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Weekly Current Affairs 15th August to 21th of August 2021 
 

అంతర్జా తీయ వజర్తలు 
 

పజకిస్జా న్ Ghaznavi కి్షపణిని విజయవంతంగజ పర్ీకి్షంచంద ి

పాకిస్ాా న్ స ైన్యం విజయవంతంగా అణు స్ామర్్థయం గల బాలిసటిక్ 
కి్షపణి గజనవిని(Ghaznavi) పరీకి్షంచంద.ి గజనవి కి్షపణి 290 

కిలోమీటర్థల వర్థకు లక్షయయలన్ు ఛేదించగలదు మరియు 
అణు(nuclear) మరియు conventional warheadలన్ు 
రసండింటినీ మోయగలదు. ఆరీీ స్ాి ా టజిక్ ఫో రసెస్ కమ ండ్ 
(ASFC) యొకక కారాయచర్థణ సంసటదధతన్ు మరియు ఆయుధ 
వయవస్ యొకక స్ాంకేతిక పారామితులన్ు తిరిగి ధృవీకరించడం 
లక్ష్యంగా ఈ శిక్ష్ణ పాార్థంభంచబడింది. 
 

ఆఫ్ఘనిస్జత న్ అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘని తన ర్జజీనామాను 
సమర్్పంచనునాార్ు 
ఆఫ్ఘనిస్ాా న్ అధయక్షుడు అష్ఫా్ ఘని తవర్థలో తన్ రాజీనామ న్ు 
సమరిపంచన్ునానర్థు, ఎందుకంటే పభాుతవం తాలిబాన్ దళాలకు 
ల ంగిపో యంది, వార్థు కాబూల లోకి పావేశించ, కేందా పాభుతవం 
బేష్ర్థతుగా ల ంగిపో వాలని కోరార్థు. దీని తర్థువాత, ఒక కొతా 
తాతాకలిక పాభుతవం పాకటించబడింది, దనీికి యుఎస్ ఆధారిత 
విదాయవేతా అలీ అహ్ీద్ జల లి నేతృతవం వహ ంచే అవకాశం ఉంది. 
 

WHO,SAGO అనే సమూహానిా సృష్టంచంద ి

వర్థల్ హెలా ఆర్థగన ైజషే్న్ (WHO) కొతా సలహా సమూహానిన 
సృషటించంది, ది ఇంటరేనష్న్ల స ైంటిఫటక్ అడ్ైవజరీ గూూ ప్ ఫర్ 
ఆరిజిన్ె ఆఫ్ నోవల పాథోజసన్ె, లేదా SAGO. మహ్మ ీరి 
సంభావయతతో భవిష్యతుా లో అభవృదిధ  చ్ందుతున్న వాయధికార్థక 
ఆవిరాావాలన్ు కూమపదధతిలో అధయయన్ం చేయడం మరియు ఈ 
విష్యంలో అభవృదిధ కి WHO కి సలహా ఇవవడం SAGO యొకక 
పని.WHO, సభయ దేశాల న్ుండి SAGO కి నామినేష్న్ల  కోసం 
బహ ర్థంగ పటలుపునిచచంది, తదావరా కొతా శాస్ా ీయ సలహా 
సమూహానికి పార్థదర్థశక పునాదిని అందిసుా ంద.ి  
 

జ ంబియా అధ్యక్ష ఎనిాకలలో  హక  ండే హిచలేమా విజయం 
స్జధించార్ు 
జ ంబియ లో, దేశ అభవృదిధ  కోసం యున ైటెడ్ పారిీ ఫర్ నేష్న్ల 
డ్వలప్ మ ంట్ యొకక పాతిపక్ష్ నాయకుడు హ్కస ండే హ చలేమ , 
2021 స్ాధార్థణ అధయక్ష్ ఎనినకలోల  విజయం స్ాధించార్థు. 59 ఏళ్ల  
హ చలేమ  మొతాం ఓటలలో 59.38% గసలుప ంది ఘన్విజయం 
స్ాధించార్థు. అతన్ు పాసుా త అధయక్షుడు ఎడాగ ర్ లుంగు స్ా్ న్ం లో 
బాధయతలు చేపటిన్ునానర్థు. 
 

UN సహకజర్ంతో భార్తదేశం UNITE Aware పజో ట ఫజమ ని 
పజర ర్ంభంచంద ి

UN శాంతి పరిర్థక్ష్కుల భదాత మరియు భదతాన్ు 
మ ర్థుగుపరిచేందుకు UN సహ్కార్థంతో "UNITE Aware" అనే 
పేర్థుతో ఒక స్ాంకేతిక వేదికన్ు భార్థతదేశం పాార్థంభంచంది. 
ఐకయరాజయసమితి పాధాన్ కారాయలయంలో విదేశాంగ మంతిా ఎస్ 
జసైశంకర్ సమక్ష్ంలో వేదికన్ు పాార్థంభంచార్థు. ఆగసుి  న లకు గాన్ు 
15 దేశాల UN స కయయరిటీ కౌనిెల ప ాసటడ్నీెని భార్థతదేశం 
స్వకరించన్ందున్ యున ైట్ అవేర్ వేదిక పాార్థంభంచబడింద.ి 
 

జ తీయ వజర్తలు 
 

స్జమాజిక నాయయ మంత్రరతవ శజఖ "TAPAS" ని పజర ర్ంభంచంద ి

స్ామ జిక నాయయం & స్ాధికార్థత మంతిాతవ శాఖ స్ామ జిక ర్థక్ష్ణ 
ర్థంగంలో చత్రాకరించన్ ఉపనాయస్ాలు/కోర్థుెలు మరియు ఇ-సిడీ 
మ టీరియల అందించడానికి TAPAS (Training for 

Augmenting Productivity and Services) అనే ఆన్ ల ైన్ 
పో రి్థల న్ు పాార్థంభంచంది. TAPAS అనదేి నేష్న్ల ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ 
స్ో ష్ల డిఫ న్ె (NISD), స్ామ జిక నాయయం మరియు స్ాధికార్థత 
మంతిాతవ శాఖ చొర్థవ. కోర్థుెన్ు ఎవరస నా త్రసుకోవచుచ మరియు 
ఉచతం. 
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పాసుా తం TAPAS కింద 5 కోర్థుెలు ఉనానయ: 
• మ దకదావాయల దురివనియోగం నివార్థణ(Drug (Substance) 

Abuse Prevention) 
• వృదుధ ల సంర్థక్ష్ణ(Geriatric/Elderly Care) 

• చతావ ైకలయం యొకక సంర్థక్ష్ణ మరియు నిర్థవహ్ణ(Care and 

Management of Dementia) 
• లింగమ రిపడి సమసయలు(Transgender Issues) మరియు 

• స్ామ జిక ర్థక్ష్ణ సమసయలప ై సమగూ కోర్థుె(A 

comprehensive course on Social Defence Issues). 
 

MoHUA, ‘SonChiraiya’ ను పజర ర్ంభంచంద ి

హ్ౌసటంగ్ & అర్థబన్ అఫ ైర్ె మంతిాతవ శాఖ పటిణ సవయం 
సహాయక గూూ పు (Self-Help Group-SHG) ఉతపతుా ల 
మ రసకటింగ్ కోసం బాాండ్ మరియు లోగో ‘SonChiraiya’న్ు 
పాార్థంభంచంది. పటిణ SHG ఉతపతుా లన్ు పాాచుర్థయం ప ందడానికి, 

మహ ళా స్ాధికార్థత యొకక అంతరీలన్ కథన్ంతో అమ జ న్ 
మరియు ఫ్టల ప్ కారి్ వంటి ఇ-కామర్ె పో రి్థల లతో మంతిాతవ శాఖ 
అవగాహ్న్ ఒపలపందాలన్ు కుదుర్థుచకుంద.ి ఈ భాగస్ావమయం 
కార్థణంగా, దాదాపు 5,000 SHG సభుయల 2,000 కంటే ఎకుకవ 
ఉతపతుా లు ఇ-కామర్ె పో రి్థలె లో ఆన్ బో ర్్ చేయబడా్ య. 
 

పరధాని మోదీ 2047 నాటికి భార్త్ ‘ఎనర్ీా ఇండిప ండ ంట’ 

కజవజలనా లక్షయయనిా నిర్దేశంచార్ు 
భార్థతదేశం 100 వ స్ావతంత్ర దినోతెవానిన జర్థుపుకునే 2047 

నాటికి ‘శకాి సవతంతా దేశంగా’ మ రాలని పాధాని న్రేందా మోదీ 
లక్ష్యంగా ప టటి కునానర్థు. దీని కోసం, 2047 నాటికి భార్థతదేశం 
ఇంధన్ ఉతపతాిలో సవయంసమృదిధని స్ాధించడానికి ప టరా లియం 
స్ా్ న్ంలో ఇతర్థ ర్థకాల శకాితో కయడిన్ 'మిష్న్ సర్థుకయలర్ 
ఎకాన్మీ'ని పాధాన్ మంతిా పాకటించార్థు. 
 

