నా వరరు బిట క్రయినెలో డబుును 
ఇంట క్ ితిరగి ిపంపవచుి. బిట క్రయిన్ వరడకం పూరిిగర 
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ఐచ్చికం అవుత్ుంద.ి ఇది దశేరనిక్ి ఆరిిక చరేకి, పెటటట బడ,ి 

పరరోటక రంగం, ఆవిషకరణ మరయిు ఆరిిక అభవృది్ని 

త సుి ంద.ి 
షరర్ బహదూర్ డూోబా 5వ సరర ి నేప్రల్ పధాానమంతి ా
అయాోరు 
• జూల ై 13న నపే్రల్ల క్రంగ సీ్ అధ్ోక్షుడు షరర్ బహదూర్ 

డూోబా ఐదవసరర ి దశే పధాాని అయాోరు. పసాుి త్ క్ ప ి
శరమ ఓల సరి నంలో అత్ని నియామకం జరగనునాద.ి 

• గత్ంలో, డూోబా జూన్ 2017 నుండి ఫబివారి 2018 

వరకు, జూన్ 2004 నుండ ి ఫబివారి 2005 వరకు, జూల  ై
2001 నుండి అక్యట బర్ 2002 వరకు మరయిు సపెెటంబర్ 
1995 నుండ ిమారిి  1997 వరకు నాలుగుసరరుె  నేప్రల్ 
పధాాన మంతిగార పనిచశేరరు. 

 

జఞరిాయాలో మహాతామ గరంధ  విగహీానిా ఆవిషకరించ్చన 
జ శైంకర్ 

• జఞరిాయాలో పమాుఖ ట బిలస ిప్రరుక లో,  మహాతామ గరంధ  
విగహీానిా విదేశరంగ మంతిా ఎస్ జ శైంకర్ ఆవిషకరంిచారు. 
జఞరిాయాలో త్న ర ండు రోజుల పరోటనలో, జ శైంకర్ దశే 
అగ ీ నాయకత్వంతో చరిలు జరిప్రరు మరయిు 17 వ 
శతాబదపు సెయింట క్రవన్ క్రటవెర అవశేషరలను కూడా 
అపోగంిచారు . 

• సయెింట క్రవన్ క్ టవెరన్ 17 వ శతాబదపు జఞరిాయన్ రరణ , 
ఆమ ెప్రాణతాోగం ప్ ందంిది   ఆమ ెఅవశషేరలు  2005లో 
మధ్ోయుగ ప్ో రుిగసీ్ రకి్రరు్ ల ఆధారంగర 
భారత్దశేంలోని ఓల్్ గోవరలోని సెయింట అగసీటన్ 
క్రన వంట లో కనుగొనబడా్ యి . 

 

పపాంచంలోని అతిపదెద  తలేయాడ ేసో లార్ ప్రోన ల్ ఫ్రమ్ లలో 
ఒకదానిా ఆవిషకరంిచ్చన సంిగపూర్  

• సంిగపూర్ పపాంచంలోని అతిపదెద  తలేయాడ ే సో లార్ 
ప్రోన ల్ ఫ్రమ్ లలో ఒకదానిా ఆవిషకరించ్చంద.ి 
వరతావరణ మారుోలను పరషికరించడంలో 
సహాయపడటానిక్ి 2025 నాట క్ ి సౌర శక్ిి ఉత్ోతిిని 
నాలుగు ర టటె  పంెచ ే లక్ష్యోనిా చరేుక్యవటానిక్ ి దశేం 
చసేుి నా పయాతాాలోె  ఈ చరో ఒక భాగం. పశిమ 
సంిగపూర్ లోని ఒక రజిరరవయర్ లో ఉనా ఈ 60 

మెగరవరటె పకీ్స సో లార్ ఫ్ో టోవయలాట యిక్స ఫ్రమ్ ను సంెబ్ 
క్రర్ో ఇండసీట సీ్ పూరిి యాజమానోంలోని సబి్డర ీ
నిరమించ్చంది.  

G20 పరరోవరణ మంత్ుా ల సమావశేం 2021 

• అక్యట బర్ 2021 లో ఇటల్ల ఆతిథ్ోం ఇవవబో యిే జ 20 

ల్లడర్్ సమిమట 2021 లో భాగంగర ఏరరోటట చేసని 
మంతివారగ  సమావశేరలలో జ 20 పరరోవరణ మంత్ుా ల 
సమావశేం 2021 ఒకట . ఇటాలయన్ పెసాిడ నీ్ 
ఆధ్వరోంలో 2021 జ 20, మరడు విసిృత్, పరసోర 
పధాాన అంశరల పె ై దృషిట  సరదంిచనుంద ి అవి  పాజలు, 
గహీం, శేయీసు్. జ20 క్యవిడ-19 మహమామరకి్ ి

వగేవంత్మెనై అంత్రరా తీయ పాతిసోందనను 
నిరర్ రంిచడంలో నాయకత్వం వహంిచాలని లక్షోంగర 
పటెటట కుంద ి - రోగనిరర్ రణలు, చ్చక్తి్్లు మరయిు 
వరోక్ి్ నెకు సమానమెనై, పాపంచవరోపి ప్రాపోత్ను 
అందంిచగలదు, భవిషోత్ ఆరోగో సంబంధతి్ విపోత్కర 
పరసిిిత్ులకు సిితిసరి పకత్ను పంెచనుంద.ి 

ప్రలగగ నా దశేరలు : 
• జ20 లో 19 దశేరలు మరయిు యరరోపయిన్ 

యరనియన్ తో రూప్ ందంిచబడంిద.ి  19 దశేరలు 
అర ాంటనీా, ఆసరట లీయా, బ జాల్, క్ నడా, చ నైా, జరమనీ, ఫ్రాన్్, 

భారత్దశేం, ఇండోనషేియా, ఇటల్ల, జప్రన్, మకె్ి్ క్య, రషోన్ 
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ఫడెరషేన్, సౌద  అరబేియా, దక్ష్ణిాఫికా్ర, దక్ష్ణి క్రరయిా, 
టరకీ, యుక్ , మరయిు యుఎస్ . 

 

 

US, ఆఫ్ఘనిసరి న్, ప్రక్సిరి న్ మరయిు ఉజ ుక్ిసరి న్ క్రతి్ క్రవడ 
సమరహాలను ఏరరోటట చయేనునాాయి 

• ప్రాంతీయ అనుసంధానమును పంెచడంపెై దృషిట  

సరరంిచ్చన క్రతి్ చత్ురుభజ(quad) దౌత్ో వదేకిను 

ఏరరోటట చయేడానిక్ి US, ఆఫ్ఘనిసరి న్, ప్రక్సిరి న్ మరయిు 

ఉజ ుక్ిసరి న్ సూత్పా్రాయంగర అంగకీరంిచాయి. ప్రరీటలు 
ఆఫ్ఘనిసరి నలె  ద రఘక్రలక శరంతి మరయిు సిిరతావనిా 
ప్రాంతీయ కన క్ిటవిటనీి క్రలకం చేయాలని భావిసుి నాాయి. 

పరెూ అధ్ోక్షుడగిర పడెోా  క్రసిటలోె  

• గరీ మీణ ఉప్రధాోయుడగిర ఉనా పడెోా  క్రసిటలోె  (40) 

రరజక్రయుడగిర మారరడు, పడెోా  క్రసిటలోె  దశేం యొకక 
సుద రఘ ఎనిాకలోె  విజతే్గర నిలచ్చ పరెూ అధ్ోక్షుడు 
అయాోడు. పరెూ యొకక పరద మరయిు గరీ మీణ ప్ౌరులు 
క్రసిటలోె కు మదదత్ుగర నిలచారు మరయిు మిత్వరద 
రరజక్రయ నాయకుడు క్ కై్య ఫుజమోరనిి క్వేలం 44,000 

ఓటె తడేాతో ఓడంిచారు. దక్ష్ణి అమరెకి్ర దశేంలో రన్ఆఫ్ 
ఎనిాకలు జరగిని ఒక న ల త్రువరత్ ఎనిాకల 
అధకి్రరులు త్ుద ి అధకి్రరకి ఫలతాలను విడుదల 
చశేరరు. 

 
జఞతీయ వరరిలు 

 

క్యవిడ ర ండో  దశ అనంత్రం ₹6.28 లక్షల క్యటె ప్రోక్జేీ ని 
పకాట ంచ్చన క్ంేద ాపభాుత్వం  

• MSMEలకు మరనిిా రుణాలు 
• ఎరువులోె  అనాదాత్కు మరనిిా రరయితీలు 
• ఆరోగో రంగంలో మౌలక సదుప్రయాలు 
• విదుోత్ుి  సంసకరణలు 
• పరరోటక్రనిక్ ిప్ో ా తా్హక్రలు 
• క్రవిడ  క్రరణంగర ద బుతినా రంగరలకు చయేరత్ 

• మరనిిా ఎగుమత్ులకు బాటలు 
• బాా డ  బాోండ  విసిరణకు చరోలు 
• నవంబరు వరకు నిరుపరదలకు 5 క్జేీల ఉచ్చత్ బియోం 

క్రవిడ  ర ండో  దశ క్రరణంగర ద బు తినా రంగరలను 
ఆదుక్యవడానిక్ ి క్ంేద ా పభాుత్వం మరో భార ీ ప్రోక్జేీని 

పకాట ంచ్చంద.ి క్ంేదా ఆరిిక మంతిా నిరమలా సతీారరమన్ , తాజఞగర 
రూ.6,28,993 క్యటె ప్రోక్జేీని   పకాట ంచారు. ఇందులో 
భాగంగర, క్రవిడ తో పభాావిత్మెైన రంగరలను ఆదుక్యవడానిక్ ి
ఎనిమిది రక్రల పథ్క్రలను వ లెడంిచారు. వీట లో నాలుగు 
క్రతి్వి క్రగర.. ఇందులో ఒకట  పతాేో కంగర ఆరోగో రంగరనిక్ ి
క్టేాయించబడనిది. 
క్యవిడ-19 నుండ ిఆరిిక ఉపశమనం రూ.3,76,244 క్యటటె  

పజాఞరోగోం క్యసం క్రతి్ పథ్కం రూ.15, 000 క్యటటె  

ఎదుగుదల మరయిు ఉప్రధకి్ ిపరరాణ రూ.2,37,749 క్యటటె  

మొతి్ం రూ.6,28,993 క్యటటె  

‘itat e-dwar’ ప్ో రటల్ ను ప్రారంభంచ్చన నాోయ శరఖ మంతి ా
రవిశంకర్ పాసరద 
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• క్ంేదా నాోయ, కమరోనిక్షేన్్, ఎలక్రటా నిక్స్ & ఐట  శరఖ 
మంతి ా రవిశంకర్ పాసరద ఆదాయపు పనుా అపీో లేట 
ట బాుోనల్ (ITAT), ‘ఇటాట ఇ-దావర్’ ఇ-ఫెలైంగ్ ప్ో రటల్ ను 
నూో ఢలెి్లలో లాంఛనంగర ప్రారంభంచారు. 

 ‘ITAT e-dwar’ గురంిచ్చ  
• ITAT యొకక రోజువరర ీ పనిలో ప్రాపోత్, 

జవరబుదారతీ్నం మరయిు ప్రరదరశకత్ను 
పంెప్ ందంిచడమ ే‘ITAT e-dwar’ ప్ో రటల్ యొకక లక్షోం. 

• ఇద ి క్రగతి్ం వరడకం మరయిు ఖరుి ఆదా యొకక 
ఆరి్క్రకరణకు మాత్మాే క్రకుండా, క్సేులను త్వరగర 
పరషికరంిచడానిక్ి దారి తీసర విధ్ంగర క్సేుల సిిరీకరణను 
హతే్ుబద్ం చేసుి ంద.ి 

• ఇ-ఫెలైంగ్ ప్ో రటల్ ప్రరీటలు త్మ అపీో ల్్, ఇత్ర అపిె క్షేన్ 
లు, డాకుోమంెట లు, పరపర్ బుక్స లను ఎలక్రటా నిక్స దాఖలు 
చయేడానిక్ ివీలు కలోసుి ంద.ి 

• అపీో ల్ దాఖలు చేసని లేదా దాఖలు తదే , వరయిదాలు, 
పకాటనలు మరయిు డసిో ోజల్ లు వంట  వరర ిఅపీో ళెకు 
సంబంధంిచ్చన అనిా కమరోనిక్షేన్(సమాచారరలు) లు 
అపీో ల ంట యొకక మొబ లై్ మరయిు ఇ-మయెిల్ ఐడకి్ ి
పంపబడతాయి. 

ఆసయిాలో అతి ప్ డవ నై మరయిు పపాంచంలోని ఐదవ 
ప్ డవ నై హలై సీో డ టాా క్స ను క్ంేదాం ప్రారంభంచ్చంది 
• భార ీ పరశిమీలు మరయిు పబెిక్స ఎంటర్ పెైరజ స్ మంతి ా

పకా్రష్ జవదకేర్ ఇండోర్ లో ఎన్ ఎట ఆర్ ఎఎక్స్ - హల ై
సీో డ టాా క్స (హలచ్ ఎస్ ట )ను ప్రారంభంచారు, ఇద ి
ఆసయిాలో సుద రఘ టాా క్స. 1000 ఎకరరల విసీి రణంలో 
అభవృది్  చయేబడని నాటాా క్స్, 2 చక్రీ ల వరహనాల నుండ ి
భార ీటాా కటర్-టయాిలరె వరకు విసిృత్ క్ేటగరిలీ వరహనాల 
క్యసం అనిా రక్రల హల-ైసీో డ పనితీరు పరకీ్షలకు వన్ 

సరట ప్ పరషిరకరం. పపాంచ సరి యి 11.3 క్ిలోమీటరె హలసైీో డ 
టాా క్స ను ప్రారంభంచ్చన జవదకేర్, భారత్దశేం 
ఆటోమొబ ైల్్, త్యార ీ మరయిు విడ ి భాగరలక్ంేదంాగర 
మారరలని పరరొకనాారు. 

 

 

క్యవిడ-19 పభాావిత్ పలెిల క్యసం NCPCR, ఆన్ ల నై్ ప్ో రటల్ 
'బాల్ సవరరజ్'ను రూప్ ందించ్చంద.ి 
COVID-19 బారని పడని పలెిలకు సంబంధంిచ్చన 
పరెుగుత్ునా సమసోల దృషరట య, పిలెల సంరక్షణ క్యసం 
జఞతీయ కమిషన్ (NCPCR) సంరక్షణ మరియు రక్షణ 
అవసరమయిేో పలెిల క్యసం ఆన్ ల నై్ టాా క్ంిగ్ ప్ో రటల్ “బాల్ 
సవరరజ్ (COVID- క్రే్ లంక్స)” ను రూప్ ందంిచ్చంది. కుటటంబ 
మదదత్ు క్యలోోయిన లేదా జీవనాధార మారరగ లు లేకుండా 
ఉనా పలెిలు జువ న లై్ జసిటస్ యాక్సట, 2015 లోని సకె్షన్ 2 

(14) పాక్రరం సంరక్షణ మరయిు రక్షణ అవసరం ఉనా పలెిల 
క్యసం చటటం క్ింీద ఇచ్చిన అనిా విధానాలు ప్రట ంచాల అని 
త లపంిది. 
ప్ో రటల్ గురంిచ్చ: 
• క్యవిడ-19 సమయంలో త్మ త్లెదండుా లదదరనిీ 

క్యలోోయిన పలెిలను టాా క్స చయేడానిక్ ికూడా ఈ ప్ో రటల్ 
ఉపయోగంిచబడుత్ుంద.ి 

• ''క్యవిడ క్రే్'' లంక్స లో అటటవంట  పలెిల సమాచారరనిా 
నిక్ష్పిిం చయేడం క్రరకు సంబంధతి్ అధకి్రరి లేదా డిప్రర్ట 
మెంట క్రరకు ప్ో రటల్ సధ్ుప్రయానిాసుి ంది. 

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-testseries/9241/andhra-pradesh-state-co-operative-bank-manager-assistant-2021-online-test-series
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థావర్ చంద గ హెాట SAGE ప్ో ా గరీ మ్ మరయిు ప్ో రటల్ ను 
ప్రారంభంచారు. 
• క్ంేదా సరమాజక నాోయం మరయిు సరధకి్రరత్ శరఖ 

మంతి ా శ్ర ీ థావర్ చంద గ హెాట 2021 జూన్ 04న 
SAGE(సనీియర్ క్రే్ ఏజంగ్ గోీ త్ ఇంజన్) అన ేచొరవను 
మరయిు భారత్దేశ వృదు్ లకు మదదత్ు ఇవవడానిక్ ిఎస్ 
ఏజీ ప్ో రటల్ ను కూడా ప్రారంభంచారు. ఎస్ఏజీ ప్ో రటల్ 
విశవసనీయమెనై సరట ర్ట-అప్ ల దావరర వృద్ సంరక్షణ 
ఉత్ోత్ుి లు మరయిు సరవల యొకక "వన్-సరట ప్ 
యాక్ ్ స్"గర పనిచసేుి ంద.ి 

• ఈ చొరవ యొకక ప్రాథ్మిక లక్షోం యువత్ను క్ేవలం 
పభాుత్వ క్రరోకమీం కంటల వృదు్ ల సంరక్షణను జఞతీయ 
ఉదోమంగర మారిడానిక్ ిసరట ర్ట-అప్ ల దావరర మరయిు 
వరర ి సృజనాత్మక ఆలోచనల దావరర వృదు్ ల సంరక్షణ 
క్యసం నిమగాం చయేడం. 

 

గోె బల్ ఎనరీా ఇనిషయిిటే వ్ "మిషన్ ఇనలావషేన్ క్రెన్ టకె్స 
ఎక్ే్ ఛంజ్"ను ప్రారంభంచ్చన భారత్ 

• భారత్దశేంతో సహా 23 దశేరల పభాుతావలు మిషన్ 
ఇనలావషేన్ 2.0 అనే సరహసో పరత్మెనై క్రతి్ పణాాళికను 
సమిషిటగర ప్రారంభంచాయి, చరోను ఉతేిజపరచిలేా 
మరయిు పరశిుభామెనై ఇంధ్న పరశిోధ్న, అభవృది్  
మరయిు పదారశనలలో పపాంచ పెటటట బడుల క్యసం ఒక 
దశరబదం ఆవిషకరణకు నాయకత్వం వహంిచాయి. మిషన్ 
ఇనలావషేన్ 2.0 అనదేి 2015 COP21 సదసు్లో ప్రరసి్ 
ఒపోందంతో ప్రటట ప్రారంభంచబడని గోె బల్ మిషన్ 
ఇనలావషేన్ చొరవ యొకక ర ండవ దశ. చ్చల్ల 
ఆతిథ్ోమిచ్చిన ఇనలావటే ంగ్ టట న ట జీరో సమిమట లో ఈ 
క్రతి్ చొరవ ప్రారంభంచబడంిద.ి 

• ఉదేదశోం : ఈ దశరబదం అంత్టా సవచిమెనై శక్ిిని 
సరసమెనైదగిర, ఆకరాణయీమెనైదగిర మరయిు 
అందుబాటటలో ఉండలేా చయేడం. 

• పణాాళిక : ఈ క్రతి్ MI 2.0 క్ంిద, క్రతి్ మిషనె శేణీ ని 
చపేటటనునాారు, అభవృది్  చ ందుత్ునా ఆవిషకరణలలో 
విశరవసం మరయిు అవగరహనను బలోపరత్ం చయేడానిక్ ి
మరయిు జఞతీయ పటెటట బడుల పభాావరనిా పెంచడానిక్ ి
క్రతి్ గోె బల్ ఇనలావషేన్ ప్రె ట ఫ్రం మదదత్ు ఇసుి ంది. 

 

భారత్దశేం యొకక పయాత్ాం : ఈ వదేకి లో భాగంగర, సభో 
దశేరలలో ఇంకుోబరటరె న ట వర్క ను రూప్ ందించడానిక్ ిమిషన్ 
ఇనలావషేన్ క్రెన్ టకె్స ఎక్ే్ ఛంజ్ ను భారత్ ప్రారంభంచ్చంద.ి 
పపాంచవరోపింగర క్రతి్ మార కటెను యాక్ ్ స్ చయేడానిక్ ిక్రతి్ 
టకె్రాలజీలకు మదదత్ు ఇవవడానిక్ ి అవసరమెనై న పైుణోం 
మరయిు మార కట అంత్రదృషుట లకు ఈ న ట వర్క ప్రాపోత్ను 
అందసిుి ంది. 
ఐకోరరజోసమితి ఆరిిక మరయిు సరమాజక మండల 2022-

24 సభుోడగిర భారత్  

• 2022-24 లో మరడు సంవత్్రరల క్రలానిక్ ి
ఐకోరరజోసమితి యొకక ఆరు పధాాన సంసిలలో ఒకటెనై 
ఐకోరరజోసమితి ఆరిిక మరయిు సరమాజక మండల 

(ECOSOC) సభుోడగిర భారత్దశేం ఎనిాకచయేబడింద.ి 
ఆఫ్ఘనిసరి న్, కజకసరి న్, ఒమన్ లతో ప్రటట ఆసయిా-
పసఫికి్స సరటట్ క్టేగరిీలో 2021 జూన్ 7న UNGA దావరర 
54 మంది సభుోల ECOSOCక్ి భారత్ ఎనిాక్ యైిోంద.ి 

• అంత్రరా తీయ ఆరిిక, సరమాజక మరయిు పరరోవరణ 
సమసోలపెై చరిి ంచడానిక్ ి మరయిు సభో దశేరలకు 
మరయిు ఐకోరరజోసమితి వోవసికు ఉదేదశంచ్చన 
విధానాలపె ై సఫి్రరు్లను రూప్ ందంిచడానిక్ ిECOSOC 

ఒక క్ంేద ావదేికగర పనిచసేుి ంది. 

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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నాగపూర్ లో మొటటమొదట  పెైరవటేట LNG ప్రె ంట 

• మహారరషటలీోని నాగ్ పూర్ లో భారత్దశేపు మొటటమొదట  
పెైరవటే లక్విఫెడై నచేురల్ గరోస్ (ఎల్ ఎన్ జ) ఫసెలిట ీ
ప్రె ంట ను క్ంేద ారహదార ిరవరణా, రహదారుల శరఖ మంతి ా
నితిన్ గడకర ీప్రారంభంచారు. నాగ్ పూర్ జబల్ పూర్ హలవై ే
సమీపంలోని క్రంపీట  రోడ లో ఆయురవేద మందుల 
త్యారదీారులు బ దైోనాథ్ ఆయురవేద గరీ ప్ ఈ 
ప్రె ంట ను ఏరరోటట చసేంిద ి

 
రరజోసభలో సభాపక్ష నతే్గర క్ేంద ామంతి ాపయిరష్ గోయల్  
• క్ంేదా మంతి ాపియరష్ గోయల్ ను రరజోసభలో సభాపక్ష 

నతే్గర నియమించారు. అత్ని నియామకం జూల  ై 06, 

2021 నుండ ిఅమలులోక్ ివసుి ంద.ి కరరణ టక గవరార్ గర 
బాధ్ోత్లు సవీకరంిచ్చన త్వరర్ చంద గహోె ట త్రువరత్ 
ఆయన నియమిత్ులవుతారు. సభలో పభాుత్వ 
సమావశేరలు మరయిు క్రరోకలాప్రలను 
నిరవహంిచడానిక్ి సభాపక్ష నతే్ బాధ్ోత్ వహసిరి డు. 

సకిల్ ఇండయిా మిషన్ 6వ వరరిాక్యత్్వం లో మోడ ీ
పసాంగంిచారు. 
• పపాంచ యువత్ న పైుణో దనిలత్్వం మరయిు సికల్ 

ఇండియా మిషన్ 6వ వరరిాక్యత్్వం సందరభంగర 2021 

జూల ై 15 న పధాాని నరేందా మోడ ీ దేశరనిా ఉదేదశంచ్చ 
పసాంగంిచారు. త్న పసాంగంలో, "క్రతి్ త్రం యువత్ 
యొకక న ైపుణోం అభవృది్  జఞతిక్ ిఎంతో అవసరం అని  
మరయిు సరవవలంబన భారత్దశేరనిక్ి ఇది భారీ పునాద"ి 
అని సోషటం చశేరరు. సకిల్ ఇండయిా మిషన్ ఈ రోజు 
వరకు 1.25 క్యటె మంద ియువత్కు శక్షణ ఇచ్చినటటె  
పఎిం త లప్రరు. 

ర తై్ుల సౌకరరోల క్యసం డజిటల్ ప్రె ట ఫ్రమ్  "క్ిసరన్ సరరథి  "
ప్రారంభంచబడంిద ి

• ర తై్ులు త్మకు క్రవలసని భాషలో ‘సర నై సమయంలో 
సర నై సమాచారం’ ప్ ందటానిక్ ివీలుగర, వోవసరయ, ర తై్ు 
సంక్ష్ేమ శరఖ మంతిా నరంేదా సంిగ్ తోమర్ ‘క్సిరన్ సరరథి’ 
అన ే డజిటల్ ప్రె ట ఫ్రంను ప్రారంభంచారు  .క్ిసరన్ సరరథ ి

యొకక ఈ చొరవ, మారుమరల ప్రాంతాలోె ని ర తై్ులను 
చరేుక్యవడానిక్ ిసరంక్ేతిక జోకోంతో ర తై్ులకు సరధకి్రరత్ 
ను అందసిుి ంది . 

• ICAR శరసిరవతిే్లు ర తై్ుల పంట పదాశేం నుండ ి
గోదాములు, మార కటటె  మరయిు అత్ోలో నషరట ల వదద  
వికయీించలేా ర తై్ుల పంటలను రవరణా చసేర ప్రాంత్ంలో 
క్రతి్ సరంక్తేిక జోక్రోలపె ైపరశిోధ్న చపేటాట రు 

J & K మరయిు లడఖ్ యొకక HC ‘జమరమ క్రశ్రమర్ మరయిు 
లడఖ్ హలకై్యరుట గర పరరు మారిబడంిది 
• 'జమరమ క్రశ్రమర్ మరయిు లడాఖ్' క్రమన్ హలకై్యరుట ను 

అధకి్రరకింగర 'జమరమ క్రశ్రమర్ మరయిు లడఖ్ హలకై్యరుట ' 
గర పరరు మారరిరు. ఈ ఉతి్రువను క్ంేద ా నాోయ 
మంతితా్వ శరఖ త లయజసేంిద.ి 

• జమరమ క్రశ్రమర్ పునరవయవసీికరణ చటటం, 2019 లోని 

సకె్షన్ 103 (1) కు ఇచ్చిన అధకి్రరరల వినియోగంలో, 

మారుోను పభాావిత్ం చయేడానిక్ ి2021 జమరమ క్రశ్రమర్ 
పునరవయవసీికరణ (ఇబుందుల తొలగంిపు) ఉతి్రువపె ై
అధ్ోక్షుడు రరమ్ నాథ్ క్యవింద సంత్కం చశేరరు. 

