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అంతర్జా తీయ వజర్తలు 
 

K2 ని అధిర్ోహ ంచిన  ప్రప్ంచంలోనే అతి పినన వయస్కుడ ైన 
ప్ర్వతార్ోహకుడు షెహరో జ్ కజషిఫ్ 
19 ఏళ్ల  పాకిస్ాా నీ అధిరోహకుడు షెహరో జ్ కాషిఫ్ 
ప్రప్ంచంలోనే రెండో  అత్యున్నత్ శిఖరమ నై్ కె2 శిఖరాన్నన 
చేరుకున్న అతి పని్న వయస్కుడిగా న్నలిచాడు. లాహర ర్ కు 
చ ందిన్ షెహరో జ్ కాషఫి్ బాటిల్ ఆకిిజన్ స్హాయంతో 8,611 
మీటరల ఎత తాన్ శిఖరాన్నన అధిరోహ ంచిన్ ఘన్త్న్క 
స్ాధించాడు. కాషఫి్ కు మ ందక, ప్ురాణ అధరిోహకుడు 
మ హమమద్ అలీ స్దాారా కుమారుడు స్ాజిద్ స్దాారా, 20 
స్ంవత్ిరాల వయస్కిలో క2ె అధిరోహ ంచిన్ అతి పిన్న 
వయస్కుడు. 
 
అర్మేనియా PM గజ ప్ునర్ననయమంచబడిన నికోల్ ప్షనిాాన్ 
న్నకోల్ పాషినాున్ ఆగష్యు  02, 2021 న్ అరమమన్నయా 
ప్రధాన్మంతిరగా తిరిగ ిన్నయమిత్యలయాురు. సివిల్ కాంటరా క్టు 
పారటు నాయకుడు పాషనిాున్ జూన్ 2021 లో జరిగిన్ 
పారలమ ంట్ ఎన్ననకలోల  మ జారటిీ స్ాా నాలన్క గెలుచకకునానరు. 
46 స్ంవత్ిరాల వయస్కుడ ైన్  పాశినాున్ మొదటిస్ారిగా 
2018 లో ప్రధాన్మంతిరగా న్నయమిత్యలయాురు. 
 

 

IMF ,స్ెెషల్ డార యంగ్ ర్ ైట్స్(SDR)లక ై $650 బిలియన్ 
కమటాయంప్ులనక ఆమోదించింద ి
అంత్రాా తీయ దరవు న్నధి (IMF) యొకు బో ర్్ ఆఫ్ గవరనరుల  
ప్రప్ంచ దరవుత్న్క పెంచడంలో స్హాయప్డటాన్నకి IMF 
సెాష్ల్ డరా యంగ్ రెటై్ి (SDR) లో $ 650 బిలియన్ల రకిారు్  
స్ాా యలో కమటాయంప్ున్క ఆమోదించారు. 650 బిలియన్ 
డాలరల SDR కమటాయంప్ు స్భ్ు దేశాలకు, ప్రతేుకించి 
అభివృదిి  చ ందకత్యన్న దేశాలకు, కరోనావ రైస్ మహమామరి 
మరియ  అది కలిగించిన్ ఆరిాక మాందుంతో పో రాడటాన్నకి 
లక్ష్ుంగా పటెటు కుంద.ిIMF యొకు 77 స్ంవత్ిరాల చరతి్రలో 
దరవు న్నలవల ఆస్కా ల ప్రంగా ఈ కమటాయంప్ు అతిపెదదద.ి ఈ 
కమటాయంప్ు ఆగష్యు  23, 2021 న్కండి అమలోల కి వస్కా ంది. 
 

శీ్రలంకలో దొర్నకిన ప్రప్ంచంలోని అతిపదె్ద  స్జా ర్ నీలమణి కలసా్ర్ 
ప్రప్ంచంలోన్న అతిపదెద  న్క్ష్తరా ల నీలమణ ి కలస్ుర్ శీ్రలంకలోన్న 
రతానప్ురంలో కన్కగొన్బడింది. రాయ లేత్ నీలం రంగ లో 
ఉంటటంది. రతానల వాుపారి ఇంటలిో బావి త్వువత్యండగా 
కూలీలు కన్కగొనానరు. రత్నప్ుర దశేాన్నక ి రతానల 
రాజధాన్నగా ప్రసదిిి  చ ందింది. నీలమణి కలస్ుర్ బరువు 510 
కిలోలు లేదా 2.5 మిలియన్ కాురెటటల . అంత్రాా తీయ 
మారెుట్ లో దీన్న విలువ స్కమారు $ 100 మిలియన్కల . 
 
ఇర్జన్ అధ్ాక్షుడిగజ ఇబరహ ం ర్ ైస్ ీ
ఇబరహ ం రెసైీ అధకిారకింగా ఇరాన్ కొతా్ అధ్ుక్షుడిగా ఆగస్కు  
05, 2021 న్ ప్రమాణ సీవకారం చేశారు. జూన్ లో జరిగిన్ 
2021 ఇరాన్ అధ్ుక్ష్ ఎన్ననకలోల  62 శాత్ం ఓటలతో గెలిచారు. 
60 ఏళ్ల రెసైీ, హస్న్ రౌహానీ త్రావత్ త్న్ బాధాుత్లన్క 
చేప్టున్కనానరు. అత్న్క మారిి 2019 న్కండ ిఇరాన్ ప్రధాన్ 
నాుయమూరిాగా కూడా ఉనానరు. 
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జాతీయ వజర్తలు 
 

ప్రధానమంతిర నర్మంద్ర మోడీ అకజడమక్ బాాంక్ అఫ్ క డీిట్స 
మర్నయు ఆర్నాఫిస్ియల్ ఇంటలిజ న్్ ప్రర గజీ ం లనక 
ప్జర ర్ంభంచార్ు. 
ఉన్నత్ విదులో విదాురుా లకు బహుళ్ ప్రవేశాలన్క మరయి  
న్నష్్రమణ ఎంపకిలన్క అందించే అకాడ మిక్ట బాుంక్ట ఆఫ్ 
కెీడిట్ తో స్హా బహుళ్ విదాు కారుకమీాలన్క ప్రధాన్న మోదీ 
పరా రంభించారు. అకాడ మిక్ట బాుంక్ట ఆఫ్ కెీడటి్ అనేద ిడజిిటల్ 
బాుంక్ట గా భావించబడుత్యంది, ఇది ఏద నైా కోరుిలో విదాురిా 
స్ంపాదించిన్ కెీడటి్ న్క కలిగి ఉంటటంద.ి 
అకాడ మిక్ట బాుంక్ట ఆఫ్ కెడీిట్ అనేది మలీుడిసపిిల న్రట 
మరియ  స్మగీ విదు మరియ  ఉన్నత్ విదులో బహుళ్ 
ప్రవేశాలన్క మరియ  న్నష్్రమణలన్క స్కలభ్త్రం చసే ే ఒక 
ప్రధాన్ స్ాధ్న్ం. అకాడ మిక్ట బాుంక్ట ఆఫ్ కెడీిట్ మరయి  
ఆరిుఫషిియల్ ఇంటెలిజెన్ి పో ర గాీ మ్ య వత్న్క భ్విష్ుత్యా  
ఆధారిత్మ ైన్దిగా మారిడాన్నక ిమరయి  AI- ఆధారిత్ ఆరిాక 
వువసా్కు మారగం త రవడాన్నకి ఎంతో ఉప్కరసి్కా ంది. 
 

