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Weekly Current Affairs 8th August to 14th of August 2021 
 

టోక్యో ఒలింపిక్స్ 2020 
 

ఆగస్టు  08, 2021 న ముగసి ింది. అింతర్జా తీయ మల్టు-
స్ప ోర్ట్ు్ ఈవ ింట్ జపజన్ లోని టోక్యోలో 2021 జూల  ై 23 
నటిండ ి ఆగస్టు  08, 2021 వరకు జర్ిగిింది. గతింలో టోక్యో 
1964 (స్మమర్ట్), స్పప ర్ో 1972 (వింటర్ట్), మర్యిు నాగనో 
1998 (వింటర్ట్) ఆటలకు ఆతిథ్ోిం ఇచ్చిన తర్జాత జపజన్ 
ఒలింప క్ క్రీడలకు ఆతిథ్ోిం ఇవాడిం ఇది నాలుగోస్జర్ి. ఇది 
క్జకుిండా, వేస్వ ఆటలనట ర్ ిండుస్జరలు  నిరాహ ించ్చన మొదటి 
ఆస యా నగరిం టోక్యో. 
పతక్ాల క్ీలక్ాింశాలు  : 
• యున ైటడె్ సటుట్్ మొతతిం పతక్జల పటిుకలో 113 

పతక్జలతో అగీస్జా నింలో ఉింది, ఇిందటలో 39 బింగజరల, 
41 రజత మర్యిు 33 క్జింస్ో పతక్జలు ఉనాాయి. 

• భారత దశేిం 1 స్ారణిం, 2 రజతిం మర్యిు 4 క్జింస్ో 
పతక్జలతో స్హా 7 పతక్జలనట గ లుచటకుింది. 86 
దేశజలోు  పతక్జల పటిుకలో దశేిం 48 వ స్జా నింలో 
నిలచ్చింది. 

 

పతక్ాల జాబితాలో మొదటి ఐదు దేశాలు: 
• యున ైటడె్ సటుట్్: 113 (గోల్్డ: 39, స లార్ట్: 41, క్జింస్ో: 

33) 
• చ ైనా: 88 (బింగజరిం: 38, వ ిండి: 32, క్జింస్ో: 18) 
• జపజన్: 58 (బింగజరిం: 27, వ ిండ:ి 14, క్జింస్ో: 17) 
• గరీట్ బ్రటిన్: 65 (గోల్్డ: 22, స లార్ట్: 21, క్జింస్ో: 22) 
• టీమ్ ROC (రష్ోన్ ఒలింప క్ కమిట)ీ: 71 (గోల్్డ: 20, 

స లార్ట్: 28, క్జింస్ో: 23) 
 

టోక్యో ఒలింపిక్స్ 2020 లో భారతదేశిం 
• టోక్యో గరమ్్ 2020 లో 7 అతయోతతమ ఒలింప క్ 

పతక్జలతో భారతదేశిం ఆటలనట పూర్ిత చసే ింది, 2012 
లిండన్ ఒలింప క్్ లో మునటపటి అతయోతతమ 6 పతక్జల 
ర్ిక్జరల్ నట అధగిమిించ్చింది. 

• MC మేర్ీ క్యమ్ మర్యిు పురలష్యల హాక్ర జటటు  క్ పటున్ 
మన్ పరిత్ స ింగ్ పజిరింభ వేడుకలో భారత బ ిందానిక్ి 
జ ిండా మోశజరల. 

• ఈవ ింట్ ముగిింపు వడేుకలో క్జింస్ో పతక వజరత 
బజరింగ్ పునియా జ ిండా మోశజరల. 

 

భారతీయ పతక విజేతల జాబితా 
బింగారిం 
 

పురలష్యల జావ లన్ తోి: నీరజ్ చోపజి 
వ ిండ ి
• మహ ళల 49 క్రజీల వ యిట్ లఫ ుింగ్: మీర్జబాయి చానట 
• పురలష్యల ఫ్రసిటటుల్డ 57 క్లిోల ర్ జ్ు ింగ్: రవ దహ యా 
 

క్ాింస్ో 
• మహ ళల వ లుర్ట్ వ యిట్ బాక్ి్ింగ్: లవునా బో ర్ోో హ ైన్ 
• మహ ళల స ింగలి్డ్ బాోడిమింటన్: ప వ స ింధట 
• పురలష్యల 65 క్లిోల ఫ్రిసటటుల్డ ర్ జ్ు ింగ్: భజరింగ్ పునియా 
• పురలష్యల హాక్ర: భారత పురలష్యల హాక్ర జటటు  
 

అింతర్ాా తీయ వారతలు 
 

పిలలల క్యస్ిం భదరతతో కూడిన ఆన లల న్ పరపించ నిర్ాాణిం 
యునిసటఫ్ ఇిండియా మర్ియు ఫ్టస బుక్ ఆన్ ల ైన్ భదతిపటై 
పితేోక ద ష్ ు  స్జర్ిించ్చ చ్చనాారలలపటై హ ింస్నట అింతిం 
చేయడానిక్ి ఒక స్ింవత్రిం పజటట ఉమమడి క్జరోకీమానిా 
పజిరింభించాయి. భాగస్జామోిం ఆన్ ల నై్ మర్యిు ఆఫ్ ల నై్ లో 
ప లులకు స్టరక్షితమ నై వజతావరణానిా స్ ష్ ుించడానిక్ి 
పియతిాస్టత ింద.ి ఇది ప లుల స ాతిస్జా పకత మర్ియు డజి్టల్డ 
పిపించానిా స్టరక్షతిింగజ యాక్ ్స చయేగల స్జమర్జా ానిా 
మ రలగుపరచడిం, ప లులకు వోతిర్రకింగజ హ ింస్పట ైఅవగజహన 
పటించడిం మర్ియు ప లులు, కుటటింబాలు మర్యిు 
కమయోనిటలీపట ై దాని పిభావిం పటించడిం మర్యిు 
హ ింస్నట  నిర్ోధిించడానిక్ ి మర్యిు పతిిస్ోిందిించడానిక్ి 
కమయోనిటలీు మర్యిు ఫ్ిింట్ ల ైన్ క్జర్ిమకుల న పైుణాోలనట 
పటించడిం లక్ష్ోింగజ పటటటు కుింది. 
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ఇర్ాన్ వ సై్ పరరసడి ింట్ గా మొహమ్ాద్ మొఖ్బెర్ 
ఇర్జన్ క్ొతత అధోక్షుడు ఇబిహ ిం ర్ ైసర తన మొదటి 
ఉపజధోక్షుడగిజ యున ైటడె్ సటుట్్ మింజూరల చసే న 
శక్ితవింతమ నై పిభుతా యాజమానోింలోని ఫ ిండషే్న్ కు 
ఛ ైరమన్  గజ నియమిించారల. మహమద్ మోఖ్ ెర్ట్ క్ొనేాళలు గజ 
సటతాడ్ లేదా ఇమామ్ ఖ్ొమ ని ఆర్ర్ట్ అమలుకు ఫ ిండషే్న్ 
తరపున  నాయకతాిం వహ స్టత నాారల. 
మోఖ బర్ట్ నట ఆ దేశ గోపో నాయకుడు అయతయలాు  అల్ట 
ఖ్మేనీ 2007 లో నియమిించారల. 1979 ఇస్జు మిక్ వపువిం 
తరలవజత జపుత  చేస న ఆస్టత లనట నిరాహ ించడానిక్ ి1980 ల 
చ్చవరలో సటటాడ్ స్జా ప ించబడిింద.ి 
 