మిష్న్ సర్ుయులర్ ఎకజనమీ గుర్్ంచ: 
• మిష్న్ సర్థుకయలర్ ఎకాన్మీలో ఎలకిిిక్ మొబిలిటీ, గాయస్ 

ఆధారిత ఎకాన్మీ, ప టరా ల లో ఇథనాల డోపటంగ్ మరియు 
దేశానిన హెైడోాజన్ ఉతపతాికి కేందాంగా చేయడం వంటివి 
ఉనానయ. 

• భార్థతదేశానిన కొతా గోల బల హ్బ గా మరియు గీూన్ హైెడోాజన్ 
ఎగుమతిదార్థుగా చేయడానికి నేష్న్ల హెైడోాజన్ మిష్న్ న్ు 
ఏరాపటట చేయ లని మోదీ పాభుతవం నిర్థణయంచంది. 

 

వ ంకయయ నాయుడు ఇననావేష్న్ అండ్ డ వలప మ ంట స ంటర్ కు 
శంకుస్జా పన చేశజర్ు 
బ ంగుళ్ూర్థులోని జవహ్ర్ ల ల న హ్రూ  స ంటర్ ఫర్ అడావన్ె డ్ 
స ైంటిఫటక్ రీస ర్చ (JNCASR) యొకక ఇనోనవేష్న్ అండ్ 
డ్వలప్ మ ంట్ స ంటర్ కు భార్థత ఉపరాషి్పాతి వ ంకయయ నాయుడు 
శంకుస్ా్ పన్ చేశార్థు. JNCASR ఇనోనవేష్న్ అండ్ డ్వలప్ మ ంట్ 
స ంటర్ సేకల-అప్ మరియు టెకానలజీ బదిలీ కోసం పాయోగశాల 
ఆవిష్కర్థణలన్ు ముందుకు త్రసుకువ ళలల  సదుపాయంగా అభవృదిధ  
చేయబడుతుంది, అల గే "మేక్ ఇన్ ఇండియ " మరియు 

"ఆతీనిర్థార్ భార్థత్" మిష్న్ లన్ు త్రర్థచడంలో సహాయపడతాయ. 
శాసాీవేతాలకు ఆవిష్కర్థణల అన్ువాదానిన పాార్థంభంచడానికి 
అతాయధునిక పాాస సటంగ్ మరియు పోా టరటెైపటంగ్ టయలె 
అందించబడతాయ. JNCASR బ ంగళ్ూర్థులోని జకయకర్ లో స ైన్ె 
అండ్ టెకానలజీ విభాగం దావరా స్ా్ పటంచబడింద.ి 
 

నర్దంద్ర స్ంగ్ తోమర్ పరపంచంలలని ర్ ండవ అత్రప దే్ 
పునర్ుద్ధర్్ంచబడిన జనుయ బాయంకును పజర ర్ంభంచార్ు 
న్యయఢిలీలలోని పూస్ాలోని నేష్న్ల బూయరో ఆఫ్ పాల ంట్ జసన టిక్ 
రిస్ో రసెస్ (NBPGR) లో కేందా వయవస్ాయ మరియు రస తు సంకే్షమ 
మంతిా న్రేందా సటంగ్ తోమర్ పాపంచంలో రసండవ అతిప దద  జ త్రయ 
జన్ుయ బాయంకున్ు పాార్థంభంచార్థు. పున్ర్థుదధ రించన్ అతాయధునిక 
నేష్న్ల జీన్ బాయంక్, వితానాల వార్థసతావనికి జసర్ీ పాల జమ్ ని 
సంవతెరాలు తర్థబడ ి భదపార్థచడానికి మ ైన్స్ 20 డిగీూల 
స లిెయస్ ఉషో్ణ గూతని అందిసుా ంద.ి 
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వజర్తలలో ని ర్జష్టజట ా లు 
 

శజటిల ైట ఫో న్ లతో కూడిన మొద్టి జ తీయ ఉదాయనవనంగజ 
కజజిర్ంగ అవతర్్ంచంద ి

శాటిల ైట్ ఫో న్ లతో కయడని్ మొదటి జ త్రయ ఉదాయన్వన్ంగా 
కాజిర్థంగ అవతరించంది :  అస్ాెంలోని కాజీర్థంగా నేష్న్ల పార్క 
(KNP) భార్థతదేశంలో శాటిల ైట్ ఫో న్ లతో కయడని్ మొటిమొదటి 
జ త్రయ ఉదాయన్వన్ంగా మ రింది. అస్ాెం చీఫ్ స కూటరీ జిష్ుణ  
బార్థువా 10 శాటిల టై్ ఫో న్ లన్ు కాజీర్థంగా నేష్న్ల పార్క అటవీ 
సటబబందికి అందజేశార్థు. శాటిల ైట్ ఫో న్ లు పార్థుకలో వేట నిరోధక 
చర్థయలన్ు ప ంచుతాయ. BSNL ఈ ఫో న్ల  సరీవస్ ప ా వ ైడర్. 
 

యూపీ పరభుతవం యాంటీ టెర్రర్స్్టట స్జయాడ్ (ATS) శక్షణ కదందార నిా 
ఏర్జపటు చేయనుంది. 
ఉతార్థ పాదేశ్ పాభుతవం సహ్ర్థన్ పూర్ డియోబంద్ లో య ంటీ 
టెర్థూరిసి్ స్ాకాడ్ (ATS) కమ ండోల కోసం శిక్ష్ణ కేందాానిన ఏరాపటట 
చేయ లని నిర్థణయంచంది. మూల ల పాకార్థం, దేవ బంద్ లో ATS 

శిక్ష్ణ కేందాానిన స్ా్ పటంచడానికి పాభుతవం ఇపపటికే 2,000 
చదర్థపు మీటర్థల స్ల నిన కేటాయంచంది. డియోబంద్ ఉతారాంధా 
మరియు హ్రాయనా సరిహ్దుద లో ఉంది మరియు రాషి్ంాలోని 
పశిచమ పాాంతాలోల  మ  లోతు, ఉనికి మరియు ఆపరేష్న్ 
స్ామరా్ యనిన ప ంచడంలో ఇది మ కు ఒక ముఖయమ ైన్ పాదేశం. 
 

2020 లల పరపంచంలలని ర్ ండవ అతయంత కజలుష్య నగర్ంగజ 
ఘజియాబాద్ 

బిాటిష్ కంప నీ హ్ౌస్ ఫ ాష్ తయ ర్థు చేసటన్ నివేదిక దావరా 2020 

లో పాపంచంలోని 50 'అతయంత కాలుష్య న్గరాలలో' ఉతార్థ పాదేశ్ 
యొకక ఘజియ బాద్ రసండవ అతయంత కాలుష్య న్గర్థంగా 
ఎంపటకస ంది. 106.6µg/m3 లో రేణువుల పదార్్థం (PM) సగటట 
గాలి నాణయత సయచక (AQI) 2.5 ఉంది గాజియ బాద్ 
నివేదించంద.ి 
 

స్జార్ట హెల్తత  కజర్ుు లు అందించే మొద్టి భార్తీయ ర్జష్ట ాంగజ ఒడిశజ 
నిలిచంద.ి 
బిజూ వసాయ కళాయణ్ యోజన్ కింద 96 లక్ష్ల కుటటంబాలకు చ్ందిన్ 
3.5 కోటల  మంది పాజలన్ు కవర్ చేసయా  భార్థతదేశపు మొటిమొదటి 
'స్ాీరి్ హెలా కార్థు్ ల పథకానిన' పాార్థంభంచడానికి ఒడిశా సటదధంగా 
ఉంది. భువనేశవర్ లో 75వ స్ావతంతాయ దనిోతెవ వడేుకలోల  
పాసంగిసయా  ఒడిశా ముఖయమంతిా (స్ఎం) న్వీన్ పటానయక్ దీనికి 
సంబంధించన్ సమ చారానిన అందించార్థు. స్ాీరి్ హెలా కార్థు్ ల 
వ న్ుక ఉన్న లక్ష్యం అందుబాటటలో ఉన్న అతుయతామ ఆరోగయ 
సంర్థక్ష్ణ కేందాాలోల  చరాకు లేని నాణయమ ైన్ చకితెన్ు అందించడం. 
ఈ కార్థు్ లు కొంత మొతాా నికి డ్బిట్ కార్థు్ ల మ దిరిగా 
పనిచేస్ాా య. 
 