BRO 19,300 అడుగుల ఎతతత లో ప్రప్ంచంలోనే ఎత తతన 
ర్హదార్నని లడఖ లో నిర్నేంచింద ి
బో ర్ర్ రోడ్సి ఆరగన ైజమష్న్ (BRO) త్ూరుా లడఖ్ లోన్న 
ఉమిల ంగాల  పాస్ వదద  ప్రప్ంచంలోనే ఎత తాన్ రహదారని్న న్నరిమంచి. 
ప్రప్ంచంలోనే అత్ుంత్ ఎత తాన్ మోటరమటబ ల్ రోడు్  19,300 
అడుగ ల ఎత్యా లో ఉంద.ి ఇది మ ంట్ ఎవరెస్ు యొకు బేస్ 
కాుంప్ ల కంటే ఎకుువ. ఈ రహదారి ఉమిల ంగాల  పాస్ గ ండా 
52 కలిోమీటరల పొ డవ ైన్ టారామక్ట విసా్రణ, త్ూరుా లడఖ్ 
లోన్న చకమార్ సెకాు ర్ లోన్న మ ఖుమ ైన్ ప్టుణాలన్క 
కలుప్ుత్యంద.ి 
 

2031 నాటికి భార్తదేశ అణు విద్కాత్ స్జమర్్యం 22,480 
మెగజవజటల కు చేర్ుకుంట ంద్ని అంచనా 
భారత్దశేంలోన్న అణ  విదకుత్ స్ామరాయం ప్రస్కా త్ 6,780 
మ గావాటల  న్కండ ి 2031 నాటకిి 22,480 మ గా వాటలకు 
చేరుకుంటటందన్న అంచనా. మొతా్ం 6780 మ గావాటల  
స్ామరియం కలిగని్ 22 రియాకురుల  ప్రస్కా త్ం ప్న్నచేస్కా నానయ 
మరియ  ఒక రియాకుర్, KAPP-3 (700 MW) జన్వర ి
10, 2021 న్ గిడీ్స కు అన్కస్ంధాన్నంచబడింద.ి8000 
మ గావాటల  స్ామరాయం కలిగిన్ ప్ది (10) న్యుకిలయర్ ప్వర్ 
రియాకురుల  (భారతీయ నాభికయిా విదకుత్ న్నగమ్ లిమిటెడ్స 
{BHAVINI} దావరా అమలు చసే్కా న్న 500 మ గావాటల  
PFBR తో స్హా) న్నరామణంలో ఉనానయ. 
 

వజర్తలోల ని ర్జష్టజా ా లు 
 

భువనశేవర్ 100 శజతం కోవిడ్ -19 టీకజ స్జధించిన మొద్టి 
భార్తీయ నగర్ంగజ అవతర్నంచినద ి
భ్ వనశేవర్ 100 శాత్ం కోవిడ్స -19 టీకా స్ాధించిన్ మొదటి 
భారతీయ న్గరంగా అవత్రించిన్ద.ి భ్ వనశేవర్ మ న్నసపి్ల్ 
కారొారమష్న్ (BMC) కోవిడ్స -19 కి వుతిరమకంగా భారట టీకాలు 
వేసే కారుకమీాన్నన పరా రంభించింది. BMC ఈ మ లైురాయ 
వాుకిిన్   కోస్ం అన్నన స్మయాలోల  55 కమందరా లన్క 
న్నరవహ స్ోా ంద.ి 
 
మొటామొద్టి భూకంప్ ముంద్స్కత  హెచచర్నకలక ై యాప నక 
ప్జర ర్ంభంచిన ఉతతర్జఖండ్ 
ఉతా్రాఖండ్స మ ఖుమంతిర ప్ుష్ుర్ సింగ్ ధామి 'ఉతా్రాఖండ్స 
భ్ూకాుంప్ అలర్ు' పరేిట మొటుమొదట ి భ్ూకంప్ మ ందస్కా  
హెచిరకి మొబ ైల్ అపిలకమష్న్ న్క పరా రంభించారు. ఈ యాప్ న్క 
ఉతా్రాఖండ్స సేుట్ డజిాస్ుర్ మనేేజ్ మ ంట్ అథారటిీ (USDMA) 
తో కలిసి IIT రూరటు అభివృదిి  చేసింది. పరా రంభ్ంలో, ఈ 
యాప్ న్క ఉతా్రాఖండ్స లోన్న గరావ ాల్ పరా ంత్ం కోస్ం భారత్ 
ప్రభ్ త్వ భ్ూ విజాా న్ మంతిరత్వ శాఖ మాత్రమే పెలైట్ 
పరా జెక్టు గా పరా రంభించింది, ఈ పరా జెక్టు ప్రతిపాదన్ ఉతా్రాఖండ్స 
ప్రభ్ త్వం మరింత్ విసా్రించింది. 
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యాప గుర్నంచి : ఈ యాప్ ఏ ప్రసి్రాలోల  ,ఏ స్మయంలో 
భ్ూకంప్ం స్ంభ్విస్కా ంది, భ్ూకంప్ం తీవరత్ గ రించి 
మ ందకగానే అంచనా వేస ిహెచిరికలు జారట చసే్కా ంది. 
 

బాాంకింగ్ & వజణిజాం మర్నయు ఆర్నిక ర్ంగం 

 

ICICI , HDFC మర్నయు AXIS బాాంకులు బాల క్ చ యన్ 
స్జా రా్ప  లో వజటాలనక ప్ ందాయ 
భారత్దశేంలోన్న మూడు అతిపదెద పెైవైేట్ రుణదాత్లు - 
ICICI బాుంక్ట, HDFC బాుంక్ట మరియ  AXIS బాుంక్ట, 
బాల క్ట చ యన్ ఫెనైాని్నయల్ టెకానలజీ స్ంసా్ IBBIC పెైవైేట్ 
లిమిటెడ్స లో వాటాలు తీస్కకునానయ. హెచ డిఎఫ్ స ి బాుంక్ట 
మరియ  యాకిిస్ బాుంక్ట షేరల కోస్ం ₹ 5 లక్ష్లు పెటటు బడి 
పెటాు య. 
 

IBBIC గుర్నంచి : 
IBBIC భారతీయ ఆరిాక సేవల రంగం కోస్ం 
దిసిు బి టేడ్స  లెడార్ టెకానలజీ (DLT) ప్రషి్ాురాలన్క 
అనేవషించడం, న్నరిమంచడం మరియ  అమలు చయేడాన్నకి 
ఒక వదేికన్క అందించే లక్ష్ుంతో ఈ స్ంవత్ిరం మే 25 న్ 
ఒక ఫెైనాని్నయల్ టకెానలజీ కంపెనీగా విలీన్ం చేయబడింది. 
 

 

ప్రభుతవ వజర్నిక ద్రవా లోట  లక్ష్ాం 18.2% నక తాకింది 
కంటరర లర్ జన్రల్ ఆఫ్ అకౌంట్ి (CGA) విడుదల చసేిన్ 
డేటా ప్రకారం, కమందర ప్రభ్ త్వ దరవులోటట జూన్ న లాఖరులో 
రూ .2.74 లక్ష్ల కోటటల  లేదా ప్ూరిా స్ంవత్ిరం బడ ాట్ 
అంచనాలో 18.2 శాత్ంగా ఉంది. జూన్ 2020 చివరిలో 
దరవులోటట 2020-21 బడ ాట్ అంచనాలలో (BE) 83.2 
శాత్ంగా ఉంద.ి 
2020-21లో దరవులోటట లేదా వుయం మరయి  ఆదాయాల 
మధ్ు వుతాుస్ం స్యా ల జాతీయోత్ాతాి (జిడిప)ి లో 9.3 
శాత్ంగా ఉంది, ఇది ఫబిరవరిలో బడ ాట్ లో స్వరించిన్ 
అంచనాలలో అంచనా వేసని్ 9.5 శాత్ం కంటే మ రుగెనై్ద.ి 
 