భారత్దశేపు మొటటమొదట  మాంక్స పండె పంెపకం HP 

యొకక కులులో ప్రారంభం క్రనుంది  

• క్లేరలీు లేనిదగిర పసాదిిద  చ ందని చ నైాకు చ ందని ‘మాంక్స 

పండు’  హిమాచల్ పదాశే్ లో ఫల్ీ్ పరకి్షలకు 

సదిదమయింది, కులులోని ప్రలంపూర్ ఆధారతి్ క్ౌని్ల్ 
ఆఫ్ సెైంట ఫకి్స రసీరె్ి అండ ఇండసిటయీల్ టకె్రాలజీ 
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ఇనిటటియోట ఆఫ్ హమిాలయన్ బయో రసిో ర్్ టకె్రాలజీ 

(CSIR-IHBT) లో మాంక్స పండె పంెపకం ప్రారంభం 

క్రనుంద.ి CSIR-IHBT ఈ వితి్నాలను చ నైా నుంచ్చ 
దగిుమతి చసేుకుని ఇంటోె  పంెచ్చన మరడేళె త్రరవత్ ఫల్ీ్ 
పరకీ్షలు ప్రారంభమయాోయి. 

బాె క్స చ యిన్ టకె్రాలజీని ఉపయోగంిచ్చ సరిటఫకి్ టటె  జఞర ీ
చయేనునా మహారరషట  ీ

• బాె క్స చ యిన్ టకె్రాలజీని ఉపయోగంిచ్చ విదాో పతాా లను 

జఞరీ చసేని దశేంలో మొటటమొదట  రరషట ంీగర మహారరషట  ీ

నిలచ్చంద.ి పతాాల ఫ్ో రార ీ వివిధ్ విదాో మరయిు ఇత్ర 
సంసిలకు తీవామెనై ఆందోళన కలగిసోి ంద.ి పతాా ల 

ధ్ృవీకరణతో ప్రటట ఫ్ో రారనీి నివరరంిచడానిక్ ి అనకే 
చరోలు తీసుకుంటటనాారు. విదాోరుి లకు బాె క్స చ యిన్ 

ఆధారతి్ సరిటఫకి్ టటె  ఇవరవలని మహారరషట  ీసరటట బో ర్్ ఆఫ్ 

సకిల్ డ వలప్ మంెట నిరణయించ్చంది. 
నలయిడాలో ఇండయిన్ ఇనిసిటటయోట ఆఫ్ హలరటిలజ్ ను 
ఏరరోటట చయేనునా పాభుత్వం 

• నలయిడాలో గౌత్మ్ బుద్ నగర్ లో ఇండయిన్ 

ఇనిసిటటయోట ఆఫ్ హలరటిలజ్ ను ఏరరోటట చయేాలని 

పభాుత్వం నిరణయించ్చంద.ి ఇది గొపో భారతీయ వరరసత్వ 
సంపద మరయిు దాని పరరిక్షణ రంగంలో ఉనాత్ విదో 
మరయిు పరశిోధ్నను పభాావిత్ం చసేుి ంది, ఇద ిహసిటర ీ
ఆఫ్ ఆర్ట్, కనారవేషన్, మరోసరలజీ, ఆర కైవల్ సటడసీ్, 

ఆరకియాలజీ, పివా ంట వ్ కనారవేషన్, ఎపగిఫీ ీ మరయిు 
నూోమిసరమట క్స్, మానుోసరిపి్ట , మానుోసరిపి్ట  అదవేిధ్ంగర 
ఇన్-సరవీస్ ఉదోోగులు మరయిు ఇనిసిటటయోట యొకక 
విదాోరుి లకు సంరక్షణ శక్షణా సౌకరరోలలో మాసటర్్ 
మరయిు పహిలచ్ డ ిక్యరు్లను అందంిచనుంద.ి 

'సరట ండ అప్ ఇండయిా పథ్కం' వోవధనిి భారత్ పభాుత్వం 
2025 వరకు ప్ డగింిచ్చంద ి

• 'సరట ండ అప్ ఇండయిా పథ్కం' వోవధనిి భారత్ పాభుత్వం 
2025 వరకు ప్ డగింిచ్చంద.ి వోవసరి పకత్ను 
ప్ోా త్్హంిచడానిక్ ి షడెూోల్్ కులం, షడెూోల్్ త గ 
మరయిు మహళిా రుణగహీతీ్లకు రుణాలు 
కలోంచడానిక్ ిఈ పథ్క్రనిా 2016 ఏపిాల్ 05 న పధాాని 
ప్రారంభంచారు.మొతి్ం రూ. 1,16,266 రుణాల తో ఈ 
పథ్కం ప్రారంభంచ్చనపోట  నుండి 26204.49 క్యటటె కు 
విసిరించ్చంద.ి 

అదనపు సమాచారం: 
• పూణలో మరడు E-100 ఇథ్నాల్ డసిెో ని్ంగ్ సరటషనెను 

ప్రారంభంచ్చన పధాాని మోడ ీ
 

వరరిలోె ని రరషరట ీ లు 
 

క్రేళకు 125 మిలయన్ డాలరె ఆరిిక సహాయానిక్ ిపపాంచ 
బాోంకు ఆమోదం 

• పకాృతి వ పైరతీాోలు, వరతావరణ మారుో పభాావరలు, 
వరోధ్ుల వరోపిి , మహమామర ి వంట  వరట  నుంచ్చ 
సంసద్ిత్లో రరషరట ీ నిక్ ి సహాయపడంేదుకు 'సిితిసరి పక 
క్రేళ క్రరోకమీం'కు 125 మిలయన్ డాలరె మదదత్ును 

పపాంచ బాోంకు బో ర్్ ఆఫ్ ఎగిాకూోట వ్ డ రై కటరుె  
ఆమోదంిచారు.  

 

భారత్దశేపు మొటటమొదట  అంత్రరా తీయ సముదా సరవల 
కెసటర్ ను గఫి్టట  సిటలీో ప్రారంభంచనునాారు 
• గుజరరత్ మారటిెమై్ బో ర్్ (GMB) దశేం యొకక 

మొటటమొదట  అంత్రరా తీయ సముద ాసరవల కెసటర్ ను గఫి్టట  
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సటిలీో ఏరరోటట చయేనుంది. ఓడరవేులు, షపిిో ంగ్, 

లాజసిటక్స్ సరవీసు ప్ ా వ డైరుె  మరయిు పభాుత్వ 
నియంత్కా్రలతో కూడని పతాేో క పరరోవరణ వోవసిగర 
మారటిెైమ్ కెసటర్ అభవృది్  చయేబడుత్ుంది. GIFT సటి ీ
భారత్దశేం యొకక మొటటమొదట  క్రరరోచరణ సరమర్ట సటి.ీ 

కెసటర్ గురంిచ్చ : ఇద ి భారత్దశేంలో మొటటమొదట  వరణ జో 
సముద ా సరవల కెసటర్, ఇద ి సముద ా రంగంలో భారత్దశేం 
యొకక ప్ో టతీ్తావనిా మరయిు సవయం సమృది్ని 
పంెచడానిక్ ి మరయిు మొతి్ం సముదాతీర ప్రాంతాల 
సరనిాహతి్ోంతో వన్-సరట ప్ పరిషరకరరనిా అందంిచడానిక్ ి
సంభావిత్ంగర రూప్ ందంిచబడంిది. 
7వ జఞతీయ ఉదాోనవనంగర దహేింగ్ పటాకయ్  
• దహేంిగ్ పటాకయ్ వనోప్రాణుల అభయారణాోనిా 

రరషట ంీలోని 7వ జఞతీయ ఉదాోనవనంగర పకాట ంచాలని 
అసర్ం  పభాుత్వం ఇటవీల జరగిని క్రోబిన ట 
సమావశేంలో నిరణయించ్చంద.ి ద నిని 2004 లో రరషట  ీ
పభాుత్వం గురిించ్చంది, 111.19 చదరపు క్లిోమీటరె 
విసీి రరణ నిా డ హంిగ్ పటాకయ్ వనోప్రాణుల అభయారణోం 
అని త లయజసేంిద.ి 

• ఈ ప్రాంత్ం హూలాక్స గబిున్, ఏనుగు, సోె  లోరసి్, పుల, 

చ్చరుత్పుల, బంగరరు పలెి, ఫషింిగ్ పలెి, ప్రలరరయి పలెి, 

సరంబార్, హాగ్ జంక, సరె త్ ఎలుగుబంట , మరయిు 
అంత్రంిచ్చప్ో త్ునా రరషట  ీపక్ష్ి, త లె ర కకల బాత్ుతో సహా 
అనకే పక్ష్ ిజఞత్ులకు నిలయంగర ఉంది.  

ఉతి్రపాదశేోె  మొటటమొదట  వితి్నరహతి్ మొకకల 
ఉదాోనవనానిా ప్రారంభంచారు 

• భారత్దశేపు మొటటమొదట  క్ిీప్ోట గరమిక్స గరర ్న్, సుమారు 
50 వేరవేరు జఞత్ులతో, ఉతి్రరఖండ లోని డ హాాడూన్ లోని 

డయిోబన్ ప్రాంత్ంలో ప్రారంభంచబడంిది. ఈ 
ఉదాోనవనం 9,000 అడుగుల ఎత్ుి లో ఉంద ిమరయిు 
మరడు ఎకరరల విసీి రణంలో ఉంద.ి ఈ ఉదాోనవనానిా 
సరమాజక క్రరోకరి అనూప్ నౌట యల్ ప్రారంభంచారు. 

కరరణ టక CM రరషట ంీలో బ కై్స టాక్ర్ ల పథ్క్రనిా ఆవిషకరంిచారు 

• కరరణ టక ఎలక్ిటాక్స బ కై్స టాక్ర్  పథ్కం-2021 ను కరరణ టక 
ముఖోమంతిా బ్లఎస్ యడూోరపో ఆవిషకరంిచారు. ఇద ి
పజాఞ రవరణా మరయిు రోజువరర ీ పాయాణ కుల మధ్ో 
వరరధగిర ఉపయోగపడుత్ుంద.ి పయాాణ సమయం 
మరయిు బసు్, ర లైేవ మరయిు మటెోా  సరటషనెకు 
చరేుక్యవడంలో అసౌకరరోనిా త్గిగంచడం ఈ పథ్కం 
లక్షోం.  

 

పథ్కం గురంిచ్చ: 

• కరరణ టక ఎలక్ిటాక్స బ కై్స టాక్ర్  సకీమ్ -2021 సవయం 
ఉప్రధనిి పెంచుత్ుంద,ి పరరోవరణ అనుకూల 
వరతావరణానిా ప్ోా త్్హసిుి ంది, ఇంధ్న సంరక్షణ, పజాఞ 
రవరణాను బలోపరత్ం చసేుి ంద ి మరయిు సంబంధిత్ 
పరశిమీల సరి పనను ప్ోా త్్హసిుి ంది. 

మహారరషట  ీపభాుత్వం క్రతి్ EV ప్రలసీ 2021 ని ప్రారంభంచ్చంద ి

• మహారరషట  ీరరషట  ీపభాుత్వం క్రతి్ ఎలక్ిటాక్స వ హకిల్ ప్రలసీ-
2021ను ప్రారంభంచ్చంద.ి రరషట  ీపరరోవరణ మంతి ాఆదతి్ో 
థాక్ర ీ పకాట ంచ్చన విధానం దశేంలో బాోటర ీ ఎలక్ిటాక్స 
వరహనాల వినియోగరనిా వగేవంత్ం చయేాలని లక్షోంగర 
పటెటట కుంద.ి మహారరషటలీో పవాశేపటె టన 2018 విధానానిా 

సవరించ్చ క్రతి్ ఈవీ విధానానిా పవాసేపటెాట రు. 
మహారరషటనీు "భారత్దశేంలో బాోటరతీో నడచి ే ఎలక్ిటాక్స 
వరహనాల ఉత్ోతిిలో అగసీరి నంలో" మారేి  లక్షోంతో ఇద ి
పవాశేపెటటబడంిద.ి 2025 నాట క్ ి ఎలక్ిటాక్స వరహనాలు 
(ఈవీలు) అనిా క్రతి్ వరహనాల రజిసరట షీనెలో 10 శరత్ం 
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ఉండాలని కూడా ఈ విధానం లక్షోంగర పటెటట కుంద.ి ఈ 
పతాిషరట త్మక మిషన్ క్యసం, రరషట  ీపభాుత్వం రూ. 930 క్యటె 

విలువ నై విధానానిా రూప్ ందంిచ్చంది, ఇది 31 మారిి  

2025 వరకు చ లుె బాటట అవుత్ుంద.ి  
క్రేళ లోని తొల  'బుక్స విలేజ్' గర పరెుంకుళం 

• క్రేళలోని  క్రలెం జలాె లోని పరెుంకుళంకు ‘బుక్స విలేజ్’ 

అనే బిరుదు లభంచ్చంద.ి ఈ క్రరిి పఠన అలవరటటను 
ప్ోా త్్హంిచడానిక్ ిఉదేదశంచ్చన సంవత్్రరల సమిషిట  కృష.ి 
పరెుంకుళం క్రలెం జలాె లోని క్రటాట రకకర 
సమీపంలోని కులక్రకడలోని ఒక చ్చనా గరీ మం. 

రరషట ంీలోని మొదట  పుసిక గరీ మంగర తీరిి దదిేద  ఈ 
పయాత్ాంలో గరీ మంలోని ఒక గంీథాలయం బాపుజీ 

సమరక గంీధాలయం ఎంతో కృష ి చసేంిది. పురరణ 
మలయాళ రచయిత్ ఎం.ట .వరసుదవేన్ నాయర్ ద నిని 
'పుసిక గరీ మం' అని పశాంసంిచారు. 

ల బైరాీ గురంిచ్చ: 
• ల బైరా ీగరీ మం యొకక వివిధ్ మరలలోె  ఉంచ్చన బుక్స షలె్్ 

లు లేదా 'బుక్స న స్ట  లను' ఏరరోటట చయేడం దావరర 
చదవడం పటె అభరుచ్చని పంెప్ ందసిుి ంది. ఎవర నైా 
పుసికశరల నుండ ి పుసిక్రలు తీసుక్యవచుి, వరట ని 
చదవవచుి మరయిు వరట ని తిరగిి ఇచయేొోచు. 

• గరీ మంలో ఇలాంట  పదక్రండు షలె్్ లు ఏరరోటట 
చయేబడా్ యి, మరయిు ఏడు వలేకు పెగైర పుసిక్రలు 
ఏరరోటట చయేబడా్ యి. 

 

ఆంధ్ాపాదశే్ /  త లంగరణ 
 

త లంగరణలో ‘బో నాలు’ ఉత్్వరలు ప్రారంభం క్రనునాాయి 

• ‘బో నలు’ అనదేి పతాి సంవత్్రం త లుగు మాసం ఆషరడం 
లో (జూన్ / జూల లైో వసుి ంద)ి, హలదైరరబాద మరయిు 
సకి్ంిదాాబాద జంట నగరరలోె  మరయిు త లంగరణ 
రరషట ంీలోని క్రనిా ప్రాంతాలలో జరుపుకునే సరంపదాాయ 
జఞనపద పండుగ. బో నలు పండుగను 2014 లో రరషట ంీ 
ఏరోడని త్రువరత్ క్ .చందశాఖేర్ రరవు నతే్ృత్వంలోని 
పభాుత్వం ‘రరషట  ీపండుగ’ గర పకాట ంచ్చంద.ి 

పండుగ గురంిచ్చ: 
• బో నాలు పండుగ హలదైరరబాద మరయిు సకి్ిందాా బాద 

జంట నగరరలోె ని 25 దవేరలయాల వదద  సరంపదాాయ 

‘బో నం’ (భోజనం అని అర్ం) మహాంకల దవేిక్ ి భకుి లు 
సమరిో ంచే  పండగ. 

EWS క్యసం 10% రజిరవేషనెను ఆంధ్ ాపాభుత్వం పకాట ంచ్చంది 
• రరజఞోంగం(103 వ సవరణ) చటటం, 2019 పకా్రరం రరషట  ీ

పభాుత్వంలో ప్రారంభ ప్ో సుట లు మరయిు సరవలోె  
నియామక్రలకు క్రపు సమాజఞనిక్ి మరయిు ఇత్ర 
ఆరిికంగర బలహనీమెనై విభాగరలకు (EWS) 10% 

రజిరవేషనెను ఆంధ్పాదాశే్ పభాుత్వం పకాట ంచ్చంద.ి 10% 

రజిరవేషన్ క్రపులకు బి.సి.క్యటా క్ంిద లేదా EWS క్యటా 
క్ంిద పయాోజనం ప్ ందలేకప్ో వడం మరయిు EWS క్యటా 
అమలు చయేకప్ో వడం వలె ఇపోట వరకు రజిరవేషనె 
పయాోజనాలను క్యలోోయిన ఇత్ర ఓపనె్ క్రంపటిషీన్ 
(OC) విభాగరలకు ఉప్రధి లభసుి ంది. 

10% రిజరవేషన్ గురంిచ్చ : 
• ఎసీ్ , ఎసీట , బ్లసీ రజిరవేషన్  క్టేగరిీలలోక్ ి రరని వరరగ లలో 

ఆరిికంగర వ నుకబడని కుటటంబాలు ఈ రజిరవేషనెకు 
అరుహ లు. కుటటంబ వరరిాక ఆదాయం గరిషటంగర రూ.8 లక్షల 

లోపు ఉండాల. 
• EWS క్టేగరిీ క్ంిద కలోంచ ే పద ి శరత్ం రజిరవేషనెలో 

మరడో వంత్ు ఆ వరరగ లకు చ ందని మహిళలకు 
క్టేాయిసరి రు. అరుహ ల నై వరరకి్ి EWS సరిటఫకి్ ట  జఞర ీచసేర 
అధకి్రరరనిా త్హసలీాద రెకు కలోంచారు. 

• కుటటంబం పరంగర – రజిరవేషన్  క్యరుత్ునా వోక్ిితో ప్రటట, 
వరర ిత్లెదండుా లు, భారో/భరి, 18 ఏళె లోపు వయసునా 
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సో దరులు, పలెిల ఆదాయానిా కూడా పరగిణనలోక్ ి
తీసుకుంటారని పభాుత్వం త లపంిద.ి 

ఆంధ్ ాపదాేశ్ SALT అనే క్రరోకమీానిా పవాశేపెట టంది 
• ఆంధ్పాదాశే్ పభాుత్వ ప్రఠశరలలోె  ప్రాధ్మిక అభోసనను 

మారిడానిక్ ిఆంధ్ ాయొకక అభోసన పరవిరిన (SALT) 

క్రరోకీమానిా ప్రారంభంచ్చంది, ద ని క్యసం పపాంచ బాోంకు 
నుంచ్చ 250 మిలయన్ డాలరె రుణానిా ప్ ందనిద.ి 
ఫ్ౌండషేన్ సూకళెను బలోపరత్ం చయేడం మరయిు 
ఉప్రధాోయులకు శక్షణ మరయిు న పైుణాోల అభవృది్ని 
అందంిచడం ఈ క్రరోకీమం యొకక పధాాన లక్ష్యోలు. 
ఆంధ్పాదాశే్ పభాుత్వ ప్రఠశరల విదాో వోవసిలో 40 లక్షల 
మందకి్ ి పెగైర పలెిలు, దాదాపు 2 లక్షల మంద ి
ఉప్రధాోయులు ఉనాారు. 

 

 

క్రరోకీమం గురుంచ్చ: సరల్ట పె ై పభాుత్వ పత్ంా అభోసన 
ఫలతాలను మరెుగుపరచడానిక్ ి అనకే సవరళెను 
డాకుోమంెట చసేుి ంద.ి 
• వీట లో ప్రఠశరలలోె  అసౌకరరోలు మరయిు పునాద ి

అభోసనపెై దృషిట  , ఉప్రధాోయుల బో ధ్నా న పైుణాోలను 
అప్ గేడీ చయేాల్న అవసరం ఉంది, త్రగత్ులోె  
ఉప్రధాోయ-విదాోరుి ల పరసోర చరోలను 
మెరుగుపరచడం, మరయిు ఆంధ్పాదాశే్ సరటట క్ౌని్ల్ ఆఫ్ 

ఎడుోక్షేన్ రసీరె్ి అండ టెైరనింగ్ (ఎస్ సఇిఆర్ ట ), సరటట 
ఇనిసిటటయోట ఆఫ్ ఎడుోక్షేన్ మనేజే్ మంెట అండ టెైరనింగ్ 

(ఎస్ఐమాట) మరియు డసిిట కీ్సట ఇనిసిటటయోట ఆఫ్ 
ఎడుోక్షేన్ అండ టెైరనింగ్ (డఐిఇట లు) వంట  రరషట  ీసరి యి 
సంసిల సరమరియ అభవృది్  వంట వి ఉనాాయి. 

• ఎప ి సూకల్ ఎడుోక్షేన్ ర గుోలేటరీ మరయిు 
మానిటరంిగ్ కమిషన్ వంట  ప్రఠశరలల పనితీరును 
పరోవకే్ష్ంిచ ే క్రతి్ పరిప్రలనా నిరరమణాలను కూడా 
పభాుత్వం ఏరరోటట చసేోి ంద.ి 

'వ ఎైస్ఆర్ బ్లమా' పథ్క్రనిా ప్రారంభంచ్చన ఆంధ్ా సఎీం 

• ఆంధ్పాదాశే్ ముఖోమంతిా వ ఎైస్ జగన్ మోహన్ ర డి్  క్రతి్ 
మారగదరశక్రలతో 'వ ఎైస్ఆర్ బ్లమా' పథ్క్రనిా 
ప్రారంభంచారు, బ్లమా క్ ెయింలను సులభత్రం 
చయేడానిక్ ి పభాుత్వం నరేుగర మృత్ుల కుటటంబానిక్ ి
బ్లమా మొతాి నిా చ లెసుి ంద.ి వ ఎైస్ఆర్ బ్లమా పథ్కం 
దావరర 1.32 లక్షల కుటటంబాలను ప్ో షంిచడానిక్ ి రరషట  ీ
పభాుత్వం 2021-22 సంవత్్రరనిక్ ి రూ.750 క్యటటె  
క్టేాయించ్చంద.ి గత్ ర ండేళెలో రరషట  ీపభాుత్వం వ ఎైస్ఆర్ 

బ్లమా క్యసం రూ.1307 క్యటటె  ఖరుి చసేంిది. 
బ్లమా కవరజేీలో దశేంలోనే అగసీరి నంలో నిలచ్చన ఆంధ్ ారరషట ంీ 

• పజాలకు బ్లమా కవరజేీ విషయంలో ఆంధ్పాదాశే్  రరషట ంీ 
అగసీరి నంలో నిలచ్చనటటె  నీతి ఆయోగ్  
పకాట ంచ్చంద,ి2020–21క్ి గరనూ దశేవరోపింగర ఏఏ 
రరషరట ీ లోె  ఎంత్మంద ి బ్లమా క్ింద ఉచ్చత్ంగర వ దైోం 
ప్ ందుత్ునాారో జూల ై 13న గణాంక్రలను విడుదల 
చసేంిది. ఈ గణాంక్రల పకా్రరం, ఆంధ్పాదాశే్  రరషట ంీ 
74.60% కవరజేీతో మొదట  సరి నంలో నిలచ్చంద.ి 
పభాుత్వమే పజాల త్రఫున బ్లమా పీామియం చ లెంచడం.. 
అలాగ,ే ఉచ్చత్ వ దైోం అందసిుి ండడంతో ఏప ీ సరరకర్  
దశేంలోన ే అగసీరి నంలో నిలచ్చనటటె  నీతి ఆయోగ్  
పరరొకంద.ి దశేంలో ఏ రరషట ంీలో లేని విధ్ంగర 2,436 రక్రల 

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-testseries/7785/appsc-exam-online-test-series-prime-test-pack-for-appsc-andhra-pradesh-sub-inspector-andhra-pradesh-constable-and-other-state-government-exams


Monthly Current Affairs in Telugu - July 
 

15            www.bankersadda.com       |       Adda247.com/te/       |    www.careerpower.in  |    Adda247 App 

చ్చక్తి్్లను ఆరోగోశ్ర ీ పరధిలిోక్ ి తీసుకువచ్చి, పెైరవటేట 
ఆసోత్ుా లోె  కూడా ఉచ్చత్ంగర చ్చక్ిత్్ చసేరలా ఇనూ్ర న్్  
కంపనెీక్ి పభాుత్వమే బ్లమా పీమాియం చ లెంచ్చ 
అమలుచసేోి ంద.ి 

 
రరషరట ీ ల వరరగీర జఞబితా 

రరషట ంీ శరత్ం 

ఆంధ్పాదాశే్  74.60 

ఛతిీస్ ఘడ  68.50 

త లంగరణ 66.40 

త్మిళనాడు 64.00 

క్రేళ 47.70 

ఒడశిర 47.70 

పశిమబ ంగరల్  33.40 

కరరణ టక 28.10 

గుజరరత్  23.10 

పంజఞబ్  21.20 

ఉతి్రరఖండ  19.50 

రరజసరి న్  18.70 

మధ్ోపదాశే్  17.70 

మహారరషట  ీ 15.00 

జఞరఖండ  13.30 

ఉతి్రపాదశే్  6.10 
 

సఎిం క్ సఆిర్ ‘త లంగరణ దళిత్ బంధ్ు’ ని హుజురరబాద 
నుంచ్చ  ప్రారంభంచనునాారు 
• త లంగరణ ముఖోమంతిా క్  చందాశఖేర్ రరవు క్రతి్ దళిత్ 

సరధకి్రరత్ పథ్క్రనిా ప్రారంభంచనునాారు, 
ఇపుోడు హుజూరరబాద అసంెబె్ల నియోజకవరగం నుండ ి
పెలైట ప్రాతిపదకిన ‘దళిత్ బంధ్ు; అని నామకరణం 

చశేరరు. దళిత్ సరధకి్రరత్ పథ్కంగర పలివరల్న ఈ 
పథ్క్రనిా ఇపుోడు దళిత్ బంధ్ు పథ్కంగర మారరిరు. 
ఈ పథ్కంలో భాగంగర అరుహ ల నై దళిత్ 
కుటటంబాలకు నరేుగర వరర ి ఖాతాలకు రూ.10 లక్షల 
నగదు ఇవవబడుత్ుంద.ి మంజూరు చయేబడ్ మొతాి లు 
అరుహ ల నై లబ్ిదారుల బాోంకు ఖాతాలోె  డిప్రజట 
చయేబడతాయి. 

 

 

 

బాోంక్ంిగ్ & వరణ జోం మరయిు ఆరి్క రంగం 
 

టకె్రాలజీ ఫ్రె ట ఫ్రరం 'ఈ-పజిఎస్'ను ప్రారంభంచ్చన LIC 

• ల ఫై్ ఇనూ్యర న్్ క్రరొోరషేన్ (ఎల్ ఐస)ి "ఇ-పజిఎస్" 
అన ేక్ంేద కాృత్ వ బ్ ఆధారతి్ వర్క ఫ్ోె  ఆధారతి్ ఐట  ఫ్రె ట 
ఫ్రరరనిా ప్రారంభంచ్చంద.ి క్రతి్ టకె్రాలజీ ఫ్రె ట ఫ్రరం, ఇ-
పజిఎస్, అధకి సరి యి బాోంకు ఇంట గేషీన్ తో క్ంేద ాకృత్ 

కల క్షన్ మరయిు పరమంెట అక్ౌంట ంగ్ అందంిచడానిక్ ి
రూప్ ందంిచబడింద.ి ఆటోమేట క్స రకీ్రని్లేషన్ లతో 
అంత్రరయం లేని మరయిు ఇంట గేటీడె బాోంక్ంిగ్ యొకక 
సృజనాత్మక ఫచీరెను అందంిచడానిక్ ి ఇద ి డజి నై్ 
చయేబడింద.ి 
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Wickr అనే అనువరినం ను క్రనుగోలు చసేని అమజెఞన్ 

• క్యవిడ-19 మహమామర ి క్రరణంగర హలబైిడా పని 
వరతావరణాలకు త్రలవ ళుత్ునా వరోప్రరరలు, పభాుత్వ 
సంసిలు మరయిు వోకుి ల క్యసం సురక్ష్తి్మెనై 
కమరోనిక్షేన్ లను అందంిచడానిక్ ి అమజెఞన్ ఒక 
అమరెకిన్ ఇనటంిట మసెరజంగ్ యాప్ 'Wickr'ను 
క్రనుగోలు చసేంిద.ి మసెరజంగ్, వరయిస్ మరయిు 
వీడయిో క్రలంగ్, ఫెలై్ షరరంిగ్ మరయిు సహక్రరంతో 
సరంపదాాయ కమరోనిక్షేన్ సరవలతో అందుబాటటలో లేని 
అధ్ునాత్న భదతాా లక్షణాలతో విక్స ీ అత్ోంత్ 
సురక్ష్తి్మెనై, ఎండ-టట-ఎండ ఎనిరపిెటడ, కమరోనిక్షేన్ 
టకె్రాలజీని అందసిుి ంది. 