జాతీయ వారతలు 
 

దేశింలో మొటటమొదటి ఇింటర్బెట్ ఫో రిం ప్రా రింభించనునె IT 
శాఖ్ 
ఈ ఏడాది అక్యు బర్ట్ 20 నటించ్చ దశేింలో మొదటి ఇింటర్ ాట్ 
గవర్ ా న్్ ఫప రమ్ క్ి భారత్ ఆతిథ్ోిం ఇవానటింది. ఈ 
స్ింవత్రిం స్మావశేిం యొకక నేపధోిం డజి్టల్డ భారత్ 
క్యస్ిం స్మగ ీ ఇింటర్ ాట్. ఈ పకిటనతో, ఐకోర్జజోస్మితి 
ఆధార్ిత ఫప రమ్ అనగజ ఇింటర్ ా ట్ గవర్ ాన్్ ఫప రింకు 
స్ింబింధిించ్చ భారతీయ అధాోయిం పజిరింభమ ిైంది. 
ఇింటర్ ా ట్ కు స్ింబింధిించ్చన పబ్రు క్ పజలసర స్మస్ోల గుర్ిించ్చ 
చర్ిిించడానిక్ి అనిాింటనిీ స్మానింగజ పర్గిణ ించ్చ వవధ 
గయీపుల పితినిధటలనట ఒకచోట చర్ిిించేదే ఇింటర్ ాట్ 
గవర్ ా న్్ పజలసర చర్జి వేదిక. 
 

ప్ామ్ాయిల్ క్యస్ిం పరత ోక క్ారోకరమ్ానిె పరకటిించిన పరధాని 
మోద ీ
పజమాయిల్డ తో స్హా వింట నూన లలో భారతదేశజనిా 
స్ాయిం స్మ దిిగజ మార్రిిందటకు 11,000 క్యటు  రూపజయల 
నేష్నల్డ ఎడబిుల్డ ఆయిల్డ మిష్న్-ఆయిల్డ పజమ్ (NMEO-
OP) ని పిధాన మింతి ి నర్రింద ి మోడీ పికటిించారల. మిష్న్ 
క్ిింద నాణోమ నై వతతనాల నటిండి స్జింక్రతిక పర్జిాా నిం వరకు 
ర్ ైతయలు అనిా స్ కర్జోలనట ప ిందేలా పభిుతాిం చరోలు 
తీస్టకుింటటింద.ి 
 

వారతలోల ని ర్ాష్టాట ా లు 
 

దేశింలో మొదటి హార్ట ఫరయిలూోర్ బయోబాోింక్స కే్రళలో 
ప్రా రింభించబడిింద ి
 దేశింలో మొటుమొదట ి హార్ట్ు ఫ్టయిలయోర్ట్ బయోబాోింక్ 
క్రరళలోని శీ్ర చ్చతి తిరలనల్డ ఇనిస ుటయోట్ ఫ్ర్ట్ మ డికల్డ సటనై ్స 
అిండ్ టెక్జాలజీ (SCTIMST) లోని HF (CARE-HF) లో 
నేష్నల్డ సటింటర్ట్ ఫ్ర్ట్ అడాాన్్ డ్ ర్ీసటర్ట్ి అిండ్ ఎక్ల న్్ లో 
పజిరింబిం అయిింద.ి బయోబాోింక్ గుిండ  వ ైఫ్లోిం ఉనా 
ర్ోగులలో ఆర్ోగో ఫ్లతాల జనటో, జీవక్ియీ మర్యిు 
పప ి టీమిక్ మారకర్ట్ లనట అధోయనిం చయేడానిక్ి 
పజిరింభించబడిింద.ి 
 

MSME లకు స్హాయిం చేయడానిక్ి హర్ాోనా పరభుతవిం 
వాల్ మ్ార్ట వృదిితో ఎింఒయు కుదురచుకుింద ి
హర్జోనా పభిుతాిం భారతీయ 'వజల్డ మార్ట్ు వ దిి ' మర్యిు 
'హఖ దర్ట్ ష్క్ 'తో మ మోర్జిండిం ఆఫ్ అిండర్ట్ స్జు ిండిింగ్ (MoU) 
పటై స్ింతకిం చసే ింది. హర్జోనా డిపూోటీ ముఖ్ోమింతిి 
దటష్ోింత్ చౌతాలా, వక్జస గుపజత , MSME డపిజర్ట్ు మ ింట్ 
డ ైర్ కుర్ట్ జనరల్డ, భారత పిభుతాిం, వజల్డ మార్ట్ు వ దిి  నితిన్ 
దత్, మర్యిు అనిక్రత్ డోగర్ట్ (హకదరశక్ CEO) స్మక్ష్ింలో 
ఈ ఎింఒయు కుదిర్ిింద.ి 
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వన్ దాన్ యోజన పధకిం క్ిింద 7 అవారచు లు ప్ ిందిన 
నాగాలాిండ్ 

టెైైబల్డ క్యఆపర్రటివ్ మార్ కటిింగ్ డ వలప మ ింట్ ఫ్టడర్రష్న్ ఆఫ్ 
ఇిండియా లమిటెడ్ (TRIFED) యొకక 34 వ వోవస్జా పక 
దినోత్విం స్ిందరభింగజ 2020-21 మొదటి వన్ ధన్ వజర్ిిక 
పురస్జకర్జలలో నాగజలాిండ్ ర్జష్టజు ా నిా ఏడు జాతీయ 
అవజరల్ లతో స్తకర్ిించ్చింద.ి ఈ అవజరల్ లనట క్రింది గరి్జిన 
శజఖ్ మింతిి అరలా న్ ముిండా జూమ్ వ బ నార్ట్ దాార్జ 
అిందజరశజరల. 
ఏ క్రటగరి్ీలో నాగజలాిండ్ అవజరల్ లు అిందటకుింది: 
• ర్జష్టజు ా నిక్ి ఏడు జాతీయ అవజరల్ లు లభించాయి, వీటిలో 

మొదటి స్జా నాలు - ‘ఉతతమ స్ర్రా ర్జష్ు ిాం’, ‘ఉతతమ శిక్ష్ణ’ 

మర్ియు ‘అతోధిక స్ింఖ్ోలో VDVKC లు 
స్జా ప ించబడా్ యి’. 

• ఇది 'బసెు సటల్డ్ జనర్రటడె్' మర్ియు 'బసెు ఇనోావషే్న్ & 

క్ిీయిేటివటీ'క్ి 3 వ స్జా నానిా స్జధిించ్చింది. 
• గయస బెర్ీ ీ వ నై్ (స్రఫ్ర్జదారల: టోక్జ మల్టుపరోస స్ సటటైీ 

లమిటెడ్) పుటుగొడుగుల స్జగు (స్రఫ్ర్జదారల: 
NBHM) వింటి వస్టత వుల క్యస్ిం వనూతా & 

స్ జనాతమక ఉతోతిత ఆలోచనల క్యస్ిం ర్జష్ు ిాం 
అవజరల్ లనట కయడా అిందటకుింద ి

 

మ్హార్ాష్టట ా పరభుతవిం ఐటీ రింగానికి్ ర్ాజీవ్ గాింధ ీఅవారచు ను 
పరకటిించిింద ి

• మహార్జష్ు ాపభిుతాిం ఇనఫర్రమష్న్ అిండ్ టకె్జాలజీ (IT) 

రింగింలో అతయోతతమ పనితీరల క్యస్ిం మాజీ పధిాని 
ర్జజీవ్ గజింధీ పటరల మీద క్ొతత  అవజరల్ నట పికటిించ్చింద.ి 
మహార్జష్ులాో ర్జజీవ్ గజింధీ అవజరల్  ఇనఫర్రమష్న్ 
టెక్జాలజీ రింగింలో వశషే్మ నై క ష్  చసే్టత నా స్ింసా్లకు 
ఇవాబడుతయింది. 