ప్రధాని మోదీ e-RUPI డిజిటల్ చ లిలంప్ు వావస్్ని 
ప్జర ర్ంభంచనకనానర్ు 
ప్రధాన్ మంతిర న్రమందర మోదీ ఈ-వోచర్ ఆధారిత్ డజిిటల్ 
చ లిలంప్ు ప్రిష్ాురం అయన్ e-RUPI న్న వీడియో కాన్ఫరెన్ి 
దావరా పరా రంభించన్కనానరు. ప్రభ్ త్వం మరయి  
లబిిదారుల మధ్ు టచ పాయంట్ లన్క ప్రమిిత్ం 
చేయడాన్నకి మరియ  "లక్ష్యులు లీక్ట ప్ూూ ఫ్ ప్దితిలో 
ప్రయోజనాలు దాన్న ఉదేద శించిన్ లబిిదారులకు చరేమలా 
చయస్కకోవడాన్నకి" స్ంవత్ిరాలుగా పరా రంభించిన్ 
కారుకీమాలలో ఇ-రూపి కారుకీమం ఒకట.ి e-RUPI అనేది 
డిజిటల్ చ లిలంప్ుల కోస్ం న్గదక రహ త్ మరయి  
కాంటాక్టు లెస్ ప్రికరం. ఇది QR కోడ్స లేదా SMS సిు ంిగ్ 
ఆధారంగా ఇ-వోచర్ గా ప్న్నచేస్కా ంద,ి  
 
2021 జూల ైలో GST వస్ూళ్లల  1.16 లక్ష్ల కోట ల  
2021 జూలెైలో వస్కా వులు మరయి  సవేల ప్న్కన (GST) 
సేకరణలు  1.16 లక్ష్ల కోటటల , గత్ స్ంవత్ిరం ఇదే కాలంతో 
పో లిసేా  33 శాత్ం ఎకుువ. జూలె ై 2020 లో జిఎస్ టి 
వస్యళ్లల   87,422 కోటటల గా ఉండగా, వరుస్గా ఈ ఏడాది 
జూన్ లో 92,849 కోటటల గా ఉనానయ. 
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ఆరిాక మంతిరత్వ శాఖ విడుదల చసేిన్ గణాంకాల ప్రకారం, 
జూలెై 2021 లో సేకరించిన్ స్యా ల GST 
ఆదాయం  1,16,393 కోటటల , అందకలో కమందర GST  22,197 
కోటటల , రాష్ు  ిGST  28,541 కోటటల . 
 
FY22 కి ముద్ర యోజన ప్ధ్కం కింద్ ర్ుణాల ప్ంపిణీ 
లక్ష్యానిన GoI ర్ూ.3 టిరలియన్ లుగజ నిర్ణయంచింద ి
2021-22 (FY22) కోస్ం ప్రధాన్ మంతిర మ దర యోజన్ 
(PMMY) కింద రుణాల ప్ంపణిీ లక్ష్యున్నన ప్రభ్ త్వం 3 
టిరలియన్ లుగా న్నరణయంచింది. ఈ లక్ష్ుం గత్ స్ంవత్ిరం 
కంట ే త్కుువగా ఉంది. FY21 కోస్ం, లక్ష్ుం రూ. 3.21 
టిరలియన్కల గా న్నరణయంచబడింద.ి 
 
PMMY గ రించి : ప్రధాన్ మంతిర మ దర యోజన్ (PMMY) 
అనేద ి బాుంకులు, నాన్-బాుంకింగ్ ఫెైనాని్నయల్ కంపనెీలు 
(NBFC లు) మరియ  మ కైోీ ఫెైనాన్ి ఇన్నసిుటయుష్న్ి (MFI 
లు) దావరా వువస్ాయేత్ర రంగంలోన్న చిన్న/మ కైోీ(స్యక్ష్మ) 
వాుపార స్ంసా్లు మరయి  వుకుా లకు వారి వాుపార 
కారుకలాపాలన్క ఏరాాటట చయేడాన్నక ిలేదా విసా్రించడాన్నకి 
మరియ  స్వయం ఉపాధని్న స్ృషిుంచడాన్నక ి రుణాలన్క 
అందించ ే ప్థకం. రుణం గరషి్ు ప్రిమితి రూ. 10 లక్ష్లు. 
MUDRA అంటే మ ైకోీ యూన్నట్ి డ వలప్ మ ంట్ & రటఫెనైాన్ి 
ఏజెనీి లిమిటడె్స. 
 
‘ఏజ నీ్ బాాంక్’గజ ఇండస ఇండ్ బాాంక్  
ఇండస్ ఇండ్స బాుంక్ట న్క రిజర్వ బాుంక్ట ఆఫ్ ఇండయిా 
(ఆర్ బిఐ) ‘ఏజెనీి బాుంక్ట’గా వువహరించడాన్నక ి అన్కమతి 
ఇచిింద.ి ఏజనెీి బాుంక్ట గా, ఇండస్ ఇండ్స అన్నన రకాల 
ప్రభ్ త్వ నేత్ృత్వంలోన్న వాుపారాలకు స్ంబంధించిన్ 
లావాదేవీలన్క న్నరవహ ంచడాన్నకి అరవత్ పొ ందకత్యంది. ఈ 
న్నరణయం ఆర్ బిఐ మారగదరశకాలపెై ఆధారప్డింద,ి ఇది 
ప్రభ్ త్వ వాుపార న్నరవహణ కోస్ం రగె ులేటర్ యొకు ఏజెనీి 
బాుంకులుగా షెడయుల్ చయేబడిన్ పెైైవటే్ రంగ బాుంకులకు 
అధికారం ఇస్కా ంది. 
 

ఒప్ెందాలు 
 

$ 250 మలియన్ ప్జర జ కుా లక ై భార్త ప్రభుతవం & ప్రప్ంచ 
బాాంక్ ఒప్ెంద్ం కుద్కర్ుచకునానయ 
ప్రప్ంచ బాుంకు, భారత్దేశంలో 250 మిలియన్ డాలరల 
పరా జెకుు లన్క దరీఘకాలిక డాుమ్ సేఫ్ీు  పో ర గాీ మ్ కోస్ం మరయి  
భారత్దశేంలోన్న వివిధ్ రాష్ాు ి లలో ఉన్న డాుమ్ ల భ్దరత్ 
మరియ  ప్న్నతీరున్క మ రుగ ప్రచడాన్నక ి ఆమోదించింది. 
రెండవ Dam Rehabilitation and Improvement Project 
(DRIP-2) ఒప్ాందం ప్రప్ంచ బాుంక్ట, భారత్ ప్రభ్ త్వం, 
కమందర జల స్ంఘం మరియ  పాలగగ న ే 10 రాష్ాు ి ల ప్రభ్ త్వ 
ప్రతిన్నధ్కల మధ్ు స్ంత్కం చేయబడింది. సెంటరల్ వాటర్ 
కమిష్న్ (CWC) దావరా ఈ పరా జకె్టు జాతీయ స్ాా యలో 
అమలు చయేబడుత్యంద.ి 
 

స్మావేశజలు 
 

UNSC అధ్ాక్ష్ బాధ్ాతలు స్ీవకర్నంచనకనన భార్త్ 
ఆగస్కు  2021 కు ఐకురాజు స్మితి భ్దరతా మండలి 
(UNSC) అధ్ుక్ష్ బాధ్ుత్లు సీవకరించన్కన్న భారత్. 
UNSC స్మావశేాన్నక ి అధ్ుక్ష్త్ వహ ంచిన్ మొటుమొదటి 
భారతీయ ప్రధాన్న-ప్రధాన్ మంతిర న్రమందర మోడీ. 
య ఎన్ అగశీరీణి స్ంసా్ అధ్ుక్షుడగిా, భారత్దశేం న లకు 
స్ంబంధించిన్ ఎజెండాన్క న్నరణయస్కా ంది, మ ఖుమ ైన్ 
స్మావశేాలు మరియ  ఇత్ర స్ంబంధిత్ స్మస్ులన్క 
స్మన్వయం చేస్కా ంది. భారత్దశేం త్న్ పెరసడి నీి 
స్మయంలో మూడు పరా ధాన్ుత్ రంగాలపెై దృషిు  పడెుత్యంది. 
వీటిలో స్మ దర భ్దరత్, శాంతి భ్దరత్లు మరయి  తీవరవాద 
వుతిరమకత్ ఉనానయ. 
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భార్త ప్రతినిధి బ ందానికి మీనాక్ష్ి లేఖి నాయకతవం 
వహ ంచార్ు 
2021 జూలె ై29 మరియ  30 జూలె ై2021 న్ ఇటలీ రంెడు 
రోజుల స్మావశేం  లో భారత్ ప్రభ్ త్వం త్రప్ున్ G20 
స్ాంస్ుృతిక మంత్యర ల స్మావేశాన్నకి  భారత్ స్ాంస్ుృతిక 
శాఖ మంతిర మీనాక్ష్ి  లేఖి పాలగగ నానరు. G20 పెరసడి నీి 
స్మయంలో చరిల మ గింప్ులో, G20 స్ాంస్ుృతిక 
మంత్యర లు G20 స్ంస్ుృతి వరిుంగ్ గూీప్ రఫిరనె్ి న్న 
ఆమోదించారు. 
చరిల  యొకు ప్రధాన్ అంశాలు : 
• స్ాంస్ుృతిక వారస్త్వ రక్ష్ణ 
• స్ంస్ుృతి దావరా వాతావరణ స్ంక్ష్ోభాన్నన ప్రిష్ురించడం 
• శిక్ష్ణ మరయి  విదు దావరా స్ామరాా యన్నన 