బాయంకింగ్ & వజణిజయం మర్్యు ఆర్్ధక ర్ంగం 

 

3 టిరలియనో మార్ యట మూలధ్నం ఆర్్ాంచన 4వ IT కంప నీగజ 
HCL 

HCL టెకానలజీస్ మ రసకట్ కాయపటటల ైజేష్న్ (మ రసకట్ కాయప్) 
మొదటిస్ారిగా ర్థూ .3 టిాలియన్లకు చేర్థుకుంది. టాటా కన్ెల ి నీె 
సరీవస స్ (TCS), ఇనోోసటస్ మరియు విపోా  తరావత, HCL ఈ 
మ ైలురాయని స్ాధించన్ నాలుగో భార్థత్రయ సమ చార్థ స్ాంకేతిక 
(IT) సంస్గా అవతరించంది. HCL టెక్ షేర్థుల  ఇంటాా-డే టేడా్ లో 
బిఎస్ ఇలో 2 శాతం ప రిగి ర్థూ.1,118.55 ల తాజ  రికార్థు్  
గరిష్ాి నిన తాకాయ, ఇంటాా-డే డీల లో ఆగసుి  12 న్ తాకిన్ దాని 
మున్ుపటి గరిషి్ స్ా్ య ర్థూ .1101 ని అధిగమించంద.ి 
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చేత్రవృతతత ల వజర్్కి స్జధికజర్త కలిపంచడం కొర్కు హెచ్ స్ఎల్త 
ఫ ండేష్న్ 'మ ై ఇ-హాత్' పో ర్టల్త ని పజర ర్ంభంచంద.ి 
HCL టెకానలజీస్ యొకక కారొపరేట్ స్ో ష్ల రసస్ాపనిెబిలిటీ 
విభాగమ ైన్ HCL ఫ ండేష్న్, చేతివృతుా ల వారికి స్ాధికార్థత 
మరియు దేశంలో హ్సాకళ్ ర్థంగం యొకక విలువ గొలుసున్ు 
బలోపేతం చేయడానికి 'మ ై ఈ-హాట్' అనే ఆన్ ల ైన్ పో రి్థల న్ు 
పాార్థంభంచంది. పాల ట్ ఫాం చేతివృతాిదార్థులు మరియు పాాథమిక 
ఉతపతాిదార్థులు తమ ఉతపతుా లన్ు నేర్థుగా వినియోగదార్థులకు 
జ బితా చేయడం మరియు పాదరిశంచడం దావరా వారి వాయపారానిన 
నిర్థవహ ంచడానికి వీలు కలిపసుా ంది, తదావరా అన్ధికారిక 
మధయవర్థుా లు మరియు సుదీర్థఘ సర్థఫరా గొలుసులన్ు తగిగసుా ంది. 
పాసుా తం, 600 కంటే ఎకుకవ ఉతపతుా లతో ఎనిమిది రాష్ాి ా ల న్ుండి 
30 కంటే ఎకుకవ భాగస్ావములు పో రి్థల లో జ బితా చేయబడా్ ర్థు. 
 

RBI ఆర్్ాక చేర్్క సూచక ను విడుద్ల చేస్ంద ి

రిజర్వ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియ  ఫ ైనానిియల ఇన్ కయల జన్ ఇండ్క్ె 
(FI-Index) న్ు విడుదల చేసటంది, ఇది భార్థతదేశంలో ఆరిధక చేరిక 
యొకక కొలత. FI- ఇండ్క్ె భార్థతదేశంలో బాయంకింగ్, 

ప టటి బడులు, భీమ , పో సిల మరియు ప ని్న్ ర్థంగం యొకక చేరిక 
వివరాలన్ు ప ందుపర్థుసుా ంది. ఈ సంవతెర్థం ఏపటాల లో మొదటి 
ద్ైవమ సటక దావయ విధాన్ంలో చేసటన్ పాకటన్లలో ఇది ఒకట.ి 
ఆర్ిక చేరిక సయచక (FI- సయచక): 
• FI- ఇండ్క్ె విలువ 0 న్ుండి 100 మధయ ఉంటటంద.ి ఇకకడ 

0 పూరాి ఆర్ిక మిన్హాయంపున్ు సయచసుా ంది, అయతే 100 

పూరాి ఆర్ిక చేరికన్ు సయచసుా ంది. 
• FI- ఇండ్క్ె యొకక పారామీటర్థుల : FI- ఇండ్క్ె మూడు 

పారామితులన్ు కలిగి ఉంటటంది, అవి- య కసెస్ (35%), 

వినియోగం (45%), మరియు కావలిటీ (20%). 

• మ రిచ 2021 తో ముగిసే కాల నికి వారిిక FI- ఇండ్క్ె 53.9 
కాగా, మ రిచ 2017 తో ముగిసే కాల నికి ఇది 43.4. పాతి 
సంవతెర్థం జూల ై న లలో RBI FI-ఇండ్క్ె న్ు విడుదల 
చేసుా ంద.ి ఈ సయచకకు ఆధార్థ సంవతెర్థం లేదు. 

 

'SBI ల ైఫ్ ఈషలీ్తు  న క్స్ట్' ను పజర ర్ంభంచనునా SBI 

SBI ల ైఫ్ ఇన్యెరసన్ె 'SBI ల ైఫ్ ఈషల్్ న క్టి' అని పటలవబడ ేఒక 
పాతేయకమ ైన్ కొతా  ర్థక్ష్ణ పరిష్ాకరానిన పాార్థంభసుా న్నటటల  
పాకటించంది, ఇది బీమ  చేసటన్ వయకాి జీవితంలోని పధాాన్ 
మ ైలురాళ్లన్ు స్ాధించన్ందున్ ర్థక్ష్ణ కవరేజీని 'సమం చసేుా ంది'. 
దీని అర్్థం పాలస్ స్ాి క్ మ రసకట్ తో లింక్ చేయబడదు లేదా 
పాలస్దార్థులతో ఎల ంటి ల భం లేదా డివిడ్ండ్ లన్ు పంచుకోదు. 
 

ర్ుణదాతల సమాత్రని బలలపేతం చేయడానికి RBI "PRISM" ను 
ఏర్జపటు చేయనుంద ి

సయపరస వజ్్డ ఎంటిటీస్ (SE)న్ు బలోపేతం చేయడానికి రిజర్వ 
బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియ  పాల టాోర్థం ఫర్ రసగుయలేట్్ ఎంటిటీస్ ఫర్ 
ఇంటిగేూటెడ్ సయపరివజన్ మ నిటరింగ్ (PRISM) అనే వ బ ఆధారిత 
ఎండ్-టట-ఎండ్ వర్క ఫ్ోల  ఆటరమేష్న్ సటసిమ్ పాల ట్ ఫార్థమ్ న్ు 
ఏరాపటట చేస్ోా ంది. పర్థయవేకి్షంచబడే సంస్లకు వారి అంతర్థగత ర్థక్ష్ణ 
మరియు సట్తిస్ా్ పకతన్ు బలోపేతం చేయడానికి మరియు మూల 
కార్థణ విశలలష్ణ (RCA Root cause analysis) ప ై దృషటి ప టిడానికి 
ఇది సహాయపడన్ుంద.ి 
 

PRISM అంటే ఏమిటి? 

పటాజం వివిధ ఫంక్ష్నాలిటీలన్ు (తనిఖీ; కాంపలయన్ె; స ైబర్ 
స కయయరిటీ కొర్థకు ఇనిెడ్ంట్ ఫంక్ష్నాలిటీ; ఫటరాయదులు; మరియు 
రిటర్న ఫంక్ష్నాలిటీలు), బిలి ఇన్ రసమిడియేష్న్ వర్క ఫ్ోల లు, టెైమ్ 
టాా కింగ్, నోటిఫటకేష్న్ లు మరియు అలరి్ లు, మేనేజ్డ మ ంట్ 
ఇన్ోరేీష్న్ సటసిమ్ (MAM) రిపో రి్ లు మరియు డాయష్ బో ర్్ లన్ు 
కలిగి ఉంటటంది. 
 

