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Weekly Current Affairs 22nd August to 28th of August 2021 
 

అంతర్జా తీయ వజర్తలు 
 

మలేసయిా నూతన ప్రధానిగా సబ్రర యాకోబ్ 

మలేషయిా కొతత  ప్రధాన మంత్రరగా ఇస్ాాయిల్ సబ్రర యాకూబ్ 
నియమితులయాారు. దీనికి మ ందు, అతను మలేషయిా 
ఉప్ ప్రధాన మంత్రర. పారలమెంటు దిగ వ సభలో మజెారిటీ 
మదదతు కోలోోయిన తరాాత ఆ ప్దవికి రాజీనామా చసేిన 
మ హిదీదన్ యాసిన్ ప్రధానిగా ఆయన బాధ్ాతలు 
సవాకరసి్ాత రు. యాకోబ్ నియామకానిి మలేషియా రాజు 
సులాత న్ అబ ద లాల  సులాత న్ అహ్ాద్ షా చశేారు. 
 

సవాడన్ లో తయార నై ప్రప్ంచంలో మొటటమొదటి శిలాజ 
రహిత ఉకుు 

సవాడన్ లో తయార నై ప్రప్ంచంలో మొటటమొదటి శిలాజ 
రహిత ఉకుు : సవాడషి్ గరీన్ సవటల్ వ ంచర్ హ ైబ్రరట్(HYBRIT), 

ఇది బొ గ ు ను ఉప్యోగించకుండా ఉతోత్రత  చేయబడిన 
ఉకుును ప్రప్ంచంలోన ే మొదటిస్ారగిా కసటమర్ కు డలెివరర 
చేసింద.ి బొ గ ు  మరియ  కోక కు బదులుగా 100% శిలాజ 
రహిత హ డైరరజన్ ని ఉప్యోగించే హ ైడరరజన్ బరరక తరర  ఐరన్ 
మేకింగ్ టకెాిలజీని ఉప్యోగించి ఉకుు తయారు 
చేయబడింద.ి వ ంచర్ టరయల్ రన్ లో భాగంగా శిలాజ రహిత 
సవటల్ ను వోలోా గరీప కు డెలివరర చేయడం పరా రంభంచింది. 
హ ైబ్రరట్ పరా జ కట కోసం అభవృదిి  - 2016 లో స్ాా పించబడింది 
మరియ  SSAB, శకిత సంసా వటెటన్ ఫాల్ మరియ  LKAB, 

మెైనింగ్ మరయి  మినరల్్ గరీప్ు యాజమానాంలో ఉంది.  
 

 

ప్రప్ంచంలోని ఎతెతతన అబజరవాషన్ వీల్ 'ఐన్ దుబాయ్(Ain 

Dubai)'  
ప్రప్ంచంలోని అత్ర పదెద  మరియ  ఎతెతతన చకీం 
(observation wheel) అకోట బర్ 21, 2021 న దుబాయ్, 

UAEలో ఆవిషురించబడనుంది. 'ఐన్ దుబాయ్(Ain 

Dubai)' అని పిలువబడే  చకీం 250 మీ (820 అడుగ లు) 
ఎతుత , బరల వాటర్్ దీాప్ంలో ఉంది. రికార్్ బరరకింగ్ వీల్ లాస్ 
వేగాస్ లోని 167.6 మీ (550 అడుగ లు) కొలిచ ే ప్రసుత త 
ప్రప్ంచంలోని ఎతెతతన అబజరవాషన్ వీల్, హ ై రోలర్ కంటే 42.5 
మీ (139 అడుగ లు) పొ డవు ఉంద.ి 

 

జాతీయ వజర్తలు 
 

నిరాలా సవతారామన్,నషేనల్ మోనటెజైవషన్ పెపై ల నై్’ ను 
పరా రంభంచారు  
కవందర ఆరిాక మరియ  కారపోరవట్ వావహారాల మంత్రర నిరాలా 
సవతారామన్, కవందర మంత్రరతా శాఖలు మరయి  ప్రభ తా 
రంగ సంసాల ‘నేషనల్ మోనటెజైవషన్ పెైప ల ైన్’ ను 
పరా రంభంచారు. అసటె్ మోనటెజైవషన్ అంటే మ ందుగానే 
లేదా ఆవరతన ప్రిశీలన కోసం ఒక పెైవైేట్ రంగ సంసాకు 
ప్రభ తాం లేదా ప్బ్రల క అథారిట ీ యాజమానాంలో ఉని 
ప్రిమిత కాల ల ైసనె్్/ లీజు. 
 