Shopsy అన ేయాప్ ను ప్రారంభంచ్చన Flipkart 

• ఎలాంట  పటెటట బడ ిలేకుండా భారతీయులు త్మ ఆన్ ల నై్ 
వరోప్రరరలను ప్రారంభంచడానిక్ ివీలు కలోంచ ేShopsy 

అన ే యాప్ ను Flipkart లాంఛ్ చసేింద.ి Shopsy 

సహాయంతో 2023 నాట క్ ి 25 మిలయనెకు పెగైర ఆన్ 
ల నై్ వోవసరి పకులను ప్రారంభంచాలని Flipkart 

లక్షోంగర పటెటట కుంది. Flipkart విక్ేతీ్లు అందంిచే 15 

క్యటె ఉత్ోత్ుి ల విసిృత్ ఎంపకిను Shopsy 

వినియోగదారులు పంచుక్యగలుగుతారు. 
• ఈ వినియోగదారులు పమాుఖ సో షల్ మీడయిా మరయిు 

మెసరజంగ్ యాప్ ల దావరర సంభావో కసటమర్ లతో 
ఉత్ోత్ుి ల జఞబితా లను పంచుక్యవచుి, వరరి త్రఫున 
ఆర్ర్ లు చయేవచుి మరయిు లావరదవేీలపెై కమిషన్ 
లను సంప్రదంిచవచుి.  

FY21క్ి గరను కర ంట అక్ౌంట (పసాుి త్ ఖాతా) మిగులు ను 
0.9% గర భారత్ నమోదు చసేంిద ి

• రజిర్వ బాోంక్స ఆఫ్ ఇండయిా విడుదల చసేని డేటా 
పకా్రరం, భారత్దశేం 21 వ ఆరిిక సంవత్్రంలో జడపిలిో 

0.9% కర ంట అక్ౌంట(పసాుి త్ ఖాతా) మిగులు నిదనిి 
నివదేంిచ్చంద.ి 20వ ఆరిిక సంవత్్రంలో కర ంట అక్ౌంట 
లోటట 0.9% ఉంద.ి 2019-20లో 157.5 బిలయన్ డాలరె 
నుంచ్చ వరణ జో లోటట 102.2 బిలయన్ డాలరెకు 
కుదంిచడంతో, 2021 ఆరి్క సంవత్్రంలో కర ంట 
అక్ౌంట మిగులుకు క్రరణమయిోంది. భారత్దేశం 17 

సంవత్్రరలలో మొదట సరరగిర కర ంట అక్ౌంట మిగులు 
ను చూసంిద.ి 

SBI యొకక 66వ వోవసరి పక దనిలత్్వం : 1st జూల  ై
• దశేంలోని పురరత్న వరణ జో బాోంకు సరటట బాోంక్స ఆఫ్ 

ఇండియా, SBI జూల  ై 1న త్న 66 సంవత్్రరలు పూరిి 
చసేుకునాందుకు వరరిాక దనిలత్్వరనిా 
జరుపుకుంటోంది. 

• బాోంక్స ఆఫ్ మదాా స్ మిగలిన ర ండు పెసాడి నీ్ బాోంకులు, 
కలకతాి  బాోంకు మరయిు బ ంబాయి బాోంకులో విల్లనం 
చసే ి ఇంపరీయిల్ బాోంక్స ఆఫ్ ఇండయిాను ఏరరోటట 
చసేంిది, ఇది 1955 లో ఈ రోజున సరటట బాోంక్స ఆఫ్  

ఇండియాగర మారంిద.ి 
వ దైుోలకు బాోంక్ంిగ్ పరిషరకరం క్యసం, 'సెలూోట డాకటర్్'ను 
ప్రారంభంచ్చన ICICI బాోంక్స 

• ICICI బాోంక్స వ దైుోల క్యసం భారత్దశేం యొకక అత్ోంత్ 
సమగబీాోంక్ంిగ్ పరషిరకరరలను ప్రారంభంచ్చంద.ి 'సలెూోట 
డాకటర్్' పరరుతో, పరిషరకరం వ దైో విదాోరిి నుండ ిసనీియర్ 
మెడకిల్ కన్ల ట ంట నుండి ఆసుపతి ా లేదా క్ిెనిక్స 
యజమాని వరకు పతాి వ దైుోడకి్ ి కసటమెైజ్్ బాోంక్ంిగ్ 
అదవేిధ్ంగర విలువ ఆధారతి్ సరవలను అందసిుి ంది. 

మే న లకు జఎస్ ట  వసూళుె  రూ.1.33 లక్షల క్యటటె  

• మ ేన లలో వసుి వులు మరయిు సరవర పనుా వసూళుె  
రూ.1,02,709 క్యటటె  వసూలు చశేరయి, ఇద ి వరుసగర 
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రూ.లక్ష క్యటె మారుకను దాట న ఎనిమిదవ న లగర 
నిలచ్చంద.ి క్యవిడ మహమామరి క్రరణంగర అనకే రరషరట ీ లు 
లాక్స డౌన్ లో ఉనాపోట క్ర, అద ేన లలో జఎసిట  ఆదాయం 
కంటల ఈ సరకరణలు 65% ఎకుకవగర ఉనాాయి. 

• మే జఎసిట  వసూళుె  కూడా ఏపిలా్ లో రకి్రరు్  సరి యిలో రూ. 
1.41 లక్షల క్యటె నుండ ి27.6 శరత్ం పడపి్ో యింద,ి ఇద ి
దశేవరోపి పనుా పావశేపటె టన త్రువరత్ అత్ోధకి న లవరర ీ
వసూలు. 

గత్ న లల GST కల క్షన్ జఞబితా: 
ఏపిలా్ 2021: ₹1.41 లక్షల క్యటటె  (అత్ోధకిం) 

మారిి  2021: రూ. 1.24లక్షల క్యటటె . 
ఫబివారి 2021: రూ.1,13,143 క్యటటె  

జనవరి 2021: ₹ 1,19,847 క్యటటె  

సంెటాల్ బాోంక్స, ఇండియన్ ఓవరీ్ స్ బాోంక్స పెైరవటేకీరణకు 
నీతి ఆయోగ్ సఫి్రరసు 
• క్ంేదా బడ ాట లో పకాట ంచ్చన పెైరవటేకీరణలో భాగంగర 

సంెటాల్ బాోంక్స ఆఫ్ ఇండయిా, ఇండయిన్ ఓవరీ్ స్ 
బాోంక్స (ఐఓబ్ల)లో పభాుత్వ వరటాను తొలగంిచాలని నీతి 
ఆయోగ్ సిఫ్రరసు చసేంిద.ి  

• ఆరిిక మంతిా నిరమలా సతీారరమన్ త్న బడ ాట పసాంగంలో, 
2021-22లో ర ండు పభాుత్వ రంగ బాోంకులు (పఎిస్ 
బిలు) మరయిు ఒక సరధారణ బ్లమా సంసిను 
పెైరవటేకీరంిచనునాటటె  పకాట ంచారు. 

• 'ఆత్మనిరభర్ భారత్' క్యసం క్రతి్ పఎిస్ఇ (పబెిక్స సెక్రట ర్ 
ఎంటర్ పెైరజ్) విధానం పకా్రరం, వూోహాత్మక రంగరలలో 
పఎిసుోలను  విల్లనం చయేడం, పెైరవటేకీరించడం లేదా 
ఇత్ర పఎిసుోల అనుబంధ్ సంసిలుగర త్యారు 
చయేాలని సూచ్చంచ ే పనిని నీతి ఆయోగ్ కు 
అపోగంిచారు. 

భారత్దశే MSME రంగ అభవృది్క్  ైసహాయపడంేదుకు 500 

మిలయన్ డాలరె క్రరోకమీానిక్ ి పపాంచ బాోంకు ఆమోదం 
త లపంిద ి
• క్యవిడ-19 సంక్ష్ోభంతో భారగీర పభాావిత్మెనై MSME 

రంగరనిా పునరుజాీవింపజయేడానిక్ ి భారత్దశేం 
దశేవరోపింగర చసేుి నా చొరవకు మదదత్ుగర పపాంచ 
బాోంకు ఎగిాకూోట వ్ డ ైర కటరె బో రు్  500 మిలయన్ డాలరె 
క్రరోకీమాలకు ఆమోదం త లపంిది. MSME రంగం 
భారత్దశే ఆరిిక వోవసికు వ న ాముకగ లాంట ద.ి ఇద ి
భారత్దశే జడపిలిో 30% మరయిు ఎగుమత్ులలో 4%. 

 

2021 లో భారత్ 8.3 శరతానిక్ ివృది్  చ ందుత్ుందని పపాంచ 
బాోంకు అంచనా వసేంిద ి

• పపాంచ బాోంకు భారత్దేశ ఆరిిక వోవసి 2021 లో 8.3 

శరత్ం మరియు 2022లో 7.5 శరత్ం పెరుగుత్ుందని 
అంచనా వసేంిద.ి వరషింగటన్ ఆధారతి్ గోె బల్ రుణదాత్, 

విడుదల చసేని గోె బల్ ఎకనామిక్స ప్రాసెో క్సట్ యొకక 
తాజఞ సంచ్చకలో, భరత్ లో  క్యవిడ-19 ర ండవ దశ 
క్రరణంగర 2020/21 ఆరిిక సంవత్్రం ర ండవ 
అర్భాగంలో, ముఖోంగర సరవలలో చూసని 
క్రరోకలాప్రలలో ఊహించ్చన దానికంటల ఎకుకవ 
పునరుద్రణను బలహనీపరుసుి ందని 
పరరొకనింద.ి2023లో భారత్ 6.5 శరత్ం వృది్  
చ ందుత్ుందని అంచనా వసేుి నాటటె  పపాంచ బాోంకు 
త లపంిది. 

భారత్ పర 2023 వరకు ఐససిి యొకక అధకి్రరకి భాగసరవమి 
అయిోంది . 
• ల ండంిగ్ మరయిు డజిటల్ పరమెంట్ సరట రటప్, భారత్ పర 

అంత్రరా తీయ క్ికీ్ ట క్ౌని్ల్ (ఐససి)ితో అధకి్రరకి 
భాగసరవమి క్రవడానిక్ ి మరడళెే సుద రఘ ఒపోందానిా 
కుదురుికునాటటె  పకాట ంచ్చంది. ఒపోందం పకా్రరం 
భారత్ పర పసారరరనిా మరయిు డజిటల్ ప్రె ట ఫ్రమ్ లలో 
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అసో సయిిషేన్ ను ప్ోా త్్హసిుి ంది, అలాగ ే 2023 వరకు 
అనిా ఐససిి ఈవ ంటెలో వదేకి-బాా ండ యాక్ిటవషేనెను 
అమలు చసేుి ంది. 

ఆర్ బిఐ 14 బాోంకులపె ైదావో జరమిానా విధంిచ్చంది 
• ఎన్ బిఎఫ్ సలికు రుణాలు ఇవవడం సహా వివిధ్ 

నియంత్ణా నిబంధ్నలను ఉలెంఘంిచ్చనందుకు ఎస్ బిఐ, 

బాోంక్స ఆఫ్ బరోడా, ఇండస్ఇండ బాోంక్స, బంధ్న్ బాోంక్స 
మరయిు మరో 10 రుణదాత్లపెై ఆర్ బిఐ జరిమానాలు 
విధంిచ్చంది . 14 బాోంకులకు విధంిచ్చన జరమిానా మొతి్ం 
రూ .14.5 క్యటటె , బాోంక్స ఆఫ్ బరోడాకు గరషిటంగర రూ  .2 

క్యటె జరమిానా . 
కచ్ లో భారత్దేశపు అతిపదెద  సౌర విదుోత్ ప్రరుకను 
నిరమించనునా NTPC 

• భారత్దశేపు అతిపదెద  విదుోత్ జనరేటర్ అయిన NTPC 

లమిటడె, గుజరరత్ లోని ఖవరడాలోని రరన్ ఆఫ్ కచ్ 
ప్రాంత్ంలో దశేం యొకక ఏక్ కై అతిపదెద  సౌర క్రంతివిపడీన 
ప్రాజ కుట (solar photovoltaic project)ను 
నిరమించడానిక్ ిసద్ింగర ఉంద.ి సో లార్ పవర్ ప్రర్క 4.75 

గగిరవరట (Gw) / 4750 మెగరవరటె సరమర్యం కలగ ి
ఉంటటంది. NTPC’s renewable energy arm, NTPC 

Renewable Energy (NTPC-REL) దావరర ఈ ప్రాజ క్సట 
నిరమించబడుత్ుంద.ి 

బాోంక్స ఆఫ్ మహారరషట  ీనాబార్్ తో MoU చసేుకుంద ి

• మహారరషటలీో ప్రాధానోతా రంగ రుణాలతో ముడపిడ ిఉనా 
అభవృది్  క్రరోకమీాలను పెంచడానిక్ి బాోంక్స ఆఫ్ 
మహారరషట  ీనషేనల్ బాోంక్స ఫర్ అగికీలిర్ అండ రూరల్ 
డ వలప్ మంెట (నాబార్్)తో అవగరహనఒపోందం 
(ఎంఒయు)పె ై సంత్కం చసేంిది. సంసరి గత్ రుణాలు 
మరయిు క్రనసరగుత్ునా అభవృది్  చొరవ యొకక 
ఏక్రకరణ దావరర గరీ మీణ శేయీసు్ను పెంప్ ందంిచడానిక్ ి
ఉపయోగపడుత్ుంది. 

• ర తై్ులు, ర తై్ు ఉత్ోతిిదారుల సంసిలు, ఉమమడ ిబాధ్ోత్ 
బృందాలు, సవయం సహాయక బృందాలు, గరీ మీణ 

కళాక్రరులు, నతే్ క్రరమికులు, అగి ీపీనాూోర్్, అగిీ సరట ర్ట-
అప్ లు, సూక్షమ, చ్చనా మరయిు మధ్ోత్రహా సంసిల 
పయాోజనం క్యసం ఉమమడ ి క్రరోకీమాలను ఈ 
ఎమ్ఒయు దావరర అందంిచనునాారు. 

“FEDDY” ను ప్రారంభంచ్చన ఫడెరల్ బాోంక్స 

• ఫడెరల్ బాోంక్స ఎపుోడ నైా బాోంక్ింగ్ సంబంధతి్ 

పశాాలతో వినియోగదారులకు సహాయం చయేడానిక్ ి

ఆరిటఫషియిల్ ఇంటలెజ న్్-శక్ిితో పనిచసేర వరుివల్ 

అససిెటంట “FEDDY” ను ప్రారంభంచ్చంది. ఇలాంట  AI- 

శక్ిితో పనిచసేర వరుివల్ అససిెటంటటె  చాలా మంద ిత్మ 

వ బ్ సెటై లో మాత్మాే అందుబాటటలో ఉండగర, FEDDY ని 

అల క్ర్, గరగుల్ అససిెటంట మరయిు వరటా్ప్ దావరర 

యాక్ ్ స్ చేయవచుి. ఇది గరగుల్ బిజన స్ 

మెసరజంగ్ లో విల్లనం చయేబడంిది, ఇద ి ఒక భారతీయ 

బాోంక్స చతే్ మొదట ద.ి ద ని దావరర వోకుి లు క్వేలం సలె్ల్ 

తీసుక్యవడం దావరర త్మ ఖాతాలను త రవవచుి 

మరయిు ఫడెరల్ 24 × 7, ఇది బాోంకుకు వీడయిో క్రల్ 

దావరర ఖాతాలను త రవడం సరధ్ోపడుత్ుంద.ి 

హలదైరరబాద లో  గోె బల్ సెంటర్ ను ప్రారంభంచ్చన గోల్్ మన్ 
సరచ్్ 

• బాోంక్ంిగ్ మరయిు ఫెనైానాియల్ సరవీససె్ మజేర్, గోల్్ 
మన్ సరచ్్ భారత్దశేంలో ఇంజనీరంిగ్ మరయిు వరోప్రర 
ఆవిషకరణల క్యసం త్న పపాంచ క్ంేదాా నిా విసిరంిచడంలో 
భాగంగర హలదైరరబాద లో ఒక క్రతి్ సదుప్రయానిా 
ప్రారంభంచ్చంది. బాోంక్ంిగ్ మరయిు ఆరిిక సరవలకు 
హలదైరరబాద క్రలక పటెటట బడ ి గమోసరి నంగర అభవృది్  
చ ందుత్ునాద.ి 

• క్రతి్ క్రరరోలయంలో సంవత్్రం చ్చవరి నాట క్ ిసుమారు 
800 మంద ి ఉంటారు మరయిు 2023 నాట క్ి  2500 
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మందకి్ి పెగైర పరెుగుతారు. క్రతి్ క్రరరోలయం 
ఇంజనీరంిగ్, ఫెనైాన్్, మానవ మరలధ్న నిరవహణ, 

మరయిు వినియోగదారుల బాోంక్ంిగ్ కు మదదత్ు, 

మరయిు డజిటల్ బాోంక్ంిగ్, కృతిామ మధే్సు్ మరయిు 
మెషని్ ల రిా ంగ్ ప్రాంతాలోె  పతాేోకత్ను కలగ ిఉంటటంద.ి 

 

అదనపు సమాచారం:  
• సిఎస్  ఘోష్ ను బంధ్న్ బాోంక్స ఎండిగర తిరిగి 

నియమించడానిక్ి ఆర్ బిఐ అనుమతి ఇచ్చింది.

 

ఒపోందాలు 
 

బ క్రరోలోని అంత్రరా తీయ క్ికీ్ ట సరటడయిం క్యసం JSCA, SAIL-

BSL అవగరహన ఒపోందం కుదురుికునాాయి 

• జఞరఖండ సరటట క్ికీ్ ట అసో సయిిషేన్ (JSCA) బో క్రరో 
నగరంలో అంత్రరా తీయ క్ిీక్ ట సరటడయిం నిరరమణం క్యసం 
SAIL బ క్రరో సీటల్ ప్రె ంట (BSL) తో అవగరహన ఒపోందం 
కుదురుికుంద.ి సరటడయిం సద్ిమెనై త్రరవత్, జఞరఖండ లో 
జంషడెూోర్ మరయిు రరంచ్చ త్రువరత్ అంత్రరా తీయ 
క్ికీ్ ట సరటడయిం ఉనా మరడవ నగరంగర బ క్రరో 
అవత్రసిుి ంది. 

• బ క్రరోలోని బలదహి్ ప్రాంత్ంలో అంత్రరా తీయ క్ికీ్ ట 
సరటడయిం నిరరమణం క్యసం బ క్రరో సీటల్ ప్రె ంట త్న 
భరమిలో 20.17 ఎకరరలను 33 సంవత్్రరల ప్రటట 
JSCA కు బదలి్ల చసేర ల్లజు ఒపోందం ఈ అవగరహన 

ఒపోందం. పతాిప్రదతి్ సరటడయిం కూడా SAIL టౌన్ షపి్ 
లో నిరమించ్చన మొదట  సరటడయిం అవుత్ుంద.ి 

భారత్ నావిక్రదళం క్యటక్స మహీందాా తో అవగరహన ఒపోందం 
కుదురుికుంద ి

• భారత్ నావిక్రదళం క్యటక్స మహీందాా తో త్న 
ఉదోోగులందరకి్ర జీత్ం ఖాతాల క్యసం ఒక అవగరహన 
ఒపోందం కుదురుికుంద.ి మెరుగ నై క్రంపిెమెంటర ీ
పర్నల్ యాక్ి్ డ ంట ఇనూ్ర న్్ కవర్, పలెిలకు పతాేోక 
విదాో పయాోజనం మరయిు వోక్ిిగత్ రుణాలు, గృహ 
రుణాలు మరయిు క్రరు రుణాలపెై ఆకరాణయీమెనై రటేటె  
మరయిు జీరో ప్రాససెంిగ్ ఫీజులు వంట  పతాేోక వేత్న 
ఖాతా పయాోజనాలను బాోంక్స భారత్ నావిక్రదళానిక్ ి
అందసిుి ందని నివదేంిచ్చంద.ి 

 

విజఞా నము మరయిు సరంక్తేికత్ 
 

మెకై్యీ సరఫ్టట  అధకి్రరకింగర విండోస్ 11 ను విడుదల చసేంిద ి

• మెైక్యీ సరఫ్టట త్న క్రతి్ విండోస్ ఆపరటే ంగ్ ససిటమ్ 'విండోస్ 
11'ను అధకి్రరికంగర ప్రారంభంచ్చంది. ద నిని విండోస్ 
యొకక "త్దుపర ి త్రం"గర పలిుసరి రు. పసాుి త్ తాజఞ 
విండోస్ ఆపరటే ంగ్ ససిటమ్ 'విండోస్ 10' జూల  ై2015 లో 
విడుదల చేశరరు దాదాపు ఆరు సంవత్్రరల  త్రువరత్ 
క్రతి్ వ రాన్ వచ్చింద.ి విండోస్ 11 పతాేోకమెనైద ి
ఎందుకంటల ఇది వినియోగదారుల కు ఒక క్రతి్ ఇంటరే్ స్, 

క్రతి్ విండోస్ సోట ర్, మరయిు సెంటర్-అల న్ై్ టాస్క బార్ 

మరయిు సరట ర్ట బటన్ తో సహా పనితీరుకు 
మెరుగుదలలపెై దృషిట  పటె టంద.ి 

విండోస్ 11 యొకక క్రలక ఫచీరుె : 
• ఇది అమజెఞన్ యొకక యాప్ సోట ర్ దావరర ఆండాా యిడ 

యాప్ లను వరడుక్యవడానిక్ ి వీలు కలోసుి ంద.ివిండోస్ 
11 యొకక పతాేో క ఫచీరెలో ఇద ిఒకట . ఇద ిటచ్ మోడ 
లో కూడా మరెుగరగ  పనిచసేుి ంది. 

• విండోస్ 11 ఆపరటే ంగ్ ససిటమ్ (OS) 2021 చ్చవరలిో 
విండోస్ 10 వినియోగదారులకు ఉచ్చత్ అప్ గేడీ దావరర 
అందుబాటటలోక్ ిరరనుంది. 
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• విండోస్ 11 OS ర ండు లేదా అంత్కంటల ఎకుకవ క్యరుె  
మరయిు 1గగిరహలర్జ ్ లేదా అంత్కంటల ఎకుకవ క్రె క్ంిగ్ 
వగేరనిా కలగ ిఉనా PCలపె ైపనిచసేుి ంద.ి 

• ఇంటెల్ యొకక ఆరవ మరయిు ఏడవ త్రం ప్రాససెరెను 
కలగి ఉనా PCలు విండోస్ 11 ను ఉపయోగంిచడానిక్ ి
వీలుపడదు. 

ఒడశిర తీరంలో ‘Agni P’ బాలసిటక్స క్ష్పిణ ని విజయవంత్ంగర 
పరకీ్ష్ంిచ్చన DRDO 

• బాలాసో ర్ లోని ఒడశిర తీరంలోని డాకటర్ ఎ.పి.జ  అబుద ల్ 
కలాం ద వపం నుంచ్చ క్రతి్ త్రం అణు సరమరియం కలగని 
బాలసిటక్స క్ష్ిపణ  " Agni P (పెైరమ్)"ను డఫినె్్ రసీరె్ి 

అండ డ వలప్ మంెట ఆరగన జైషేన్ (DRDO) 

విజయవంత్ంగర పరకీ్ష్ంిచ్చంద.ి డఫినె్్ రసీరె్ి అండ 
డ వలప్ మెంట ఆరగన జైేషన్ (DRDO) అధకి్రరుల పకా్రరం, 

అగిా -పెైరమ్ అనదే ిఅగిా  త్రగతి క్ష్పిణుల యొకక క్రతి్ 
త్రం అధ్ునాత్న రూప్రంత్రం. 

Agni P గురంిచ్చ: 

• Agni P (పెైరమ్) అనదే ిఅగిా  త్రగతి క్ష్పిణుల నుండి క్రతి్ 
త్రం అధ్ునాత్న రూప్రంత్రం. ఇద ి 1,000 నుంచ్చ 
2,000 క్ిలోమీటరె మధ్ో శేణీ  సరమరరి యనిా కలగ ిఉనా 
క్రోనిసటర్్ ఉపరతి్లం నుంచ్చ ఉపరతి్ల బాలసిటక్స క్ష్ిపణ . 

 

సమావశేరలు 
 

G20 ఆరి్క మంత్ుా ల సమావశేంలో ప్రలగగ నా నిరమల 

సతీారరమన్ 

• ఇటాలయన్ పెసాడి నీ్ ఆధ్వరోంలో జరగిిన మరడవ జ 
20 ఆరిిక మంత్ుా లు, సంెటాల్ బాోంక్స గవరార్్ 
సమావశేంలో క్ంేదా ఆరిిక, క్రరొోరటే వోవహారరల 
మంతి ా నిరమలా సతీారరమన్ వరుివల్ విధానంలో 
ప్రలగగ నాారు   .ర ండు రోజుల  సమావశేంలో పపాంచ ఆరిిక 
నషరట లు మరయిు ఆరోగో సవరళుె , క్యవిడ -19 
మహమామర ి నుండ ి క్యలుకునే విధానాలు, అంత్రరా తీయ 
పనుాలు, సిిరమెనై ఆరిిక మరియు ఆరిిక రంగ 
సమసోలతో సహా పలు అంశరలపె ైచరిలు జరగిరయి . 