ఒపపందాలు  
 

పజర్జలింప్క్స్ కమిటీతో ఒపపంద్ం కుద్ుర్ుుకునా ఇండయిన్ 
బాయంకు 

జపాన్ లోని టరకోయలో ఆగసుి  24 న్ుంచ పాార్థంభం కాన్ున్న 
పారాలింపటక్ కరూడల బాయంకింగ్ భాగస్ావములలో ఒకరిగా పాభుతవ 
ర్థంగ సంస్ అయన్  ఇండియన్ బాయంక్ పారాలింపటక్ కమిటీ ఆఫ్ 
ఇండియ  (పటసటఐ) తో MoU కుదుర్థుచకుంద.ి బాయంక్, PCI తో 
ఏడాది ప డవునా అన్ుబంధం దావరా, పారాలింపటక్ అథ్్ల టల కు ఆర్ిక 
సహాయం అందిసుా ంద.ి భార్థత పారాలింపటక్ కమిటీ అధయక్షురాలు 
దీపా మ లిక్. 

http://www.bankersadda.com/
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ఏడాది ప డవునా అస్ో సటయేష్న్ లో, పారాలింపటక్ అథ్్లటల కు దశేీయ 
వేదికతోపాటట గోల బల పాల ట్ ఫార్థమ్ లలో పాతిష్ాి తీకమ ైన్ కరూడా 
కార్థయకూమ ల కోసం సటదధం చేయడానికి బాయంక్ ఆర్ిక సహాయం 
అందిసుా ంద.ి ఈ కరూడాకార్థులకు సకాలంలో అందించే ఆర్ిక స్ాయం, 

ఆటప ై తమ పాయతానలన్ు కేందీాకరించడానికి మరియు దేశం 
కోసం మరినిన పుర్థస్ాకరాలన్ు గసలుప ందేల  వారిని 
పో ా తెహ సుా ంద.ి 
 

ర్్మోట స నిసంగ్ శజటిల ైట డేటా షేర్్ంగ్  క   BRICS ఒపపంద్ం 

భార్థత అంతరిక్ష్ పరిశోధన్ సంస్ (ఇస్ోా ) పాకార్థం బ ాజిల, ర్థష్ాయ, 
ఇండియ , చ్ైనా మరియు దకి్షణాఫటాకా (BRICS) రిమోట్ స నిెంగ్ 
శాటిల ైట్ డేటా షేరింగ్ లో సహ్కార్థం కోసం ఒక ఒపపందంప ై 
సంతకం చేశాయ. ఆగసుి  17 న్ కుదిరిన్ ఒపపందం బిాక్ె 
అంతరిక్ష్ సంస్ల యొకక నిరిదషి్ రిమోట్ స నిెంగ్ ఉపగూహాల 
వర్థుచవల కయటమిని నిరిీంచడానికి వీలు కలిపసుా ంద.ిభార్థతదేశం 
యొకక బిాక్ె చ్ైర్ షటప్ కింద ఒపపందం కుదుర్థుచకుంది. 
 

సమావేశజలు  
 

IBSA పర్జయటక మంతతర ల సమావేశజనిా వజసతవంగజ నిర్వహించన 
భార్త్  

వర్థుచవల పాల ట్ ఫామ్ దావరా భార్థతదేశం IBSA (ఇండియ , బ ాజిల 
మరియు దకి్షణాఫటాకా) పరాయటక మంతుాల సమ వేశానిన 
నిర్థవహ ంచంది. ఈ సమ వేశానికి భార్థత కేందా పరాయటక శాఖ 
మంతిా శీూ జి. కిష్న్ రసడి్  అధయక్ష్త వహ ంచార్థు. ఫ డరేటివ రిపబిల క్ 
ఆఫ్ బ ాజిల టయరిజం మంతిా, గిలెన్ మచాడో న టర మరియు 
రిపబిల క్ ఆఫ్ స్ త్ఆఫటాకా టయరిజం డిపూయటీ మినిసిర్ ఫటష్ అమోస్ 
మహ్లలేల , భార్థతదేశ IBSA చ్ైర్ షటప్ కింద 
వీడియోకాన్ోరసనిెంగ్ కు హాజర్థయ యర్థు. 
 

6వ SCO వయవస్జయ మంతతర ల సమావేశం 

ష్ాంఘ ై కోఆపరేష్న్ ఆర్థగన ైజేష్న్ (SCO) సభయ దేశాల వయవస్ాయ 
మంతుాల 6వ సమ వేశంలో వీడియో కాన్ోరసన్ె దావరా కేందా 
వయవస్ాయ మరియు రస తు సంకే్షమ మంతిా న్రేందా సటంగ్ తోమర్ 
పాసంగించార్థు. దుష్ాన్ బేలో తజికిస్ాా న్ అధయక్ష్తన్ సమ వేశం 
ఏరాపటట చేయబడింద.ి 
 

సమావేశం గుర్్ంచ: 
• సమ వేశంలో, న్రేందా సటంగ్ తోమర్ గూా మీణ యువత, రస తులు 

మరియు వయవస్ాయ మహ ళ్లన్ు శకాివంతం చేయడానికి 
విన్యతన స్ాంకేతికతలన్ు అభవృదిధ  చేయడానికి భార్థత 
పాభుతవం త్రసుకుంటటన్న అనేక చర్థయలన్ు సపషి్ం చేశార్థు. 

• తోమర్ తో పాటట, కేందా వయవస్ాయ మరియు రస తు సంకే్షమ 
శాఖ సహాయ మంతిా శోభా కర్థందాల జే కయడా ఈ సమ వేశానికి 
హాజర్థయ యర్థు. 

 

BRICS పర్్శరమ మంతతర ల 5వ సమావేశం 

వాణిజయ మరియు పరిశూమల శాఖ మంతిా ప్యూష్ గోయల బిాక్ె 
పరిశూమ మంతుాల ఐదవ సమ వేశానికి అధయక్ష్త వహ ంచార్థు 
మరియు న్యయ డ్వలప్ మ ంట్ బాయంక్ (NDB) కి్షతిజ 
సమ ంతర్థంగా విసారించాలని పటలుపునిచాచర్థు. 2021 కోసం బిాక్ె 
చ్ైర్ షటప్ ని భార్థతదేశం కలిగి ఉంది. ఈ సంవతెర్థం, భార్థతదేశం 
దాని చ్ైర్ షటప్ కోసం ‘ఇంటాా  బిాక్ె సహ్కార్థం కొన్స్ాగింపు, 

కనాెలిడషే్న్ మరియు ఏకాభపాాయం(Intra BRICS 

Cooperation for Continuity, Consolidation and 

Consensus)’ అనే నేపధయం న్ు ఎంచుకుంది. 
సమ వేశం గురించ : 
• బిాక్ె మంతుాలు అభవృదిధ  చ్ందుతున్న కొతా స్ాంకేతికతలన్ు 

అవలంబించాలిెన్ అవసర్థం ఉందని పటలుపునిచాచర్థు, ఇది 
పరిశూమ యొకక ఆధునీకర్థణ మరియు పరివరా్థన్ మరియు 
ఆర్ిక వృదిధని పో ా తెహ ంచడానికి ఒక ముఖయమ ైన్ స్ాధన్ంగా 
గురాించార్థు. 
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పధ్కజలు 
 

‘పరధాన మంత్రర గత్రశకిత పథకం’ 

‘పాధాన్ మంతిా గతిశకాి పథకం’ : పాధాన్ మంతిా న్రేందా మోడీ 75 వ 
స్ావతంతాయ దనిోతెవం సందర్థాంగా ఎర్థూకోట న్ుండి దేశానిన 
ఉదేదశించ పాసంగిసయా  ర్థూ .100 లక్ష్ల కోటల  పాధాన్ మంతిా గతిశకాి 
పథకానిన పాకటించార్థు. పాధాన్ మంతిా గతిశకాి పథకం మౌలిక 
సదుపాయ ల వృదిధలో సమగూమ ైన్ విధానానిన అవలంబించడం 
మరియు దేశంలోని యువతకు ఉపాధి అవకాశాలన్ు సృషటించడం 
లక్ష్యంగా ప టటి కుంది. లక్ష్ల ది మంది యువతకు ఉదోయగ 
అవకాశాలన్ు కలిపంచడంతో పాటట, పరిశూమల ఉతాపదకతన్ు 
ప ంచడానికి మరియు దేశ ఆర్ిక వృదిధని ప ంచడానికి పాభుతవం 
తవర్థలో ఈ పథకం కోసం పాణాళికన్ు పాకటించన్ుంది. 
 

పథకం గుర్్ంచ : 
• గతి శకాి పథకం మన్ దేశానికి జ త్రయ మౌలిక సదుపాయ ల 

కోసం మంచ పాణాళిక అవుతుంది, ఇది సమగూ మౌలిక 
సదుపాయ లకు పునాది వేసుా ంది మరియు మన్ ఆర్ిక 
వయవస్కు సమగూ మ రాగ నికి దారి త్రసుా ంది. 