నేషనల్ మోనటెైజవషన్ పెైప ల ైన్ (NMP) అంటే ఏమిటి? 
• నేషనల్ మోనటెజైవషన్ పెపై ల నై్ (ఎన్ ఎమ పి) వివిధ్ 

మౌలిక సదుపాయాల మంత్రరతా శాఖల కింద ఆసుత లు 
మరియ  ఆసుత ల తరగతులను జాబ్రతా చసేుత ంది, ఇవి 
కొంత కాలం పాటు మానిటెైజ్ చయేబడతాయి.అంటే 
ఆసుత లు మానిటెైజ్ చేయబడతాయి. 

• కవందర బడెజట్ 2021-22 కింద 'అసెట్ మోనటెైజవషన్' 
కోసం ఆదశేం ఆధారంగా మౌలిక సదుపాయాల 
మంత్రరతా శాఖలతో సంప్రదించి, NITI ఆయోగ్ ఈ 
పెైప ల ైన్ ను అభవృదిి  చేసింది. 
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నీత్ర ఆయోగ్ మరియ  WRI సంయ కతంగా ‘ఫో ర్ా ఫర్ 
డెకారోోన ైజంగ్ టరా న్్ పో ర్ట’ ని పరా రంభంచాయి 
NITI ఆయోగ్ మరయి  వరల్్ రిస్ో ర ్స్ ఇనిటిటయాట్ 
(WRI), సంయ కతంగా ‘ఫో రం ఫర్ డకెారోోన జైంగ్ టరా న్్ పో ర్ట’ 
ను భారతదశేంలో పరా రంభంచాయి. NITI ఆయోగ్ 
భారతదశేానిక ిఅమలు చేస ేభాగస్ాామి. ఈ పరా జ కట యొకు 
లక్ష్ాం ఆసియాలో GHG ఉదాు రాల (రవాణా రంగం) గరిషట 
స్ాా యిని తగిుంచడం (2-డిగరీ కంటే తకుువ బావికి 
అనుగ ణంగా), ఫలితంగా రదీద  మరయి  వాయ  కాలుషాం 
వంటి సమసాలు ఏరోడతాయి.NDC- టరా న్్ పో ర్ట 
ఇనిషయిిేటవి్ ఫర్ ఆసియా (NDC-TIA) పరా జ కట కింద 
ఫో రమ పరా రంభంచబడింది.  
 

"ఐకానిక వీక " ఉత్వాలను పరా రంభంచనుని కవందర మంత్రర 
అనురాగ్ థాకూర్  
కవందర సమాచార మరియ  ప్రస్ార శాఖ మంత్రర అనురాగ్ 
ఠాకూర్ ఆగసుట  23 నుండి 'ఆజాది కా అమృత్ మహ్ో త్వం' 
జరుప్ుకోవడానిక ి అనకే కారాకమీాలను పరా రంభంచారు. ఈ 
కారాకీమాల శరీణ ిఆగసుట  29 వరకు కొనస్ాగ తుంది.ఠాకూర్ 
‘ఐకానిక వీక’ను పరా రంభస్ాత రు, ఇది‘ జన్ భగరదర ి మరయి  
జన్ ఆందరళన్ ’సూూరితతో దేశవాాప్తంగా పాలగు నడానిి 
ఆకరిిసుత ంది. 
 

ఓహిాయం,భారతదశేప్ు మొదటి గరనీ్ హ డైరరజన్ ఎలకోటో ల ైజర్ 
ను పరా రంభంచింది  
US ఆధారిత ఓహిాయం ఇంటరవిషనల్ (Ohmium 
International) కరాా టకలోని బ ంగళూరులో భారతదశేప్ు 
మొటటమొదట ి గరీన్ హ ైడరరజన్ ఎలకోటో ల జైర్ తయారర 
యరనిట్ ను పరా రంభంచింది. ఈ కరాాగారం భారతదశేంలో 
తయారు చసేిన పో ర టాన్ ఎకవ్ఛంజ్ మెంబరరన్ (PEM) 
హ ైడరరజన్ ఎలకోటో ల ైజర్ లను తయారు చేసుత ంది. ఆకుప్చచ 
హ ైడరరజన్ శిలాజవతర వనరుల నుండి తయార నై బరల  
హ ైడరరజన్ తో పో లిసేత  శిలాజవతర మరలాల నుండి 
తయారవుతుంది. భారతదేశంలో గరనీ్ హ డైరరజన్ ను తయారు 
చేయడం వలన దిగ మతుల కోసం కాకుండా 
తయారరదారులకు ఖరుచ ప్రయోజనానిి అందిసుత ంది. 
 