• మహార్జష్ు  ా ఇనఫర్రమష్న్ టకె్జాలజీ మర్ియు హ ిం శజఖ్ 
స్హాయ మింతి ి స్తజే్ పజటిల్డ అధోక్ష్తన జర్ిగని 
స్మావశేింలో మాజీ పధిాని ర్జజీవ్ గజింధీ పటరలమీద 
ర్జష్ు ిాంలో అవజరల్ నట పజిరింభించాలని నిరణయిం 
తీస్టకునాారల. ర్జజీవ్ గజింధీ ఖ్రల్డ రతా అవజరల్ నట 
మేజర్ట్ ధాోన్ చింద్ ఖ్రల్డ రతా అవజరల్  అని ప లుస్జత రని 
ఇటీవల పిధాని నర్రింది మోద ీపకిటిించారల. 

 

గుజర్ాత్ మ్ుఖ్ోమ్ింత్రర ఈనగర్ మొబ ైల్ అపిల కే్ష్టన్ మ్ర్యిు 
ప్ో రటల్ ను ప్రా రింభించారచ 
• గుజర్జత్ ముఖ్ోమింతిి వజయ్ రూపజనీ ఈనగర్ట్ 

మొబెైల్డ అప ు క్రష్న్ మర్యిు పప రుల్డ నట పజిరింభించారల. 
ఈనగర్ట్ ఆస త  పనటా, వ తితపరమ నై పనటా, నీరల & 

డ ైైనేజీ, ఫ్ ర్జోదటలు మర్యిు ఫ్ ర్జోదటల పర్షి్టజకరిం, 

భవన అనటమతి, అగిా  మర్ియు అతోవస్ర సటవలతో 
స్హా 52 సటవలతో 10 మాడూోల్డ లనట కవర్ట్ చేస్టత ింది. 

• గుజర్జత్ అరెన్ డ వలప మ ింట్ మిష్న్ ఈనగర్ట్ పజిజ క్ు 
క్యస్ిం నోడల్డ ఏజ నీ్గజ నియమిించబడిింద.ి 162 
మునిస పజలటీలు మర్ియు 8 మునిస పల్డ క్జర్ొోర్రష్నుతో 
స్హా మొతతిం 170 పిదశేజలు ఈనగర్ట్ పజిజ క్ు పర్ిధలిోక్ి 
వస్జత యి. 

 

మ్హార్ాష్టట ా క్యస్ిం 300 మిలయన్ డాలరల అదనపు రచణానిె 
ADB ఆమోదిించిింద ి

• మనీలాకు చ ిందిన ఆస యన్ డ వలప మ ింట్ బాోింక్ 
గజీ మీణ ర్ోడునట మ రలగుపరచడానిక్ి మర్ియు 
మారలమయల పజిింతాలనట మార్ కట్ లతో 
అనటస్ింధానిించడానిక్ి క్ొనస్జగుతయనా మహార్జష్ు  ా
రూరల్డ కన క్ిువట ీఇింపూూ వ్ మ ింట్ పజిజ క్ు క్యస్ిం అదనపు 
ఫ్టైనాని్ింగ్ గజ 300 మిలయన్ డాలరు రలణాలనట 
ఆమోదిించ్చింది. ర్జష్ు ిాంలోని 34 జ్లాు లోు  2,100 క్ి.మీ 
ప డవున 1,100 గజీ మీణ ర్ోడుు  మర్యిు 230 
వింత నలనట మ రలగుపరచడానిక్ ి అదనపు ఫ్టనైాని్ింగ్ 
ఉపయోగిించబడుతయింది. 
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• మహార్జష్ు ావజోపతింగజ 2,100 క్లిోమీటరు (క్మిీ) గజీ మీణ 
రహదారలల పర్ిస ాతి మర్యిు భదతినట 
మ రలగుపరచడానిక్ి మర్యిు నిరాహ ించడానిక్ి ఈ 
పజిజ క్ు ఆగస్టు  2019 లో ఆమోదిించబడిింది. 

 

NEP-2020 అమ్లుకు ఆదేశాలు జార్ీ చేసిన మొదటి ర్ాష్టట ాిం 
కర్ాా టక 

జాతీయ వదాో వధానిం -2020 అమలుకు స్ింబింధిించ్చ 
దేశింలో ఉతతరలాలు జార్ీ చసే న మొదటి ర్జష్ు ిాంగజ కర్జణ టక 
నిలచ్చింది. పిస్టత త వదాో స్ింవత్రిం 2021-2022 నటిండి 
NEP-2020 అమలులోక్ ి వచేిలా ర్జష్ు ా పభిుతాిం ఉతతరలా 
జార్ీ చేస ింది. 
పజలసర గుర్ిించ్చ: 
ఈ వధానిం వవధ స్ింస్కరణల దాార్జ వోవసా్నట పూర్ితగజ 
స్వర్ిించడానిక్ి పియతిాస్టత ింద ి

• ఉనాత వదోనట పరోవేక్షిించడానిక్ి ఒక్ర నియింతకిిం 

• Phdక్ి ముిందట ఎింఫ్ ల్డ క్యరల్లు లేవు 
•  పిభుతా మర్యిు పటైవైేటట స్ింసా్లకు స ార రలస్టములు 
•  వదాోరలా లు మయడు మర్ియు నాలుగు స్ింవత్ర్జల 

అిండర్ట్ గజీ డుోయిేట్ క్యరల్ల మధో ఎించటక్యవచటి 

• డిగీ ీ క్యరల్లోు  బహుళ ఎింటీలిు మర్ియు నిష్్రమణ 
పజయిింటటు . 
 

 

బాోింకి్ింగ్ & వాణిజోిం మ్రి్యు ఆరిి్క రింగిం 
 

SBI జనరల్ ఇనస్ర్బన్్,SahiPay తో జతకటిట ింద ి
భారతదశేింలోని పమిుఖ్ జనరల్డ ఇనూ్ర్ న్్ కింపటనీలలో 
ఒకటెనై SBI జనరల్డ ఇనూ్ర్ న్్, గజీ మీణ మార్ కటులో బీమా 
వజోప తని పటించడానిక్ ి మణ పజల్డ బ్రజ్న స స్ లయోష్న్్ తో 
జతకటిునటటు  పకిటిించ్చింది. మణ పజల్డ బ్రజ్న స స్ లయోష్న్్ 
యొకక వేగింగజ అభవ దిి  చ ిందటతయనా టకె్-ఎనబేుల్్డ 
ఫ్టైనానిియల్డ ఇన్ కయు జన్ పజు ట్ ఫజమ్ అయిన 
స్జహ పట(SahiPay), సటమీ అరెన్ మర్యిు గజీ మీణ 
భారతదశేింలోని వనియోగదారలలకు డిజ్టల్డ మర్ియు ఆర్ిాక 
సటవలనట అిందసి్టత ింది. 
 

స్వయిం స్హాయక స్ింఘాలకు RBI తనఖ్ా రహిత రచణాలు 
ర్ిజర్ట్ా బాోింక్ ఆఫ్ ఇిండియా DAY-NRLM (దీనదయాళ్ 
అింతోోదయ యోజన-జాతీయ గజీ మీణ జీవనోపజధి మిష్న్) 
క్ిింద స్ాయిం స్హాయక బ ిందాలకు (SHG) తనఖ్ా రహ త 
రలణాల పర్మిితిని రూ. 10 లక్ష్ల నటిండి రూ. 20 లక్ష్లకు 
పటించ్చనది. DAY-NRLM అనేద ిపభిుతా పధిాన క్జరోకమీిం. 
పటదలకు, పతిేోక్ిించ్చ మహ ళలకు బలమ ైన స్ింసా్లనట 
నిర్ిమించడిం దాార్జ పటదర్కి నిరూమలననట పప ి త్హ ించడిం 
క్యస్ిం మర్యిు ఈ స్ింసా్లు అనకే రక్జల ఆర్ిాక సటవలు 
మర్ియు జీవనోపజధిని పటింప ిందిించడానిక్ి వీలు కలోస్టత ింది. 
 