• PM గతి శకాి పథకం పారిశూా మిక ఉతాపదకతన్ు 
మ ర్థుగుపర్థచడం, భవిష్యతుా కస  ఆర్ికంగా  సులభతర్థం చేయడం 
మరియు ఉపాధిని సృషటించడం. 

 

ర్జష్ట ాపత్ర కోవింద్,144 శౌర్య పుర్స్జయర్జలను అంద్జదయనునాార్ు 
2021 స్ావతంత్ర దినోతెవం సందర్థాంగా స్ాయుధ దళాలు, 

పో లీసు మరియు పారామిలటరీ సటబబందికి 144 శౌర్థయ 
పుర్థస్ాకరాలన్ు స ైనాయనికి సుప్ాం కమ ండర్ రాషి్పాతి శీూ రామ్ 
నాథ్ కోవింద్ ఆమోదించార్థు. 
144 శౌర్థయ పుర్థస్ాకరాలలో ఇవి ఉనానయ 

• అశోక్ చకూ : బాబు రామ్ (మర్థణాన్ంతర్థం), ASI, జమూీ 
కాశీీర్ పో లీస్. 

• కరరాి చకూ : అల ా ఫ్ హ్ుసేెన్ భట్ (మర్థణాన్ంతర్థం), 

కానిసేిబుల, J&K పో లీస్. 
 

నియామకజలు 

 

మీర్జబాయి చానును బార ండ్ అంబాస్డర్ గజ నియమించన ఆమ వే 
ఇండియా 
FMCG డ్ైరసకి్ స లిలంగ్ సంస్ ఆమ్ వే ఇండియ , ఆమేవ మరియు 
దాని న్యయటిాల ైట్ శలూణి ఉతపతుా లకు బాా ండ్ అంబాసటడర్ గా 
ఒలింపటయన్ స్ాయఖోమ్ మీరాబాయ చాన్ున్ు నియమించన్టటల  
పాకటించంది. చాన్య న్యయటిాల ైట్ డ్ైలీ, ఒమేగా మరియు ఆల పాల ంట్ 
పో ా టీన్ వంటి ఉతపతాి శలూణులప ై కంప నీ పచాారాలకు నాయకతవం 
వహ స్ాా ర్థు. వ యట్ లిఫి్ర్ అయన్ చాన్ు 2020 టరకోయ 
ఒలింపటక్ె లో మహ ళ్ల 49 కేజీల విభాగంలో ర్థజత పతకానిన 
గసలుచుకుంది. 
 

అవజర్ుు లు & గుర్్తంపులు 
 

మహాద్ అజ మ జ తీయ యువ పుర్స్జయర్ంతో సతయర్్ంపబడాు ర్ు 

త్లంగాణలోని కరీంన్గర్ జిల ల కు చ్ందని్ మహ్ీద్ అజ మ్ కు 
ఆదర్థశవంతమ ైన్ నాయకతవ లక్ష్ణాలన్ు పదారిశంచన్ందుకు 
ఇటీవల కేందా యువజన్ వయవహారాలు మరియు కరూడా మంతిా 
అన్ురాగ్ సటంగ్ ఠాకయర్ ఢిలీలలో జ త్రయ యువ పుర్థస్ాకరానిన 
పాదాన్ం చేశార్థు. ఆయన్ హ్రితహార్థం పాాజసకుి  కింద ర్థకాదాన్ం, 

అవయవ దాన్ం మరియు మొకకల ప ంపకం కార్థయకూమ లకు 
సంబంధించన్ అనేక అవగాహ్న్ కార్థయకూమ లన్ు నిర్థవహ ంచార్థు. 
అవార్థు్  పాశంస్ా పతాం మరియు ర్థూ. 50,000 న్గదున్ు కలిగి 
ఉంటటంది. 
 

మహాతాా గజంధీకి యుఎస్ట కజంగ రస్ట బంగజర్ు పతకం 
ఇవవబడనుంద ి

శాంతి మరియు అహ ంసన్ు పో ా తెహ ంచన్ందుకు గురాింపుగా 
న్యయయ ర్క న్ుండి ఒక పాభావవంతమ ైన్ యుఎస్ చటిసభ 
సభుయలు మహాతాీగాంధీకి మర్థణాన్ంతర్థం పతాిష్ాి తీకమ ైన్ 
కాంగసూస్ బంగార్థు పతకానిన పాదాన్ం చేయడానికి యుఎస్ 
పాతినిధుల సభలో ఒక త్రరాీనానిన తిరిగి పావేశప టాి ర్థు. 
 

http://www.bankersadda.com/
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కరరడా అంశజలు 
 

టోకోయ పజర్జలింప్క్స్ కరరడలకు అత్రప దే్ జటుట ను పంపనునా భార్త్ 

రాబో యే టరకోయ పారాలింపటక్ె లో 9 కరూడా విభాగాలోల  54 మంది 
పారా-కరూడాకార్థులు పాల గ న్డానికస  అతిప దద  భార్థత బృందానిన 
పంపడం జర్థుగుతుంద.ి 54 మంది సభుయలు కలిగిన్ భార్థత 
బృందాలకు 2021 ఆగసుి  12న్ కేందా యువజన్ వయవహారాలు 
మరియు కరూడా మంతిా అన్ురాగ్ అధికారికంగా పంపటంచార్థు. 2020 
సమీర్ పారాలింపటక్ె కరూడలు జపాన్ లోని టరకోయలో ఆగసుి  24 
న్ుండి స ప ింబర్ 05, 2021 వర్థకు జర్థగాలిె ఉంద.ి 
 

భార్తదేశపు 69వ చ స్ట గజర ండ్ మాసటర్ గజ హర్్ిత్ ర్జజ   
మహారాషి్లాోని పుణెకు చ్ందిన్ 20 ఏళ్ల చ్స్ ఆటగాడు హ్రిిత్ 
రాజ  చదర్థంగంలో భార్థతదేశ 69 వ గూా ండ్ మ సిర్ అయ యడు. 
అతన్ు బీల మ సిర్ె ఓప న్(Biel Masters Open) 2021 లో 
GM అనే ఘన్తన్ు స్ాధించాడు, అకకడ అతన్ు డ్నినస్ వాగనర్ తో 
తన్ ఆటన్ు డాా చేసుకునానడు. పాపంచ చ్స్ సంస్ FIDE దావరా 
గూా ండ్ మ సిర్ (GM) టెైటిల, చస్్ కరూడాకార్థులకు పాదాన్ం 
చేయబడుతుంది మరియు ఒక చ్స్ ఆటగాడు స్ాధించగల 
అతయధిక టెైటిల ఇద.ి 
 

హాకర స్జట ర్ వంద్న కటార్్యా ఉతతర్ఖాండ్ ఉమ న్ అండ్ చ ైల్తు  
డ వలప మ ంట అంబాస్డర్ గజ నియమించబడాు ర్ు 
భార్థత మహ ళా హాకర జటటి  కరూడాకారిణి వందన్ కటారియ  రాషి్ా 
మహ ళా స్ాధికార్థత, శిశు అభవృదిధ  శాఖకు బాా ండ్ అంబాసటడర్ గా 
వయవహ్రించన్ున్నటటల  ఉతారాఖండ్ ముఖయమంతిా పుష్కర్ సటంగ్ 
ధామి పాకటించార్థు. తిలయ రౌతేలీ అవార్థు్  గూహీతలన్ు, అంగన్ 
వాడీ వర్థకర్ె అవార్థు్ న్ు పాదాన్ం చేయడానికి ఏరాపటట చేసటన్ 
కార్థయకూమంలో ఈ పాకటన్ వచచంది. 
 

 

స్పలింబర్గో  ఓప న్ చ స్ట టోర్ామ ంట  విజదతగజ ర్ౌనక్స్ స్జధావని 

15 ఏళ్ల యువ భార్థత గూా ండ్ మ సిర్ రౌన్క్ స్ాధావని ఇటలీలో 
జరిగిన్ 19వ సటపలింబరోగ  ఓప న్ చ్స్ టరర్థనమ ంట్ లో విజేతగా 
నిలిచాడు. నాగ్ పూర్ కు చ్ందిన్ నాలగవ సడ్్ స్ాధావనీ 
టరర్థనమ ంట్ లో అజేయంగా నిలిచాడు, తొమిీది రౌండల  న్ుండి ఏడు 
పాయంటటల  స్ాధించాడు, ఇందులో ఐదు విజయ లు మరియు 
నాలుగు డాాలు ఉనానయ. తొమిీదవ మరియు చవరి రౌండ్ లో, 
స్ాధావని మరియు ఇటాలియన్ GM పటయర్ లుయగి బస్ో ె ఏడు 
పాయంటలతో ల వ లిన పూరాి చేశార్థు, అయతే మ ర్థుగస న్ టె-ైబేాక్ 
స్ో కర్థు ఆధార్థంగా రౌన్క్ విజేతగా పాకటించబడా్ డు. 
 