పెంపొ ందించకకోవడం 
• స్ంస్ుృతి కోస్ం డిజిటల్ ప్రవిరాన్ మరయి  కొతా్ 

స్ాంకమతికత్లు 
 

నియామకజలు 
 

భార్త్ బిల్ పే కొతత  చీఫ్ ఎగనాకయాటివ్ ఆఫీస్ర్ గజ నూప్ూర్ 
చతతర్మవద ి
భారత్ బిల్ పమే ంట్ ససి్ుమ్ త్న్ కొతా్ చీఫ్ ఎగిాకూుటివ్ 
ఆఫీస్ర్ గా మాజీ PayU మరియ  ఎయర్ టెల్ పమే ంట్ి 
బాుంక్ట ఎగిాకూుటివ్ న్యప్ూర్ చత్యరమవదని్న న్నయమించింది. 
చత్యరమవద,ి ఈ అపాయంట్ మ ంట్ కు మ ందక, PayU లో 
చిన్న మరయి  మధ్ుత్రహా వాుపారాల కోస్ం దశే 
అధిప్తిగా ఉనానరు. దాదాప్ు రెండు దశాబాద ల కరెటర్ లో, 
ఆమ  ఎయర్ టలె్ పేమ ంట్ి బాుంక్ట, శామ్ స్ంగ్, ING వ ైశాు 
బాుంక్ట మరియ  సిటబీాుంక్ట తో పాటట ప్లు సనీ్నయర్ 
పాత్రలలో ప్న్న చసేింది. 
 

నావల్ స్జా ఫ్ వ ైస చీఫ్ గజ బాధ్ాతలు స్ీవకర్నంచనకనన వ ైస 
అడిేర్ల్ 'SN ఘోర్ మడే్' 
వ ైస్ అడిమరల్ SN ఘోర్ మడే్స న్యుఢిలీలలో జరగిిన్ అధకిారిక 
కారుకీమంలో నావల్ స్ాు ఫ్ వ సై్ చీఫ్ గా బాధ్ుత్లు 
సీవకరించారు. వ ైస్ అడిమరల్ జి.అశోక్ట కుమార్ 39 
స్ంవత్ిరాల స్కదరీఘ సవేల త్రావత్ జూలెై 31, 2021 న్ 
ప్దవీ విరమణ పొ ందారు.అత్న్న స్ాా న్ం లో బాధ్ుత్లు 
న్నరవహ ంచన్కనానరు. 
 
కంటరర లర్ జనర్ల్ ఆఫ్ అక ంట్స్ (CGA) గజ దీప్క్ దాస  
దీప్క్ట దాస్ ఆగస్ు 01, 2021 న్ కంటరర లర్ జన్రల్ ఆఫ్ 
అకౌంట్ి (CGA) గా బాధ్ుత్లు సీవకరించారు. CGA 
బాధ్ుత్లు సీవకరించడాన్నక ిమ ందక, దాస్ సెంటరల్ బో ర్్ ఆఫ్ 
డ ైరెక్టు టాకెిస్ (CBDT) లో పిరన్నిప్ల్ చీఫ్ కంటరర లర్ ఆఫ్ 
అకౌంట్ి గా ప్న్నచేశారు. దీప్క్ట దాస్, 1986-బాుచ 
ఇండియన్ సివిల్ అకౌంట్ి స్రటవస్ (ICAS) అధికార,ి CGA 
ప్దవిక ిత్న్క 25 వ అధకిారి. 
 
CGA గ రించి : CGA అనదేి ప్రభ్ త్వ ఖాతాలపె ైబాధ్ుత్లు 
న్నరవహ ంచడాన్నకె,ై రాజాుంగంలోన్న ఆరిుకల్ 150 దీన్నకె ై
ఆదేశాన్నన జారట చయేడం జరుగింది. ఇది న లవారట ఖాతాలన్క 
ఏకీకృత్ం చయేడమే కాకుండా రజిర్వ బాుంక్ట ఆఫ్ ఇండయిా 
(RBI) తో కమందరం యొకు న్గదక బాులెన్ి న్క స్రిచసే్కా ం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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LIC మేనేజింగ్ డ ైర్ కార్ గజ మనీ ఐప ే

లెైఫ్ ఇన్యిరనె్ి కారొారమష్న్ ఆఫ్ ఇండయిా మనేజేింగ్ 

డ ైరెకుర్ గా మినీ ఐపే బాధ్ుత్లు సీవకరించారు. ఐప్ 

వాణిజుశాసా్ైంలో పో స్ు గాీ డుుయేట్ మరియ  1986 లో 

ప్రత్ుక్ష్ న్నయామక అధకిారగిా LIC లో చేరారు. LIC లో 

ఆమ కు వివిధ్ హర దాలలో ప్న్నచేసని్ విభిన్న అన్కభ్వం 

ఉంది. 31.5 కోటల  రూపాయల బాులెన్ి షీట్ తో LIC 

భారత్దశేంలో 2వ అతిపదెద  ఆరిాక సేవల స్ంసా్, 39.51 లక్ష్ల 

కోటల  ఆస్కా లతో దేశంలోన్న అతిపెదద  బాుంక్ట సేుట్ బాుంక్ట ఆఫ్ 

ఇండియా (SBI). 

 
మహార్జషాా కొతత  లోకజయుకతగజ జస్ిాస V M కనాడే 

మహారాష్ు ి గవరనర్, భ్గత్ సింగ్ కోష్ాురట, మ ఖుమంతిర 

ఉదివ్ ఠాకమ ీ స్లహా మేరకు, మహారాష్ు ి కొతా్ లోకాయ కాగా 

రిటెైర్్ బ ంబాయ హెకైోరుు  నాుయమూరిా జసిుస్ V M కనాడే 

న్నయామకాన్నన ఆమోదించారు. మ న్కప్టి లోకాయ కా, 

(రిటెర్ై్) జసిుస్ ఎం.ఎల్ త్హలియాన్న ఆగష్యు  2020 లో త్న్ 

ప్దవీకాలాన్నన ప్ూరిా చేశారు. 

 
లోకాయ కా గ రించి :  

• పౌరులు ఏద నైా ప్రభ్ త్వ అధికారి లేదా ఎన్ననకెనై్ 

ప్రతిన్నధిపె ై అవినీతి ఫిరాుదకలన్క నేరుగా లోకాయ కాకు 

త లియజమయవచకి, అత్న్క త్వరగా ప్రిష్ాురాన్నకి 

బాధ్ుత్ వహ స్ాా డు. 

• లోకాయ కా అవినీతికి వుతిరమకంగా పో రాడడంలో కీలక 

పాత్ర పో షిస్కా ంది. 
 