పపాంచ విశవవిదాోలయాల సదసు్ 2021 ను ప్రారంభంచ్చన 
భారత్ ఉపరరషటపీతి శ్ర ీఎం  .వ ంకయో నాయుడు 
• భారత్ ఉపరరషటపీతి శ్ర ీఎం. వ ంకయో నాయుడు పపాంచ 

విశవవిదాోలయాల సదసు్(World Universities 

Summit) ను ముఖో అతిథగిర ప్రారంభంచ్చ 
పసాంగంిచారు. క్ంేద ావిదో, న పైుణో అభవృది్  శరఖ మంతి ా
శ్రీ ధ్రమేంద ాపధాాన్ కూడా ఈ సదసు్లో పసాంగించారు. 
హరరోనాలోని సో నిపట వదద ఉనా ఓ.పి. జందాల్ గోె బల్ 
విశవవిదాోలయం ఈ సదసు్ను నిరవహంిచ్చంద.ి 

• శఖరరగ ీ సమావశేం నపేధ్ోం : “Universities of the 

Future: Building Institutional Resilience, Social 
Responsibility and Community Impact”. పపాంచ 
విశవవిదాోలయాల సదసు్ 2021 ఉనాత్ విదాోసంసిలు 
సంసరి గత్ సిితిసరి పకత్, సరమాజక బాధ్ోత్ మరయిు 
సమాజ పభాావం పటె వరర ిదృషిటని మరయిు నిబద్త్ను 
బలోపరత్ం చయేగల మారరగ లపెై ఉదేదశపూరవకంగర 150 

మంద ి ఆలోచనా నాయకులను ఒక వదేకిగర 
తీసుకువచాియి. 
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రక్షణ రంగం 
 

భారత్దశేపు మొటటమొదట  సవదేశ్ర ఎయిర్ క్రీ ఫ్టట క్రోరయిర్ 
2022లో ప్రారంభంచనునాారు 
• 2022 నాట క్ ిభారత్దశేపు మొటటమొదట  సవదేశ్ర విమాన 

వరహక నౌక (IAC-I)ను నియమించాలని యోచ్చసుి నాటటె  
క్ంేదా రక్షణ మంతి ా రరజ్ నాథ్ సంిగ్ త లయజశేరరు. 
ఒకసరరి  పవాసేపటె టన త్రువరత్, క్రోరయిర్ భారత్దశేం 
యొకక మొదట  విమాన వరహక నౌక జఞా పక్రరిం ఐ.ఎస్ 
విక్రీ ంత్ గర పునరరామకరణం చయేబడుత్ుంది. 

 

IAC-1 గురంిచ్చ: 
• IAC-1 క్రోరయిర్ ను క్రేళలోని క్రచ్చిన్ షపి్ యార్్ 

లమిటడె (సఎిస్ ఎల్)లో పభాుత్వ-పెైరవటే భాగసరవమోం 
క్ంిద నిరమిసుి నాారు. 

• ఇది డజి నై్ నుండి, నిరరమణంలో ఉపయోగంిచే ఉకుక 
వరకు, క్రలక ఆయుధాలు మరయిు సనెా్రె వరకు 
దాదాపు 75 శరత్ం దేశ్రయ పరకిరరలను కలగి ఉంటటంద.ి 

• ఐఎస-ి1 నవేీలోక్ి పవాశేంచడానిక్ి ముందు వివిధ్ సముద ా
పయాోగరలను చయేనునాారు. 

• విక్రీ ంత్ 262 మీటరె (860 అడుగులు) ప్ డవు మరయిు 
62 మీటరె (203 అడుగులు) వ డలుో, మరయిు 
సుమారు 40,000 మెట కా్స టనుాల  వరకు ఆధ్ునీకరణ 
చ ందింద.ి 

భారత్దశేపు మొటటమొదట  సవదశే్ర డోాన్ డఫినె్్ డోమ్ 
'ఇందజాఞల్' ను అభవృది్  చసేని  గ నీే రోబో ట క్స్ 

• భారత్దశేపు 1వ సవదేశ్ర డోాన్ డఫినె్్ డోమ్ 'ఇందజాల్'ను 
హలదైరరబాద కు చ ందని గ నీ ేరోబో ట క్స్ అభవృది్  చసేంిద.ి 
కంపనెీ పకా్రరం, డోాన్ డిఫనె్్ డోమ్ - 'ఇందజాల్' వ మైానిక 
బ దరిింపులకు వోతిరకేంగర 1000-2000 చదరపు 
క్లిోమీటరె ప్రాంతానిా సవయంపతాిపతిితో రక్ష్ించగల 
సరమరరి యనిా కలగ ి ఉంది. మానవరహతి్ వ ైమానిక 

వరహనాలు (యుఎవిలు), మరయిు లో-రరడార్ క్రీ స్ 
సకె్షన్ (ఆర్ సఎిస్) లక్ష్యోలు వంట  వ మైానిక 
బ దరిింపులను అంచనా వేయడం మరయిు 
వోవహరంిచడం దావరర ఇద ిఈ ప్రాంతానిా రక్ష్సిుి ంద.ి 

 

అమరెకి్ర భారత్ కు మరడు ఎంహలచ్-60 'రోమియో' మల్లట రోల్ 
చాపరెను అపోగంిచనుంద.ి 
• జూల లైో అమరెకి్ర మరడు MH-60 రోమియో 

హలలక్రపటరెను నావిక్రదళానిక్ ి అపోగించనునా 
నపేథ్ోంలో భారత్ నౌక్రదళం త్న మొదట  బహుళ ప్రత్ ా
హలలక్రపటరెను అందుక్యనుంద.ి వచేి  ఏడాద ి జూల లైో 
భారత్దశేరనిక్ ి చేరుక్యనునా హలలక్రపటరెపెై శక్షణ క్యసం 
భారతీయ పెలైటె మొదట  బాోచ్ కూడా అమరెకి్రకు 
చరేుకునాారు. 2020 లో లాక్స హడీ మారిటన్ నుండి 24 

ఎంహలచ్-60 రోమియో హలలక్రపటరెను క్రనుగోలు 
చయేడానిక్ ిభారత్దశేం మరయిు అమరెకి్ర 16,000 క్యటె 
రూప్రయలకు పెైగర ఒపోందం కుదురుికునాాయి.  

రోమియో గురంిచ్చ: 
• 24 ఎంహలచ్-60 రోమియోలు మల్లట మోడ రరడారుె  

మరయిు న టై-విజన్ పరకిరరలతో ప్రటట హలల్ ఫెరై్ 
క్ష్పిణులు, టార ో డోలు మరయిు ఖచ్చిత్మెనై మారగదరశక 
ఆయుధాలతో సరయుధ్ంగర ఉంటాయి. 

• హలలక్రపటరుె  యుద్నౌకలు, డిసరట ీ యరుె , కూీ యిజరుె  
మరయిు విమాన వరహక్రల నుండ ి పనిచసేరలా 
రూప్ ందంిచబడా్ యి. 

• జలాంత్రరగ ములను వేటాడడం అదవేిధ్ంగర ఓడలను 
పడగొటటడం మరయిు సముదాంలో శోధ్న మరయిు 
సహాయక చరోలు నిరవహంిచడానిక్ ి చాపరుె  
రూప్ ందంిచబడా్ యి. 
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భారత్ నౌక్రదళం మరడు ALH MK III అధ్ునాత్న ల టై 
హలలక్రపటరెను సమకూరుికుంద.ి 
• భారత్ నౌక్రదళం దశే్రయంగర నిరమించ్చన మరడు 

అధ్ునాత్న ల టై హలలక్రపటరెను ALH MK IIIలను త్మ 
నౌక్రదళంలో చరేిి ంది. ఈ హలలక్రపటరెను 
విశరఖపటాంలోని ఇండియన్ నేవల్ సరటషన్ (ఐఎన్ఎస్) 
డగేరలో హంిదుసరి న్ ఏరోనాట క్స్ లమిటడె నిరమించ్చంది. 

• ఈ హలలక్రపటరెలో ఆధ్ునిక రరడార్ మరియు ఎలక్యటా -
ఆపిటకల్ పరకిరరలు ఉనాాయి. ఇద ి రరతి ా కూడా శోధ్న 
మరయిు సహాయక చరోలు చయేడానిక్ ి వరరకి్ ి వీలు 
కలోసుి ంద.ి తీవా అసవసిత్కు గుర నై రోగులను ఎయిర్ 
లఫ్టట చయేడానిక్,ి తొలగంిచడానిక్ ి వీలుగల వ దైో 
ఇంటనెి్వ్ క్రే్ యరనిట (ఐసయిు)తో కూడా 
అమరిబడంిది. ఇద ి పో్ ల్లసు మిషనెను కూడా 
చపేటటగలదు. 

అండమాన్ సముదంాలో ఇండో-థాయ్ CORPAT ప్రారంభం 

• ఇండియా-థాయ్ లాండ క్యఆరి్నటేడె పటెోా ల్ (ఇండో -
థాయ్ CORPAT) యొకక 31వ ఎడషిన్ జూన్ 09, 

2021న అండమాన్ సముదంాలో ప్రారంభమెంైద.ి భారత్ 
నౌక్రదళం మరయిు రరయల్ థాయ్ నావిక్రదళం మధ్ో 
మరడు రోజుల సమనవయ గసీిని 09 నుండ ి 11 జూన్ 
2021 వరకు నిరవహసిుి నాారు. భారత్ వ పైు నుండి, 
దశే్రయంగర నిరమించ్చన నావల్ ఆఫ్ షో ర్ పటెోా ల్ నౌక, 

ఇండియన్ నావల్ షపి్ (INS) సరరుో ప్రలగగ ంటోంద ి
మరయిు థాయ్ లాండ నౌక్రదళానిక్ ి చ ందని HTMS 

క్రీ బ్ల ర ండు నౌక్రదళాల నుండ ి డోరిాయర్ మారటిెమై్ 
పటెోా ల్ ఎయిర్ క్రీ ఫ్టట  తో ప్రటట CORPAT లో ప్రలగగ ంటోంద.ి 

క్రరోట గురించ్చ: 
• CORPAT వరోయామం 2005 నుండ ి ర ండు 

నావిక్రదళాల మధ్ో, వరర ి అంత్రరా తీయ మారిటెమై్ 
బౌండరీ ల నై్ (IMBL) వ ంట జరుగుతోంద.ి 

• క్రరిో ట నౌక్రదళాల మధ్ో అవగరహన మరయిు పరసోర 
క్రరోకలాప్రలను నిరమిసుి ంద ి మరయిు చటటవిరుద్మెనై 
నివదేంిచబడని అనియంతితా్ (IUU- Illegal 

Unreported Unregulated) ఫషింిగ్, మాదకదవారోల 
అకమీ రవరణా, సముద ా ఉగవీరదం, సరయుధ్ దోపడి ీ
మరయిు పెరైసీ వంట  చటటవోతిరకే క్రరోకలాప్రలను 
నిరోధంిచడానిక్ ి మరయిు అణచ్చవయేడానిక్ ి చరోలను 
అభవృది్  చసేుి ంద.ి 

 

DRDO, MPATGM ను విజయవంత్ంగర పరకీ్ష్ంిచ్చంద ి

• డఫినె్్ రసీరె్ి అండ డ వలప్ మెంట ఆరగన జైషేన్ (DRDO) 

దశే్రయంగర అభవృది్  చసేని మరడవ త్రం Man-

Portable Antitank Guided Missile 
(MPATGM) ను  విజయవంత్ంగర పరకీ్ష్ంిచ్చంద.ి క్ష్పిణ ని 

థ్రమల్ సెటై తో అనుసంధానించబడని మాోన్-ప్ో రటబుల్ 
లాంచర్ నుండ ి పయాోగించారు మరయిు అనిా మిషన్ 
లక్ష్యోలు విజయవంత్మయాోయి. MPATGM ను భారత్ 
సెనైోం యొకక ప్ో రరట సరమరరి యలను బలోపరత్ం 
చయేడానిక్ ిద నిని అభవృది్  చసేుి నాారు. 

DRDO, Akash-NG క్ష్ిపణ ని విజయవంత్ంగర పరకీ్ష్ంిచ్చంది 
• డఫినె్్ రసీరె్ి & డ వలప్ మెంట ఆరగన జైషేన్ (DRDO) 

ఒడశిర తీరంలో ఇంట గేటీడె టసె్ట  రంేజ్ (ITR) నుండ ినూో 
జనరషేన్ ఆక్రష్ క్ష్ిపణ ని (Akash-NG) విజయవంత్ంగర 
పరకీ్ష్ంిచ్చంది. ఆక్రష్ క్ష్పిణ  వోవసిను పధాాన రక్షణ 
పరశిోధ్న సంసి యొకక ఇత్ర విభాగరలతో కలస ి
హలదైరరబాద లోని DRDO యొకక పయాోగశరలలో 
అభవృది్  చసేంిద.ి 

• Akash NG – surface-to-air missile, ఇది 60 

క్లిోమీటరె దూరంలో ఉనా లక్ష్యోలను తాక్ి, మాక్స 2.5 

వరకు వేగంతో పయాాణ ంచగలదు. ఎలక్యటా -ఆపిటకల్ టాా క్ంిగ్ 

ససిటమ్్, రరడార్ మరయిు టలెమటెీ ా వంట  అనకే 

పరోవకే్షణ విధానాలను DRDO ఉపయోగంిచ్చంద.ి 

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


Monthly Current Affairs in Telugu - July 
 

23            www.bankersadda.com       |       Adda247.com/te/       |    www.careerpower.in  |    Adda247 App 

 

పుసిక్రలు మరయిు రచయిత్లు 
 

'1232 క్ి.మీ: ద ిలాంగ్ జరీా  హోమ్' అన ేపుసిక్రనిా రచ్చంచ్చన 
వినలద క్రపిా. 
• చ్చత్నాిరరమత్ వినలద కపిా రరసని ‘1232 క్ి.మీ: ది లాంగ్ 

జరీా హోమ్’ అన ేక్రతి్ పుసికం బ్లహార్ నుండి ఏడుగురు 
వలస క్రరిమకుల పయాాణానిా వివరసిుి ంది, వరరు 
సెకై్ిళళలో ఇంట క్ ి తిరగిి వ ళెడానిక్  ై త్మ పయాాణం 
ప్రారంబించ్చ, ఏడు రోజుల త్రువరత్ వరర ి గమోసరి నానిక్ ి
చరేుకునాారు. ఈ పుసిక్రనిా హారోర్ క్రలన్్ 
పచాురించ్చంద.ి మారిి  2020 లో దశేవరోపి లాక్ౌ్ న్ వలన 
వలేాది మంద ి వలస క్రరమికులు క్రలనడకన వలేాద ి
క్లిోమీటరె దూరం 

• పయాాణ ంచ్చ త్మ స ంత్ గరీ మాలకు ఎలా చరేుకునాారో 
రచయిత్ వివరంిచారు .   

‘పల ె కు పటాట భషరకం’ అన ే పుసిక్రనిా భారత్ ఉప్రధ్ోక్షుడు 
ఎం  .వ ంకయో నాయుడు విడుదల చశేరరు 
• మాజీ ఉప్రధ్ోక్షుడు యలమంచ్చల శవరజీ రచ్చంచ్చన 

‘పల ె కు పటాట భషరకం’ అన ేపుసిక్రనిా భారత్ ఉప్రధ్ోక్షుడు 
ఎం. వ ంకయో నాయుడు విడుదల చశేరరు. ఈ పుసికం 
గరీ మీణ భారత్దేశం మరయిు వోవసరయం ఆధారంగర 
రూప్ ందంిచబడింద.ి ఉపరరషటపీతి మాటాె డుత్ూ 

"గరీ మాలు మరయిు వోవసరయం అంత్రగత్ంగర 
అనుసంధానించబడ ిఉనాాయని, మన గరీ మాలకు ‘గరీ మ 
సవరరజోం’ తీసుకురరవడానిక్ి మమేు వరర ి సమసోలను 
సమగంీగర పరషికరిసరి ం  అని అనాారు. 

 

నియామక్రలు 
 

CBI సెోషల్ డ రై కటర్ గర పవాీణ్ సినాహ  నియామకం 

• సంెటాల్ బరోరో ఆఫ్ ఇన వసిటగషేన్ (CBI) పతాేో క డ రై కటర్ గర 

పవాీణ్ సనిాహ  నియామక్రనిక్ ిక్బేిన ట నియామక్రల కమిట ీ

(ACC) ఆమోదం త లపంిద.ి ఏజ నీ్లో డ రై కటర్ త్రువరత్ 

సెో షల్ డ రై కటర్ ర ండో  సనీియర్-మోస్ట ప్ జషన్. 

• గత్ మరడు సంవత్్రరల నుండి ఈ పదవి ఖాళీగర ఉంద ి

మరయిు ఇంత్కు ముందు రరక్షే్ ఆసరి నా చతే్ 

నిరవహంిచబడంిది. సనిాహ  గుజరరత్ క్డేర్ నుండి 1988 

బాోచ్ కు చ ందని IPS అధకి్రరి మరయిు ద నిక్ ిముందు, 

అత్ను CBIలో అడషినల్ డ రై కటర్ గర నియమించబడా్ డు. 

క్రతి్ ఐఎఎఫ్ వ సై్ చీఫ్ గర ఎయిర్ మారాల్ వివకే్స రరమ్ చౌదరి 
• ఎయిర్ మారాల్ హరిాత్ సంిగ్ అరోరర త్రరవత్ ఎయిర్ 

మారాల్ వివకే్స రరమ్ చౌదర ిభారత్ వ మైానిక దళం క్రతి్ 
వ సై్ చీఫ్ గర బాధ్ోత్లు చపేటటనునాారు. ఎయిర్ మారాల్ 
చౌదర ిపాసుి త్ం ఐఎఎఫ్ యొకక వ సటనీ్ ఎయిర్ కమాండ 
(డబుె యఎస)ి కమాండర్-ఇన్-చీఫ్ గర పనిచసేుి నాారు, 
ఇది సునిాత్మెనై లడఖ్ సకె్రట ర్ తో ప్రటట ఉతి్ర 
భారత్దశేంలోని వివిధ్ ఇత్ర ప్రాంతాలోె  దశే వ మైానిక 
సిలం యొకక భదతా్ను చూసుకుంటటంద.ి ఎయిర్ మారాల్ 
అరోరర సరవీస్ నుంచ్చ రటిెరై్ అయాోరు మరయిు ఎయిర్ 
మారాల్ చౌదర ి క్రతి్ అసెనై్ మెంట బాధ్ోత్లు చపేటలట  
అవక్రశం ఉంది. 

ఆర్ బ్లఎల్ బాోంక్స కు  విశవవీర్ అహుజఞను ఎండగిర తిరగి ి
నియమించడానిక్ ిఆర్ బిఐ ఆమోదం త లపంిద.ి 
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• జూన్ 30, 2021 నుంచ్చ  ఒక సంవత్్రం ప్రటట ఆర్ బిఎల్ 
బాోంక్స మనేజేంగ్ డ రై కటర్ మరయిు సఇిఒగర విశవవీర్ 
అహుజఞ నియామక్రనిక్ ి రజిర్వ బాోంక్స ఆఫ్ ఇండియా 
ఆమోదం త లపంిద.ి అత్ను జూన్ 30, 2010 నుండి ఆర్ 
బిఎల్ బాోంక్స మనేజేంగ్ డ రై కటర్ మరియు సఇిఒగర 
ఉనాాడు. ఆర్ బిఎల్ బాోంక్స కు ముందు, అహుజఞ 
భారత్దశేంలోని బాోంక్స ఆఫ్ అమరెకి్ర,ఇండయిాక్ ి

మేనజేంగ్ డ రై కటర్ మరయిు సఇిఒగర ఉనాారు. 
 

 

పపాంచ బాోంకు విదాో సలహాదారునిగర రంజత్ సంిహ్ దసిలే 
నియామకం 
• రంజత్ సంిహ్ దసిరలే జూన్ 2021 నుంచ్చ జూన్ 2024 

వరకు పపాంచ బాోంకు విదాో సలహాదారుగర 
నియమిత్ులయాోరు. 2020లో గోె బల్ టచీర్ అవరరు్  
ప్ ందిన తొల భారతీయుడు ఆయన, ఇపుోడు 2021 

మారిి లో పపాంచ బాోంకు ప్రారంభంచ్చన క్యచ్ ప్రాజ క్సట పె ై
పనిచయేనునాారు. 'ఉప్రధాోయ వృతిిపరమెనై 
అభవృది్ని మరెుగుపరచడం దావరర దశేరలు అభోసనను 
వగేవంత్ం చేయడానిక్ ి సహాయపడటం' ఈ ప్రాజ కుట  
లక్షోం. 

• 2020లో గోె బల్ టీచర్ అవరరు్  ప్ ందని తొల 
భారతీయుడు. బాలకల విదోను ప్ోా త్్హంిచడంలో చసేని 
ఈ కృషకి్ి గురిింపుగర ఆయన ఈ అవరరు్ ను 
గ లుచుకునాారు. 

76వ UNGA అధ్ోక్షుడగిర మాల్లదవియన్ మంతి ా అబుద లాె  
షరహది ఎనిాకయాోరు 
• మాల్లదవుల విదశేరంగ మంతిా, అబుద లాె  షరహది 76 వ 

ఐకోరరజోసమితి సరవసభో సమావశేరనిక్ ి (పజిఎ) 
అధ్ోక్షుడగిర అధకి మెజఞరటితీో ఎనిాకయాోరు. 76 వ 
సమావశేం(2021-22) ఆసయిా-పసఫికి్స సమరహం లో 
మాల్లదవులు పజిఎ క్రరరోలయానిా ఆకమీించటం ఇద ే
మొదట సరరి. 

హలచ్.ఎస్.బి.సి ఇండయిా సఈీఓ గర హతింేద ాదవ ేనియామకం 
• హాంగ్ క్రంగ్ మరయిు షరంఘ  ై బాోంక్ంిగ్ క్రరొోరషేన్ 

లమిటడె (HSBC) ,HSBC ఇండియా చీఫ్ ఎగిాకూోట వ్ 
ఆఫసీర్ గర హతింేద ా దవనేు నియమించ్చనటటె  
పకాట ంచ్చంద.ి జూన్ 7, 2021 నుంచ్చ తాతాకలక చీఫ్ 
ఎగిాకూోట వ్ ఆఫసీర్ గర నియమిత్ులయాోరు. HSBC 

ఆసయిా-పసఫికి్స సహ-చీఫ్ ఎగిాకూోట వ్ గర 
నియమిత్ుల నై సురంేద ారోషర త్రువరత్ డవే్ బాధ్ోత్లు 
చపేటటనునాాడు. 

ఎనిాకల కమిషనర్ గర అనుప్ చంద ాప్రండ ే
• క్ంేద ాపభాుత్వం 1984 బాోచ్, ఉతి్ర పదాశే్ క్డేర్ యొకక 

రటిెర్ై్ ఐ.ఎ.ఎస్ అధకి్రర ిఅనుప్ చంద ాప్రండనేు ఎనిాకల 
కమిషనర్ గర నియమించ్చంద.ి ఎనిాకల సంఘంలో, ప్రండ ే
ఫబివారి 2024 వరకు త్న బాదోత్ నిరవహసిరి రు. 

• ఏపిలా్ 12 న మాజీ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ సునీల్ అరోరర 
సరి నంలో ప్రండ ేనియమిత్ులయాోరు. ముఖో ఎనిాకల 
కమిషనర్ సుశ్రల్ చందా మరయిు ఎనిాకల కమిషనర్ 
రరజీవ్ కుమార్ ఈ ప్రోన ల్ లోని మరో ఇదదరు సభుోలు.  

డ రై కటర్ జనరల్ నావల్ ఆపరషేన్్ బాధ్ోత్లు సవీకరంిచనునా 
వ ఎైస్ అడమిరల్ రరజషే్ పంెధారకర్ 

• వ ఎైస్ అడమిరల్ రరజషే్ పంెధారకర్, AVSM, VSM డ రై కటర్ 
జనరల్ నావల్ ఆపరషేన్్ బాధ్ోత్లు సవీకరంిచారు. ఫ్రె గ్ 
ఆఫసీర్ యాంట ీసబ్ మరె నై్ వరర్ ఫరర్ (ASW) లో సెోషలస్ట 
మరయిు నవేీ యొకక ఫంాట ల నై్ యుద్నౌకలలో ASW 

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/8852/rrb-group-d-batch-telugu-live-classes-by-adda247


Monthly Current Affairs in Telugu - July 
 

25            www.bankersadda.com       |       Adda247.com/te/       |    www.careerpower.in  |    Adda247 App 

ఆఫసీర్ గర ఆత్రువరత్ ఎగిాకూోట వ్ ఆఫసీర్ మరయిు 
గ డై డ డసిరట ీ యర్ INS మెసైూర్ లో పినాి్పల్ వరర్ ఫరర్ 
ఆఫసీర్ గర పనిచశేరరు. అత్ను క్ష్పిణ  క్రర వట ట  INS క్యరర, 
క్ష్పిణ  యుద్నౌక INS శవరలక్స మరయిు విమాన వరహక 
నౌక INS విరరట లకు నాయకత్వం వహంిచాడు. 

ఐకోరరజోసమితి చీఫ్ గర ఆంటోనియో గుటరెస్ ను ర ండోసరర ి
సిఫ్రరసు చసేని UNSC 

• యుఎన్ సకెూోరటి ీ క్ౌని్ల్ 2022 జనవర ి 1 నుండ ి
పపాంచ సంసి యొకక చీఫ్ గర ర ండవ సరరి ఐదేళె క్రలానిక్ి 
సకెటీర ీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటరె సీుా సిఫ్రరసు 
చసేంిది. 15 దశేరల క్ౌని్ల్ ఒక క్యె జ్్ సమావశేరనిా 
నిరవహంిచ్చంద,ి అకకడ గుటరె సీ్ పరరును సిఫ్రరసు చసేర 
తీరరమనానిా ఏకగీవీంగర ఆమోదించ్చనద.ి  193 మంద ి
సభుోల జనరల్ అసంెబె్ల సకెటీరీ జనరల్ గర ర ండవసరర ి
జనవర ి 2022 నుండ ి పపాంచ సంసి యొకక చీఫ్ గర 
అభోరిిత్వం ప్ ంద ందుకు  గుటరె సీ్ కు భారత్దేశం త్న 
మదదత్ును త లయజసేంిది . 

ICICI బాోంక్స ప్రర్ట టెమై్ చ ైరమన్ గర జ.స ిచత్ురవేద ి

• పెైరవటే రుణదాత్, ఐసఐిసఐి బాోంక్స, గరిషీ్ చంద ా
చత్ురవేదనిి బాోంక్స ప్రర్ట టెమై్ ఛ రైమన్ గర తిరగి ి
నియమించడానిక్ ిఆర్.బి.ఐ ఆమోదం ప్ ందంిద.ి అత్ను 
జూల ై 01, 2021 నుండి 3 సంవత్్రరల పదవీక్రలానిక్ ి
ఐసఐిసఐి బాోంక్స యొకక ప్రర్ట టెమై్ చ రైమన్ గర ఉంటాడు. 
గత్ ఏడాది, బాోంకు వరటాదారులు జూల ై 1, 2021 నుండ ి
అమలోె క్ ివచేి  బాోంకు నాన్ ఎగిాకూోట వ్ (ప్రర్ట టెైమ్) 
ఛ రైమన్ గర చత్ురవేదనిి తిరగి ినియమించడానిక్ ిఆమోదం 

త లప్రరు. 
భారత్దశేరనిక్ి ఉప్రధ్ోక్షుడగిర మరయిు కంటీా డ రై కటర్ గర 
ఆశష్ సరరఫ్ ను థలే్్ నియమించ్చంద.ి 

• ఫెంాచ్ డఫినె్్ మరయిు ఏరోసరో స్ గరీ ప్, థలే్్ జూన్ 1, 2021 

నుండి  భారత్దశేరనిక్ి వ సై్ పెసాడి ంట మరయిు కంటీ ాడ రై కటర్ 

గర ఆశష్ సరరఫ్ నియామక్రనిా పకాట ంచ్చంది. 
• థలే్్ లో చరేడానిక్ ిముందు, సరరఫ్ ఎయిర్ బస్ హలలక్రపటరె 

అధ్ోక్షుడగిర పనిచశేరడు. థలే్్ గరీ పు ఎలక్ిటాకల్ ససిటమ్ 
లను నిరమిసుి ంది మరయిు ఏరోసరో స్, డఫినె్్ మొదల నై 
వరట క్ ిసరవలను అందసిుి ంద.ి 

ఫుట బాల్ అసో సయిిషేన్ మొదట  అధ్ోక్షురరలగర డ బ్లు హలవిట 
నియమిత్ులయాోరు 
• ఇంగరె ండ యొకక ఫుట బాల్ అసో సయిిషేన్ క్రరొోరటే 

ఎగిాకూోట వ్ మరయిు మాజీ ఆర్ఎసి చీఫ్ డ బ్లు హలవిట ను 
మొదట  మహళిా అధ్ోక్షురరలగర పరరొకంది. 1863లో 
ఏరోడని FA, మరంిత్ సమిమళిత్ంగర మారడానిక్ి కృష ి
చేసోి ంది, 2018లో త్ను 'పరూ్ట ఆఫ్ ప్ోా గ సీ్' 

క్రరోకీమానిా ప్రారంభంచ్చంద.ి ఎఫ్ ఎ అనదే ిఇంగరె ండ లో 
ఉనా ఫుట బాల్ యొకక ప్రలక మండల. 