పరపంచ అథ్ ో టిక్స్స U20 ఛాంప్యన్ ష్ప లు న ైర్గబిలల 
పజర ర్ంభమయాయయి 

వర్థల్ అథ్్ల టిక్ె U20 ఛాంపటయన్ షటప్ ల 2021 ఎడిష్న్ కసనాయలోని 
న ైరోబిలో పాార్థంభమ ైంది. పాపంచవాయపాంగా పాయ ణించే బృందాలప ై 
కోవిడ్ పాభావం మరియు కరలకమ ైన్ పరికరాలన్ు తర్థలించే 
ల జిసటిక్ె ఒక సవాలుగా నిర్థూపటంచబడిన్టటల  పాలకమండలి ఒక 
పాకటన్లో త్లిపటంద.ి ఈవ ంట్ వాసావానికి 2020 లో ష డయయల 
చేయబడింద.ి పాపంచ U20 ఛాంపటయన్ షటప్ లు 17 ఆగసుి  22 
న్ుండి 2021 వర్థకు జర్థగన్ునానయ. 
 

పుసతకజలు & ర్చయితలు   
 

‘యాకిసలర్దటింగ్ ఇండియా: 7 ఇయర్స ఆఫ్ మోడీ గవర్ామ ంట' 

పుసతకం విడుద్ల 

ఉప రాషి్పాతి ఎం. వ ంకయయ నాయుడు ఉప-రాషి్పాతి నివాసంలో 
‘య కిెలరేటింగ్ ఇండియ : 7 ఇయర్ె ఆఫ్ మోడీ 
గవర్థనమ ంట్(Accelerating India: 7 Years of Modi 

Government) పుసాకానిన విడుదల చేశార్థు. ఈ పుసాకం 
పార్థలమ ంటరీ అధిపతిగా పటఎం మోడీ రసండు ఎనినకస న్ పదవీకాల 
స్ాధన్ మరియు మూల యంకనానిన గుర్థుా  చేసుా ంది. ఈ పుసాకానిన 
విడుదల చేసయా , విపట నాయుడు మ టాల డుతూ, "భార్థతదేశానికి 75 

సంవతెరాల స్ావతంతాయ వేడుకలు జర్థుపుకోన్ున్నందున్, 

‘స్ామ న్ుయలకు గౌర్థవపాదమ ైన్ జీవితం’ అనే రాజ యంగ వాగాద న్ం 
యొకక పురోగతిని అధయయన్ం చేయ లిెన్ సమయం 
ఆసన్నమ ైంది" అని అనానర్థు. 
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ర్క్షణ ర్ంగ వజర్తలు  
 

భార్త నావికజద్ళం US నేవీ యొకయ SEACAT వజయయామాలలల 
పజల్ో ంటుంద ి

సటంగపూర్ లో U.S. నేవీ నేతృతవంలోని Southeast Asia 

Cooperation and Training (SEACAT) స ైనిక వాయయ మంలో 
భార్థత నావికాదళ్ం పాల గ ంది, ఈ వాయయ మంలో సముదా 
వినాయస్ాలన్ు పాదరిశంచంది. SEACAT 2021 యొకక పధాాన్ 
లక్ష్యం పర్థసపర్థ చర్థయని ప ంచడం మరియు సముద ా భదాతా 
సమసయలన్ు పంచుకోవడం మరియు నియమ ల ఆధారిత 
అంతరాా త్రయ ఆదేశాలన్ు కాపాడడం. ఈ వాయయ మంలో 
సుమ ర్థు 400 మంది సటబబంది మరియు 10 ఓడలు ఉనానయ. 
 

ర్జజ నాథ్ స్ంగ్ డిఫ న్స ఇండయిా స్జట ర్టప ఛాల ంజ- DISC 5.0 ని 
పజర ర్ంభంచార్ు 
ర్థక్ష్ణ మంతిా రాజ్డ నాథ్ సటంగ్ 2021 ఆగసుి  19న్ న్యయఢలిీలలో 
ఇనోనవేష్న్ె ఫర్ డిఫ న్ె ఎకెల న్ె - డిఫ న్ె ఇనోనవేష్న్ 
ఆర్థగన ైజేష్న్ (ఐడిఎక్ె-డయిో) చొర్థవ కింద డిఫ న్ె ఇండయి  
స్ాి రి్థప్ ఛాల ంజ్డ (డిస్క) 5.0న్ు పాార్థంభంచార్థు. 2021-2022 

ఆర్ిక సంవతెరానికి ఐడిఎక్ె చొర్థవ దావరా దేశీయ సేకర్థణ కోసం 
ర్థక్ష్ణ మంతిాతవ శాఖ ర్థూ.1,000 కోటటల  కేటాయంచంది. ర్థక్ష్ణ 
శాఖ, ర్థక్ష్ణ మంతిాతవ శాఖ 2021-22 న్ుండి 2025-26 వర్థకు 
రాబో యే 5 సంవతెరాలకు ఐడఎిక్ె కోసం ర్థూ.498.80 కోటల  
బడ్ాట్ మదదతున్ు ఆమోదించంద.ి 
 

DRDO చాఫ్ టెకజాలజీని అభవృదిధ  చేయనుంది  
డిఫ న్ె రీస ర్చ అండ్ డవ్లప్ మ ంట్ ఆర్థగన ైజేష్న్ (DRDO) 

సంయుకాంగా ఇండియన్ ఎయర్ ఫో ర్ె (IAF) యొకక యుదధ 
విమ నాలన్ు శతుా రాడార్ బ దిరింపుల న్ుండి కాపాడటానికి ఒక 
అధునాతన్ చాఫ్ టెకానలజీ(chaff technology)ని అభవృదిధ  
చేసటంది. జోధ పూర్ డిఫ న్ె ల బొ రేటరీ, మరియు హెై ఎన్రాీ 
మ టీరియలె రీస ర్చ ల బొ రేటరీ (HEMRL), పూణే, IAF యొకక 
గుణాతీక అవసరాలకు అన్ుగుణంగా చాఫ్ కాయటిాడా్ (chaff 

cartridge)న్ు అభవృదిధ  చేశాయ. విజయవంతమ ైన్ యూజర్ 
టాయలె పూరా్థయన్ తరావత ఇండియన్ ఎయర్ ఫో ర్ె ఈ 
టెకానలజీని పావేశప టేి పాకిూయన్ు పాార్థంభంచంది. 
 

విజ ా నం & స్జంకదత్రకత  
 

చంద్ుర నిప ై నీటి అణువు గుర్్తంచన చంద్రయాన్-2 ఆర్్ిటర్ 

భార్థతదేశానికి చ్ందిన్  మూన్ మిష్న్  చందాయ న్ -2  2019 లో 
చందుాని ఉపరితలంప ై చేర్థడం చాల కషి్తర్థం అయ ఉండవచుచ, 

కానీ  ఆరిబటర్ భూమిప ై ఉన్న శాసాీవేతాలకు ఉపయోగకర్థమ ైన్ 
సమ చారానిన అందిస్ోా ంది. చందాయ న్ -2 ఆరిబటర్ చందుాని 
ఉపరితలంప ై నీటి అణువులు (H2o) మరియు హెైడాాకిెల (OH) 

ఉన్నటటల  నిరాధ రించన్టటల  ఒక పరిశోధన్ పతాం వ లలడించంది. ఈ 
ఫలితాలు కరసంట్ స ైన్ె జర్థనల లో పాచురించబడా్ య. 
"IIRS న్ుండి పాార్థంభ డేటా విశలలష్ణ 29 డిగీూల ఉతార్థ మరియు 62 
డిగీూల ఉతార్థ అక్షయంశాల మధయ OH మరియు H2O ఆన్వాళ్ళు 
విసాృతంగా , నిసెందేహ్ంగా గురాించడానిన సపషి్ంగా చయపటసుా ంది. 
ఆరిబటర్ ఇమేజింగ్ ఇన్ ఫాారసడ్ స పకోిి మీటర్ (IIRS) దావరా ఈ 
ఆవిష్కర్థణ జరిగింది. 
మిష్న్ గుర్్ంచ: 
• చందాయ న్ -2 మిష్న్ న్ు భార్థత అంతరిక్ష్ పరిశోధన్ సంస్ 

(ఇస్ోా ) జూల ై 2019 లో పాయోగించంద.ి కానీ వికూమ్ ల యండర్ 
మిష్న్ విఫలమ ైంది . 