సిడిె "డజిిటల్ పరయాస్" ల ిండిింగ్ ప్ాల ట్ ఫాింను 
ఆవిష్టకర్ిించిింద ి
స్జమల్డ ఇిండసరుసా డ వలప మ ింట్ బాోింక్ ఆఫ్ ఇిండయిా 
(SIDBI) ‘డిజ్టల్డ పయిాస’ అన ేయాప ఆధార్తి డిజ్టల్డ-
ల ిండిింగ్ పజు ట్ ఫజమ్ ని తకుకవ ఆదాయ వర్జో ల నటిండి 
పజర్ిశజీమికవతేతలకు రలణాలు అిందిించడిం క్యస్ిం 
ఆవష్కర్ిించ్చింద.ి ర్ోజు చ్చవర్లిోగజ రలణిం మింజూరల 
చేయడమే దనీి లక్ష్ోిం. ఈ పజు ట్ ఫజిం మ కై్యీ, స్జమల్డ మర్యిు 
మీడియిం ఎింటర్ట్ పటైైజ స (MSMEs) యొకక పిమోష్న్, 
ఫ్టైనాని్ింగ్ మర్యిు అభవ దిిలో నిమగామ  ైఉింది. 
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స్మ్ావేశాలు  
 

2వ IEEE ఇింటర్ేెష్టనల్ క్ానఫర్బన్్ ఆన్ ర్ేింజ్ టెక్ాెలజీ 
(ICORT) వాస్తవింగా జరచగనుింద ి

2వ ఇనిస ుటయోట్ ఆఫ్ ఎలక్ిుకిల్డ మర్యిు ఎలక్జుి నిక్్ 
ఇింజనీర్ట్్ (IEEE), ఇింటర్రా ష్నల్డ క్జనఫర్ న్్ ఆన్ ర్రింజ్ 
టెక్జాలజీ (ICORT-2021) వజస్తవింగజ జరలగుతోింది. ఈ 
స్మావశేజనిా డఫి్టన్్ ర్ీసటర్ట్ి అిండ్ డ వలప మ ింట్ 
ఆరోన జైరష్న్ (DRDO) పియోగశజల ఇింటగిరీటడె్ టసెు  ర్రింజ్ 
(ITR) చిండీపూర్ట్ నిరాహ ించ్చింది. దీనిని DRDO  చ రైమన్ 
డాకుర్ట్ జ్ స్తీష్ ర్ డి్  పజిరింభించారల. ఈవ ింట్ లో టసెు లు 
మర్ియు రక్ష్ణ వోవసా్ల మయలాోింకనానిక్ ి స్ింబింధిించ్చన 
బహుళ అింశజలలో వజర్ ి స్జింక్రతిక వజయాలు 
పిదర్శిించబడతాయి. 
 

క్ిర్బన్ ర్ిజిజు 8వ SCO స్మ్ావేశానిక్ి హాజరయాోరచ 
ష్టజింఘ ై క్యఆపర్రష్న్ ఆరోన జైరష్న్ (SCO) యొకక 
నాోయమయరలత ల ఎనిమిదవ స్మావేశజనిక్ి క్రింద ి నాోయ 
మింతిి క్రి్ న్ ర్ిజ్జు వజస్తవింగజ హాజరయాోరల. ఈ 
స్మావశేజనిక్ ిర్జష్ు  ానాోయ & నాోయ శజఖ్ మింతిి ప ి ఫ్టస్ర్ట్ 
ఎసరో స ింగ్ బాఘ ల్డ కయడా హాజరయాోరల. వరలివల్డ 
ఈవ ింట్ లో, అిందర్కి్ర స్టలువుగజ నాోయిం అిందిించడానిక్ి 
భారత పభిుతాిం తీస్టకునా క్జరోకీమాలనట ర్జి్జు స్ోష్ుిం 
చేస్జరల. 
 

UNSC బహిరింగ చరుకు అధోక్షత వహిించిన భారతదశేపు 
మొదటి పరధానిగా మోడీ నిలచారచ 
భారత పిధాని నర్రింది మోడ ీ వీడియో క్జనఫర్ ని్ింగ్ దాార్జ 
ఐకోర్జజో స్మితి భదితా మిండల (UNSC) బహ రింగ 
చరికు అధోక్ష్త వహ ించారల. దనీితో, UNSC బహ రింగ 
చరికు అధోక్ష్త వహ ించ్చన భారతదశేపు మొటుమొదటి 
పిధానమింతిిగజ PM మోడీ నిలచారల. ఆగష్యు  2021 క్యస్ిం 
UNSC పటిస డ నీ్ని ఫజిన్్ నటిండి స్జాధనీిం చేస్టకుని 
భారతదశేిం బాధోతలు సరాకర్ిించ్చింద.ి 

ఉనాత స్జా యి బహ రింగ చరి యొకక నపేధోిం 
'Enhancing Maritime Security – A Case for 

International Cooperation(అింతర్జా తీయ స్హక్జరింతో 
స్ముది భదితని మ రలగుపరచడిం)'. శజింతిభదతిలు 
మర్ియు తీవివజద నిర్ోధింపటై భారతదశేిం తన అధోక్ష్తన 
మర్ో ర్ ిండు స్మావశేజలనట నిరాహ స్టత ింది. 
 

28వ ASEAN ప్రా ింతీయ చర్ాు మ్ింత్రరతవ స్మ్ావశేిం 

వదేశజింగ శజఖ్ స్హాయ మింతిి డాకుర్ట్ ర్జజ్ కుమార్ట్ రింజన్ 
స ింగ్ 28 వ ఆస యాన్ పజిింతీయ ఫప రిం (ARF) వదేశజింగ 
మింతయిల స్మావేశజనిక్ి భారత పితినిధి బ ిందానిక్ి 
నాయకతాిం వహ ించారల. బయిన  ై దారలస్్లాిం అధోక్ష్తన 
స్మావశేిం జర్ిగిింది. ARF స్భో దేశజలు అింతర్జా తీయ 
మర్ియు పజిింతీయ స్మస్ోలపటై, అలాగర ARF యొకక 
భవష్ోతయత  దిశపటై అభపజియాలనట పించటకునాాయి. ఇిండో -
పస ఫ్ క్, ఉగవీజద ముపుో, స్ముద ి డొమ ైన్ లో UNCLOS 

యొకక పజిముఖ్ోత మర్ియు సటబైర్ట్ సటకయోర్టిీపటై డాకుర్ట్ 
స ింగ్ భారతదేశ ద కోథాలనట వవర్ిించారల. 
 

నియామ్క్ాలు 
 

హోమ లేన్ యొకక మొదటి బార ిండ్ అింబాసిడర్ గా MS 

ధోని  ఎింపిక 

హ మ్ ఇింటరీ్ియర్ట్్ బాిిండ్ హ మ్ లేన్ ఈక్ిాటీ భాగస్జామిగజ 
మర్ియు బాిిండ్ అింబాస డర్ట్ గజ మహ ింద ి స ింగ్ ధోనీతో 
మయడు స్ింవత్ర్జల వూోహాతమక భాగస్జామాోనిా 
పికటిించ్చింది భాగస్జామోింలో భాగింగజ, ధోనీ హ మ్ లేన్ లో 
ఈక్ిాటీని కలగ ిఉింటాడు మర్ియు కింపటనీక్ ిమొదటి బాిిండ్ 
అింబాస డర్ట్ గజ వోవహర్ిస్జత రల. 
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ITBP తన మొదటి మ్హిళా అధిక్ారచలను ప్ో ర్ాటింలోక్ి 
చేరచుకుింద ి

మొదటిస్జర్ిగజ, ఇిండో-టబిెటన్ బో ర్ర్ట్ పప ల్టస (ITBP) 

దళానిక్ి ఇిండయిా-చ ైనా LAC వదద రక్ష్ణగజ తన మొదటి 
ఇదదరల మహ ళా అధిక్జరలలనట నియమిించ్చింద.ి ఇదదరల 
మహ ళా అధకి్జరలలు, పిక తి మర్ియు దీక్ష్లనట ITBP 

బెటాలయనులో కింపటనీ కమాిండరలు గజ నియమిించబడా్ రల. 
ఇింతకు ముిందట, ITBP లో మహ ళా అధిక్జరలలు మ డికల్డ 
బాిించ లో పనిచేస్టత నాారల లేదా భారతీయ పప ల్టస్ట స్ర్ీాస 
నటిండ ిఉనాత స్జా యిలో డిపుోటషే్న్ లో ఉనాారల. 
 