ఫరెరర ీకంపనెీ క్రతి్ సఈీఓగర బ న డ టోట  విగరా నియామకం 
• ఫరెరర ీబ న డ టోట  విగరాను కంపనెీ క్రతి్ సఇిఒగర పరరొకంద,ి 

తాతాకలక చీఫ్ జఞన్ ఎలాకన్ నుండి బాధ్ోత్లు 
సవీకరంిచాడు. విగరా పసాుి త్ం ఎస్ ట మెకై్యీ ఎలక్రటా నిక్స్ 
యొకక అనలాగ్, ఎమ్ ఈఎమ్ఎస్ మరయిు సనెా్ర్ 
గరీ ప్ అధ్ోక్షుడగిర పనిచసేుి నాాడు మరియు కంపనెీ 
ఎగిాకూోట వ్ కమిటలీో సభుోడిగర ఉనాాడు. ఫరెరర ీ
ఎస్.ప.ిఎ. ఇటల్లలోని మారన లోె  క్ంేదంాగర పనిచసేర 
ఇటాలయన్ లగార ీసో ోర్ట్ క్రరె సంసి.    

NHAI చ ైరమన్ గర MoRTH క్రరోదరిశ అరరమన ే గరిధి్ర్ కు 
అదనపు బాధ్ోత్లు 

• రోడు్  రవరణా, రహదారుల మంతితా్వ శరఖ  (ఎంఓఆర్ టహీలచ్  )

క్రరోదరశి అరరమానే గరిధి్ర్ (ఐఎఎస్ )కు నషేనల్ హలవైసే్ 

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


Monthly Current Affairs in Telugu - July 
 

26            www.bankersadda.com       |       Adda247.com/te/       |    www.careerpower.in  |    Adda247 App 

అథారటిీ ఆఫ్ ఇండయిా  (ఎన్ హలచ్ ఏఐ  )చ రైమన్ అదనపు 
బాధ్ోత్లు అపోగంిచారు. పసాుి త్ ఎన్ హలచ్ ఏఐ చ రైమన్ సుఖ్ 
బ్లర్ సంిగ్ సంధ్ు ఉతి్రరఖండ క్రతి్ పధాాన క్రరోదరశిగర 

నియమిత్ులయాోరు  .అత్ను అక్యట బర్  2019 లో ఎన్ హలచ్ 
ఎఐ చ నై్ మాన్ గర బాధ్ోత్లు సవీకరంిచాడు . 

 

రరోంకులు,అవరరు్ లు & గురిింపులు 
 

ఆర క సభరరవల్ కు మంగోలయా అత్ుోనాత్ ప్ౌర పురసరకరం 
లభంచ్చంద ి

• ఇంజనీర్్ ఇండయిా లమిటడె (ఈఐఎల్) ఛ రైమన్ 
మరయిు మనేజేంగ్ డ ైర కటర్ (సఎిండ)ి, ఆర్ క్  సభరరవల్ 
మంగోలయా 'ద ిఆర్ర్ ఆఫ్ ప్ో లార్ సరట ర్' అన ేఅత్ుోనాత్ 
ప్ౌర పురసరకరంతో గౌరవించబడా్ రు. మంగోలయాలో 
మొటటమొదట సరరగిర చమురు శుది్  కరరమగరరం 
ఏరరోటటకు తాను చసేని అదుభత్మెనై సహక్రరరనిా 
మంగోలయా అధ్ోక్షుడు గురిించారు. మంగోలయా 
రరయబార క్రరరోలయంలో ఏరరోటట చేసని క్రరోకీమంలో 
మంగోలయా భారత్ రరయబార ి గోంచ్చంగ్ గరన్ బో ల్్ ఈ 
అవరరు్ ను మంగోలయా పభాుత్వం త్రఫున పదాానం 
చశేరరు. 

జరాలస్ట ప.ిసరయినాథ్ క్ి జప్రన్ కు చ ందని ఫుకువయక్ర గరీ ండ 
పెైరజ్ గ లుచుకునాారు 
• జరాలస్ట ప్రలగుమిమ సరయినాథ్ కు 2021 

సంవత్్రరనిక్ ిఫుకువయక్ర గరీ ండ పెైరజ్ లభంచ్చంద.ి అత్ను 
ఒక నిబద్త్ గల ప్రతికా్యేుడు, అత్ను భారత్దశేంలోని 
పరద వోవసరయ గరీ మాలపె ై దరరోపుి  క్రనసరగంిచారు 
మరయిు అటటవంట  ప్రాంతాలోె  నివరసతి్ుల జీవనశ లై 
యొకక వరసివికత్ను అర్ం చసేుకునాారు. జప్రన్ కు 
చ ందని ఫుకువయక్ర నగరం మరయిు ఫుకువయక్ర సటి ీ
ఇంటరేా షనల్ ఫ్ౌండషేన్ సరి పంిచ్చన ఈ అవరరు్ , ఆసయిా 

సంసకృతిని పరరిక్ష్ంిచడంలో వోకుి లు మరయిు 
సంసిలకు వరరు చసేని  కృషకి్ ి గురిింపుగర 
ఇవవబడుత్ుంది. 

భారత్ సంత్తిక్ ిచ ందని అమెరకిన్ అభమనుో మిశరీ అత్ోంత్ 
పనిా వయసుకడ ైన చ స్ గరీ ండ మాసటర్ 

• భారత్ సంత్తిక్ ి చ ందని అమరెకిన్ అభమనుో మిశరీ 
పపాంచంలోనే అత్ోంత్ పినా వయసుకడ నై చ స్ గరీ ండ 
మాసటర్ అయాోడు. 12 సంవత్్రరలు, నాలుగు న లలు 
మరయిు 25 రోజుల వయసు్లో,  12 సంవత్్రరలు 
మరయిు ఏడు న లల వయసు్ ఉనా సెరీా కరరా క్ని్ పరరు 
మీద ఉనా ద రఘక్రలక రిక్రరు్ ను అత్ను బదదలుక్రటాట డు. 
మరడు సంవత్్రరల క్ితీ్ం, భారత్దశేరనిక్ి చ ందని ఆర్ 
పగారానంద అత్నిా దాదాపు అధగిమించాడు, క్రని 
అవక్రశరనిా క్యలోోయాడు 

గోె బల్ సరట రటప్ ఎక్యససిటమ్ ఇండ క్స్ 2021లో భారత్ 20వ 
సరి నంలో నిలచ్చంద ి

• సరట రటప్ బెింక్స దావరర గోె బల్ సరట రటప్ ఎక్యససిటమ్ ఇండ క్స్ 
2021లో రరోంక్స ప్ ందని టాప్ 100 దశేరలోె  భారత్ 20వ 
సరి నంలో ఉంది. దశేం 2019 లో 17 వ సరి నంలో ఉంది, 
త్రువరత్ ఇది ఆరు సరి నాలను క్ింీదకి్ి పడిప్ో యి 2021 

లో 21 వదద నిలచ్చంద.ి నివదేకి పకా్రరం, భారత్దశేం త్న 
ప్రారంభ పరరోవరణ వోవసిను మరంిత్ బలోపరత్ం 
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చయేడానిక్ ి త్న మౌలక సదుప్రయాలు మరయిు 
ఇంటర ా ట వగేరనిా మెరుగుపరచాల్న అవసరం ఉంది. 

భారతీయ నగరరల రరోంక్ింగ్: 

• భారత్దశేం పసాుి త్ం పపాంచవరోపింగర టాప్ 1000 లో 
జఞబితా చయేబడని 43 నగరరలను కలగ ి ఉంద,ి 

బ ంగళూరు (10 వ), నూోఢలెి్ల (14 వ) మరయిు ముంబ  ై
(16 వ) టాప్ 20 లో ఉనాాయి. 

దశేవరరగీర రరోంక్ంిగ్:  

• గత్ ఏడాది మాదరిగిరనే అమెరకి్ర, యరక్ే, ఇజఞా యిెల్, 

క్ నడా, జరమనీ లు కూడా ఈ ఏడాద ికూడా మొదట  ఐదు 
సరి నాలోె  నిలచాయి. 

 

 

17వ సుసిిర అభవృది్  లక్ష్యోల నివదేకి విడుదల  
• 2015 లో 193 ఐకోరరజోసమితి సభో దశేరలు 2030 

ఎజ ండాలో భాగంగర సవీకరంిచ్చన 17 ససెటటనబుల్ 
డ వలప్ మంెట గోల్్ (ఎస్ డజి) లో భారత్ రరోంక్స గత్ 
ఏడాది నుండి 117 కు పడపి్ో యింద.ి భారత్దశేం 
నాలుగు దక్ష్ణిాసయిా దశేరల కంటల త్కుకవగర ఉంద:ి 
భరటాన్, నపే్రల్, శ్రలీంక మరయిు బంగరె దశే్. 

• భారత్ పరరోవరణ నివదేకి 2021 లో భారత్దశే రరోంక్స 
గత్ సంవత్్రం 115గర ఉందని మరయిు పధాానంగర 
ఆకలని అంత్ం చయేడం మరయిు ఆహార భదతా్ను 
సరధంిచడం (ఎస్ డజి 2), లంగ సమానత్వం (ఎస్ డజి 5) 

సరధంిచడం మరియు సిితిసరి పక మౌలక 
సదుప్రయాలను నిరమించడం, సమిమళిత్ మరయిు 
సిిరమెనై ప్రరశిరీమిక్రకరణను ప్ోా త్్హంిచడం మరయిు 
ఆవిషకరణలను ప్ోా త్్హంిచడం (ఎస్ డజి 9) దశేంలో 
పధాాన సవరళె క్రరణంగర ర ండు సరి నాలు పడిప్ో యిందని 
వ లెడంిచ్చంది. 

ఆసయిా యరనివరి్ ట ీరరోంక్ింగ్్ 2021 విడుదల 

• టెైమ్్ హయోర్ ఎడుోక్షేన్ ఆసయిా విశవవిదాోలయ 
రరోంక్ంిగ్్ 2021, మరడు భారతీయ విశవవిదాోలయాలు 
టాప్ 100 జఞబితాలో సరి నాలు దక్కించుకునాాయి. 
ఐఐఎసి్  బ ంగళూరు, ఐఐట  రోపర్ మరయిు ఐఐట  
ఇండోర్ ఆసయిాలోని టాప్ 100 విశవవిదాోలయాలలో 
రరోంకులను సరధించాయి. గత్ సంవత్్రం మాదరిగిర, 
ఒకక భారతీయ వరి్ ట ీకూడా ఎల టై టాప్ 10 లో చోటట 
దక్కించుక్యలేదు. ఐఐఎసి్  బ ంగళూరు 37 వ సరి నంలో 
ఉంది. టాప్ 100 విశవవిదాోలయాలలో ఐఐట  రోపర్ 55 

వ రరోంక్స మరయిు ఐఐట  ఇండోర్ 78 వ రరోంకులో 
ఉనాాయి. 

• చ నైాలోని తి్ంఘువర విశవవిదాోలయం ఆసయిా 
విశవవిదాోలయ రరోంక్ంిగ్్ 2021లో మొదట  సరి నానిా 
ప్ ందింద.ి ర ండవ సరి నానిా చ నైాకు చ ందని పకె్ంిగ్ 
విశవవిదాోలయం కూడా దక్కించుకుంది. మరడో , ఐదో 
రరోంకులను సంిగపూర్ వరి్ టలీు దక్కించుకునాాయి. 
అయిత,ే హాంగ్ క్రంగ్ విశవవిదాోలయం నాలగ వ సరి నంలో 
ఉంది. 
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QS వరల్్ యరనివరి్ ట ీరరోంక్ింగ్్ 2022 విడుదల 
• లండన్ కు సంబంధంిచ్చన క్రవకవర లె సెమైండ్ (QS) 

వరల్్ యరనివరి్ ట ీ రరోంక్ింగ్్ 2022ను విడుదల 
చసేంిది, ఇది పపాంచవరోపింగర ఉనా 
విశవవిదాోలయాలను వివిధ్ పరరమిత్ులపె ైప్ో లి రరోంక్స 
చసేుి ంద.ి జూన్ 09, 2021న విడుదల నై ఈ రరోంక్ింగ్్ లో 
ఎనిమిద ిభారతీయ విశవవిదాోలయాలు అత్ుోతి్మ 400 

గోె బల్ యరనివరి్ టలీోె  చోటట సంప్రదంిచాయి.  
• టాప్ ఇండయిన్ యరనివరి్ టీ - ఐఐట -బాంబర 177 

రరోంక్స తో భారత్దశేంలో అత్ుోతి్మ యరనివరి్ టగీర 
సరి నం ప్ ందంిది. ద ని త్రువరత్ ఐఐట -ఢలెి్ల (185), 

ఐ.ఐ.ఎస్.స ి(186) ఉనాాయి. 
• టాప్ యరనివరి్ ట ీ -మసరచుసటె్ ఇనిసిటటయోట ఆఫ్ 

టకె్రాలజీ (MIT) వరుసగర 10 సంవత్్రరల ప్రటట 
రరోంక్ంిగ్ లో అగసీరి నంలో ఉండగర ఆక్స్ ఫర్్ 
విశవవిదాోలయం ర ండవ సరి నంలో ఉంద.ి సరట న్ ఫ్ో ర్్ 
విశవవిదాోలయం మరయిు క్ేంబిడాా విశవవిదాోలయం 
మరడవ సరి నానిా పంచుకునాాయి. 

• పపాంచ నివరసయోగో సూచీ 2021లో ఆక్రె ండ 
అగసీరి నంలో నిలచ్చంద ి

• ఎకనామిస్ట ఇంటలెజ న్్ యరనిట (EIU) పచాురంిచ్చన 

పాపంచ నివరసయోగో సూచీ 2021 విడుదల ంైది.  
 పపాంచంలోని మొదట  5 నివరసయోగో నగరరల జఞబితా:                              
• ఆక్రె ండ, నూోజలాండ 

• ఒసరక్ర, జప్రన్ 

• అడలి డై, ఆసరట లీయా 
• వ లెంగటన్, నూోజలాండ 

• టోక్యో, జప్రన్ 

పపాంచంలోని 5 చ్చవర ినివరసయోగో నగరరల జఞబితా : 
• డమాసకస్ (సరియిా) 

• లాగోస్ (న జైీరయిా) 

• ప్ో ర్ట మోరీ్ ీ (ప్రపువర నూో గనిియా) 
• దాక్ర (బంగరె దశే్) 
• అలా్లర్్ (అలా్లరయిా) 
 

2020 బిట క్రయిన్ పటెటట బడి లాభాలలో యున టైెడ సరటట్ 
అగసీరి నంలో నిలచ్చంద ి 

• నూోయార్క లోని మానాహ టన్ క్ంేదాంగర పనిచసేుి నా 

చ నైాె లససి్ అన ే బాె క్స చ నై్ విశేెషణ సంసి తాజఞ నివదేకి 
పకా్రరం 2020 బిట క్రయిన్ ఇన వస్ట మంెట గ యిన్ లో 
అమరెకి్ర వరోప్రరులు అత్ోధకింగర లాభాలను ప్ ందారు. 
చ నైా వరోప్రరులు 1.1 బిలయన్ డాలరె లాభంతో ర ండో  
సరి నంలో నిలచారు. బిట క్రయిన్ పటెటట బడ ి లాభాలు 
2020లో టాప్ 25 దేశరలలో 241 మిలయన్ డాలరె 

లాభంతో భారత్ 18వ సరి నంలో నిలచ్చంద.ి 
UK ఏషయిన్ ఫలి్మ ఫెసిటవల్ లో భారత్దశేరనిక్ ి చ ందని 
తిలోతి్మా  షో మ్ ఉతి్మ నట  అవరరు్ ను గ లుచుకుంద.ి 
• భారతీయ నట   తిలోతి్మా షో మ్ 2021 యు.క్  ఏషయిన్ 

ఫలి్మ ఫసెిటవల్ (UKAFF)లో ఉతి్మ నట  అవరరు్ ను 
గ లుచుక్యవడం దావరర దశేరనిా గరవపడలేా చసేంిద.ి 
రరహిగ ర్: ద ివేఫరర్్ చ్చత్ంాలో ఆమె ప్రత్ాకు తిలోతి్మా ఈ 

అవరరు్ ను గ లుచుకుంద.ి ఈ చ్చతాా నిక్ి గౌత్మ్ ఘోస్ 

దరశకత్వం వహంిచారు. యుక్  ఏషయిన్ ఫిల్మ ఫసెిటవల్ 
(UKAFF) 2021 వరరిాక ఈవ ంట యొకక 23వ ఎడషిన్. 
తిలోతి్మాతో ప్రటట చ్చత్ా నిరరమత్ గౌటమ్ ఘోస్ కూడా 
UKAFF లో ఉతి్మ దరశకుడ ి అవరరు్ ను 
గ లుచుకునాారు. 

"ద ిసరటట ఆఫ్ ఫుడ సకెూోరటి ీఅండ నూోట షాన్ ఇన్ ద ివరల్్ 
2021" నివదేకి విడుదల 

• "ది సరటట ఆఫ్ ఫుడ సకెూోరటిీ అండ నూోట షాన్ ఇన్ ద ి
వరల్్ 2021" అనే వరరిాక UN-FAO నివదేకి 2020 లో 
పపాంచంలో 720 మరయిు 811 మిలయనె మంద ి
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పజాలు ఆకలని ఎదురొకనాారని, ఇద ి 2019 తో ప్ో లసరి  
161 మిలయనుె  ఎకుకవ అని నివదేకి పకాట ంచ్చంద.ి UN 

ఫుడ అండ అగికీలిర్ ఆరగన జైషేన్ (FAO), ఇంటరేా షనల్ 
ఫండ ఫర్ అగికీలిరల్ డ వలప్ మంెట (IFAD), UN 

చ్చల్నీ్్ ఫండ (UNICEF), పపాంచ ఆహార క్రరోకమీం 
(WFP) మరయిు పాపంచ ఆరోగో సంసి (WHO) దావరర 
ఈ నివదేకి సంయుకింగర విడుదల చసేంిది. 

 
ముఖోమెనై అంశరలు  
• పపాంచంలో 2020 లో ఆకలతో ఉనావరరి సంఖో: 720 - 

811 మిలయనుె . 
• ఆసయిా: 418 మిలయనుె  (పాపంచ ఆకల జనాభాలో 

సగరనిక్ ిపెగైర) 

• ఆఫికా్ర: 282 మిలయన్ (మరడంిట ఒక వంత్ు) 

• లాట న్ అమెరకి్ర మరయిు కరబేియన్: 60 మిలయనుె . 
• 2020 లో దాదాపు 2.37 బిలయనె మందిక్ ి త్గనింత్ 

ఆహారం లభంచలేదు, ఇద ి 2019 తో ప్ో లసరి  320 

మిలయనెకు పరెగిింద.ి 
క్నే్్ ఫలి్మ ఫసెిటవల్ 2021 విజతే్ల జఞబితా వ లెడ ి

• క్నే్్ ఫిల్మ ఫసెిటవల్ 2021 జూల ై 17, 2021 న ముగసింిద.ి 
సెైో క్స ల్ల అధ్ోక్షత్న జూోర ీ ముగంిపు వేడుకలో 
అవరరు్ లను అందజసేంిద.ి జూలయా డుక్యరౌా త్న టెటైనె్ 
చ్చత్ంా క్యసం క్నే్్ యొకక అగీ బహుమతి అయిన ప్రమ్ 
డి'ఆర్ ను గ లుచుకుంద,ి ఈ అవరరు్ ను గ లుచుకునా 
ర ండవ మహిళగర ఆమె నిలచ్చంద.ి మొదట ద ి1993 లో 
జనే్ క్రంపయిన్ 

క్రలక విభాగరలలో క్నే్్ 2021 విజతే్ల జఞబిత్: 
• ప్రమ్ డి'ఆర్(Palme d’Or): టెటైాన్ (ఫ్రాన్్) - జూలయా 

డుక్యరౌా 

• గరీ ండ పికా్స్ (ట ఐఇ): ఎ హరీో (ఇరరన్) - అషగ ర్ ఫరరహ ది, 
కంప్రర టమంట న ంబర్ 6 (ఫినాె ండ) - జుహో  కుయోసరమన న్. 

• ఉతి్మ దరశకుడు: లయోస్ క్రరక్స్ అన ా ట (ఫ్రాన్్). 
• ఉతి్మ నట : ర నటే రనీే్  (నారవే) 
• ఉతి్మ నటటడు: నిటాా మ్ (యుఎస్) - క్రలేబ్ లాండీ ా

జోన్్. 
• ఉతి్మ సరీని్ పరె : డ ైరవ్ మెై క్రర్ (జప్రన్) - హమాగుచ్చ 

రుోసుక్ే మరయిు త్క్రమాసర ఓ. 
• జూోరీ పెైరజ్ (TIE): అహలడ్ మోక్రల (ఇజఞా యిలె్) - నాదవ్ 

లాపడి మరయిు మమెోరియా (థాయ్ లాండ) - 
అపచిాట ప్రంగ్ వీరసరత్కుల్ పంచుకునాారు. 

• ఉతి్మ మొదట  చ్చత్ంా: మురినా (క్రీయిషేయిా) - 
ఆంటోన టా కుసజినలవిక్స. 

• ఉతి్మ లఘు చ్చత్ంా: హాంగ్ క్రంగ్ యొకక ఆల్ ద ిక్ౌీ స్ 
ఇన్ ద ివరల్్ టాంగ్ యి. 

• షరర్ట ఫలి్మ ప్రమ్ డ'ిఆర్: టాంగ్ యి - ట యాన్ జయా వు 
యా. 

• షరర్ట ఫలి్మ క్యసం సెో షల్ జూోర ీ: జఞసమిన్ టనెుచ్చ - సయిు 
డ ిఅగోసోట . 

క్నే్్ 2021లో భారత్దశేరనిక్ ి చ ందని ప్రయల్ కప్రడయిా 
ఉతి్మ డాకుోమంెటర ీఅవరరు్ ను గ లుచుకునాారు 
• దరశకురరలు ప్రయల్ కప్రడయిా యొకక, “ఎ న టై ఆఫ్ 

నలయింగ్ నథంిగ్” 74వ క్నే్్ ఫలి్మ ఫసెిటవల్ లో ఉతి్మ 
డాకుోమంెటరగీర ఓయిల్ డి’లేదా (గోల ్ న్ ఐ) అవరరు్ ను 
గ లుచుకుంద.ి ముంబ కై్ి చ ందని చ్చత్ ా నిరరమత్ పండుగ 
యొకక వివిధ్ విభాగరలలో సమరిో ంచ్చన 28 

డాకుోమంెటరలీతో కూడని బల్లయమెైన రంగంలో 
పతాిషరట త్మక బహుమతిని ప్ ందంిద.ిఎ న టై ఆఫ్ నలయింగ్ 
నథంిగ్ డ రై కటర్్ పక్షం లో భాగంగర పదారశించబడింద,ి ఇద ి
పండుగకు సమాంత్రంగర నడచి ేవిభాగం. 

అవరరు్  గురంిచ్చ: 
• ఈ అవరరు్ ను 2015లో లాసరకమ్ (ఫెంాచ్-సీో క్ంిగ్ ర టైర్్ 

స సెటై)ీ మరయిు బ రుి క్ ్ లె క్నే్్ ఫలి్మ ఫసెిటవల్ మరయిు 
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దాని సరధారణ పతాినిధి థయిరీ ఫెామాక్స్ సహక్రరంతో 
ఏరరోటట చశేరరు. 

 

క్రీడా అంశరలు 
 

క్ిసీిటయానల రొనాలో్ ,పురుషుల అంత్రరా తీయ ఫుట బాల్ లో 

జఞయింట టాప్-సో కరర్ గర అవత్రంిచాడు 

• క్ిసీిటయానల రొనాలో్  ఆల్ టెమై్ జఞయింట టాప్ సో కరింగ్ 

పురుషుల అంత్రరా తీయ ఆటగరడగిర మారరడు. అత్ను 

పసాుి త్ం 1993 మరయిు 2006 మధ్ో 149 మాోచ్ లలో 

109 సరరుె  సో కరు చసేని ఇరరన్ ల జ ండ అల్ల డయే్ తో 

జత్కటాట డు. 176 మాోచ్ లోె  109 గోల్్ తో మొతి్ం 

పురుషుల సో కరంిగ్ రకి్రరు్ ను సమం(tie) చయేడానిక్ ి

క్ిసీిటయానల రొనాలో్  ర ండు పనెాల్లటలు సరధించాడు మరయిు 

ఫ్రాన్్ తో 2-2తో డాా  అయిన త్రువరత్ యరరోపయిన్ 

ఛాంపయిన్ షపి్ లో ప్ో రుిగల్ 16 రౌండుక చరేుకుంది. 

మాక్స్ వ రరటపినె్ 2021 సెటటరయిన్ గరీ ండ పికా్స్ ని గ లచాడు 

• మాక్స్ వ ర్ సరట పనె్ (న దరరె ండ్-ర డ బుల్) 2021 

సెటటరయిన్ గరీ ండ పికా్స్ ను గ లుచుకునాాడు. 2021 

ఫ్రరుమలా వన్ సజీన్ లో వ ర్ సరట పనె్ సరధంిచ్చన నాలుగో 

విజయం ఇది. అలాగ,ే ఈ విజయంతో, వ ర్ సరట పనె్ 2021 

డ ైరవర్ ఛాంపయిన్ షిప్ సరట ండంిగ్్ లో 156 ప్రయింటెతో 

ఆధకిోంలో ఉండగర, హామిలటన్ (138) త్రరవతి సరి నంలో 

నిలచాడు. లూయిస్ హామిలటన్ (బిటాన్-మెరి్ డ స్) ర ండో 

సరి నంలో నిలచాడు. వరల ట రి బ టాస్ (ఫనిాె ండ- 

మెరి్ డ స్) మరడో సరి నంలో నిలచాడు. 