భారతదశేప్ు మొటటమొదటి వావస్ాయ రంగ సూచీ 
'GUAREX' ను పరా రంభంచిన NCDEx  
భారతదశేం యొకు అగిీ కమోడిటసీ్  మొటటమొదట ిసకెోట రల్ 
ఇండెక్ అనగా GUAREX నషేనల్ కమోడిట ీ అండ్ 
డెరివటేివ్్ ఎకవ్ఛంజ్ లిమిటడె్ (NCDEX) దాారా 
పరా రంభంచబడింద.ి GUAREX అనదేి ధ్ర ఆధారతి సకెోట రల్ 
ఇండెక్, ఇది రియల్ టెమై పరా త్రప్దకిన గాార్ గమ రఫిెైన్్ 
సిలిట్్ మరియ  గోరు చికుుడు యొకు ఫయాచర్్ 
కాంటరా కుట లలో కదలికలను నమోదు చసేుత ంద.ి ఈ ఇండెక్ 
విలువ ఉతోత్రత గపలుసుక ిచాలా అవకాశాలను అందిసుత ంది. 
 

కారిాక మరయి  ఉపాధ ి మంత్రరతా శాఖ e-Shram అనే 
పో రటల్ ను పరా రంభంచినద.ి 
అసంఘటతి కారిాకులను కవందర మరియ  రాషట ర ప్రభ తాాలు 
అమలు చేసుత ని స్ామాజక భదరతా ప్థకాలతో 
అనుసంధానించడానికి కారిాక & ఉపాధ ిమంత్రరతా శాఖ ఇ-
శాీమ పో రటల్ ను పరా రంభంచింది. కారిాక మరియ  ఉపాధి 
శాఖ మంత్రర భరపేందర్ యాదవ్ పో రటల్ ను పరా రంభంచారు, 
ఇకుడ 38 కోటల  మంది అసంఘటతి కారిాకులు తమను 
తామ  నమోదు చేసుకోవచుచ మరియ  వివిధ్ స్ామాజక 
భదరతా ప్థకాల దాారా ప్రయోజనం పొ ందవచుచ. 
 

ESHRAM పో రటల్ గ రించి: 
• ESHRAM పో రటల్ లో నమోదు చసేుకుని ప్రత్ర 

అసంఘటతి కారిాకుడు రూ. 2.0 లక్ష్ల ప్రమాద బ్రమా 
రక్ష్ణ పొ ందుతారు. (మరణం లేదా శాశాత వ ైకలాంపెై 
రూ. 2.0 లక్ష్లు మరయి  పాక్షిక వ ైకలాంపెై రూ .1.0 
లక్ష్లు). 

• ESHRAM పో రటల్ లో నమోదు చేసుకుని తరాాత, 
కారిాకుడు ప్రతేా కమెనై 12 అంక ల యరనివర్ల్ 
అక ంట్ నంబర్ (UAN) తో ఒక eSHRAM కారు్ ను 
పొ ందుతాడు మరియ  ఈ కార్్ దాారా ఎప్ుోడెనైా 
ఎకుడెైనా వివిధ్ స్ామాజక భదరతా ప్థకాల 
ప్రయోజనాలను పొ ందగలడు. 

• eSHRAM పో రటల్ అసంఘటిత కారిాకుల జాతీయ 
సమాచార (NDUW) సృషిటలో సహాయప్డుతుంది. 
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యరనివర్ల్ పో సటల్ యరనియన్ (UPU) యొకు CA 
మరియ  POC స్ాా నాలకు గాను భారతదేశం 
ఎననికోబడనిద.ి 
అబ్రడాజ న్, కోట్ డి ఐవాయిర్ లో 27 వ UPU కాంగ ీస్ 
సందరభంగా యరనివర్ల్ పో సటల్ యరనియన్ 
(య పియ ) యొకు ర ండు కలీక సంసాల సభాతాం కోసం 
జరిగని ఎనిికలలో భారతదశేం విజయం స్ాధించింది. 156 
దేశాలలో 134 ఓటలతో భారతదేశం క ని్ల్ ఆఫ్ అడిానిసేట రషన్ 
(CA) కు ఎనిిక ైంది. దక్షణిాసయిా మరయి  ఓషయిానియా 
పరా ంతం నుండ ి CA ఎనిికలలో దేశం అతాధిక ఓటలను 
పొ ందింది.ఇది కాకుండా, పో సటల్ ఆప్రవషన్్ క ని్ల్ (POC) 
కు కూడా 106 ఓటలతో భారతదశేం ఎనిిక ైంద.ి  
 

వజర్తలలో ని ర్జష్టజర ా లు 
 

హిస్ార్ ఎయిరోోర్ట పేరు మహారాజ అగసీేన్ అంతరాజ తీయ 
ఎయిరోోర్ట గా మారచబడనిద ి
హ్రాానా మ ఖామంత్రర మననహ్ర్ లాల్ ఖటటర్ హసి్ార్ 
విమానాశయీానిక ి మహారాజా అగీసనే్ అంతరాజ తీయ 
విమానాశయీంగా పరేు మారుసుత నిటుల  ప్రకటించారు. హసి్ార్ 
విమానాశయీం దేశీయ విమానాశీయం మరయి  రాషట రంలోని 
మొదటి DGCA ల ైసనె్్ పొ ందిన ప్బ్రల క ఏరోడరరమ. ఈ 
విమానాశయీం ప్రసుత తం అప గవీడేషన్ లో ఉంది, 30 మారిచ 
2024 నాటకిి అంతరాజ తీయ విమానాశీయంగా 
మారచబడుతుంది. 
 