• చందుాని ఉపరితల కయర్థుపలో  వ ైవిధాయలన్ు  గురాించడమే 
కాకుండా,  చందుాని ఉపరితలంప ై నీటి అణువు యొకక 
ఆన్వాళ్ున్ు గురాించడం మరియు అధయయన్ం చేయడం 
లక్ష్యంగా చందాయ న్ -2 పాయోగించబడింద.ి 

 

ముఖయమ ైన తేదీలు 
 

విభజన ఆందోళనల జ ా పక దినం 

1947 లో దేశ విభజన్ సమయంలో పాజల పో రాటాలు మరియు 
తాయగాల జ ా పకార్్థం ఆగసుి  14 న్ు ‘విభజన్ ఆందోళ్న్ల జ ా పక 
దిన్ం’ లేదా ‘విభజన్ విభీష్ణ సీృతి దివస్’ గా  పాధాన్ మంతిా 
న్రేందా మోదీ పాకటించార్థు. 
వివక్ష్, శతుాతవం మరియు దురాీర్థగం అనే విష్ానిన 
తొలగించడానికి, అల గే ఐకయత, స్ామ జిక స్ామర్థసయం మరియు 
మ న్వ భావాలన్ు బలోపతేం చేయడానికి ఈ దిన్ం  సయోరాిని 
అందించాలని లక్ష్యంగా ప టటి కుంది. పాకిస్ాా న్ ఆగసుి  14 న్ 
స్ావతంతాయ దినోతెవంగా జర్థుపుకుంటటంద.ి 
 

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


Weekly Current Affairs August 3rd Week 
 

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

పరపంచ ఫో టోగరఫీ దిననతసవం 

ఫో టరగూఫ్ని ఒక అభర్థుచగా పోా తెహ ంచడానికి మరియు 
పాపంచవాయపాంగా ఉన్న ఫో టరగూా ఫర్ లన్ు గురాించ పాతి సంవతెర్థం 
ఆగసుి  19 న్ పాపంచ ఫో టరగూఫ్ దినోతెవం జర్థుపుకుంటార్థు. 
ఆగష్ుి  19, 2010 న్ మొదటి అధికారిక పాపంచ ఫో టరగూఫ్ 
దినోతెవం జరిగింది. 
 

పరపంచ మానవతా దిననతసవం: ఆగసుట  19 

మ న్వతా సవే చసేుా న్నపుపడు మ న్వతా సటబబంది ఎదుర్థుకన్న 
ఇబబందులు, మరియు పాాణాలు కోలోపయన్ లేదా కారిీకులకు 
నివాళి అరిపంచడానికి పాతి సంవతెర్థం ఆగసుి  19 న్ పపాంచ 
మ న్వతా దినోతెవం (WHD) జర్థుపుకుంటార్థు.  2021 లో  12వ 
WHD ని జర్థుపుకుంటటనానము. 
2021 WHD యొకక నేపధయం : #ది హ్రయమన్ రేస్: వాతావర్థణ 
చర్థయకు అతయంత అవసర్థమ ైన్ వయకుా లకు సంఘీభావంగా ఒక 
పాపంచ సవాలు. 
 

పరపంచ దోమల దిననతసవం : 20 ఆగష్తట  

• మలేరియ  యొకక కార్థణాలు మరియు దానిని ఎల  
నివారించవచుచ అనేదానిప ై అవగాహ్న్ ప ంచడానికి ఏటా 
ఆగసుి  20న్ పాపంచ దోమల దినోతెవం జర్థుపుకుంటార్థు. 
మలేరియ  వలల  వచేచ వాయధులతో పో రాడడంలో ఆరోగయ 
సంర్థక్ష్ణ అధికార్థులు, NGOలు మరియు ఇతర్థుల 
పాయతానలన్ు హెైల ైట్ చేయడానికి ఈ రోజున్ు 
జర్థుపుకుంటార్థు. పాతి సంవతెర్థం పాపంచ దోమల దినోతెవం 
రోజున్, దోమల వలల  వచేచ వాయధుల గురించ అవగాహ్న్ 
ఏర్థపడుతుంది. 

 

 

సదాావన దివస్ట : 20 ఆగష్తట  

• దివంగత మ జీ పాధాని రాజీవ గాంధీ జయంతిని 
పుర్థసకరించుకుని పాతి సంవతెర్థం ఆగసుి  20 న్ భార్థతదేశం 
సదాావన్ దివస్ ని జర్థుపుకుంటటంద.ి ఈ 2021 
సంవతెర్థం  మ జీ పాధాని రాజీవ గాంధీ 77వ జయంతిని 
జర్థుపుకోబో తునానం. భార్థత జ త్రయ కాంగసూస్ 1992 లో 
"రాజీవ గాంధీ సదాావన్ అవార్థు్ "న్ు ఆయన్ మర్థణించన్ 
ఒక సంవతెర్థం తర్థువాత స్ా్ పటంచంద.ి 

 

అక్షయ్ ఉర్జా  దివజస్ట(పునర్ుతాపద్క శకిత దిననతసవం) 
భార్థతదేశంలో పున్ర్థుతాపదక శకాి అభవృదిధ  మరియు స్వకర్థణ 
గురించ అవగాహ్న్ ప ంచడానికి పాతి సంవతెర్థం ఆగసుి  20 న్ 
అక్ష్య్ ఉరాా  దివాస్ (పున్ర్థుతాపదక శకాి దినోతెవం) 
జర్థుపుకుంటార్థు. అక్ష్య్ ఊరాా  దినోతెవానిన 2004 లో భార్థత 
మంతిాతవ శాఖ న్యతన్ & పున్ర్థుతాపదక ఇంధన్ వన్ర్థుల దావరా 
పాార్థంభంచంది. బయోగాయస్, స్ో ల ర్ ఎన్రాీ, పవన్ శకాి, జలవిదుయత్ 
శకాి వంటివి అక్ష్య్ ఉరాా కి కొనిన ఉదాహ్ర్థణలు. అక్ష్య ఉరాా  
దివాస్ యొకక పాధాన్ ఉదేదశయం ఏమిటంటే, స్ాంపాదాయక శకాితో 
పాటట పున్ర్థుతాపదక శకాి (అక్ష్య ఉరాా ) గురించ పాజలు 
ఆలోచంచాలని వారికి అవగాహ్న్ కలిపంచడం. 
 

ఇతర్ వజర్తలు 
 

భార్తదేశపు మొద్టి పశువుల జ ననమిక్స్ చప "IndiGau" 

గిర్, కంకేూజ్డ, సహీవాల, ఒంగోలు మొదల నై్ సవదేశీ పశువుల 
జ తుల పరిర్థక్ష్ణ కోసం డాకిర్ జితేందా సటంగ్ భార్థతదేశపు మొదటి 
పశువుల జన్ుయ చప్ 'IndiGau' న్ు విడుదల చేశార్థు. ఈ చప్ న్ు 
బయోటెకానలజీ విభాగం ఆధవర్థయంలో ఒక 
సవయంపాతిపతాిగల  సంస్ అయన్ హెైదరాబాద్ లోని National 

Institute of Animal Biotechnology (NAIB) అభవృదిధ  
చేసటంది. ఈ చప్ మ ర్థుగస న్ పాతాలతో మన్ సవంత జ తుల 
పరిర్థక్ష్ణ లక్షయయనిన స్ాధించడానికి మరియు 2022 నాటికి రస తుల 
ఆదాయ నిన రసటిింపు చేయడానికి సహాయపడుతుంది. 
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ర్జమ సర్ స ైట ల జ బితాలల భార్తదేశం నుండి మర్గ 4 స ైట లు 
భార్థతదేశం న్ుండి మరో నాలుగు చతాడినేలలు రామ్ సర్ స ైట్ ల 
జ బితాలో చేర్థచబడా్ య, దీనికి 'అంతరాా త్రయ పాాముఖయత కలిగిన్ 
చతాడి నేల' హ్ో దా లభంచంది. దీనితో, భార్థతదేశంలోని మొతాం 
రామ్ సర్ స ైట్ ల సంఖయ 46 కి చేర్థుకుంది, దీని వ ైశాలయం 
1,083,322 హెకాి ర్థుల . ఈ పదాేశాలు రామ్ సర్ కన వని్న్ కింద 
అంతరాా త్రయ పాాముఖయత కలిగిన్ చతాడి నలేలుగా 
గురాించబడా్ య. వీటిలో రసండు స ైటటల  హ్రాయనాలో ఉండగా, మరో 
రసండు స ైటటల  గుజరాత్ లో ఉనానయ. 
4 స ైట్ లు: 
• తోల, గుజరాత్ 