ఆరిర ీపపాంచ కప్ సరటజ్-3లో గోల్్ మడెల్ ను గ లుచుకునా 
ద పకి్ర కుమార ి

• ప్రరసి్ లో జరగిని ఆరిరీ పపాంచ కప్ సరటజ్ 3 సందరభంగర 
ఏస్ ఇండయిన్ ఆరిర్ ద పకి్ర కుమారి ఒక్ే రోజు మరడు 
బాోక్స టయ బాోక్స బంగరరు పత్క్రలను స ంత్ం 
చసేుకునాందున క్రతి్ పపాంచ రకి్రరు్ ను సృషిటంచ్చంద.ి 
రరంచీ క్ ి చ ందని ద పకి్ర కుమార ి మహిళల రకిర్వ 
వోక్ిిగత్, జటటట  మరయిు మిశమీ జంట ఈవ ంటెలో సవరణం 
సరధంిచ్చంద.ి నాలుగు బంగరరు పత్క్రలతో భారత్ 
పత్క్రల పట టకలో అగసీరి నంలో నిలచ్చంద.ి క్రంప్ౌండ 
విభాగంలో పురుషుల వోక్ిిగత్ ఈవ ంట నుండి అభషరక్స 
వరమ నాలగ వ బంగరరు పత్కం సరధించాడు. 

ICC పురుషుల T20 పాపంచ కప్ 2021 UAE లో జరగనుంద ి

• మొదట భారత్ లో జరగనునా ICC పురుషుల T20 

పపాంచ కప్ ఇపుోడు UAEక్ ి మారిబడుత్ుంద.ి ఈ 
ఏడాది ఈవ ంట కు ఆతిథ్ో హకుకలు కలగి ఉనా బో ర్్ 
ఆఫ్ కంటోా ల్ ఫర్ క్ికీ్ ట ఇన్ ఇండయిా (BCCI) ఈ 
విషయంపె ై అంత్రరా తీయ క్ిీక్ ట క్ౌని్ల్ (ICC)కు 
సమాచారం అందంిచనుంద.ి ఈ మహమామరి క్రరణంగర 
గత్ ఏడాద ిT20 పపాంచ కప్ వరయిదా పడంిద.ి 

• ఇపుోడు దుబాయ్ ఇంటరేా షనల్ సరటడయిం, 

అబుదాబిలోని షరక్స జఞయిదె సరటడయిం, షరరరా  సరటడయిం, 

ఒమన్ క్ికీ్ ట అక్రడమీ గౌీ ండ లో 2021 అక్యట బర్ 17 

నుంచ్చ నవంబర్ 14 వరకు జరగనునా ఈ క్రరోకమీానిక్ ి
BCCI ఆతిథ్ోం ఇవవనుంది. 
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ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ పపాంచ కప్ షూట ంగ్ లో భారత్ షూటర్ రహ ీ
సరోాబత్ సవరణం సరదంిచ్చంద ి

• ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ షూట ంగ్ పపాంచ కప్ లో మహిళల 25 

మీటరె పసిటల్ ఈవ ంట లో భారత్ కు చ ందని రరహ ి
సరోాబాట బంగరరు పత్క్రనిా సరధంిచ్చంది. పసాుి త్ం 
జరుగుత్ునా టోరామంెట లో ఒక రజత్ం, ర ండు క్రంసో 
పత్క్రలు సరధంిచ్చన తొల భారతీయురరలు ఆమె. 
క్రవలఫెయైింగ్ దశలో ఆమె గరషిటంగర 600 క్ి 591 

సరధంిచ్చంద.ి 
అతి పినా వయసు్లో అనిా ఫ్రరరమటెలో అరంగటేంా చసేని 
భారతీయురరలు షఫ్రల్ల వరమ 
• బిసాటల్ లో జరగిని తొల వనే్లో భారత్ ఇంగరె ండ తో 

త్లపడనిపుోడు ఓపనెర్ షఫ్రల్ల వరమ అనిా ఫ్రరరమటెలో 
అరంగటేంా చసేని అతి పనిా వయసుకరరల నై భారత్ 
క్ికీ్ టర్ గర నిలచ్చంద.ి ఆమె అనిా ఫ్రరరమటెలో అరంగటేాం 
చయేడానిక్ ి 17 సంవత్్రరలు మరయిు 150 రోజులు 
పట టంది. అనిా ఫ్రరరమట అరంగేటాా ల జఞబితాలో మొతి్ం 
మీద ఆమ ెఐదవ అతి పనిా వయసుకరరల నై క్ికీ్ టర్ గర 
నిలచ్చంద.ి 

• ఈ జఞబితాలో ఆఫ్ఘనిసరి న్ కు చ ందని ముజీబ్ ఉర్ 
ర హమాన్ 17 సంవత్్రరల 78 రోజుల వయసు్తో 
అగసీరి నంలో ఉనాాడు. 

బ లేగ ీడ ఓపనె్  లో జొక్యవిక్స 83 వ క్ రరీ్ టెటై ల్ ను 
గ లుచుకునాాడు 
• బ లేగ ీడ ఓపనె్ లో స ంత్గడ్పె ైవిజయంతో పపాంచ నంబర్ 1 

నలవరక్స జొక్యవిచ్ త్న క్ రరీ్ లో 83వ టెటై ల్ ను క్ వైసం 
చసేుకునాాడు. నలవరక్స టనెిాస్ సంెటర్ లో 88 నిమిషరలోె  
సోె వకే్యిా క్రవలఫెయైర్, తొల ఎ.ట .ప ి టయర్ ఫెనైలస్ట  
అల క్స్ మోలాకన్ ను 6-4, 6-3 తడేాతో ఓడంిచడానిక్ ి
సరెుియా సూపర్ సరట ర్ త్న ఆటను మారిడానిక్ి ముందు 
మొదట  సెట లో మరడుసరరుె  త్న సర్వ ను క్యలోోయాడు. 

జరమనీ క్ి చ ందని ఫఫి్ర పపాంచ కప్ విజతే్ సరమి ఖదేరిర పదవీ 
విరమణ పకాట ంచారు. 
• జరమనీ క్ ి చ ందని ఫిఫ్ర పపాంచ కప్ విజతే్ సరమి ఖదేరిర 

రటిెరై మంట పకాట ంచారు. అత్ను విఎఫ్ బి సటటాగ ర్ట లో త్న 
క్ రరీ్ ను ప్రారంభంచాడు మరయిు రయిల్ మాడిడా కు 
వ ళెడానిక్ ిముందు 2006-07 సీజన్ లో ల్లగ్ టెటై ల్ ను 
గ లుచుక్యవడానిక్ి వరరకి్ి సహాయపడా్ డు, అకకడ అత్ను 
టోా ఫ-ీలాడ న్ సెో ల్ లో ల్లగ్ మరయిు ఛాంపయిన్్ ల్లగ్ 
లను గ లుచుకునాాడు. అత్ను జరమనీ త్రఫున ఏడు 
గోల్్ సరధంిచ్చ 77 ఆటలు ఆడి బ జాల్ లో జరగిని 2014 

పపాంచ కప్ గ లవడానిక్ ివరరకి్ ిసహాయపడా్ డు. 
 

 

ఫ్రరుమలా 1 అజర ుైజఞన్ గరీ ండ పికా్స్ ని గ లుచుకునాా 
సరెిగయో పెర జ్. 
• ర డ బుల్ యొకక సరెిగయో పరె జ్ అజర ుైజఞన్ గరీ ండ పికాు్ు 

గ లుచుకునాాడు, మాక్స్ వ రరటపిెోన్ మరియు లూయిస్ 
హామిలటన్ ఇదదరూ పూరిి చయేలేకప్ోయారు. ర డ బుల్ లో 
చరేని త్రువరత్ పరె జ్ కు ఇద ి మొదట  విజయం. 
వ రరటపిెో న్ ఐదు లాోపె ముందు  క్రీ ష్ అయాోడు. ర ండవ 
లక్ష్యోనిక్ి చరేుకునాపుోడు హామిలటన్ పున ప్రారంభంలోన ే
లాక్స అయిప్ోయాడు. 

క్ికీ్ ట క్యచ్చంగ్ వ బ్ సెైట 'Cricuru'ను ప్రారంభంచ్చన సహెావగ్ 

• భారత్ సరట ర్ క్ికీ్ టర్ వీరంేదర్ సహెావగ్ క్ికీ్ ట క్యచ్చంగ్ క్యసం 
CRICURU అనే  ఒక పయాోగరత్మక ప్ో రటల్ ను 
ప్రారంభంచారు. CRICURU భారత్దశేపు మొటటమొదట  
AI దావరర ప్రారంభంచబడని క్యచ్చంగ్ వ బ్ సెటై, ఇద ియువ 
ఆటగరళెకు వోక్ిిగతీకరించ్చన అభాోస అనుభవరనిా 
అందసిుి ంది. వ బ్ సెటై ను www.cricuru.com లో 
చూడవచుి. 
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• భారత్ క్ికీ్ ట జటటట  మాజీ భారత్ ఆటగరడు మరయిు 
బాోట ంగ్ క్యచ్ సంజయ్ బంగర్ (2015-19)తో ప్రటట 
వీరంేద ా సహెావగ్ పతాి ఆటగరడి ప్రఠోపణాాళికను 
వోక్ిిగత్ంగర అభవృది్  చశేరరు.పపాంచవరోపింగర ఉనా 30 

మంద ిఆటగరళుళ మాసటర్ త్రగత్ుల దావరర క్ికీ్ ట ఆడటం 
నరేుిక్యగలుగుతారు. 

పపాంచ టసె్ట  ఛాంపయిన్ షపి్ ఫెనైల్ కు మాోచ్ రఫిరగీర 
వోవహరంిచనునా క్ిసీ్ బాా డ 

• ఐససిి ఎల టై ప్రోన ల్ మాోచ్ రఫిరీ, "క్ిసీ్ బాా డ" జూన్ 18 

నుండి సౌతాంపటన్ లోని అగసే్ బౌల్ లో ప్రారంభం క్రనునా 
భారత్ మరియు నూోజలాండ మధ్ో జరగి ేపపాంచ టసె్ట 
ఛాంపయిన్ షపి్ (WTC) ఫెైనల్ ను 
పరోవకే్ష్ంిచనునాారు. అంత్రరా తీయ క్ికీ్ ట క్ౌని్ల్ (ICC) 

ఈ మాోచ్ క్యసం అధకి్రరులను పకాట ంచ్చంద.ి ఐససిి ఎల టై 
ప్రోన ల్ కు చ ందని రచిర్్ ఇలెంగ్ వరి్ మరయిు మెఖైలే్ 
గోఫ్ ఆన్-ఫల్ీ్ అంపెరైుె గర ఉంటారు. 

దశే్రయ క్ిీక్ ట క్యసం 7 గురు సభుోలు కలగని వరకింగ్ 
గరీ పును ఏరరోటట చసేని BCCI 

• దశే్రయ ఆటగరళెకు పరహిార ప్రోక్జేీ మరయిు దశే్రయ 
క్ికీ్ ట యొకక ఇత్ర అంశరలను పరిశ్రలంచడానిక్ ి బో ర్్ 
ఆఫ్ కంటోా ల్ ఫర్ ఇండయిా (బిససిఐి) ఏడుగురు సభుోల 
వరకింగ్ గరీ పును ఏరరోటట చసేంిది. COVID-19 

క్రరణంగర టోరామంెటటె  రదుద  చయేబడని మునుపట  
సజీనలె  దేశ్రయ ఆటగరళె వతే్నం క్రరకు ఈ బృందం 
ఏరోడనిది. 

 

ఈ సమరహంలో ని సభుోలు  
• రోహన్ జ టైీె  (నారి్ జోన్) 
• యుధ వర్ సంిగ్ (సంెటాల్ జోన్) 

• జయదవే్ షర (వ స్ట జోన్) 

• దవేరజత్ సెకై్యిా (ఈశరనో జోన్) 
• అవిషరక్స దాలమయా (త్ూరుో జోన్) 

• సంతోష్ మీనన్ (సౌత్ జోన్) 
• మహమద అజఞరుద దన్ (సౌత్ జోన్). 
 
వింబుల్న్ విజతే్ల జఞబితా :2021 

• పురుషుల విభాగంలో, వింబుల్న్ ఫెనైలోె  నలవరక్స జొక్యవిచ్ 
6-7 (4-7), 6-4, 6-4, 6-3తో మాట యో బ ర ట టని ఓడంిచ్చ 
త్న ఆరో వింబుల్న్ టెటై ల్ మరయిు 20 వ గరీ ండ సరె మ్ 
టోా ఫనీి గ లుచుకునాాడు.  

• మహిళల విభాగంలో, ఆసరట లీయాకు చ ందని ఆషీె  బారీట, 
కరోలనా పిె సో కవర (చ క్స రపిబెిక్స), 6-3, 6-7 (4/7), 6-3తో 
ఓడంిచ్చ, త్న మొదట  వింబుల్న్ మహిళల సింగలి్్ 
టెటై ల్ ను 2021 జూల ై 10 న గ లుచుకుంది. వింబుల్న్ 
సంిగిల్్ టెటై ల్ ను గ లుచుకునా తొల ఆసరట లీయా మహళి 
బారీట అవత్రంిచ్చనద.ి 

 

పూరిి జఞబితా: 

S. 

No. 
విభాగం విజతే్ రనారప్ 

1. 
Men’s 

Singles 

Novak 

Djokovic 

(Serbia) 

Matteo Berrettini 

2. 
Women’s 

Singles 

Ashleigh Barty 

(Australia) 

Karolína Plíšková 

(Czech Republic) 

3. 
Men’s 

Doubles 

Nikola Mektić  

and Mate 

Pavić 

Marcel Granollers 

and Horacio 

Zeballos 

4. 
Women’s 

Doubles 

Hsieh Su-wei  

and Elise 

Mertens 

Veronika 

Kudermetova and 

Elena Vesnina 

5. 
Mixed 

Doubles 

Neal Skupski 

and Desirae 

Krawczyk 

Joe Salisbury and 

Harriet Dart 
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ఒలంపకి్స్ లో తొల భారతీయ జమాాసిటక్స్ జడిా  గర ద పక్స కబాా  
• ఒలంపిక్స్ లో జమాాసిటక్స్ విభాగరనిక్ ి మన దశేరనిక్ ి

చ ందని ద పక్స కబాా  జడిాగర వోవహరంిచ ే అవక్రశం 
దక్కింద.ిజప్రన్ లోని టోక్యోలో ఈన ల 23న ఒలంపకి్స్ 
క్రడీలు మొదలుక్రనునావి.మహారరషటకీు చ ందని ద పక్స 
కబాా  ఒలంపిక్స్ విభాగంలో జడిాగర ప్రలగగ ననునాాడు.పలు 
జఞతీయ, అంత్రరా తీయ టోరీా లోె  క్రడీాక్రరుడగిర 
ప్రాతినిధ్ోం వహంిచాడు. 

 

AR ర హమాన్ టోక్యో ఒలంపకి్స్ క్ ై “చీర్  ఫర్  
ఇండియా:హంిదుసరి నీ వ”ే పరరటి ప్రటను ఆవిషకరంిచారు 
• టోక్యో ఒలంపకి్స్ కు సద్ిమవుత్ునా త్రుణంలో 

భారతీయ క్రడీా పాముఖుల క్యసం ఒక ప్రటను 
ప్రారంభంచటానిక్ ిఅననో బిరరె , దగిగజ సంగతీ్ దరశకుడు 
AR ర హమాన్ తో జత్కటాట రు. “హంిదుసరి నీ వే” పరరుతో ఈ 
ప్రటను అననో ప్రడారు మరయిు ర హామన్ సవరపరచిారు. 
ఈ ప్రట ప్రారంభోత్్వంలో సమాచార, పసారర శరఖ మంతి ా
అనురరగ్ ఠరకూర్ కూడా ఉనాారు. 

 

బాబర్ అజఞమ్ 14 వనే్  సంెచరలీు సరధంిచ్చన వగేవంత్మెైన 
బాోట్ మాన్ గర అవత్రంిచాడు  
• ప్రక్సిరి న్ క్ పెటన్ బాబర్ అజఞమ్ ఎడా బాసటన్ లో జరగిని 

మరడో వనే్లో ఇంగరె ండ పెై సరధంిచ్చన సెంచరతీో రిక్రరు్  
సృషిటంచాడు. ఇనిాంగ్్ పరంగర 14 వనే్  సంెచరలీు 
సరధంిచ్చన వగేవంత్మెనై బాోట్ మాన్ గర అవత్రంిచాడు, 
హషమీ్ ఆమాె (84 ఇనిాంగ్్ లు), భారత్ క్ పెటన్ విరరట 
క్యహీె (84 ఇనిాంగ్్ లు), ఆసరట లీయా బాోట్ మాన్ డవేిడ 
వరరార్(98 ఇనిాంగ్్) లను అధగిమించాడు. 

టోక్యో ఒలంపకి్స్  క్రడీా మహో త్్వం ప్రారంభం 

• క్యవిడ  క్రరణంగర పలుమారుె  వరయిదాపడని ఒలంపకి్స్  
క్రడీలు ఇపుోడు ప్రారంభయాోయి. జప్రన్  రరజధాని టోక్యో 
వదేకిగర జరుగుత్ునా ఒలంపకి్స్  క్రడీా మహో త్్వరలు 
మొదలయాోయి. ఒలంపకి్స్  క్రడీలను  జప్రన్ చకవీరిి 
నరహటిో  ప్రారంభంచారు. కరోనా ఆంక్షల 
నపేథ్ోంలో క్వేలం 1000 అతిథ్ుల సమక్షంలో 
ఆరంభోత్్వం జరిగంిద.ి భారత్ పురుషుల హాక్ర టీమ్ 
క్ పెటన్ మన్ పీతా్ సంిగ్, మహళిా దగిగజ బాక్ర్ మరేకీ్యమ్ 
భారత్ జ ండాని పటటట కుని భారత్ బృందానిా 
నడపింిచారు. 

• 203 దేశరల నుంచ్చ వచ్చిన దాదాపు 11వలే మంద ి
అథ్ ె టటె  ఈ మగెర టోరీా లో ప్రలగగ నంేదుకు సదిదంగర 
ఉనాారు. భారత్ నుంచ్చ 119 మంద ి క్రీడాక్రరులు 
టోక్యో ఒలంపకి్స్  లో ప్రలగగ ంటటనాారు. ఇందులో 67 

మంద ి ఫురుషులు, 52 మంద ి మహళిా క్రడీాక్రరులు. 
జూల ై 23 నుంచ్చ ఆగసుట  8 వరకూ టోక్యో ఒలంపకి్స్ 
జరగనునాాయి.  

సరోరరకసర్ న్ టోా ఫనీి గ లుచుకునా విశవనాథ్న్ ఆనంద 

• విశవనాథ్న్ ఆనంద వరె దమిిర్ క్రీ మిాక్స ను ఓడంిచ్చ 

డారటమండ లో సరోరరకసర్ న్ టోా ఫనీి గ లుచుకునాాడు. నల-
క్రసిజలంగ్ చ స్ ఈవ ంట యొకక చ్చవర ిఆటలో ఆనంద కు డాా  
మాత్ామ ేఅవసరం అయినపోట క్ర దానిని 40 కదలకలలో 
ప్ ందడం జరగిింద.ి. 

• అయిత,ే ఆటను త్కుకవ ఊహంిచదగినదగిర మరయిు 
మరంిత్ డ నైమిక్స గర చయేాలన ే ఉదేదశోంతో చదరంగం 
యొకక రూప్రంత్రరనిా ఊహంిచ్చన క్రీ మిాక్స, శరశవత్ 
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త్నిఖీలు ఇవవడం దావరర ఆటను డాా  చేయవలసి 
వచ్చింద.ి  

అమన్ గులయా, సరగర్ జగరె న్ క్రోడ ట పపాంచ 
ఛాంపయినుె గర నిలచారు 
• హంగరలీోని బుడాపసె్ట  లో జరిగని క్రోడ ట వరల్్ 

ఛాంపయిన్ షపి్ 2021 ర ండో  రోజు భారత్ ఆకటటట కున ే

పదారశన ను పదారిశంచడంతో యువ 
మలెయోధ్ులు అమన్ గులయా మరయిు సరగర్ 
జగరె న్ త్మ త్మ విభాగరలోె  క్రతి్ పపాంచ ఛాంపయినుె గర 
నిలచారు. 48 క్లిోల ఫెనైలోె  అమెరకిన్ లూోక్స జోసఫె్ 
లలా్ ల్ పెై 5-2 తడేాతో గులయా విజతే్గర నిలచాడు, 80 

క్లిోల శఖరరగ ీఘరాణలో జఞగరె న్ జమే్్ మోకెర్ రౌల్లని 4-

0తో ఓడంిచాడు 

మధ్ోపదాశే్ ప్రరర షూటర్ రుబినా ఫ్రాని్స్ సవరణం సరధంిచ్చంది 
• మధ్ోపదాశే్ షూటర్, రుబినా ఫ్రాని్స్ పరెూలో 

జరుగుత్ునా ప్రరర సో ోర్ట కప్ లో పపాంచ రకి్రరు్  
సృషిటంచారు. 10 మీటరె ఎయిర్ పసిటల్ ప్రరర ఈవ ంట లో 
ఆమ ెసవరణం సరధంిచ్చంది. 238.1 ప్రయింటటె  సరధంిచ్చన 
ఆమె టరకీక్ ి చ ందని ఐసరగల్ పహెిె వరనాె ర్ పాపంచ 
రకి్రరు్ ను అధగిమించ్చంది. ఈ విజయంతో టోక్యో సమమర్ 
ప్రరరలంపకి్స్ 2020 లో భారత్దశేం క్ ిచోటట దక్కింది. 

• సంవత్్రరలుగర, ఆమ ెజఞతీయ మరయిు అంత్రరా తీయ 
ఈవ ంటె నుండి 15 క్ ి పెగైర పత్క్రలు సరధించ్చంద.ి 
పసాుి త్ం, రూబ్లనా మాజీ షూటర్ మరయిు జూనియర్ 
ఇండియన్ పసిటల్ షూట ంగ్ టీం క్యచ్ జసరోల్ రరనా 
మారగదరశకత్వంలో శక్షణ ప్ ందుత్ునాాడు. 

 
విజఞా నం & సరంక్తేికత్ 

 

గగనాోన్ ప్ోా గరీ ం క్యసం విక్రస్ ఇంజన్ లో 3వ పరకీ్షను ఇసోా  
విజయవంత్ంగర నిరవహంిచ్చంది . 
• గగనాోన్ ఇంజన్ అరహత్ అవసరరలలో భాగంగర, మానవ-

రటేడె GSLV Mk III వరహనం యొకక క్యర్ L110 దవా 
దశ  లక్విడ ప్ ా పలె ె ంట విక్రస్ ఇంజన్ యొకక మరడవ 
ద రఘక్రలక వడేి పరకీ్షను భారత్ అంత్రకి్ష పరశిోధ్న సంసి 

(ఇసోా ) విజయవంత్ంగర నిరవహంిచ్చంద.ి 
• త్మిళనాడులోని మహంేదగారిలిోని ఇసోా  ప్ ా పలాన్ 

క్రంపెె క్స్ (ఐపఆిరి్ ) యొకక ఇంజన్ టసె్ట ఫసెలిట ీవదద 
240 సెకనె ప్రటట ఇంజన్ పనితీరుని పరకీ్ష్ంిచారు 
మరయిు ఇంజన్ పరమిిత్ులు పరకీ్ష యొకక మొతి్ం 
వోవధలిో అంచనాలకు దగగరగర సరిప్ో యాయి. 

 

భారత్దశేం యొకక మొటటమొదట  ‘గ యీిన్ ఎట ఎం’ 

గురుగరీ మ్ లో ప్రారంభంచారు 

• దశేం యొకక మొటటమొదట  ‘గ యీిన్ ఎట ఎమ్’ పెలైట 
ప్రాజ కుట గర హరరోనాలోని గురుగరీ మ్ లో ఏరరోటట 
చయేబడింద.ి ఇది ఆటోమేట క్స మషెని్, ఇది బాోంక్స ఎట ఎం 
లాగర పనిచసేుి ంద.ి ఈ యంతాా నిా ఐకోరరజోసమితి 
(యుఎన్) యొకక ‘పాపంచ ఆహార క్రరోకీమం’ క్ంిద 
వోవసరి పించారు మరయిు ద నిని ‘ఆటోమటేడె, మల్లట 
కమోడటి,ీ గ యీిన్ డసిెో ని్ంగ్ మషెని్’ అంటారు. 

 

ఏటఎీమ్ గురించ్చ  

• ఈ ఆటోమటే క్స మషెనీ్ టచ్ సరీని్ తో బయోమటె కా్స 
ససిటమ్ తో అమరిబడ ి ఉంటటంద,ి ఇకకడ లబ్ిదారుడు 
ఆధార్ లేదా రషేన్ క్రర్్ పతాేోక నంబర్ ను నమోదు 
చయేాల. 
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• బయోమటె ాక్స ప్రామాణకీరణపెై, లబ్ిదారులకు పభాుత్వం 
సూచ్చంచ్చన ఆహార ధానోం యంత్ాం క్ంిద ఏరరోటట చసేని 
సంచులలో సవయంచాలకంగర నింపబడుత్ుంద.ి 

• మరడు రక్రల ధానాోలు - గోధ్ుమ, బియోం మరయిు 
మిల ె ట - ఈ యంత్ంా దావరర పంపణి ీ చయేవచుి. 
పసాుి త్ం, ఫరూఖ్ నగర్ లో ఏరరోటట చసేని ‘గ యీిన్ ఎట ఎం’ 

యంత్ాం నుంచ్చ గోధ్ుమల పంపణిీ ప్రారంభంచబడింద.ి 
చ నైా 600KPH వగేం తో పయాాణ ంచే మాగేెవ్ ర లైును 
ఆవిషకరంిచ్చంద ి

• చ నైా 600KPH గరషిట  వగేంతో సరమరియం కలగని మాగ ెవ్ 

ర లైును ఆవిషకరంిచ్చంద.ి ఈ ర లైును చ నైా సవయంగర 
అభవృది్  చసేంిద,ి తీరప్రాంత్ నగరమెనై క్ంిగర్ వయలో 
త్యారు చేసంిద,ి ఇద ి పపాంచవరోపింగర అత్ోంత్ 
వగేవంత్మెనై భరమి మీద పయాాణ ంచే వరహనం. 
విదుోదయసరకంత్ శక్ిిని ఉపయోగంిచ్చ, పధాాన భాగరనిక్ ి
మరయిు ర లైు మధ్ో ఎటటవంట  సంబంధ్ం లేకుండా 
మాగ ెవ్ ర లైు టాా క్స పెనై “ల విటలట” చయేబడుత్ుంది. చ నైా 
దాదాపు ర ండు దశరబాద లుగర చాలా పరమిిత్ సరి యిలో 
సరంక్తేిక పరజిఞా నానిా ఉపయోగసిోి ంది. 