ర్ాోింకులు & నివేదికలు  
 

"పరపించ యువత అభవృదిి  స్సచిక"లో భారత్ స్ాా నిం 

లిండన్ లోని క్జమన ాల్డత సటకీటరే్ియట్ వడుదల చేస న 181 

దేశజలోు ని యువకుల పర్ిస ాతిని క్ొలచే క్ొతత   పిపించ యువత 
అభవ దిి  స్ూచ్చక 2020లో భారత్ 122వ స్జా నింలో ఉింది. 
స ింగపూర్ట్ మొదట ి స్జా నింలో ఉింది, తరలవజత స్పు వేనియా, 
నార్రా, మాలాు  మర్ియు డ నామర్ట్క ఉనాాయి. చాద్, సటింటిల్డ 
ఆఫ్ ికన్ ర్ిపబ్రు క్, దక్షిణ స్ూడాన్, ఆఫ్ఘనిస్జత న్ మర్ియు న ైజర్ట్ 
వరలస్గజ చ్చవర్ ిస్జా నింలో నిలచాయి. 
యువత అభవ దిి  యొకక త ైైమాస క ర్జోింక్ిింగ్ లు 2010 
మర్ియు 2018 మధో భారత్ ఇిండ క్్ లో మొదటి ఐదట 
మ రలగవుతయనా దశేజల జాబ్రతాలో ఉనాాయి, వదో 
మర్ియు ఉపజధ ివింటి రింగజలలో అఫ్ఘనిస్జత న్ మర్ియు రష్టజో 
స్గటటన 15.74 శజతిం వజర్ి స్ప కరలనట అభవ దిి  చేశజయి. 

 

అవారచు లు & గురి్తింపులు 
 

US ఇననెవేష్టన్ అవారచు ను గబలుచుకునె భారత్ 

అమ ర్కి్జలో పితిష్టజు తమక నేష్నల్డ సటైన్్ ఫ ిండషే్న్ 
ఇనోావషే్న్-క్జర్ట్ో్ (NSF I-Corps) టీమ్్ అవజరల్ నట స్జఫ్టు 
వర్ిత(SoftWorthy) పదిానిం చయేడిం జర్గిిింది. 
SoftWorthy యొకక అవజరల్  గ లుచటకునా పజిజ క్ు 

'స్పు క్జస ుక్ మోడలింగ్ (stochastic modelling), డజి ైన్ 
స ముోలేష్న్ మర్యిు ప ిింటెడ్-స్రూకాట్-బో ర్్ట్్ (PCBs) 

వింటి ఎలక్జుి నిక్ పర్ికర్జల స్టనిాతతా వశేుష్ణ క్యస్ిం 
అతాోధటనిక గణన పదితయలనట అభవ దిి  చయేడింపటై ద ష్ ు 
పటడుతయింది, ఇవ స్జింక్రతిక అనటవరతనాల అభవ దిిక్ ి క్రలకిం. 
డ ైైవర్ట్ లేని వజహనాలు మర్ియు శక్ిత-స్మరావింతమ ైన స్జమర్ట్ు 
భవనాలు వింటివ. 
 

కీ్రడా అింశాలు 
 

ఇింటర్ేెష్టనల్ ఆర్ీా గేమ్ లో ప్ాలగొ ననునె భారత సరైనోిం 

7వ ఎడషి్న్ ఇింటర్రాష్నల్డ ఆర్ీమ గరమ్్, 2021, రష్టజోలో 
ఆగస్టు  22 నటిండి 20 సటపటుింబర్ట్ 2021 వరకు 
జరలగనటనాాయి. 2021 గరమ్్ లో పదక్ొిండు దేశజలలో ఈ 
పప టీలు నిరాహ ించబడతాయి. 42 దేశజల నటిండి 280 క్ి 
పటైగజ జటటు  తమ పప ర్జట న ైపుణాోలు, వ తిత  న ైపుణోిం 
మర్ియు గ లవజలనే స్ింకలోిం చూప ించడానిక్ ి ఆటలో 
పజల్ో ింటాయి. ఇింటర్రా ష్నల్డ ఆర్ీమ గరమ్్ నట 'వజర్ట్ 
ఒలింప క్్' అని కయడా అింటారల, ఇది అింతర్జా తీయ సటైనిక 
క్రీడల క్జరోకీమిం, ఇది దశేజల మధో సటైనికుల-నటిండి-
సటైనికుల స్హక్జర్జనిా బలోపటతిం చేయడిం మర్యిు పజల్ో న ే
దేశజల మధో నమమక్జనిా బలోపటతిం చేయడిం దీని ముఖ్ో 
ఉదేదశిం. 
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నీరజ్ చోప్రా ను గౌరవిించడానికి్ ఆగస్ుట  7న "జావ లన్ తోర  
డే"గా జరపనునాెరచ 
ఒలింప క్ బింగజరల పతక వజరత నీరజ్ చోపజి గౌరవజరాిం పితి 
స్ింవత్రిం ఆగస్టు  7 న జావ లన్ తోి దనిోత్విం 
నిరాహ ించాలని భారత అథ్ ుటకి్్ స్మాఖ్ో నిరణయిించ్చింద.ి 23 
ఏళు  నీరజ్ అభనవ్ బ్రిందాి తర్జాత భారతదేశిం యొకక 
ర్ ిండవ వోక్ితగత ఒలింప క్ బింగజరల పతక వజరత. 2020 
టోక్యో ఒలింప క్్ లో 2021 ఆగస్టు  7 న పురలష్యల జావ లన్ 
తోిలో నీరజ్ బింగజరల పతక్జనిా స్జధిించారల. 
ఒలింప క్్ లో అథ్ ుటిక్్ లో భారత్  తరపున జావ లన్ 87.58 
మీటరు దూర్జనిక్ి వస ర్నిపుోడు నీరజ్ టోక్యోలోని ఒలింప క్ 
సటుడియింలో చర్తిినట లఖించాడు. ఒలింప క్్ చర్తిిలో 
అథ్ ుటకి్్ లో భారతదేశజనిక్ి ఇదే తొల బింగజరల పతకిం. 
ఆగష్యు  7 క్ ిజావ లన్ తోి డ ేఅని పటరల పటటుడానిక్ి AFI చసే న 
పియతాిం క్రడీ వ ైపు మర్ిింత మింది యువతనట 
ఆకర్ిిించనటింది. 
 