• వధావనా, గుజరాత్ 

• సుల ా న్యపర్, హ్రాయనా 
• భందావాస్, హ్రాయనా 
 

భార్తదేశంలలని అనిా పజర ంతాలను కలుపుటకు 75 కొతత  వందే 
భార్త్ ర్  ళలో  

75వ స్ావతంత్ర దనిోతెవం సందర్థాంగా పాధాని న్రేందా మోదీ 
దేశానిన ఉదేదశించ పాసంగించార్థు మరియు ఆజ ది కా అమృత్ 
మహ్ో తెవం జర్థుపుకున్న 75 వారాలలో 75 ‘వందే భార్థత్’ రస ళ్ళల  
దేశంలోని వివిధ పాాంతాలన్ు కలుపుతాయని పాకటించార్థు. 75 

వందే భార్థత్ రస ళ్ళల  మ రిచ 12, 2021 న్ుండి ఆగసుి  15, 2023 

వర్థకు జర్థుపుకునే ‘ఆజ ది కా అమృత్ మహ్ో తెవ’ 75 వారాలలో 
దేశంలోని పాతి మూలన్ు కలుపుతుంద.ి 
పాసుా తం భార్థతదేశంలో రసండు వందే భార్థత్ ఎక్ె ప ాస్ రస ళ్ళల  
న్డుసుా నానయ. మొదటి వందే భార్థత్ ఎక్ె ప సా్ వార్థణాసట 
మరియు న్యయఢిలీల మధయ న్డుసుా ంది మరియు ఇతర్థ వందే భార్థత్ 
ఎక్ె ప ాస్ కాటాా  మరియు న్యయఢిలీల మధయ న్డుసుా ంది. 
 

J & K ల ఫ్్టన ంట గవర్ార్ PROOF యాప ను ఆవిష్యర్్ంచార్ు 
జమూీ కాశీీర్ లో, పాలనా వయవస్లో మరింత పార్థదర్థశకత 
మరియు జవాబుదారీతన్ం త్రసుకురావడానికి ల ఫ్టిన ంట్ గవర్థనర్ 
మనోజ్డ సటనాా  PROOF అనే మొబ ైల అపటల కేష్న్ న్ు ఆవిష్కరించార్థు. 
PROOF అంటే ‘Photographic Record of On-site Facility’. 

ఈ య ప్ యొకక పాధాన్ లక్ష్యం UTలోని వివిధ విభాగాలకు 
కేటాయంచన్ అనిన పాాజసకుి ల పని పురోగతిని పర్థయవేకి్షంచడం 
మరియు ఈ పాాజసకుి లన్ు సకాలంలో పూరాి చేయడం. 
 

మర్ణ వజర్తలు 
 

భార్త మాజీ డిఫ ండర్ చననాయ్ ఛటర్ీా కనుామూశజర్ు 
1970-80లలో ప ైీమ్ లో మూడు మ ైదాన్ హెవీవ యట్ె తర్థఫున్ 
ఆడిన్ పాముఖ భార్థత్-అంతరాా త్రయ ఫుట్ బాల కరూడాకార్థుడు 
చనోీయ్ ఛటరాీ కన్ునమూశార్థు. అతన్ు 1978 బాయంకాక్ ఆసటయ  
కరూడలలో భార్థత జటటి లో సభుయడిగా ఉనానడు, అకకడ వార్థు 
కావరి్థర్ ఫ ైన్ల లీగ్ లో నాలగవ స్ా్ న్ంలో నిలిచార్థు. 
ఛటరాీ తన్ దేశీయ కసరీర్ లో మొహ్ున్ బగన్, తూర్థుప బ ంగాల 
మరియు మహ్మీదన్ స్ో పరిింగ్ తర్థఫున్ ఆడాడు. అతన్ు 
సంతోష్ టరా ఫల్ో బ ంగాల కు నాలుగుస్ార్థుల  పాాతినిధయం వహ ంచార్థు, 

మరియు వాటిలో మూడింటిలో ఛాంపటయన్ె అయ యర్థు. 
 

సుడోకు పజిల్త సృష్టకర్త మాకి కజజీ మర్ణించార్ు 
సుడోకు పజిల సృషటికరా్థ మ కి కాజీ కాయన్ెర్ కార్థణంగా 69 

సంవతెరాల వయసుెలో మర్థణించార్థు. జపాన్ కు చం్దిన్ 
అతన్ు స్ో డోకు పటతామహ్ుడిగా పటలువబడా్ డు. అతన్ు జపనీస్ 
పజిల తయ రీదార్థు అయన్ Nikoli Co., Ltd., అధయక్షుడిగా 
ఉనానర్థు. కాజీ 1980 లో సేనహ తులతో జపాన్ యొకక మొదటి 
పజిల మ యగజసైన్, పజిల సుషటన్ నికోలిని స్ా్ పటంచార్థు. అతని 
అతయంత పురాణ సృషటి , సుడోకు, 1983 లో అన్ుసరించబడింద ి

 

ముఖయమ ైన స్జట టిక్స్ అంశజలు 

 

• పాకిస్ాా న్ అధయక్షుడు: ఆరిఫ్ అలివ. 
• పాకిస్ాా న్ పాధాన్ మంతిా: ఇమ ాన్ ఖ న్. 
• ఇండియన్ బాయంక్ పాధాన్ కారాయలయం: చ్న ైన; 

• ఇండియన్ బాయంక్ CEO: పదీజ చుండయర్థు; 

• ఇండియన్ బాయంక్ ఏరాపటట: 1907. 

• HCL టెకానలజీస్ CEO: C విజయకుమ ర్. 
• HCL టెకానలజీస్ స్ా్ పటంచబడింది: 11 ఆగసుి  1976. 

• HCL టెకానలజీస్ పాధాన్ కారాయలయం: నోయడా. 
• ఇస్ోా  ఛ్ైర్థీన్: కస.శివన్. 
• ఇస్ోా  పాధాన్ కారాయలయం: బ ంగళ్ూర్థు, కరాణ టక. 
• ఇస్ోా  స్ా్ పటంచబడింది: 15 ఆగసుి  1969. 
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• ఆఫ్ఘనిస్ాా న్ రాజధాని: కాబూల. 
• ఆఫ్ఘనిస్ాా న్ కరసనీె: ఆఫ్ఘన్ ఆఫ్ఘని. 
• ఆఫ్ఘనిస్ాా న్ అధికారిక భాష్లు: పాష్ోి , దారీ. 
• WHO అధయక్షుడు: టెడోాస్ అధనామ్. 
• WHO పాధాన్ కారాయలయం: జసనీవా, సటవటారాల ండ్. 
• WHO స్ా్ పటంచబడింద:ి 7 ఏపటాల 1948. 

• అస్ాెం గవర్థనర్: జగదీష్ ముఖి; 

• అస్ో ం ముఖయమంతిా: హ మంత బిశవ శర్థీ; 

• అస్ాెం రాజధాని: దిసయపర్ 

• గోదేాజ్డ ఇండస్ిసా్ స్ా్ పటంచబడింది: 1963. 

• గోదేాజ్డ ఇండస్ిసా్ పాధాన్ కారాయలయం: మహారాషి్.ా 
• జ ంబియ  రాజధాని: లుస్ాకా; 
• జ ంబియ  కరసనీె: జ ంబియన్ కావచా. 
• యుపట రాజధాని: లకోన, 

• యూప్ గవర్థనర్: ఆన్ందిబ న్ పటలే, 

• యూప్ ముఖయమంతిా: యోగి ఆదితయనాథ్. 
• ఒడిశా ముఖయమంతిా: న్వీన్ పటానయక్  
• ఒడిశా గవర్థనర్ : గణేష్ ల ల. 
• SBI జీవిత బీమ  CEO: మహేష్ కుమ ర్ శర్థీ; 

• SBI జీవిత బీమ  పాధాన్ కారాయలయం: ముంబ ై; 
• SBI జీవిత బీమ  స్ా్ పటంచబడింద:ి మ రిచ 2001 

 

 

 

 
 

మీ ఉదో యగపరయతాంలల మీర్ు వేసే పరత్ర అడుగులల మేము మీకు తోడుగజ ఉంటాము. 
 

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

APPSC , TSPSC గూర ప-1, గూర ప-2 , గూర ప-3 , గూర ప-4 మర్్యు  SI , కజనిసేటబుల్త 
పరీ్క్షలకు సంబంధించన ఆన లో న్ మర్్యు offline కజో సులు, సటడీ మ టీర్్యల్త , Mock Tests , 

e-Books అనిా ఒకద చగట ప ంద్వచుు . 
 

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

Adda247 APP లల unlimited కివజ లు మర్్యు mock tests పూర్్తగజ ఉచతంగజ 

పరయత్రాంచవచుు. 
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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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