100 స్ంవత్ర్జలలో మొద్టి మహ ళా డ ైర్ కార్ ని 
నియమంచిన జూలాజికల్ స్ర్మవ ఆఫ్ ఇండియా 
జూలాజికల్ స్రమవ ఆఫ్ ఇండయిా డ రైెకుర్ గా డాకుర్ ధ్ృతి బ న్రటా 
న్నయామకాన్నన భారత్ ప్రభ్ త్వం ఆమోదించింది. ఆమ  ఒక 
అదకుత్మ నై్ శాసా్వైేతా్, జూగోగఫీీ, వరటగకరణ, ప్దన్నరామణ 
శాసా్ైం మరయి  మాలికుులర్ సిస్ుమాటకి్టి లో ప్రశిోధ్న్ 
చేస్ోా ంది. 2016 లో శతాబిద  ఉత్ివాల స్ందరుంగా, బ న్రటా 
"ZSI లో గోల రయిస్ 100 విమ న్ సెైంటిఫకి్ట కంటిరబూుష్న్" 
స్హ రచయత్గా ఉనానరు, ఇద ి జంత్య స్ంబంధిత్ 
స్మూహాల డొమ ైన్ లో మహ ళా శాసా్వైేతా్ల రచన్లన్క 
వివరించింది. 
 
జూలాజికల్ స్రమవ ఆఫ్ ఇండయిా : జూలె ై 1916 లో 
స్ాా పించబడని్ది, ZSI ప్రధాన్ కారాులయం కోల్ కతాలో ఉంది. 
ఇది ప్రాువరణ మరయి  అటవీ మరియ  వాతావరణ 
మారుా మంతిరత్వ శాఖ ప్రిధలిో 16 పరా ంతీయ కమందరా లన్క 
కలిగి ఉంది. 
 

ర్జాంకులు & నివేదికలు 
 

ఫజర్ూచయన్్ గోల బల్ 500 జాబితాలో భార్తీయ కంపనెీలు 
చోట  ద్కుించకకునానయ 
2021 ఫారూియన్ి గోల బల్ 500 జాబితాలో ఏడు భారతీయ 
కంపెనీలు చోటట దకుించకకునానయ. ఫారూియన్ గోల బల్ 500 
అనేది వారిిక రాుంకింగ్, ఇది ప్రప్ంచవాుపా్ంగా టాప్ 500 
ఎంటర్ పెైైజసె్, వాుపార ఆదాయాల దావరా 
లెకిుంచబడుత్యంది. మ ఖమష్ అంబానీ నేత్ృత్వంలోన్న 
రిలయన్ి ఇండసీు సి్ లిమిటెడ్స దాదాప్ు 63 బిలియన్ డాలరల 
ఆదాయంతో జాబితాలో అత్ుధకి స్ాా న్ంలో ఉన్న భారతీయ 
కంపెనీ. ఇది ప్రప్ంచవాుపా్ంగా 155 వ స్ాా న్ంలో ఉంద.ి 
ప్రప్ంచవాుపా్ంగా, వాల్ మార్ు వరుస్గా ఎన్నమిదవ 
స్ంవత్ిరం మరయి  1995 న్కండ ి16వ స్ార ిఆదాయంలో 
అగీస్ాా న్ంలో ఉంది. 
 

http://www.bankersadda.com/
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జాబితాలో భార్తీయ కంపెనీలు: 
• రిలయన్ి ఇండసీుసి్ (155) 
• సేుట్ బాుంక్ట ఆఫ్ ఇండయిా (205) 
• ఇండియన్ ఆయల్ (212) 
• ఆయల్ &  నాచకరల్ గాుస్ (243) 
• రాజమష్ ఎక్టి పో ర్ు్ (348) 
• టాటా మోటార్ి (357) 
• భారత్ పెటరర లియం (394) 
 
జాబితాలో టాప 10 గోల బల్ కంపెనీలు: 
• వాల్ మార్ు (య .ఎస్) 
• సేుట్ గిీడ్స (చ నైా) 
• Amazon.com (US) 
• చ ైనా నేష్న్ల్ పెటరర లియం (చ ైనా) 
• సినోపెక్ట (చ నైా) 
• ఆపిల్ (య .ఎస్) 
• CVS హెలా్ (US) 
• య న ైటడె్స హెలా్ గూీప్ (య ఎస్) 
• టయోటా మోటార్ (జపాన్) 
• వోకాిాయగన్ (జరమనీ) 

 

 

అవజర్ుు లు & గుర్నతంప్ులు 
 

ఆశజ భ ంస్ేల  ప్రతిష్టజా తేకమెైన మహార్జషాా భూషణ్ అవజర్ుు నక 
2021 ప్ ంద్నకనానర్ు 
మ ఖుమంతిర ఉదివ్ థాకరమ అధ్ుక్ష్త్న్ జరగిిన్ మహారాష్ు  ి
భ్ూష్ణ్ సలెక్ష్న్ కమిటీ ప్రతిష్ాు త్మక అవారు్ కు లెజంెడరట 
పేలబాుక్ట గాయన్న ఆశా భ ంసేలన్క ఏకగటీవంగా ఎంపకి చసేంిది. 
ఆశా భ ంసేల  హ ంద ీసిన్నమాలో త్న్ పేలబాుక్ట గానాన్నకి ప్రసిదిి . 
భ సేల  కెరటర్ 1943లో పరా రంభ్మ ైంది మరయి  ఏడు 
దశాబాద లకు పెగైా కొన్స్ాగింద.ి వ యుక ి పెగైా సిన్నమాలకు 
పేలబాుక్ట గానాన్నన ఆమ  అందించింద.ి 
ఆశా భ ంసేల  అధకిారకింగా గని్ననస్ బ క్ట ఆఫ్ వరల్్ రకిార్్్ చే 
గ రిాంప్ు పొ ందింది. భారత్ ప్రభ్ త్వం ఆమ న్క 2000 లో 
దాదాస్ాహెబ్ ఫాలేు అవారు్  మరియ  2008 లో ప్దమ 
విభ్ూష్ణ్ తో స్త్ురించింది. భ సేల  నేప్థు గాయన్న లతా 
మంగమష్ుర్ స్ో దరి మరయి  ప్రమ ఖ మంగమష్ుర్ 
కుటటంబాన్నకి చ ందని్ద.ి 
 
లోకమానా తిలక్ జాతీయ అవజర్ుు కు ఎంపిక ైన SII ఛ రై్ేన్ 
స్ెైర్స ప్ూనవలల  
ప్ూణేకు చ ందిన్ టీకా త్యారట స్ంసా్ సీరం ఇన్నసిుటయుట్ ఆఫ్ 
ఇండియా (SII) ఛ ైరమన్ డాకుర్ సెైరస్ ప్ూన్వలల  2021 
స్ంవత్ిరాన్నక ి ప్రతిష్ాు త్మక లోకమాన్ు తిలక్ట జాతీయ 
అవారు్ కు ఎంపికయాురు. కోవిడ్స -19 మహమామరి 
స్మయంలో కోవిషీల్్ టీకా కోస్ం చేసని్ కృషకి ిగాన్క ఆయన్ 
పేరు ఎంపకిెైంద.ి అత్న్క ఆగస్కు  13న్ ప్ురస్ాురాన్నన 
అందకకొన్కనానరు. 
 
అవారు్  గ రించి : లోకమాన్ు తిలక్ట జాతీయ ప్ురస్ాురం 
1983 ఆగస్కు  1 న్కండి లోకమాన్ు తిలక్ట టరస్ు దావరా ఏటా 
ఇవవబడుత్యంది. అయతే ఈ స్ంవత్ిరం కరోనావ ైరస్ 
ప్రిసిాతి కారణంగా తేద ీమారిబడింది. 
 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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ఖమల్ ర్తన అవజర్ుు  నక మేజర్ ధాాన్ చంద్ ఖమల్ ర్తన 
అవజర్ుు గజ పేర్ు మార్జచర్ు 
రాజీవ్ గాంధ ీఖమల్ రత్న అవారు్  పరేున్క మజేర్ ధాున్ చంద్ 
ఖమల్ రత్న అవారు్ గా మారుస్కా న్నటటల  ప్రధాన్ మంతిర న్రమందర 
మోడ ీ ప్రకటించారు. దశేవాుపా్ంగా త్న్కు వచిిన్ అనేక 
అభ్ురాన్ల ఆధారంగా ఈ చరు తీస్కకున్నటటల  ప్రధాన్న 
చ పాారు. ధాున్ చంద్ ప్ుటిున్రోజున్క జాతీయ కీీడా 
దినోత్ివంగా జరుప్ుకుంటారు, హాకలీో దేశం కోస్ం మూడు 
ఒలింపిక్ట స్వరాణ లు గెలుచకకునానరు. 
 