రక్షణ రింగ వారతలు  
 

IAF లడఖ లో పరపించింలోనే అతోధిక మొబ ైల్ ATC టవరలను 
నిర్ిాించిింది. 
భారత వ మైానిక దళిం (IAF) పిపించింలోనే  అతి ఎతతయిన 
మొబెైల్డ ఎయిర్ట్ టాిఫ్ క్ కింటోి ల్డ (ATC) టవర్ట్్ ని లడఖ లోని 
అడాాన్్ డ్ లాోిండిింగ్ గౌీ ిండ్ లో నిర్ిమించ్చింది. ATC తూరలో 
లడఖ పజిింతింలో పనిచసేట స ార-వింగ్ వమానిం మర్యిు 
హ లక్జపురు క్జరోకలాపజలనట నియింతిిస్టత ింద.ి ఇింతలో, 
చ ైనాతో వజస్తవ నియింతిణ ర్రఖ్ (LAC) నటిండ ి క్ొనిా 
నిమిష్టజల దూరింలో ఉనా దౌలత్ బగే్ ఓల్ (DBO), ఫ్ుక్రి 
మర్ియు నోోమాతో స్హా తూరలో లడఖ లో ఎయిర్ట్ ఫ్రల్్డ లనట 
అభవ దిి  చేయడానిక్ ి బహుళ ఎింప కలనట భారతదేశిం 
పర్ిశ్రలస్పత ింది. 
 

విజాా నిం & స్ాింకే్త్రకత   
 

భారతదశేిం అధునాతన జియో ఇమజేిింగ్ శాటిల ైట్ "Gisat-

11" ను పరయోగిించనుింద ి

భారతదశేిం చ్చవరకు తన అతోింత అధటనాతన జ్యో-
ఇమేజ్ింగ్ ఉపగీహానిా (GiSAT-1) పియోగిించనటింది, ఇది 
పజక్ిస్జత న్ మర్ియు చ నైాతో ఉనా స్ర్ిహదటద లతో స్హా 
ఉపఖ్ిండానిా ర్ోజుకు 4-5 స్జరలు  చ్చతిిించడిం దాార్జ మ రలగ ైన 
పరోవేక్ష్ణనట అనటమతిస్టత ింది. ఈ ఉపగీహానిా ఆగస్టు  12 న 
శీ్రహర్ిక్యట నటించ్చ పియోగిించనటనాారల. ఇస్ప ి  యొకక 
GSLV-F10 ర్జక్ ట్ 2,268 క్ిలోల Gisat-1, స్ింక్రతనామిం 
EOS-3, జ్యో-కక్ష్ోలోక్ ిపవిేశపటడుతయింది. భారతదశేింలో ఈ 
స్ింవత్రిం పజిథ్మిక ఉపగీహానిా పియోగిించడిం ఇదే 
మొదటిస్జర్ి. 
 

ఇస్ోర  చీఫ్, డాకటర్ క్బ. శివన్ హెల్త  క్బవస్ట(QUEST) స్టడ ీ ను 
ప్రా రింభించారచ 
ఇస్ప ి  చీఫ్, డాకుర్ట్ క్ . శివన్ భారతదేశింలోని 20 పటైవైేట్ 
ఆస్టపతయిలచ ే నిరాహ ించబడ ే హ ల్డత క్ ాసు స్ుడీ( Health 

QUEST study (Health Quality Upgradation 

Enabled by Space Technology of ISRO)) నట 
అధిక్జర్ికింగజ పజిరింభించారల. అస్ప స యిషే్న్ ఆఫ్ హ ల్డత క్రర్ట్ 
ప ి వ ైడర్ట్్ ఇిండయిా (AHPI) మర్ియు స్ సటైట ీఫ్ర్ట్ ఎమర్ ానీ్ 
మ డిస న్ ఇన్ ఇిండయిా (SEMI) స్ింయుకతింగజ ఈ 
క్జరోకీమానిా నిరాహ ించాయి. 
లక్షోిం : 
ఆస్టపతిలిో అతోవస్ర మర్ియు ఇింటెని్వ్ క్రర్ట్ యయనిటులో 
మానవ ర్ోగజలనట తగిోించడిం మర్యిు నాణోమ ైన సటవనట 
అిందిించడిం. ఇస్ప ి  నాణోత పిమాణాలు మర్ియు ఉతతమ 
పదితయలకు అనటగుణింగజ ఆర్ోగో స్ింరక్ష్ణ పమిాణాలనట 
అభవ దిి  చయేడిం ఈ అధోయనిం లక్ష్ోిం.  
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మ్ుఖ్ోమ ైన తేదీలు 
 

జాతీయ చేనేత దిననత్విం ఆగస్ుట  7 

భారతీయ చనేేత పర్ిశమీ వజరస్తాానిా పిదర్ిశించడానిక్ి 
భారతదశేిం 7 వ జాతీయ చేనతే దినోత్వజనిా 
జరలపుకుింది. ఈ ర్ోజు స్ాదేశ్ర ఉదోమానిా స్మర్ిించటక్యవడిం 
మర్ియు మన దశేింలోని గొపో బటులు మర్యిు 
రింగురింగుల నేతలనట జరలపుక్యవడిం. భారతీయ చనేేత 
పర్ిశమీ వజరస్తాానిా పిదర్శిించడానిక్ ి మర్యిు 
దేశవజోపతింగజ ఉనా నేత క్జర్ిమకులనట స్తకర్ిించడానిక్ి 
దేశమింతా దినోత్వజనిా జరలపుకుింటటింద.ి దనీిని 
మొదటిస్జర్ిగజ భారత పిభుతాిం 2015 లో గమనిించ్చింద.ి 
 

దేశిం క్ివట్ ఇిండియా ఉదోమ్ 79వ వార్ిిక్యత్వానిె 
జరచపుకుింట ింద ి

మన దేశ స్జాతింతిా పప ర్జట చర్తిిలో ఒక ముఖ్ోమ ైన 
మ ైలుర్జయిగజ పర్ిగణ ించబడుతయనా ఆగష్యు  క్జీ ింతి దిన్ 
లేదా క్ిాట్ ఇిండయిా ఉదోమిం యొకక 79 వ వజర్ిిక్యత్విం 
8 ఆగస్టు  2021 న జరలపుక్యబడుతోింద.ి 8 ఆగస్టు  1942 న, 

మహాతామ గజింధీ బ్రిటషి్ పజలననట అింతిం చయేాలని 
ప లుపునిచాిరల  మర్ియు ముింబెైలో ఆల్డ ఇిండయిా 
క్జింగ ీస కమిట ీ స్మావశేింలో క్ిాట్ ఇిండయిా ఉదోమానిా 
పజిరింభించారల. 
 

 

నాగస్ాకి్ దిననత్విం - 9 ఆగష్టటట  

జపజన్ పితి స్ింవత్రిం ఆగస్టు  9 న నాగస్జక్ి దినోత్వజనిా 
జరలపుకుింటటింది. ఆగష్యు  9, 1945 న, యున టైెడ్ సటుట్్ 
జపజనోు ని నాగస్జక్ిపట ై అణు బాింబునట వసే ింది. వస్త  త, 

గుిండిని ఆక్జర్జనిా కలగ ి ఉనాిందటన బాింబు రూపకలోన 
క్జరణింగజ దీనిక్ ి "ఫజోట్ మాోన్(Fat Man)" అని క్యడ్ పటరల 
పటటుబడిింద.ి హ ర్ోష్ మాపటై అణు బాింబునట వస ర్ని 3 ర్ోజుల 
తర్జాత ఇది జర్గిిింది. 
దాదాపు 5 చదరపు మ ైళు  పజిింతిం పూర్ితగజ దాింస్ిం 
అయిోింది మర్యిు బాింబు దాడిలో దాదాపు 65,000 

మింది మరణ ించారల. నాగస్జక్ ి మర్ియు హ ర్ోష్ మా 
వధాింస్క బాింబుల పిభావజనిా నేటకి్ర అనటభవస్ూత నే 
ఉనాాయి. 
 