ర లైు గురంిచ్చ 

• 600 KPH వదద , బ్లజంగ్ నుండి షరంఘ కై్ి ర లైులో 
పయాాణ ంచడానిక్ి 2.5 గంటలు మాత్మా ే పడుత్ుంది – 

ఇది 1,000 క్లిోమీటరెకు పెగైర పయాాణం. 
• అక్యట బర్ 2016 లో ప్రారంభంచబడిన, హల-ైసీోడ మాగ ెవ్ 

ర లైు ప్రాజ క్సట 2019 లో గంటకు 600 క్లిోమీటరె డజి నై్ 
చయేబడని టాప్ సీోడ తో అయసరకంత్-ల విటలషన్ ర లైు 
ప్ోా టోటెైప్ ను అభవృది్  చసేంిది మరియు జూన్ 2020 లో 
విజయవంత్మెనై టసె్ట రన్ నిరవహంిచ్చంద.ి 

IIT రోపర్, AMLEX  అనే పరకిరరనిా అభవృది్  చేసంిది . 
• ఇండియన్ ఇనిటటియోట ఆఫ్ టకె్రాలజీ (IIT), రోపర్ 

AMLEX అని పలిువబడ ేమొటటమొదట   ఆక్ి్ జన్ రషేన్ 
పరకిరరనిా అభవృది్  చసేంిది, ఇద ి అనవసరంగర వృధా 
అయిేో  ఆక్ి్ జన్ ను ఆదా చసేుి ంద ి మరయిు వ దైో 
ఆక్ి్ జన్ సలిండరెను పంెచుత్ుంది. పరకిరం రోగకి్ ి
అవసరమెనై పరమిాణంలో మాత్ామే  ఆక్ి్ జన్ ను సరఫరర 
చసేుి ంద.ి 

 

“AMLEX” గురించ్చ: 
• “AMLEX” అనదేి ఆక్ి్ జన్ సలిండరె క్యసం పతాేో కంగర 

అభవృది్  చయేబడనిద.ి 
• “AMLEX” రోగకి్ి అవసరమెనై పరమిాణంలో ఆక్ి్ జన్ ను 

పలీుికునటేపుోడు మరయిు CO2 ను వదలిే ఆ 
సమయంలో ఆక్ి్ జన్ పవారహానిా ఆదా చసేుి ంది. 

 

ముఖోమెనై తదే లు 
 

సూక్షమ, చ్చనా మరయిు మధ్ో త్రహా పరశిమీల దనిలత్్వం : 
27 జూన్ 

• ఐకోరరజోసమితి సూక్షమ, చ్చనా మరయిు మధ్ో త్రహా 
పరశిమీల దినలత్్వం సరి నిక మరయిు పపాంచ ఆరిిక 
వోవసిలలో MSME యొకక కృషనిి మరయిు సిిరమెనై 
అభవృది్క్ి వరరు అందంిచ్చన సహక్రరరనిా గురిించ్చ 

జరుపుక్యవడానిక్ ి2017 నుండ ిజూన్ 27న ఈ దనిలత్్వం 
జరుగుత్ుంద.ి ససెటటనబుల్ డ వలప్ మంెట గోల్్ (SDGs) 

అమలులో ఈ పరశిమీల సహక్రరరనిా కూడా ఈ రోజు 
గురిించ్చంది. 

• 2021 లో, థ మ్ “MSME 2021: సమగ ీ మరయిు 
సిిరమెనై పునరుద్రణకు క్రలకం.” అందువలెన ే మన 
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ఆరిిక వోవసిల వ న ా ముక అయిన MSMEలను 
సమానమెనై మరయిు సిిరమెనై ప్ో స్ట-క్యవిడ -19 

రకివరనీి నిరర్ రించడానిక్ ి ఎలా సమకూరివచోి  
అనవేషంిచడానిక్ ి ఐరరస అనకే క్రరోకమీాలను 
నిరవహసిుి ంద.ి 

జఞతీయ గణాంక్రల దనిలత్్వం : జూన్ 29 

ప్ ా ఫసెర్ పసిి మహాలనలబిస్ జయంతి సందరభంగర జూన్ 29 న 
భారత్ పభాుత్వం జఞతీయ గణాంక్రల దనిలత్్వరనిా 
జరుపుకుంటటంద.ి సరమాజక-ఆరిిక పణాాళిక మరయిు విధాన 
రూపకలోనలో గణాంక్రల ప్రత్ా గురంిచ్చ యువత్లో 
అవగరహన కలోంచడానిక్ ి ఈ రోజును జరుపుకుంటారు. 
రోజువరరీ జీవిత్ంలో గణాంక్రల వరడకం మరయిు విధానాలను 
రూప్ ందంిచడంలో మరయిు రూప్ ందంిచడంలో గణాంక్రలు 
ఎలా సహాయపడతాయో అనా విషయం క్  ై పజాలను 
చ తై్నోవంత్ం చసేర రోజు. 
చరతి్ా  
• జఞతీయ గణాంక్రల దనిలత్్వం మొటటమొదట జూన్ 29, 

2007 న జరుపుకుంద.ి ఆరిిక పణాాళిక మరయిు గణాంక 
అభవృది్  రంగంలో దవింగత్ ప్ ా ఫసెర్ పశారంత్ చంద ా
మహాలనలబిస్ చసేని విశషే కృషనిి గురిించ్చ ఈ 
దనిలత్్వంను జరుపుక్యవరలని భారత్ పభాుత్వం 
నిరణయించ్చంద.ిఅందువలె ఆయన జనమదనిానిా ‘జఞతీయ 
గణాంక దనిలత్్వం’గర జరుపుకుంటటంద.ి 

అంత్రరా తీయ ప్రరెమంెటరజిం దనిలత్్వం: 30 జూన్ 

పతాి సంవత్్రం జూన్ 30న అంత్రరా తీయ ప్రరెమంెటరజిం 
దనిలత్్వరనిా పపాంచవరోపింగర జరుపుకుంటారు. క్రనిా 
ముఖోమెనై లక్ష్యోలను సరధంిచడంలో ప్రరెమంెటటలు 
సరధంిచ్చన పురోగతిని సమీక్ష్ించడానిక్ ి మరయిు సవీయ 
మదంిపులను నిరవహంిచడం, ఎకుకవ మంద ి మహళిలు 
మరయిు యువ ఎం.ప ీలను చరేిడానిక్ ికృష ిచయేడం ఈ 
దనిలత్్వం యొకక ముఖో ఉదేదశం. 

 

 

చరతి్ా  
• ఐకోరరజోసమితి జనరల్ అసంెబె్ల తీరరమనం దావరర ఈ 

రోజును 2018 లో సరి పంిచారు. 
• 1889లో సరి పంిచబడని ప్రరెమంెటటల పాపంచ సంసి 

ఇంటర్ ప్రరెమంెటరీ యరనియన్ ఏరరోటటను కూడా ఈ 
రోజున ేఅంగకీరించడం జరగింిది. 

జఞతీయ వ దైుోల దనిలత్్వం: 01 జూల  ై
• జఞతీయ వ దైుోల దినలత్్వరనిా భారత్దశేంలో ఏటా జూల  ై

01 న ఇండయిన్ మడెకిల్ అసో సయిిషేన్ (ఐఎంఎ) 
నిరవహసిుి ంద.ి గొపో వ దైుోలను గౌరవించటానిక్ ి
మరయిు మన జీవిత్ంలో వ దైుోల ప్రాముఖోత్ను అరిం 
చసేుక్యవడానిక్ ిమరయిు వరరిక్ ివిలువ ఇవవడానిక్ి,వరర ి
ప్రాతినిధాోనిా అర్ం చసేుక్రని వరరనిి గౌరవించవలసని 
అవసరం గురించ్చ ఇద ిత లయజసేుి ంద.ి  

ఆనాట  చరతి్:ా  
• పశిమ బ ంగరల్ ర ండవ ముఖోమంతిా డాకటర్ బిధాన్ 

చందా రరయ్ 1882 జూల  ై 1న జనిమంచ్చ, 1962లో అద ే
తదే న మరణ ంచ్చన జయంతిని పురసకరంిచుక్రని ఈ 
రోజును జరుపుకుంటారు. 

 

పపాంచ పరరోవరణ దినలత్్వం: జూన్ 5 

• పపాంచ పరరోవరణ దనిలత్్వం పతాి సంవత్్రం జూన్ 5న 
పపాంచవరోపింగర జరుపుకుంటారు. పరరోవరణానిా 
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సంరక్ష్ించడం గురంిచ్చ అవగరహన పంెచడానిక్ ిమరయిు 
పకాృతిని తలేకగర తీసుక్యవదదని పజాలకు గురుి  
చయేడానిక్ ిఈ రోజును జరుపుకుంటారు.  

• ఈ ఏడాద ిపపాంచ పరరోవరణ దనిలత్్వం యొకక నపేధ్ోం 
- RRR 'పునరరలోచన. పునఃసృషిట . పునరుద్రణ'.ఈ 
సంవత్్రం పరరోవరణ వోవసి పునరుద్రణపె ై
ఐకోరరజోసమితి దశరబదం ప్రారంభమెంైది. ఈ సంవత్్రం 
పరరోవరణ వోవసి పునరుద్రణ యొకక ప్రాముఖోత్ను 
ఎతిిచూపడానిక్ ిఈ రోజుక్ి ప్రక్ిసరి న్ ఆతిధ్ోం వహసిోి ంద.ి 

పపాంచ పరరోవరణ దినలత్్వం: చరతి్ా 
• మొటటమొదట సరరగిర 1974లో పపాంచ పరరోవరణ 

దనిలత్్వరనిా "ఒక్ే ఒకక భరమి" అనే నినాదంతో 
జరుపుకునాారు. 1972లో ఐకోరరజోసమితిలో జూన్ 5 

నుంచ్చ 16 వరకు ప్రారంభమెనై మానవ పరరోవరణంపెై ఈ 
సదసు్ జరగింిది. 

పపాంచ ఆహార భదతా్ దనిలత్్వం: జూన్ 7 

• పపాంచ ఆహార భదతా్ దనిలత్్వరనిా పపాంచవరోపింగర 
జూన్ 7 న జరుపుకుంటారు. వివిధ్ రక్రల ఆహార 
పామాదాల గురంిచ్చ మరయిు దానిని ఎలా నివరరంిచాలన ే
చరోల గురంిచ్చ అవగరహన పంెచడమ ేఈ రోజు లక్షోం. 

• ఈ సంవత్్రం నపేధ్ోం : " Safe food today for a 

healthy tomorrow (ఆరోగోకరమెనై రపేట  క్యసం ఈ 
రోజు సురక్ష్తి్మెనై ఆహారం)". 

 పపాంచ ఆహార భదతాా దనిలత్్వం చరతి్:ా 
• 2018 డిసంెబరులో ఐకోరరజోసమితి జనరల్ అసంెబె్ల 

మొటటమొదట  పపాంచ ఆహార భదతాా దనిలత్్వం ను 
ఆమోదంిచ్చంది.మొటటమొదట  ఆహార భదతాా దనిలత్్వం 
2019 యొకక నపేధ్ోం " Food Safety, everyone’s 

business". ఈ దశిగర ఐకోరరజోసమితిక్ ి చ ందని ఫుడ 
అండ అగికీలిర్ ఆరగన జైషేన్ (FAO) సహక్రరంతో పపాంచ 
ఆరోగో సంసి (WHO) జూన్ 7వ తదే ని  జూన్ 7, 2019 

నుంచ్చ తొల ఆహార భదతాా దనిలత్్వంగర జరుపుక్యవరలని 
నిరణయించ్చంద.ి 

పపాంచ జనాభా దనిలత్్వం జూల ై 11 న జరుపుకుంటారు 
• పతాి సంవత్్రం జూల  ై 11 న పపాంచ జనాభా 

దనిలత్్వరనిా పపాంచవరోపింగర ప్రట సరి రు. పరెుగుత్ునా 
జనాభా యొకక పభాావం మరయిు లంగ సమానత్వం, 

కుటటంబ నియంత్ణా యొకక ప్రాముఖోత్, పరదరకిం, త్లె 
ఆరోగోం, మానవ హకుకలు మొదల నై వరట  గురంిచ్చ 
పజాలలో అవగరహన పంెచడానిక్ ిఈ రోజును ఆచరిసరి రు. 

• పపాంచ జనాభా దినలత్్వం 2021 యొకక ఈ సంవత్్రం 
నపేధ్ోం : “సంతానలత్ోతిిపె ై క్యవిడ -19 మహమామర ి
పభాావం”. 

 
పపాంచ మాలాల దినలత్్వం :12 జూల  ై
• యువ క్రరోకరి మలాలా యరసఫ్ జఞయ్ గౌరవరరిం 

ఐకోరరజోసమితి జూల  ై12 ను పపాంచ మలాలా దనింగర 
పకాట ంచ్చంద.ి పపాంచవరోపింగర మహళిలు మరయిు 
పలెిల హకుకలను గౌరవించటానిక్ి మలాలా 
యరసఫ్ జఞయ్ పుట టనరోజును మలాలా దనిలత్్వంగర 
జరుపుకుంటారు. 

• అక్యట బర్ 9, 2012 న, బాలకల విదో క్యసం బహరింగంగర 
వరదంిచడంతో మలాలా తాలబాన్ ముషకరులు త్లపె ై
క్రలాిరు. దాడ ి క్రనసరగుత్ునాపోట క్ర, మలాలా 
త్వరలోనే పజాల దృషిటక్ి తిరగిి వచ్చింది, మునుపట  కంటల 
త్న అభప్రాయాలలో తీవంాగర ఉంద ి మరయిు లంగ 
హకుకల క్యసం త్న వరదనను క్రనసరగించ్చంద.ి ఆమ ె
బాలకలు ప్రఠశరలకు వ ళెడానిక్ ి సహాయపడటానిక్ ి
మలాలా ఫండ అన ేలాభాపరక్షలేని సంసిను సరి పించారు 
మరయిు అంత్రరా తీయ బ స్ట సలెెర్ అయిన “ఐ యామ్ 
మలాలా” అన ే పుసిక్రనిా సహ రచయిత్గర కూడా 
రచ్చంచారు. 
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మలాలాకు అనకే అవరరు్ లు మరయిు గౌరవరలు 
లభంచాయి: 
• 2012 లో ప్రక్సిరి న్ పభాుత్వం ఆమకెు తొలసరరగిర 

జఞతీయ యువజన శరంతి బహుమతిని పదాానం చసేంిద.ి 
• 2014 లో, 17 ఏళళ వయసులో, ఆమె క్రలుోలు 

జరపడానిక్ ిముంద ేప్రారంభమెనై పలెిల హకుకల క్యసం 
ఆమ ెచసేని కృషకి్ ిగురిింపుగర నలబ ల్ శరంతి బహుమతి 
ప్ ందిన అతి పనిా వయసుకరరలు అయాోరు. 

• 2019 చ్చవరలో త్న దశరబదం సమీక్ష నివదేకిలో యుఎన్ 
ఆమనెు "పపాంచంలోని అత్ోంత్ పసాద్ి యువకుడు" గర 
పకాట ంచ్చంద.ి 

• మలాలాకు గౌరవ క్ నడయిన్ ప్ౌరసత్వం కూడా 
లభంచ్చంద ిమరయిు క్ నడాలోని హౌస్ ఆఫ్ క్రమన్్ లో 
పసాంగంిచ్చన అతి పనిా వయసుకరరలు. 

• హ ే నేమ్్ మి మలాలా అన ే క్రరోకరిపె ై డాకుోమంెటర ీ
2015 లో ఆసరకర్ అవరరు్ ల క్యసం షరర్ట లస్ట 
చయేబడింద.ి 

 

అంత్రరా తీయ నాోయ దనిలత్్వం  :17 జూల  ై
• అంత్రరా తీయ నాోయం క్యసం పాపంచ దనిలత్్వం 

(అంత్రరా తీయ క్ిమీినల్ జసిటస్ డే లేదా ఇంటరేా షనల్ 
జసిటస్ డే అని కూడా పలిుసరి రు), అంత్రరా తీయ క్ిమీినల్ 
క్యర్ట (ICC) యొకక పనిక్ ిమదదత్ు ఇవవడానిక్ ిమరయిు 
గురిించడానిక్ ి జూల  ై 17న పపాంచవరోపింగర 
జరుపుకుంటారు. 

• అంత్రరా తీయ క్ిమీినల్ క్యరుట ను ఏరరోటట చసేని ఈ 
ఒపోందం జూల  ై 17, 1998 న రోమ్ శరసనానిా 
సవీకరంిచ్చన వరరిాక్యత్్వరనిా సూచ్చసుి ంద.ి 120 రరషరట ీ లు 
రోమ్ లో ఒక శరసనానిా ఆమోదంిచ్చనపుోడు ఇద ి
జరగిింద.ి ద నిని అంత్రరా తీయ క్ిీమినల్ క్యరుట  యొకక 

Rome Statute అని పలిుసరి రు, ఈ చటాట నిా 
ఆమోదంిచడానిక్ ి అంగకీరించ్చన అనిా దశేరలు ఐసిస ి
యొకక అధకి్రర పరధినిి అంగకీరసిుి నాాయి. 

న ల్న్ మండలేా అంత్రరా తీయ దనిలత్్వం  :జూల ై 18  

• ఐకోరరజోసమితి పతాి సంవత్్రం జూల ై 18న న ల్న్ 
మండలేా అంత్రరా తీయ దనిలత్్వం ను జరుపుకుంటటంద.ి 
అంత్రరా తీయంగర పజాఞసరవమోం క్యసం చసేని  ప్ో రరటం 
మరయిు పపాంచవరోపింగర శరంతి సంసకృతిని 
ప్ోా త్్హంిచడానిక్ ిన ల్న్ మండలేా చసేని కృష ిఈ రోజు 
గురిించబడంిద.ి న ల్న్ మండలేా దనిలత్్వం అందరకి్ర 
చరో తీసుక్యవడానిక్ ిమరయిు మారుోను పరరాపేంిచడానిక్ ి
ఒక సందరభం లాంట ద.ి 

న ల్న్ మండలేా అంత్రరా తీయ దనిలత్్వం చరతి్ ా: 
• 18 జూల ై 2009 న, మొదట  మండలేా దనిలత్్వరనిా 

నూోయార్క లో ప్రట ంచారు. ఐకోరరజోసమితి సరవసభో 
సమావశేం 10 నవంబర్ 2009 న జూల ై 18 ను “న ల్న్ 

మండలేా అంత్రరా తీయ దనిం” గర పకాట ంచ్చ ఒక 
తీరరమనానిా ఆమోదంిచ్చంద.ి  

సెనై్్ ఎక్య్ెలరషేన్ డే :20 జూల  ై
• సెనై్్ ఎక్య్ెలరషేన్ డ ే(మరన్ డే అని కూడా పలిుసరి రు) 

పతాి సంవత్్రం జూల ై 20 న జరుపుకుంటారు. 1969 లో 
ఈ రోజున నీల్ ఆర్మ సరట ీ ంగ్ మరయిు ఎడవిన్ ‘బజ్’ ఆల్నీ్ 

చందుా డ ిఉపరతి్లంపె ైఅడుగుపటె టన మొదట  మానవులు 
అయాోరు. 

• నీల్ ఆర్మ సరట ీ ంగ్ చందుా డ ి ఉపరతి్లంపె ై అడుగు పెట టన 
మొదట  వోక్ిి. ఆర్మ సరట ీ ంగ్- ఆల్నీ్ దవయం చందుా ని 
ఉపరతి్లంపెై 21.5 గంటలు గడపి్రరు. వరరి విజయానిా 
జఞా పక్రరిం, ఈ రోజును 1984 లో అపోట  యున టైెడ సరటట్ 
అధ్ోక్షుడు రోనాల్్ రగీన్ సలెవు దనింగర పాకట ంచారు. 
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అంత్రరా తీయ చ స్(చదరంగం) దనిలత్్వం   : 20 జూల  ై
• అంత్రరా తీయ చ స్(చదరంగం) దనిలత్్వం 1966 నుండ ి

జూల ై 20 న జరుపుకుంటారు, చరతి్లాో అత్ోంత్ 
పురరత్నమెనై మరయిు అత్ోంత్ ప్రాచురోం ప్ ందని 
ఆటలలో ఒకటెనైది. ఇద ి దశేరల మధ్ో  సమానత్వం, 

పరసోర గౌరవం మరయిు అవగరహనను ప్ోా త్్హసిుి ంది. 
ఈ రోజు 1924 లో ఇంటరేా షనల్ చ స్ ఫడెరషేన్ (FIDE) 

సరి పంిచబడింద.ి ఈ రోజును అంత్రరా తీయ చ స్ 
దనిలత్్వంగర జరుపుకున ే ఆలోచనను యున సో క 

పతాిప్రదంిచ్చంది. ఈ రోజును 178 దేశరలలో 
జరుపుకునాారు, ద నిని అధకి్రరకింగర గురిించే తీరరమనం 

2019 లో ఐకోరరజోసమితి సంత్కం చసేంిద.ి 
జఞతీయ పాసరర దినలత్్వం  :23 జూల  ై

• భారత్దశేంలో పజాల జీవిత్ంలో ఒక ముఖోమెనై భాగంగర 
ఉనా రడేయిోను గురిించ్చ  జరుపుకునంేదుకు పతాి 
సంవత్్రం జూల  ై 23 న జఞతీయ పాసరర దనిలత్్వరనిా 
జరుపుకుంటారు. 1927 లో ఈ రోజున, దశేంలో 
మొటటమొదట  రడేయిో పసారరం ఇండయిన్ బాా డ క్రసిటంగ్ 

కంపనెీ ఆధ్వరోంలోని బ ంబాయి సరటషన్ నుండి పాసరరం 
చయేబడింద.ి 

చరతి్ా  

• ఏపిలా్ 1, 1930 న పభాుత్వం పాసరరరనిా చపేట ట , ద నిని 

ఇండియన్ సరటట బాా డాకసిటంగ్ సరవీస్ (ISBS) గర 

మారిి ంది. ఇద ి శరశవత్ంగర 1932 లో పాభుత్వ 

నియంత్ణాలోక్ ి వచ్చింద.ిజూన్ 8, 1936 న, ఇండయిన్ 

సరటట బాా డాకసిటంగ్ సరవీస్, ఆల్ ఇండయిా రేడయిోగర 
మారింది

 

మరణ వరరిలు 
 

భారత్ మాజీ ఫుట బాల్ క్రడీాక్రరుడు పసానాన్ కనుామరత్ 

• భారత్ మాజీ ఫుట బాల్ క్రడీాక్రరుడు ఎం పసానాన్ 
కనుామరశరరు. 1970 ల పతాిభావంత్మెైన మిడ ఫల్ీర్, 

అత్ను ఇందర్ సంిగ్ మరయిు దొర సైరవమి నటాా జ్ వంట  
భారతీయ ఫుట బాల్ దగిగజఞలతో డ సాి్ ంగ్ రూమ్ ను 
పంచుకునాాడు. అత్ను సంతోష్ టోా ఫీ నషేనల్ ఫుట బాల్ 
ఛాంపయిన్ షపి్ లో క్రేళ, మహారరషట ,ీ మరయిు గోవర 
త్రఫున ఆడాడు. 

ఆసయిా క్రడీల సవరణ పత్క విజతే్ బాక్ర్ డంిక్యసంిగ్  
మరణ ంచారు 
• ఏషయిన్ గేమ్్ బంగరరు పత్కం సరధంిచ్చన మాజీ 

బాక్ి్ ంగ్ సరట ర్ డంిక్య సంిగ్ క్రలేయ క్రోన్ర్ తో 
ప్ో రరడుత్ూ కనుామరశరరు. మణ పూర్ కు చ ందిన డంిక్య 
సంిగ్ 1998 ఆసయిా క్రడీల నై బాోంక్రక్స, థాయ్ లాండ లో 

భారత్ త్రఫున బంగరరు పత్క్రనిా గ లుచుకునాాడు. 
ఆయనకు 1998లో అరుా న పురసరకరం, 2013లో దశే 
నాలుగో అత్ుోనాత్ ప్ౌర గౌరవమెనై పదమశ్రీ పురసరకరం 

కూడా లభంచ్చంది. 
జఞతీయ అవరరు్  గహీతీ్ బ ంగరల్ల చ్చత్ ానిరరమత్ బుద్దవే్ దాస్ 
గుప్రి  మరణ ంచారు 
• జఞతీయ అవరరు్  గ లుచుకునా పమాుఖ బ ంగరల్ల చ్చత్ంా 

దరశకుడు "బుద్దవే్ దాస్ గుప్రి " మరణ ంచారు. బ ంగరల్ల 
సనిిమాక్ ి చసేని కృషకి్ ి గరను ఆయన అనకే జఞతీయ 
అవరరు్ లను గ లుచుకునాారు. 

• ఉతి్మ చ్చత్ంాగర జఞతీయ అవరరు్ లు - బాగ్ బహదూర్ 
(1989), చరచార్ (1994), లాల్ దరరా  (1997), మోండో 
మేయర్ ఉపఖోన్ (2002), కలుోరుష్ (2005) 
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• ఉతి్మ దరశకత్వం క్యసం జఞతీయ చలనచ్చత్ ాఅవరరు్ లు - 
ఉతి్ర (2000) మరయిు సవపార్ దని్ (2005). 

• బ ంగరల్లలో ఉతి్మ ఫచీర్ ఫలి్మ కు జఞతీయ అవరరు్ లు - 
దూరతావ (1978), ఫరరర (1987) మరియు త్హదర్ కథ్ 
(1993) 

• ఉతి్మ కళలు/ సరంసకృతిక చ్చత్ంా - ఎ పయెింటర్ ఆఫ్ 
ఎలోకవంట సెలై న్్: గణషే్ పెనై్ (1998). 

1983 పపాంచ కప్ విజతే్ భారత్ మాజీ క్ికీ్ టర్ యశ్ ప్రల్ శరమ 
మరణ ంచారు  

• 1983 క్ిీక్ ట లో పపాంచ కప్ గహీతీ్, భారత్ జటటట లో సభుోడగిర 
ఉనా భారత్ మాజీ క్ికీ్ టర్ యశరోల్ శరమ కనుామరశరరు. 
37 టెసుట లు, 42 వనే్లోె  భారత్ కు ప్రాతినిధ్ోం వహంిచాడు. 
అత్ను మిడిల్ ఆర్ర్ బాోట్ మాన్, అత్ను 1970 మరయిు 
80 లలో ఆడాడు. పంజఞబ్ లో జనిమంచ్చన క్ికీ్ టర్, పంజఞబ్, 

హరరోనా, ర లైేవలతో సహా రంజీలో మరడు జటెకు ప్రాతినిధ్ోం 
వహంిచాడు.  

 

ఇత్ర వరరిలు 
 

ఆసయిాలో మొదట  అంత్రరా తీయ మమెర ీసటడసీ్ వర్క షరప్ 
కు ఐఐట  మదాాస్ ఆతిథ్ోం ఇచ్చింద.ి 
• ఇండియన్ న ట వర్క ఫర్ మమెరీ సటడసీ్ 

(ఐ.ఎం.ఎం.ఎస్), ఆమటరిర్ మ్ లోని ఇంటరేాషనల్ 
మెమొర ీ సటడసీ్ అసో సయిిషేన్ ఆధ్వరోంలో ఆసయిా 
రంగంలో మొటటమొదట  జఞతీయ న ట వర్క ఇద ి ద నిక్ి 
ఇండియన్ ఇనిటటియోట ఆఫ్ టకె్రాలజీ మదాా స్ లోని 
సంెటర్ ఫర్ మెమరీ సటడసీ్ ఇటవీల ఆసయిా యొకక 
మొదట  అంత్రరా తీయ మమెర ీ సటడసీ్ వర్క షరప్ కు 
ఆతిథ్ోం ఇచ్చింద.ి 

పపాంచంలోని మొటటమొదట  CO2 నూోటాల్ సమింెట ప్రె ంట 
ను సవీడన్ లో ప్రారంబించనునా హలడై లుర్గ సిమంెట 

• పపాంచంలోని ర ండవ అతిపదెద  సిమంెట త్యారదీారు 
అయిన హలడై లుర్గ  సమిెంట, క్రరున్ క్రోపిర్ టకె్రాలజీ 
దావరర 2030 నాట క్ ిసెటె ట లోని త్న సవీడిష్ కరరమగరరరనిా 
పపాంచంలోని మొటటమొదట  CO2-నూోటలా్ సమిెంట 
ప్రె ంట గర మారరిలని యోచ్చసోి ంద.ి కనీసం 100 

మిలయన్ యరరోలు ($122 మిలయనుె ) ఖరుి అయిేో  
పణాాళిక్రబద్మెనై ర టోా ఫటి త్రువరత్, ఈ ప్రె ంట 

సంవత్్రరనిక్ి 1.8 మిలయన్ టనుాల క్రరున్ డ  ైఆక్ ై్ డ 
ను సంగహీంిచగలదు. 