అవజర్ుు  గుర్నంచి : ఈ అవారు్  1991-92లో 
పరా రంభించబడింద,ి ఈ ప్ురస్ాురం ఒక ప్త్కం, ఒక 
ధ్ృవీకరణ ప్త్రం మరయి  25 లక్ష్ల న్గదక బహుమతిన్న 
అందజమస్ాా రు. ఖమల్ రత్న యొకు మొదట ి గీహ త్ చ స్ 
లెజెండ్స విశవనాథన్ ఆన్ంద్. ఇటవీలి స్ంవత్ిరాలలో 
కొంత్మంది విజమత్లలో కికీెటర్ రోహ త్ శరమ, రజెల ర్ వినేష్ 
ఫో గట్, మహ ళా హాకీ జటటు  కపెెున్ రాణి రాంపాల్ త్దతి్రులు 
ఉనానరు. 
 

కరీడా అంశజలు 
 

టరకోా ఒలింపిక్్ లో కజంస్ా ప్తకజనిన స్జధించిన పివి స్ింధ్క 
ఇండియన్ బాుడిమంటన్ కీడీాకారణిి పివి సింధ్క ఆగస్కు  01, 
2021 న్ టరకోు ఒలింపిక్టి లో మహ ళ్ల సింగిల్ి ఈవ ంట్ లో 
చ ైనాకు చ ందని్ హ  బింగిాయావోన్క ఓడించి కాంస్ు ప్త్కాన్నన 
గెలుచకకుంద.ి ఈ విజయంతో, సింధ్క మొదటి భారతీయ 
మహ ళ్ మరియ  వుకిాగత్ ఈవ ంటలలో రెండు ఒలింపిక్ట 
ప్త్కాలన్క గలెుచకకున్న  ఏకెకై భారతీయ అథ్ లట్ గా చరిత్ర 
స్ృషిుంచారు. 
అంత్కు మ ందక ఆమ  2016 లో రియో ఒలింపిక్టి లో 
మహ ళ్ల సింగిల్ి బాుడిమంటన్ లో రజత్ం స్ాధించింది. టరకోు 
ఒలింపిక్టి 2020 లో ఇది భారత్దేశాన్నకి రెండో  ప్త్కం. 
 

టరకోా ఒలింపిక్్ 2020 లో ప్ుర్ుషతల స్ింగనల్్ టెనినస లో 
అల గజా ండర్ జ వర్ వ్ స్వర్ణం స్జధించాడు 
టరకోు ఒలింపకి్టి లో ప్ురుష్యల సింగిల్ి లో జరమనీకి చ ందిన్ 
అలెగాా ండర్ జెవరెవ్ 6-3 6-1 స్ో ురుతో రష్ున్ కరెన్ 
ఖచనోవ్ న్న ఓడించాడు. సింగిల్ి ఒలింపకి్ట స్వరణం గెలిచిన్ 
మొదటి జరమన్ వుకిా అయాుడు. 
ఇంకా గాీ ండ్స స్ాల మ్ టెైటలి్ గెలవన్న ఈ 24 ఏళ్ల  య వకుడు 
ఒక గంట, 19 న్నమిష్ాల ఎక్టి పెరస్ పో టీలో అదకుత్మ ైన్ 
ఫామ్ లో ఉనానడు, ఒకమ ఒలింపకి్ట స్వరణం స్ాధించిన్ తొలి 
జరమన్ వుకిాగా న్నలిచాడు. 1988 సియోల్ ఒలింపకి్టి లో సెుఫీ 
గాీ ఫ్ స్ాధించిన్ విజయాన్నకి స్రిపో యే ఒలింపకి్ట సింగిల్ి 
స్వరాణ న్నన గలెుచకకున్న రెండవ జరమన్ గా జెవరవె్ న్నలిచాడు. 
 
టరకోా ఒలింపిక్్ 2020 లో ప్ుర్ుషతల 100 మీటర్ల స్వర్జణ నిన 
ఇటలీకి చ ందిన మార్ ్ల్ జాకబ్స్ గ లుచకకునానడు 
బూల -రిబాుండ్స ఈవ ంట్ లో రటిెైర్్ జమ కైన్ స్ాు ర్ ఉసేన్ బో ల్ు 
యొకు 13 ఏళ్ల  రకిారు్ న్న  బేరక్ట చసే్యా , ప్ురుష్యల 100 
మీటరలలో ఒలింపిక్ట స్వరాణ న్నన ఆశిరుప్రచిేలా ఇటలీకి 
చ ందిన్ లామోంట్ మారెిల్ జాకబ్ి అధగిమించాడు. 
అమ రకిన్ ఫెరడ్స కెరటల  9.89 లో త్న్ కాంస్ు ప్త్కాన్నన 
ప్ున్రావృత్ం చేయడంతో పాటట కనె్డాకు చ ందని్ ఆండీర డ ి
గాీ సేి 9.84 రజతాన్నన స్ాధించాడు. 
 
టరకోా ఒలింపిక్్ 2020: బాక్ర్ లవిలనా బో ర్ోో హెైన్ కజంస్ా 
ప్తకం స్జధించార్ు 
భారత్ బాకిర్, లోవీలనా బో రోగ వ ైన్ బంగారు ప్త్కం 
గెలుచకకునే ఫెనై్ల్ మాుచ కు చేరుకోవడంలో 
విఫలమయాురు. ఆమ  కాంస్ు ప్త్కం కోస్ం సిారప్డుత్యంది. 
ప్రస్కా త్ం జరుగ త్యన్న టరకోు ఒలింపిక్టి లో భారత్ కు ఇది 
మూడో ప్త్కం. టరకోు 2020 లో జరిగని్ మహ ళ్ల వ లుర్ 
వ యట్ (69 కిలోల) సెమీఫెైన్ల్ లో ఏకగటీవ న్నరణయం దావరా 
ఆమ  టరటుకి చ ందిన్ బ స్ానజ్ స్కరెమనేలి చతేిలో 
ఓడిపో యంది. లోవిలనా ఇప్ాటకిమ ప్రస్కా త్ం జరుగ త్యన్న 
ఒలింపిక్ట కీీడలలో త్మ మొదటి బాకిింగ్ ప్త్కాన్నన 
గెలుచకకోన్కనానరు. 
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టరకోా ఒలింపిక్్ : ప్ుర్ుషతల హాకరలో భార్త్ కజంస్ా ప్తకం 
స్జధించింద ి
భారత్ ప్ురుష్యల హాకీ జటటు  జరమనీన్న ఓడించి 41 
స్ంవత్ిరాల త్రావత్ తొలి ఒలింపిక్ట ప్త్కాన్నన స్ాధించింది. 
టరకోు ఒలింపిక్టి లో జరమనీన్న 5-4తో ఓడించి ప్ురుష్యల 
హాకీలో భారత్ కాంస్ు ప్త్కం స్ాధించింది. 
ఓయ హాకీ సేుడయింలో సమిరంజీత్ సింగ్ భారత్ కోస్ం రంెడు 
గోల్ి చశేాడు, హారిదక్ట సింగ్, హరమన్ పీరత్ సింగ్ మరయి  
రూపిందర్ పాల్ సింగ్ కూడా స్ో ుర్ షటీ్ లో త్మ పరేలన్క 
జోడించారు. 
 