పరపించ సిింహాల దిననత్విం : 10 ఆగష్టటట   

పితి స్ింవత్రిం ఆగస్టు  10 న పపిించవజోపతింగజ 
జరలపుకుింటారల. మ గజల ర్జజు అయిన స ింహిం గుర్ిించ్చ 
మర్ియు వజటి పర్రిక్ష్ణ క్యస్ిం చేపటిున క ష్  గుర్ిించ్చ 
అవగజహన పటించడానిక్ి పిపించ స ింహాల దనిోత్విం 
జరలపుకుింటారల. వజటి ధ ైరోిం, త లవతేటలు, బలిం మర్యిు 
గొపోతనిం క్జరణింగజ, స ింహాలు తరచటగజ జాతీయ 
జ ిండాలలో, మర్ియు ర్జజ చ్చహాాలలో ఉనాాయి. పపిించ 
స ింహాల దినోత్విం 2013 లో పజిరింభించబడిింది. 
 

పరపించ జీవ ఇింధన దనినత్విం : 10 ఆగస్ుట  
పితి స్ింవత్రిం ఆగస్టు  10 న జరలపుకుింటారల. 
స్జింపిదాయ శిలాజ ఇింధనాలకు పతిాోమాాయింగజ 
శిలాజరతర ఇింధనాల పజిముఖ్ోత గుర్ిించ్చ అవగజహన 
పటించడానిక్ి మర్ియు జీవ ఇింధన రింగింలో పభిుతాిం చసే న 
వవధ పియతాాలనట స్ోష్ుిం చేయడానిక్ ి ఈ ర్ోజునట 
జరలపుకుింటారల. జీవ ఇింధనాల అభవ దిి  స్ాచఛ భారత్ 
అభయాన్ మర్యిు ఆతమనిరభర్ట్ భారత్ అభయాన్ వింటి 
పథ్క్జలతో స్మక్జల్టకర్ిించబడిింద.ి పిపించ జీవ ఇింధన 
దినోత్వజనిా మొటుమొదట ఆగస్టు  2015 లో పటటోి లయిం 
మర్ియు గజోస మింతిితా శజఖ్ నిరాహ ించ్చింది. 
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పరపించ ఏనుగుల దిననత్విం : 12 ఆగస్ుట  
పిపించ ఏనటగుల స్ింరక్ష్ణ మర్ియు రక్ష్ణ క్యస్ిం పితి 
స్ింవత్రిం ఆగస్టు  12 న పిపించ ఏనటగుల దనిోత్విం 
జరలపుకుింటారల. పిపించ ఏనటగుల దనిోత్విం యొకక 
పిధాన లక్ష్ోిం ఏనటగుల స్ింరక్ష్ణపటై అవగజహన కలోించడిం 
మర్ియు ఏనటగుల మ రలగ నై రక్ష్ణ మర్ియు నిరాహణ 
క్యస్ిం జాా నిం మర్యిు స్జనటకయల పర్షి్టజకర్జలనట 
పించటక్యవడిం. 
అింతర్ాా తీయ యువజన దిననత్విం: 12 ఆగష్టటట  

పిపించవజోపతింగజ యువత స్మస్ోల పటు  పభిుతాాలు 
మర్ియు ఇతరలల ద ష్ ుని ఆకర్ిిించడానిక్ ిఏటా ఆగస్టు  12 న 
అింతర్జా తీయ యువజన దనిోత్వజనిా జరలపుకుింటారల. 
స్మాజ అభవ దిి  క్యస్ిం యువత చేస్టత నా క ష్ ని 
గుర్ితించడానిక్ి ఈ ర్ోజు జరలపుకుింటారల. యువతనట 
నిమగాిం చేసట మార్జో లనట పప ి త్హ ించడిం మర్యిు 
స్జనటకయల రచనల దాార్జ వజర్ి స్మాజాలలో మర్ిింత 
చటరలకుగజ పజల్ో నలేా చేయడిం ఈ దనిోత్విం లక్ష్ోిం. 
 
 

అింతర్ాా తీయ ఎడమ్చేత్రవాటిం వోకుత ల దిననత్విం : 13 

ఆగస్ుట  
ఎడమచేతి వజటిం యొకక పితేో కత మర్యిు వోతాోస్జలనట 
గుర్ితించ్చ జరలపుక్యవడానిక్ి మర్యిు పిధానింగజ కుడి చేతి 
పిపించింలో ఎడమచేతి వజటిం వలు  కలగర పియోజనాలు 
మర్ియు అపియోజనాలపట ై అవగజహన పటించడానిక్ ి పితి 
స్ింవత్రిం ఆగస్టు  13 న అింతర్జా తీయ ఎడమచతేివజటిం 
వోకుత ల దినోత్విం (ల ఫ్టు  హాోిండర్ట్్ డే)గజ జరలపుకుింటారల 
 

ఇతర వారతలు 
 

లడక్స 'ప్ానీ మ్ాహ్'ను ప్రా రింభించిింద ి

స్ాచఛమ ైన నీటి పజిముఖ్ోత గుర్ిించ్చ గజీ మస్టత లకు 
త లయజరయడానిక్ి ‘పజనీ మాహ్’(‘Pani Maah’)నట 
లడఖ లో పజిరింభించారల. 'హర్ట్ ఘర్ట్ జల్డ' క్ ై  పతిి జ్లాు లో 
లడఖ పిభుతాిం మొదటి వడుత క్యస్ిం రూ. 2.5 మిలయన్ 
ర్ివజరల్ నట పకిటిించ్చింది. నీట ి నాణోత పర్ీక్ష్, నీట ి స్రఫ్ర్జ 
పిణాళిక మర్ియు వూోహరచన పటై ‘పజనీ మాహ్’ చొరవ ద ష్ ు 
స్జర్ిస్టత ింది. 
 

LG మ్ననజ్ సినాా  “బింగస్ ఆవమ మేళా” ను ప్రా రింభించారచ 
జమయమ క్జశ్రమర్ట్ ల ఫ ున ింట్ గవరార్ట్ మనోజ్ స నాా  కుపజార్జ 
జ్లాు లోని బుింగస లోయలో 75వ స్జాతింతిా దినోత్వజనిా 
పురస్కర్ిించటకుని గజీ మీణ ఆటలు, స్జా నిక పదిరశనలు 
మర్ియు ఇతర క్జరోకీమాల క్యస్ిం భార్ీ ఏర్జోటుతో బుింగస 
ఆవమ్ మేళానట పజిరింభించారల. ఫ్టయిర్ట్ నట 
పజిరింభస్టత నాపుోడు, ల ఫ ున ింట్ గవరార్ట్ గొపో 
వపువక్జరలడు, స్జాతింతిా స్మరయోధటడు ఖ్టదరి్జమ్ బో స 
జయింతి స్ిందరభింగజ నివజళలలు అర్ిోించారల. దేశ 
స్జాతింత ర్ిం స్జధిించడానిక్ ి తాోగజలు మర్యిు 
అమయలోమ ైన క ష్  చేస న ల కకలేననిా ఇతరలలనట కయడా 
ఆయన గురలత  చేస్టకునాారల. 
బుింగస లోయనట పర్జోవరణపరింగజ స్టస ారింగజ 
మారిడానిక్ి, అటవీ మర్ియు పర్జోటక శజఖ్కు ఈ 
పజిింతానిక్ ి ఆచరణయీమ నై "ఎక్య-టయర్జిిం" పిణాళికనట 
మర్ియు UT లోని అనిా ఇతర పమిుఖ్ గడి్  భయములు 
మర్ియు పచ్చికభయములనట రూప ిందిించాలని LG 

ఆదేశిించ్చింది. 
 