బ ంగళూరు అంత్రరా తీయ విమానాశయీం నికర శక్ిి త్టసి 
హో దాను సరధంిచ్చంద ి

• క్ ంపెగౌడ అంత్రరా తీయ విమానాశయీం త్న సుసిిరత్ 
లక్ష్యోలలో భాగంగర 2020-21 ఆరిిక సంవత్్రంలో నికర 
శక్ిి త్టసి హో దాను సరధంిచ్చంది. బ ంగళూరు 
అంత్రరా తీయ విమానాశయీం (బిఐఎఎల్) 2020-21 

ఆరిిక సంవత్్రంలో దాదాపు 22 లక్షల యరనిటె శక్ిిని 
ఆదా చయేగలగంిద,ి ఇద ిఒక న ల ప్రటట దాదాపు 9,000 

ఇళెకు శక్ిిని అందంిచడానిక్ ిసరిప్ో త్ుంది. 
అసర్ం పభాుత్వం ర ైమోనా రజిర్వ ఫ్రర స్ట ను ఆరవ జఞతీయ 
ఉదాోనవనంగర మారిి ంద.ి 
• క్యకఝీార్ జలాె లోని ర మైోనా అసర్ం యొకక ఆరవ 

జఞతీయ ఉదాోనవనంగర మారింద.ి క్యకఝీార్ జలాె లోని 
422 చదరపు అడుగుల వనోప్రాణుల ఆవరసం మనస్ 
టెగైర్ రజిర్వ కు పశిమ-అత్ోంత్ బఫరుా ఆనుక్రని 
ఉంది. 422 చ.క్ి.మీ.కు ముందు ఉనా ఐదు జఞతీయ 
ఉదాోనవనాలు ర మైోనా కజరంగర, మానస్, నమరే,ి 

ఒరరంగ్ మరయిు దబిరా -సరయిఖోవర. 
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• ర మైోనా యొకక దక్ష్ణి సరహిదుద  పకెువర నది. 2,837 

చ.క్.ిమీ మనస్ బయోసిోయర్ రిజర్వ మరయిు చ్చరరంగ్-
రపిు ఎలఫంెట రజిర్వ లో మానస్ అంత్రరభగంగర ఉంద.ి  

మొటటమొదట  సరరి హమిాలయా యక్స్ (జడల బర )ీ క్ ిభీమా  
కలోంచనునాారు 
• అరుణాచల్ పదాేశ్ లోని వ స్ట కమంెగ్ జలాె లోని (ఎన్ ఆర్ 

సవి )ై యాక్స పె ై నేషనల్ రసీరె్ి సెంటర్ హిమాలయన్ 
యాక్స కు బ్లమా చసేరందుకు నషేనల్ ఇనూ్యర న్్ కంపనెీ 
లమిటడె తో జత్కట టంది. వరతావరణ విపత్ుి లు, వరోధ్ులు, 
రవరణాలో పామాదాలు, శసిరచ్చక్తి్్ క్రరోకలాప్రలు 
మరయిు సమెమలు లేదా అలెరె వలె కలగ ే పమాాదాల 
నుంచ్చ యాక్స యజమానులను బ్లమా ప్రలస ీ
క్రప్రడుత్ుంది. యాక్స్ యజమానులు త్మ 
జంత్ువులకు బ్లమా చయేించుక్యవడం క్రరకు వరర ియాక్స 
లను చ విటాోగ్ చయేాల మరయిు సర ైన వివరణను 
అందంిచాల. 

 
యాక్స గురంిచ్చ : 
• హమిాలయన్ యాక్స అనదే ి భారతీయ ఉపఖండంలోని 

హమిాలయ ప్రాంత్ం, ట బ టన్ పఠీభరమి, మయనామర్ 
మరయిు మంగోలయా మరయిు సెబై్లరయిా వరకు 
ఉతి్రరన కనిపంిచ ే ప్ డవరట  బ చుి పంెపుడు 
పశువులు. 

• అవి చలెట  ఉషోణ గీత్లకు అలవరటట పడా్ యి మరయిు -
40 డిగీలీ వరకు జీవించగలవు క్రని ఉషోణ గతీ్ 13 డగిీలీు 
దాట నపుోడు కషటమవుత్ుంద.ి 

• దశేం లో మొతి్ం 58,000 యాక్స లు ఉనాాయి 

• అత్ోధకి యాక్స జనాభా క్ంేదా భరభాగరల నై లడఖ్ 
మరయిు జమరమ క్రశ్రమరెలో ఉంది. దాని త్రువరత్ 
అరుణాచల్ పదాశే్, సకి్ికం, హమిాచల్ పదాశే్ మరయిు 
పశిమ బ ంగరల్ మరయిు ఉతి్రరఖండ లో  ఉనాాయి. 

మండువరడహి్ ర లైేవ సరటషన్ పరరు బనారస్ గర మారిబడంిది 

• మండువరడహి్ ర లైేవ సరటషన్ ను ఈశరనో ర లైేవ (ఎన్ ఇఆర్) 
బనారస్ గర మారినుంద.ి ర లైేవ బో రు్  క్రతి్ పరరుకు 
ఆమోదం త లపని త్రువరత్ ప్రత్ సంక్తే్బో రు్ ను క్రతి్గర 
ఎన్ ఇఆర్ భరీి చయేనుంద.ి క్రతి్గర పయెింట చసేని సెనై్ 
బో రు్ లను బనారస్  అని హంిద , సంసకృత్ం, ఇంగీెష్ 
మరయిు ఉరూద  భాషలలో పటెటనునాారు. 

• మాజీ ర లైేవ మంతిా మరయిు పసాుి త్ జమరమ క్రశ్రమర్ 
గవరార్ మనలజ్ సంిగ్ అభోరినను 
సమరిో ంచ్చనపుోడు  2019 లో సరటషన్ పరరును మారేి  
పకా్ియీ ప్రారంభమెంైది. అద ే సంవత్్రంలో ఉతి్రపాదశే్ 
పభాుత్వం ఈ పతాిప్రదనను అంగకీరంిచ్చ హోం వోవహారరల 
మంతితా్వ శరఖకు పంపంిద.ి 

భారత్దశేపు మొటటమొదట  ప్రడ టాక్ర్  

• ఇండియన్ ప్ో ర్ట ర ైల్ అండ రోప్ వే క్రరొోరషేన్ లమిటడె 
(IPRCL) జుోవరర్ మరయిు ఫలి్మ సటిలీోని నలయిడా 
విమానాశయీం మధ్ో ప్రడ టాక్ర్  సరవ క్యసం వివరణాత్మక 
ప్రాజ క్సట రపి్ో ర్ట లేదా DPRను సద్ిం చసేంిద.ి ర ండు 
గమోసరి నాల మధ్ో డ ైరవర్ ల స్ టాక్ర్ ని నడపడానిక్ ి
పణాాళికలు ఉనాాయి. యమునా ఎక్స్ పెసా్ వ ే
ఇండసిటయీల్ డ వలప్ మంెట అథారిట ీ (Yeida)కు 
సమరిో ంచ్చన వివరణాత్మక ప్రాజ క్సట రిప్ో ర్ట (డపిఆిర్) 
పకా్రరం,ద నిక్ ి సుమారు రూ.862 క్యటటె  ఖరివుత్ుంద.ి 
ఇద ి 14 క్.ిమీ పయాాణ సుి ంద ి మరయిు భారత్దశేం 
యొకక మొటటమొదట  ప్రడ టాక్ర్ .ఇద ినాలుగు నుండ ి
ఆరు మంది పయాాణ కులను ఉంచగలవు. ఈ ముఖోమెనై 
ప్రాజ క్సట ఫిల్మ సిట ీమరియు  

IOC UPలో మొదట  ‘గీనీ్ హలడైోాజన్’ ప్రె ంట ను ఏరరోటట 
చయేనుంద ి

• భారత్దశేపు అతిపదెద  చమురు సంసి ఇండయిన్ ఆయిల్ 
క్రరొోరేషన్ (IOC) చమురు  డిమాండ ను తీరిడానిక్ ి
దశేంలోని మొటటమొదట  ‘గీనీ్ హలడైోాజన్’ ప్రె ంట ను దాని 
మధ్ుర శుది్  కరరమగరరంలో నిరమిసుి ంద.ి ఇది దశేం 
యొకక మొటటమొదట  ‘green hydrogen’ యరనిట 
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అవుత్ుంద.ి దనిిా ఉత్ోతిి చేయడానిక్ ి సౌర విదుోత్ 
వంట  పునరుతాోదక వనరుల నుండ ిఉత్ోతిి చసేర 250 

మెగరవరటె విదుోత్ుి ను కంపనెీ ఉపయోగించుకుంటటంద.ి 

మధ్ుర TTZ (Taj Trapezium Zone) కు సరమీపోత్ 
క్రరణంగర ఎంపకి చయేబడంిది. 

 

ముఖోమెనై సరట ట క్స అంశరలు 
 

• భరటాన్ రరజధాని: థంిపూ 

• భరటాన్ పధాానమంతి:ా లోటల షెరంిగ్. 
• భరటాన్ కర నీ్: భరటాన్ నుగ లటమీ్. 
• WhatsApp సరి పంిచబడంిద:ి 2009. 
• WhatsApp సఈీఓ: విల్ క్రోత్ క్రర్ట (మారిి  2019–). 
• WhatsApp పధాాన క్రరరోలయం: మనెలె  ప్రర్క, 

క్రలఫ్ో రిా యా, యున టైడె సరటట్. 
• WhatsApp వోవసరి పకులు: జఞన్ క్ౌమ్, బియాాన్ ఆకటన్. 
• WhatsApp మాత్ృ సంసి: ఫరస్ బుక్స. 
• LIC ఛ రైమన్: ఎంఆర్ కుమార్. 
• LIC హలడ పధాాన క్రరరోలయం: ముంబ ై. 
• LIC సరి పంిచబడంిద:ి 1 సపెెటంబర్ 1956. 

• MicroSoft సఈీఓ, ఛ రైమన్: సత్ో నాద ళె. 
• MicroSoft పధాాన క్రరరోలయం: ర డ మండ, 

వరషంిగటన్,US. 
• UN డగా్్ అండ క్ ైమై్ పధాాన క్రరరోలయం: వియనాా, 

ఆసిటయీా. 
• UN డగా్్ అండ క్ ైమై్ క్రరరోలయం సరి పంిచబడంిద:ి 

1997. 

• క్రేళ సఎిం: పనిరయి విజయన్. 
• క్రేళ గవరార్: ఆరఫి్ మొహమమద ఖాన్. 
• పపాంచ బాోంకు పధాాన క్రరరోలయం: వరషంిగటన్,D.C, 

యున టైడె సరటట్; ఏరరోటట: జూల ై 1944. 

• పపాంచ బాోంకు అధ్ోక్షుడు: డేవిడ మాలాోస్. 
• జఞరఖండ ముఖోమంతి:ా హమేంత్ సో ర న్; 

• జఞరఖండ గవరార్: శ్రీమతి డౌా ప్రడ ిమురుమ. 
• అమజెఞన్ సి.ఇ.ఒ: జ ఫ్ బ జోస్ (మ ే 1996–5 జూల  ై

2021). 
• అమజెఞన్ సరి పంిచబడంిద:ి 5 జూల  ై1994. 

• సవీడన్ క్రోపిటల్: సరట క్యహ మ్. 
• సవీడన్ కర నీ్: సవీడషి్ క్యీ నా. 
• ఆంధ్పాదాశే్ ముఖోమంతి:ా వ ఎైస్ జగన్ మోహన్ ర డి్ . 
• ఆంధ్పాదాశే్ గవరార్: బిసరవ భరసరన్ హరచీందన్. 
• CBI పధాాన క్రరరోలయం: నూోఢలెి్ల. 
• CBI సరి పంిచబడంిద:ి 1 ఏపిలా్ 1963. 

• చ నైా రరజధాని: బ్లజంగ్. 
 

 

• చ నైా కర నీ్: ర నిమనీు; అధ్ోక్షుడు: జీ జన్ పంిగ్. 
• BCCI క్రరోదరిశ: జే షర. 
• BCCI అధ్ోక్షుడు: సౌరవ్ గంగరల్ల. 
• BCCI పాధాన క్రరరోలయం: ముంబ ,ై మహారరషట .ీ  
• BCCI సరి పంిచబడంిద:ి డసింెబర్ 1928. 

• ఎయిర్ చీఫ్ మారాల్: రరక్ేష్ కుమార్ సింగ్ భదౌరయిా. 

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-testseries/9241/andhra-pradesh-state-co-operative-bank-manager-assistant-2021-online-test-series


Monthly Current Affairs in Telugu - July 
 

43            www.bankersadda.com       |       Adda247.com/te/       |    www.careerpower.in  |    Adda247 App 

• భారత్ వ మైానిక దళం సరి పంిచబడింద:ి 8 అక్యట బర్ 1932. 

• భారత్ వ ైమానిక దళ పధాాన క్రరరోలయం: నూోఢలెి్ల. 
• Flipkart పధాాన క్రరరోలయం: బ ంగళూరు, కరరణ టక. 
• Flipkart స.ీఈ.ఓ: కళాోణ్ కృషణమరరిి. 
• SBI చ రై్ పర్న్: దనిషే్ కుమార్ ఖారర. 
• SBI హలడ క్రవరటర్్: ముంబ ై. 
• SBI సరి పంిచబడంిద:ి 1 జూల  ై1955. 

• HDFC బాోంక్స పధాాన క్రరరోలయం: ముంబ ై, మహారరషట ;ీ 
• HDFC బాోంక్స ఎండ ిమరయిు సఇిఒ: సరషధి్ర్ జగద ష్; 

• HDFC బాోంక్స యొకక టాోగ్ ల నై్: మమేు మీ 
పపాంచానిా అరిం చసేుకునాాము. 

• UN పధాాన క్రరరోలయం : బసాె్ ల్్, బ లాయం; 

• UN సరి పంిచబడంిది: 1 నవంబర్ 1993. 

• క్ంేదా మహళిా శశు అభవృది్  శరఖ మంతి:ాసమృతి జుబిన్ 
ఇరరనీ 

• IAAF పధాాన క్రరరోలయం:- నూోఢలెి్ల  

• IAAF సరి పంిచబడంిది: 8 అక్యట బర్ 1932 

• ఎయిర్ చీఫ్ మారాల్: రరక్ేష్ కుమార్ సింగ్ భదౌరయిా. 
• ఫుడ అండ అగికీలిర్ ఆరగన జైషేన్ హలడ: కుో డోంగుో 
• ఫుడ అండ అగికీలిర్ ఆరగన జైషేన్ పధాాన క్రరరోలయం: 

రోమ్, ఇటల్ల;సరి పంిచబడంిది: 16 అక్యట బర్ 1945. 

• సవీడన్ రరజధాని : సరట క్యహమ్, కర నీ్: క్యీ నా. 
• సవీడన్ పధాాని: సెటఫ్రన్ లోఫవెన్. 
• మెైక్యీ సరఫ్టట  CEO: సత్ో నాద ళె  
• మెైక్యీ సరఫ్టట పధాాన క్రరరోలయం: ర డ మండ, వరషంిగటన్, 

యున టైడె సరటట్. 
• WHO డ రై కటర్ జనరల్: టడెోాస్ అధ్నలమ. 
• WHO పధాాన క్రరరోలయం: జ నీవర, సవిటారరె ండ. 
• రషరో అధ్ోక్షుడు: వరె దమిిర్ పుతిన్. 
• రషరో రరజధాని: మాసో క;కర నీ్: రషోన్ రూబుల్. 

• UN సకెటీర ీజనరల్ :మిసటర్ ఆంటోనియో గుటరెస్ 

• మాల్లదవుల అధ్ోక్షుడు: ఇబహాంీ మొహమమద సో లహ్. 
• మాల్లదవుల రరజధాని:మగ;కర నీ్:మాల్లదవియన్ రుఫయిా. 
• HSBC CEO: నలయిలె్ క్విన్; ఫ్ౌండర్: థామస్ సదరరె ండ 

• HSBC పధాాన క్రరరోలయం: లండన్,UK 

• HSBC సరి పంిచబడింద:ి 3 మారిి  1865, హాంగ్ క్రంగ్. 
• ఇంటర్ ప్ో ల్ అధ్ోక్షుడు: క్మి్ జఞంగ్ యాంగ్; 

• ఇంటర్ ప్ో ల్ సరి పంిచబడంిద:ి 7 సపెెటంబర్ 1923. 

• ఇంటర్ ప్ో ల్ పాధాన క్రరరోలయం: లయోన్, ఫ్రాన్్,  

• ECOSOC పాధాన క్రరరోలయం: నూోయార్క మరయిు 
జ నీవర; అధ్ోక్షుడు: ఓహ్ జూన్. 

• ECOSOC సరి పంిచబడంిద:ి 26 జూన్ 1945. 
• ఎనిాకల సంఘం ఏరరోటట: 25 జనవర ి1950. 
• ఎనిాకల సంఘం పధాాన క్రరరోలయం: నూో ఢలెి్ల. 
• ఎనిాకల సంఘం మొదట  క్రరోనిరరవహకుడు: 

సుకుమార్ సరన్. 
• చీఫ్ ఆఫ్ నావల్ సరట ఫ్: అడమిరల్ కరంబ్లర్ సంిగ్. 
• ఇండియన్ నవేీ సరి పించబడంిది: 26 జనవర ి1950. 

• క్రవలటీ క్ౌని్ల్ ఆఫ్ ఇండియా చ రైమన్: ఆదలి్ 
జ నైుల్ భాయ్; సరి పంిచబడంిద:ి 1997. 

• క్రవలటీ క్ౌని్ల్ ఆఫ్ ఇండయిా పధాాన క్రరరోలయం : 
నూో ఢలెి్ల 

• హంిదుసరి న్ ఏరోనాట క్స్ లమిటడె: సఎిండ:ి ఆర్ మాధ్వన్ 

• హంిదుసరి న్ ఏరోనాట క్స్ లమిటడె హలచ్ కూో: బ ంగళూరు, 
కరరణ టక. 

• El సరలవడార్ రరజధాని: శరన్ సరలవడార్. 
• El సరలవడార్ కర నీ్: యున టైడె సరటట్ డాలర్. 
• El సరలవడార్ అధ్ోక్షుడు: నయిాబ్ బుక్ లే. 
• ICICI బాోంక్స పధాాన క్రరరోలయం : ముంబ ై, మహారరషట .ీ 
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• ICICI బాోంక్స ఎం.డి & సి.ఇ.ఒ: సంద ప్ బక్ష్.ి 
• LIC పధాాన క్రరరోలయం: ముంబ  ై
• LIC సరి పంిచబడంిది: 1 సపెెటంబర్ 1956. 

• మణ పూర్ ముఖోమంతి:ా ఎన్. బిర న్ సింగ్. 

• మణ పూర్ గవరార్: నజఞమ హలపుి లాె . 
• కరరణ టక ముఖోమంతి:ా బి. ఎస్. యిడేయిరపో. 
• యాక్ి్ స్ బాోంక్స హలడ పధాాన క్రరరోలయం: ముంబ ై. 
• యాక్ి్ స్ బాోంక్స సరి పంిచబడంిది: 1993 

• యాక్ి్ స్ బాోంక్స ఎండ ి మరయిు సఇిఒ: అమితాబ్ 
చౌదర.ి 

• ఆర్ బిఐ 25 వ గవరార్: శక్ిిక్రంత్ దాస్ 

• ఆర్ బిఐ పధాాన క్రరరోలయం: ముంబ  ై
• ఆర్ బిఐ సరి పంిచబడంిద:ి 1 ఏపిలా్ 1935, క్యల్ కతా. 
• ఇథయిోపయిా క్రోపటిల్: అడసి్ అబాబా 
• ఇథయిోపయిా కర నీ్: ఇథయిోపయిన్ బిర్. 
• ఉతి్రరఖండ గవరార్: బరబ్ల రరణ  మౌరో. 
 

 

• ఉతి్రరఖండ ముఖోమంతి:ా పుషకర్ సంిగ్ ధామి. 
• నేప్రల్ పధాాని: క్ేప ీశరమ ఓల. 
• రరషటపీతి: బిధాో దవేి భండార.ీ 
• నేప్రల్ రరజధాని: ఖాటమండు. 
• కర నీ్: నపే్రల్ రూప్రయి. 

• అసర్ం గవరార్: జగద ష్ ముఖి. 
• అసర్ం ముఖోమంతిా: హమింత్ బిసరవ శరమ. 
• ఇసోా  ఛ ైరమన్: క్ .శవన్. 
• ఇసోా  పధాాన క్రరరోలయం: బ ంగళూరు, కరరణ టక. 
• ఇసోా  సరి పంిచబడంిద:ి 15 ఆగసుట  1969. 

• భరటాన్ రరజధాని: థంిపూ. 
• భరటాన్ పధాాని: లోటల షరెంిగ్. 
• భరటాన్ కర నీ్: భరటాన్ నాగ లటర్మ. 
• NTPC చ ైరమన్ మరయిు మనేజేంగ్ డ రై కటర్: శ్రీ గురుద ప్ 

సంిగ్. 
• NTPC సరి పించబడంిది: 1975. 

• NTPC పాధాన క్రరరోలయం: నూో ఢలెి్ల, ఇండయిా 
• UAE రరజధాని: అబుదాబి. 
• UAE కర నీ్: యున టైడె అరబ్ ఎమిరటే్ దిరరహ మ్. 
• UAE అధ్ోక్షుడు: ఖల్లఫ్ర బిన్ జఞయిదె అల్ నహాోన్. 
• ఇజఞా యిలె్ పాధాన మంతి:ా నాఫ్రి ల బ న ాట 

• మహారరషట  ీగవరార్: భగత్ సంిగ్ క్యశోరి. 
• మహారరషట  ీరరజధాని: ముంబ .ై 
• మహారరషట  ీసఎిం: ఉద్వ్ థాకరే. 
• త లంగరణ రరజధాని: హలదైరరబాద. 
• త లంగరణ గవరార్: త్మిళ సైరయి సౌందరరజన్; 

• త లంగరణ ముఖోమంతి:ా క్ . చందాశఖేర్ రరవు. 
• ఆంధ్పాదాశే్ ముఖోమంతి:ా వ యైస్ జగన్ మోహన్ ర డి్ ; 
• ఆంధ్పాదాశే్ గవరార్: బిసరవ భరసన్ హరచిందన్. 
• క్ంేదా ప్రలత్ ప్రాంత్ం-జమరమ & క్  ల ఫ్ిటన ంట 

గవరార్:మనలజ్ సనిాహ ; 
• క్ంేదా ప్రలత్ ప్రాంత్ం-లడఖ్ ల ఫ్ిటన ంట గవరార్: రరధా 

కృషణ  మాథ్ుర్. 
• హమిాచల్ పదాశే్ గవరార్: బండారు దతాి తేయా; 

• హమిాచల్ పదాశే్ సఎిం: జ  ైరరమ్ ఠరకూర్. 
• హరరోనా రరజధాని: ఛతిీసఘర్. 
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• హరరోనా గవరార్: బండారు దతి్త్యా. 
• హరరోనా ముఖోమంతి:ా మనలహర్ లాల్ ఖటటర్. 
• ఫడెరల్ బాోంక్స ఎండ ిమరయిు సిఇఒ: శరోమ్ శ్రనీివరసన్. 
• ఫడెరల్ బాోంక్స పాధాన క్రరరోలయం: అలువర, క్రేళ. 
• ఫడెరల్ బాోంక్స వోవసరి పకుడు: క్ .పి. హారమిస్. 
• ఫడెరల్ బాోంక్స సరి పంిచబడంిది: 23 ఏపిాల్ 1931 

• పపాంచ చ స్ సమాఖో పధాాన క్రరరోలయం: లాసరన్, 

సవిటారరె ండ. 
• పపాంచ చ స్ సమాఖో సరి పంిచబడింద:ి 20 జూల  ై1924, 

ప్రరసి్, ఫ్రాన్్. 
• పపాంచ చ స్ సమాఖో CEO: జఞఫీ ాడ.ి బో ర్గ  
• క్రేళ సఎిం: పనిరయి విజయన్. 
• క్రేళ గవరార్: ఆరఫి్ మొహమమద ఖాన్. 
• చ నైా రరజధాని: బ్లజంగ్ 

• చ నైా కర నీ్: ర నిమనీు 

• చ నైా అధ్ోక్షుడు: జీ జన్ పంిగ్. 
• ఇండియన్ ఆయిల్ క్రరొోరషేన్ చ రై్ పర్న్: శ్రకీ్రంత్ 

మాధ్వ్ వ దైో. 
• ఇండియన్ ఆయిల్ క్రరొోరషేన్ పధాాన క్రరరోలయం: 

ముంబ .ై 
• ఇండియన్ ఆయిల్ క్రరొోరషేన్ సరి పంిచబడంిద:ి 30 జూన్ 

1959. 

• పరెూ రరజధాని: లమా. 
• పరెూ కర నీ్: సో ల్. 
• చీఫ్ ఆఫ్ నావల్ సరట ఫ్: అడమిరల్ కరంబ్లర్ సంిగ్. 
• ఇండియన్ నవేీ సరి పించబడంిది: 26 జనవర ి1950. 

• క్యటక్స మహంీదాా  బాోంక్స సరి పన: 2003. 
• క్యటక్స మహంీదాా  బాోంక్స పధాాన క్రరరోలయం: ముంబ ై, 

మహారరషట .ీ 
• క్యటక్స మహంీదాా  బాోంక్స ఎండి & సఇిఒ: ఉదయ్ క్యటక్స. 
• DRDO చ ైరమన్ : డాకటర్ జ సతీష్ ర డి్ . 
• DRDO పాధాన క్రరరోలయం: నూో ఢలెి్ల. 
• DRDO సరి పంిచబడంిది: 1958 

• నషేనల్ హలవైసే్ అథారటిీ ఆఫ్ ఇండయిా సరి పంిచబడంిద ి:
1988; పాధాన క్రరరోలయం :నూోఢలెి్ల . 

 

 

 

 

మీ ఉదోోగపాయత్ాంలో మీరు వసేర పతాి అడుగులో మమేు మీకు తోడుగర ఉంటాము. 
 

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

APPSC , TSPSC గరీ ప్-1, గరీ ప్-2 , గరీ ప్-3 , గరీ ప్-4 మరియు  SI , క్రనిసరటబుల్ 
పరకీ్షలకు సంబంధంిచ్చన ఆన టె న్ మరయిు offline క్రె సులు, సటడ ీమెటరీియల్ , Mock Tests 

, e-Books అనిా ఒక్ ేచోట ప్ ందవచుి . 
----------******--------- 
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Adda247 APP లో unlimited క్విజ్ లు మరయిు mock tests పూరిిగర ఉచ్చత్ంగర 

పాయతిాంచవచుి. 
 

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

TELUGU as your default Languae. 
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