2020 టరకోా ఒలింపిక్్ లో ర్వి కుమార్ ద్హ యా ర్జత 
ప్తకం స్జధించాడు 
ప్ురుష్యల 57 కిలోల ఫీరసెటుల్ విభాగంలో రష్ున్ ఒలింపిక్ట 
కమిట ీ (ఆర్ వోసీ) జవుర్ ఉగ ువ్ చతేిలో ఓడిపో యన్ 
భారత్ రజెల ర్ రవి కుమార్ దహ యా రజత్ ప్త్కాన్నన 
దకిుంచకకునానడు. టరకోు ఒలింపిక్టి లో భారత్ కు ఇది ఐదో  
ప్త్కం, ప్రచారంలో రెండో రజత్ం. కెడ ి జాదవ్, స్కశ్రల్ 
కుమార్, యోగమశవర్ దత్, మరయి  స్ాక్ష్ ి మాలిక్ట త్రువాత్ 
ఒలింపిక్ట పో డియంపెై మ గించిన్ ఐదవ భారతీయ 
మలలయోధ్కడు రవి కుమార్. 
 

 

ప్జర్జలింపిక్ థీమ్ స్జంగ్ నక ప్జర ర్ంభంచిన అనకర్జగ్ స్ింగ్ 

ఠజకయర్  

కమందర య వజన్ వువహారాలు మరయి  కీడీల మంతిర 

అన్కరాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ న్యుఢిలీలలో భారత్ పారాలింపిక్ట 

బృందాన్నకి స్ంబంధించిన్ థీమ్ స్ాంగ్ న్క పరా రంభించారు. ఈ 

పాట పేరు "కర్ దే కమల్ త్య(Kar De Kamaal Tu)". ఈ 

పాటకు స్వరకరా మరియ  గాయకుడు స్ంజీవ్ సంిగ్, 

లకోనకు చ ందిన్ దవిాుంగ్ కికీెట్ పేలయర్. 9 కీడీా విభాగాలలో 

54 మంది పారా-కీీడాకారులు ఆగస్కు  24, 2021 న్కండి 

టరకోులో జరగిమ పారాలింపిక్ట కీీడలలో పాలగగ ంటటనానరు. 
 

ర్క్ష్ణ ర్ంగ వజర్తలు 
 

భార్తదశేం మర్నయు ఇండోనేషియా మధ్ాCORPAT 36వ 

ఎడిషన్ ప్జర ర్ంభంచబడింద ి

భారత్దశేం మరయి  ఇండోనేషయిా మధ్ు CORPAT 36వ 

ఎడిష్న్ 30 మరయి  31 జూలె ై 2021 న్ హ ందయ 

మహాస్మ దర పరా ంత్ంలో జరుగ తోంద.ి ఇండియన్ నవేల్ 

షిప్ (INS) స్రయ , స్వదేశ్రయంగా న్నరిమంచిన్ ఆఫ్ ష్ో ర్ 

పెటరర ల్ వ సెల్ మరయి  ఇండోనషేియా నవేల్ షిప్ KRI బంగ్ 

టరమో స్మన్వయ పటెరర ల్ (CORPAT) చేప్డుతోంది. 

ఇది కాకుండా, రెండు దేశాల న్కండ ి మారిటెమై్ పటెరర ల్ 

విమాన్ం కూడా పాలగగ ంటటంద.ి కోవిడ్స -19 మహమామరిన్న 

దృషిులో ఉంచకకున్న ఈ వాుయామం న్నరవహ స్కా నానరు. 

భారత్దశేం మరియ  ఇండోనషేియా 2002 న్కండి 

స్ంవత్ిరాన్నకి రెండుస్ారుల  అంత్రాా తీయ స్మ దర స్రహిదకద  

రమఖ (IMBL) వ ంట స్మన్వయ గసీా  న్నరవహ స్కా నానయ. 
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విజాా నం & స్జంకమతికత 
 

2023లో ISRO మర్నయు NASA ల ఉమేడి  'NISAR' 

ఉప్గీహ ప్రయోగం 
ఇస్ో ర -నాస్ా ఉమమడి ఉప్గహీ ప్రయోగం  NISER (NASA-

ISRO సింథటకి్ట ఎప్రిర్ రాడార్) , అధ్కనాత్న్ రాడార్ 
ఇమేజింగ్ ఉప్యోగించి భ్ూ ఉప్రిత్ల మారుాలన్క 

ప్రప్ంచవాుపా్ంగా కొలవడాన్నన లక్ష్ుంగా పెటటు కున్న, 2023 
పరా రంభ్ంలో ప్రయోగించాలన్న ప్రతిపాదించడం జరగిింది. ఇది 

డయుయల్ బాుండ్స (L- బాుండ్స మరయి  S- బాుండ్స) 
భ్ూమి, వృక్ష్స్ంప్ద మరయి  కిీయోసిాయర్ లో చిన్న 

మారుాలన్క గమన్నంచడాన్నక ి ప్ూరిా ధ్కర వణ మరయి  
ఇంటర్ ఫెరోమ టిరక్ట మోడ్స ల స్ామరాయంతో 

ప్రయోగించబడుత్యన్న రాడార్ ఇమేజింగ్ మిష్న్. 
 

ముఖామైెన తేదీలు 
 

హ ర్ోషిమా డే : 6 ఆగషతా  
ఏటా ఆగస్కు  6 వ తదేీ రెండవ ప్రప్ంచ య దింలో 

హ రోషిమాలో జరగిిన్ అణ  బాంబ  దాడి వారిికోత్ివాన్నన 
స్యచిస్కా ంద.ి 1945 ఆగస్కు  6న్ జపాన్ లోన్న హ రోషమిా 

ప్టుణంలో అమ రకిా "లిటిల్ బాయ్" అన ే అణ  బాంబ న్క 
విసిరిన్ భ్యంకరమ ైన్ స్ంఘటన్ జరిగింది. 1945 లో 

రెండవ ప్రప్ంచ య దాి న్నన మ గించాలన ే ఉదేద శుంతో ఈ 
బాంబ  దాడ ిజరగిింది. శాంతిన్న పెంపొ ందించడాన్నక ిమరయి  

అణ శకిా మరయి  అణావయ ధాల ప్రమాదం గ రించి 
అవగాహన్ కలిాంచడం ఈ రోజు యొకు మ ఖు ఉదేదశం. 
 

TRIFED దాని 34 వ వావస్జ్ ప్క దినోత్వజనిన 
జర్ుప్ుకుంట ంద ి
టెైైబల్ కో-ఆప్రమటివ్ మారెుటింగ్ ఫడెరమష్న్ ఆఫ్ ఇండయిా 
(TRIFED) 34 వ వువస్ాా ప్క దినోత్ివాన్నన ఆగస్కు  6 న్ 
జరుప్ుకుంది. హసా్కళ్లు మరియ  నాన్-టింబర్ ఫారెస్ు 
పొ ర డయుస్ (ఎన్ టిఎఫ్ పి), గరిిజన్ ఉత్ాత్యా లకు మారుెటింగ్ 
మదదత్య దావరా గరిిజన్ అభివృదిిన్న పో ర త్ిహ ంచడాన్నకి 
TRIFED స్ాా పించబడింది. గరిిజన్ పరా ంతాలోల  వాణజిాున్నకి 
స్ంబంధించిన్ స్మస్ుల గ రించి మరయి  వారి ఉత్ాత్యా ల 
వాణిజుంలో గరిిజన్కలకు నాుయమ ైన్ ఒప్ాందాన్నన 
న్నరాి రించాలిిన్ అవస్రాన్నన గ రించి అందరిక ీ అవగాహన్ 
కలిాంచడం కోస్ం TRIFED ఈ రోజున్క ప్రతేుక ప్దితిలో, 
త్గిన్ ప్రచారంతో జరుప్ుకుంటటంద.ి ఈ విష్యంలో త గలు 
మరియ  వార ి కోస్ం ప్న్నచసేే వుకుా లు చసేిన్ విజయాలు 
మరియ  రచన్లన్క కూడా ప్రతిపాదతి్ ఈవ ంట్ గ రిాస్కా ంది. 
 