మ్రణ వారతలు 
 

యుది వీరచడు కమోడోర్ క్ాస్ర్ గోడ్ పటెశెటిట  గోప్ాల్ ర్ావు 
కనుెమ్ూశారచ 
1971 యుది వీరలడు మర్యిు మహావీర్ట్ చక ీ గహీ త 
కమోడోర్ట్ క్జస్ర్ట్ గోడ్ పటాశెటిు  గోపజల్డ ర్జవు కనటామయశజరల. 
ర్జవు వీర్ట్ సటవజ మ డల్డ కయడా అిందటకునాారల. ఇపుోడు 
బింగజు దశే్ గజ ఉనా తూరలో పజక్ిస్జత న్ నట వముక్ిత 
చేయడానిక్ ి పజక్సి్జత న్ తో యుదిింలో అతనట క్రలక పజతి 
పప ష్ ించాడు. 
ర్జవు వ స్ునా్ ఫరుట్ యొకక ఒక చ్చనా టాసక గయీపుకు 
నాయకతాిం వహ ించాడు మర్ియు ఆపర్రష్న్ క్జకుస లల్టులో 
భాగింగజ కర్జచీ తీరింలో దాడి పజిరింభించారల. 
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మ్ుఖ్ోమ ైన స్ాట టిక్స అింశాలు 
 

• క్రరళ సరఎిం: ప నరయి వజయన్; 

• క్రరళ గవరార్ట్: ఆర్ఫి్ మొహమమద్ ఖ్ాన్. 
• భయటాన్ ర్జజధాని: తిముఫ; 

• భయటాన్ పిధాన మింతిి: లోటే ష్టర్ిింగ్; 

• భయటాన్ కర్ నీ్: భయటాన్ ఎన్ గులుమా్. 
• SBI జనరల్డ ఇనూ్ర్ న్్ పిధాన క్జర్జోలయిం: ముింబెై; 
• SBI జనరల్డ ఇనూ్ర్ న్్ స్జా ప ించబడిింది: 2009; 

• SBI జనరల్డ ఇనూ్ర్ న్్ CEO: పిక్జష్ చింది కిండాోల్డ. 
• ఉతతర్జఖ్ిండ్ గవరార్ట్: బేబీ ర్జణ  మౌరో; 
• ఉతతర్జఖ్ిండ్ ముఖ్ోమింతిి: పుష్కర్ట్ స ింగ్ ధామి. 
• లడక్ ల ఫ ున ింట్ గవరార్ట్: ర్జధా క ష్ణ మాథ్టర్ట్ 

• కర్జణ టక ముఖ్ోమింతిి: బస్వర్జజ్ ఎస బొ మ ైమ. 
• కర్జణ టక గవరార్ట్: థావర్ట్ చింద్ గ హాు ట్. 
• కర్జణ టక ర్జజధాని: బెింగళూరల. 
• మహార్జష్ు ాగవరార్ట్: భగత్ స ింగ్ క్యష్టజోర్.ి 
• మహార్జష్ు ార్జజధాని: ముింబె ై
• మహార్జష్ు ాముఖ్ోమింతిి: ఉదివ్ ఠజక్ర.ీ 
• గుజర్జత్ ముఖ్ోమింతి:ి వజయ్ రూపజనీ. 
• గుజర్జత్ గవరార్ట్: ఆచారో దేవవిత్. 
• ITBP స్జా ప ించబడిింది: 24 అక్యు బర్ట్ 1962. 

• ITBP పిధాన క్జర్జోలయిం: నూోఢిల్టు , భారతదేశిం. 
• ITBP DG: S S దశేజాల్డ. 
• ఇస్ప ి  ఛ రైమన్: క్ .శివన్. 
• ఇస్ప ి  పధిాన క్జర్జోలయిం: బెింగళూరల, కర్జణ టక. 
• ఇస్ప ి  స్జా ప ించబడిింద:ి 15 ఆగస్టు  1969. 

• అథ్ ుటకి్్ ఫ్టడర్రష్న్ ఆఫ్ ఇిండయిా పటసి డ ింట్: అడిల ు  జ  
స్టమార్ివజలా; 

• అథ్ ుటకి్్ ఫ్టడర్రష్న్ ఆఫ్ ఇిండయిా స్జా ప ించబడిింద:ి 
1946; 

• అథ్ ుటకి్్ ఫ్టడర్రష్న్ ఆఫ్ ఇిండియా హ డ్ క్జారుర్ట్్ 
ల్క్రష్న్: నూోఢిల్టు. 

• ఇింటర్రా ష్నల్డ యయనియన్ ఫ్ర్ట్ కనార్రాష్న్ ఆఫ్ నేచర్ట్ 
పిధాన క్జర్జోలయిం: గజు ిండ్, స ాటార్జు ిండ్; 

• ఇింటర్రా ష్నల్డ యయనియన్ ఫ్ర్ట్ కనార్రాష్న్ ఆఫ్ నేచర్ట్ 
CEO: బయినో ఒబరె్రు; 

• ఇింటర్రా ష్నల్డ యయనియన్ ఫ్ర్ట్ కనార్రాష్న్ ఆఫ్ నేచర్ట్ 
వోవస్జా పకుడు: జూలయన్ హక్రలీ; 

• ఇింటర్రా ష్నల్డ యయనియన్ ఫ్ర్ట్ కనార్రాష్న్ ఆఫ్ నేచర్ట్ 
స్జా ప ించబడిింద:ి 5 అక్యు బర్ట్ 1948. 

• యునిసటఫ్ పిధాన క్జర్జోలయిం: నూోయార్ట్క, యున ైటడె్ 
సటుట్్ ఆఫ్ అమ ర్ిక్జ; 

• యునిసటఫ్ ఎగిాకయోటివ్ డ రై్ కుర్ట్: హ నిిటాు  హ చ. ఫప ర్ట్; 

• యునిసటఫ్ స్జా ప ించబడిింది: 11 డిసటింబర్ట్ 1946. 

• ఫ్టస్టెక్ స్జా ప ించబడిింది: ఫ్ బివర్ ి2004; 

• ఫ్టస బుక్ CEO: మార్ట్క జుకర్ట్ బరో్ట్; 

• ఫ్టస్టెక్ పిధాన క్జర్జోలయిం: క్జలఫప ర్ిాయా, యున ైటడె్ 
సటుట్్. 

• ఇర్జన్ ర్జజధాని: టెహాాన్ 

• ఇర్జన్ కర్ నీ్: ఇర్జనియన్ టోమన్. 
• నాగజలాిండ్ ముఖ్ోమింతిి: నీఫ్ యు ర్ియో 

• నాగజలాిండ్ గవరార్ట్: ఆర్ట్. ఎన్. రవ. 
• మహార్జష్ు ాగవరార్ట్: భగత్ స ింగ్ క్యష్టజోర్ి, 
•  మహార్జష్ు ార్జజధాని: ముింబెై, 
•  మహార్జష్ు ాముఖ్ోమింతిి: ఉదివ్ ఠజక్ర.ీ 
• ఎయిర్ట్ చీఫ్ మారిల్డ: ర్జక్రష్ కుమార్ట్ స ింగ్ భదౌర్యిా. 
• ఇిండియన్ ఎయిర్ట్ ఫప ర్ట్్ స్జా ప ించబడిింది: 8 అక్యు బర్ట్ 

1932. 
• ఇిండియన్ ఎయిర్ట్ ఫప ర్ట్్ పిధాన క్జర్జోలయిం: నూోఢిల్టు. 
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మీ ఉదో ోగపరయతెింలో మీరచ వేసే పరత్ర అడుగులో మేమ్ు మీకు తోడుగా ఉింటామ్ు. 
 

--------******-------- 
APPSC , TSPSC గూర ప్-1, గూర ప్-2 , గూర ప్-3 , గూర ప్-4 మ్రి్యు  SI , క్ానిసేటబుల్ 

పరీ్క్షలకు స్ింబింధిించిన ఆన లల న్ మ్రి్యు offline క్ాల స్ులు, స్టడీ మ టీరి్యల్ , Mock Tests , 
e-Books అనిె ఒకే్ చోట ప్ ిందవచుు . 

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

 

Adda247 APP లో unlimited కి్వజ్ లు మ్రి్యు mock tests పూరి్తగా ఉచితింగా 
పరయత్రెించవచుు. 

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

select TELUGU as your default Languae. 
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