ఇతర్ వజర్తలు 
 

14 ప్ులుల నిలవలు(Tiger Reserve), CA | TS యొకు 
గుర్నతంప్ునక ప్ ందాయ 
జూలెై 29, 2021 న్ అంత్రాా తీయ ప్ులుల దనిోత్ివం 
స్ందరుంగా భారత్దశేం న్కండ,ి 14 ప్ులుల న్నలవలు గోల బల్ 
కనా్రమవష్న్ అస్యిర్్ టెైగర్ స్ాు ండర్్్ (CA | TS) యొకు 
గ రిాంప్ున్క పొ ందాయ. ప్ులులు మరియ  అడవులన్క 
రక్ష్ించడంలో ‘BaghRakshaks’  ప్రయతానలు మరయి  
కృషకిి గాన్క NTCA,‘BaghRakshaks’ న్క గ రిాంచింద.ి ఈ 
కారుకీమంలో NTCA యొకు త ైమైాసకి వారాా ప్తిరక 
STRIPES కూడా విడుదల చేయబడింది. 
CA | TS న్క టెైగర్ రమంజ్ కంటీరస్ (TRCs) అంగటకరించింది 
మరియ  ప్ులి మరియ  రక్ష్తి్ పరా ంత్ న్నప్ుణ లచే అభివృదిి  
చేయబడింద.ి2013 లో అధకిారకింగా పరా రంభించబడింది. 
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CA | TS న్కండ ి ప్రతిష్ాు త్మక గోల బల్ అకిీడటిేష్న్ పొ ందిన్ 
భారత్దశేంలోన్న 14 టెైగర్ రిజర్వ లు : 

• మ దకమలెై మరియ  అన్మలెై టెైగర్ రజిర్వ్, 
త్మిళ్నాడు 

• బండిప్ూర్ టెైగర్ రజిర్వ, కరాణ టక 

• ప్రంబికులం టెైగర్ రిజర్వ, కమరళ్ 

• స్కందర్ బాన్ి టెైగర్ రజిర్వ, ప్శిిమ బ ంగాల్ 

• దకధావ టెగైర్ రజిర్వ, ఉతా్ర ప్రదేశ్ 

• వాలీమకి టెగైర్ రజిర్వ, బీహార్ 

• పెంచ టెైగర్ రిజర్వ, మహారాష్ు  ి

• స్త్యారా, కానావ  మరియ  ప్నాన టెైగర్ రజిర్వ లు, 
మధ్ుప్రదశే్ 

 

మర్ణ వజర్తలు 
 

ఒలింపియన్ ఫుట్స బాల్ కరీడాకజర్ుడు S.S. ‘బాబు’ నాయర్న్ 
కనకనమూశజర్ు 
రెండుస్ారుల  ఒలింపియన్ విజమత్ శంకర్ స్కబరమణుం, 
అలియాస్ "బాబ " నాయరన్ కన్కనమూశారు. అత్న్క 
1956 మరియ  1960 ఒలింపిక్టి స్మయంలో భారత్దేశ 
గోల్ కపీ్ర్. ఫుట్ బాల్ మరియ  బాసుెట్ బాల్ లో మహారాష్ుకిు 
పరా తిన్నధ్ుం వహ ంచడమే కాకుండా, నారాయణ్ 
భారత్దశేంలోన్న అత్ుంత్ విశవస్నీయ గోల్ కపీ్ర్ లలో 
ఒకరగిా ఎదగిారు. జాతీయ జటటు  కోస్ం అత్న్న దశాబదకాల 
కెరటర్ లో కూడా 1956 ఒలింపిక్టి లో భారత్దేశం నాలగవ 
స్ాా న్ంలో న్నలిచింది మరయి  1964 ఆసయిా కీీడలలో 
భారత్దశేాన్నక ిపరా తిన్నధ్ుం వహ ంచింది. 

 

ముఖామైెన స్జా టిక్ అంశజలు 
 

• UNSC ప్రధాన్ కారాులయం: న్యుయార్ు, య న ైటడె్స 
సేుట్ి; 

• UNSC స్ాా పించబడింది: 24 అకోు బర్ 1945. 
• అరమమన్నయా రాజధాన్న: యరెెవాన్. 
• కరెనీి: అరమమన్నయన్ డరా మ్. 
• ఒడిశా మ ఖుమంతిర: న్వీన్ ప్టానయక్ట మరియ  

గవరనర్ ,గణేష్ లాల్. 
• HDFC బాుంక్ట ప్రధాన్ కారాులయం: మ ంబ ై, 

మహారాష్ు.ి 
• HDFC బాుంక్ట MD మరియ  CEO: శశిధ్ర్ జగదీష్న్. 
• HDFC బాుంక్ట టాుగ్ లెైన్: మేమ  మీ ప్రప్ంచాన్నన అరాం 

చేస్కకునానమ . 
• ఇస్ో ర  ఛ రైమన్: క.ెశివన్. 
• ఇస్ో ర  ప్రధాన్ కారాులయం: బ ంగళ్ూరు, కరాణ టక. 
• ఇస్ో ర  స్ాా పించబడింద:ి 15 ఆగస్కు  1969. 
• NASA న్నరావహకుడు: బిల్ న లిన్. 
• నాస్ా ప్రధాన్ కారాులయం: వాషింగున్ డిసి, య న ైటడె్స 

సేుట్ి. 
• నాస్ా స్ాా పించబడింద:ి 1 అకోు బర్ 1958 
• IMF ప్రధాన్ కారాులయం: వాషింగున్, D.C. U.S; 
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• IMF మనేేజింగ్ డ ైరకెుర్ మరియ  ఛ ైరమన్: కిసీ్ులీనా 
జారిావా; 

• IMF చీఫ్ ఎకనామిస్ు: గటత్ గోపీనాథ్. 
• LIC ప్రధాన్ కారాులయం: మ ంబ ై; 
• LIC స్ాా పించబడింది: 1 సెపెుంబర్ 1956; 
• LIC ఛ ైరమన్: M R కుమార్. 
• ఇండస్ఇండ్స బాుంక్ట సఈీఓ: స్కమంత్ కాతాాలియా; 
• ఇండస్ఇండ్స బాుంక్ట ప్రధాన్ కారాులయం: ప్ూణే; 
• ఇండస్ఇండ్స బాుంక్ట యజమాన్న: హ ందయజా గూీప్; 
• ఇండస్ఇండ్స బాుంక్ట వువస్ాా ప్కుడు: S. P. హ ందయజా; 
• ఇండస్ఇండ్స బాుంక్ట స్ాా పించబడింది: ఏపిరల్ 1994, 

మ ంబ ై. 
• ఉతా్రాఖండ్స గవరనర్: బేబీ రాణ ిమ రు; 
• ఉతా్రాఖండ్స మ ఖుమంతిర: ప్ుష్ుర్ సింగ్ ధామి. 

• ప్రప్ంచ బాుంక్ట ప్రధాన్ కారాులయం: వాషింగున్, DC, 
య న ైటడె్స సేుట్ి. 

• ప్రప్ంచ బాుంకు న్నరామణం: జూలె ై1944. 
• ప్రప్ంచ బాుంకు అధ్ుక్షుడు: డేవిడ్స మాలాాస్ 
• ఇరాన్ రాజధాన్న: టెహోాన్; 
• ఇరాన్ కరెనీి: ఇరాన్నయన్ టరమన్. 
 

 
 
 

మీ ఉదో ాగప్రయతనంలో మీర్ు వేస్ే ప్రతి అడుగులో మేము మీకు తోడుగజ ఉంటాము. 
 

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

APPSC , TSPSC గూీ ప-1, గూీ ప-2 , గూీ ప-3 , గూీ ప-4 మర్నయు  SI , కజనిసాే్బుల్ 
ప్రీ్క్ష్లకు స్ంబంధించిన ఆన లల న్ మర్నయు offline కజల స్కలు, సా్డీ మెటీర్నయల్ , Mock Tests , 

e-Books అనిన ఒకమ చోట ప్ ంద్వచకచ . 
 

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

Adda247 APP లో unlimited కివజ్ లు మర్నయు mock tests ప్ూర్నతగజ ఉచితంగజ 
ప్రయతినంచవచకచ. 
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Download our APP in Play store and select AP AND TS EXAMINATION SECTION  and 

select TELUGU as your default Languae. 
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