 

ఓనం, కవరళ రాషట ర ప్ంటకోత ఉత్వం 
ఓనమ అనేది కవరళలో అతాంత గ రవనీయమెనై మరయి  
వేడుక ైన ప్ండుగ, దీనిని ప్రప్ంచవాాప్తంగా 
మలయాళీయ లు ప్రత్ర సంవత్రం జరుప్ుకుంటారు. ఇది 
10 రోజుల సుదీరఘ ప్ండుగ , ప్ండుగ కాల పరా రంభంలో అలాగవ 
మహాబలి రాజు గృహ్ప్రవశేంతో పాటుగా విషుా వు యొకు 
వామన్ అవతారం ఈ ఉత్వాలలో కనిపసిుత ంది. 
ఈ ప్ండుగ అథం (హ్సత) నక్ష్తరం నుండ ిపరా రంభమవుతుంది 
మరియ  త్రరువోనం (శాీవణ) నక్ష్తరం నాడు మ గ సుత ంది. 
ఈ సంవత్రం, ప్ంటల ప్ండుగ ఆగషుట  12 న పరా రంభమెై 
ఆగషుట  23 న మ గ సుత ంది. మలయాళ కాాల ండర్ ప్రకారం 
జయాత్రషా నక్ష్తరా ల పరేల మీద ప్ండుగ యొకు 10 రోజులకు 
పేరుల  పెటటబడా్ యి. 
 

ర్జష్్టర ాయం- ఆంధ్రప్రదేశ్ 
 

ర ండు కలీకమెైన రాషట ర బ్రలుల లకు రాషట రప్త్ర ఆమోదం  
ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించిన ర ండు కలీకమెనై బ్రలుల లకు 
భారత రాషట రప్త్ర రామాిథ్ కోవిండ్ ఆమోదం 
తెలిపారు.అందులో ఒకటి ఎసి్ కమిషన్ ఏరాోటు బ్రలుల  
అయిత ేర ండవద ివిదుాత్ సుంకం బ్రలుల . రాషట రప్త్ర ఆమోదం 
మేరకు సవరించిన చటాట లు అమలోల కి రానునాియి. ప్రసుత త 
చటటం ప్రకారం, ఎసి్ & ఎసిటలకు ఒకవ కమిషన్ 
ఉంది.ఇకమీదట ఎసి్ & ఎసిట  కమిషన్ లు వరేు వరేుగా 
కారాకలాపాలను నిరాహించనునాియి. 
 

ర్జష్్టర ాయం- తెలంగజణ 
 

గాీ మీణ స్ాా నిక సంసాలకు రూ. 432. 49 కోటుల  మంజూరు 
చేసిన తలెంగాణా ప్రభ తాం 
రాషట రంలో గాీ మ ప్ంచాయతీలు, జలాల  ప్రషితుల , మండల 
ప్రిషత్ లకు ప్రభ తాం రూ. 432.49 కోటుల  విడుదల 
చేసింద.ి స్ాా నిక సంసాలకు సహాయం, గాీ ంటుల  కింద రూ. 
1364. 99 కోటల  నిధ్ులను బడెజట్ లో ప్రత్రపాదించినది. 
ఇందులో ఇప్ోటకివ రూ. 932.5 కోటుల  విడుదల చయేగా, 
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తాజాగా రూ. 432.49 కోటుల  విడుదల చేసింది. గాీ మాలోల  
మౌళిక సదుపాయాలు కలిోంచేందుకు ఈ నిధ్ులు 
వ చిచసుత నాిరు. 
 

తెలంగాణా రాషట రంలో ‘ఐలాండింగ్’ వావసా  
సదరన్ గిీడ్ మొతతం దెబోత్రని కూడా హ ైదరాబాద్ 
మహానగరంలో నిరంతర విదుాత్ సరఫరాకు ఎలాంటి 
ఇబోంది కలుగకుండా ఉండలేా తెలంగాణ విదుాత్ శాఖ 
‘ఐలాండింగ్’ రక్ష్ణ వావసాను పరా రంభంచింది. 
దేశంలో మొతతం ఐదు గిడీుల , నషేనల్ గిడీల  తో అనుసంధానమెై 
ఉంటాయి. ఏదెనైా ఒక గిీడలలో ఇబోంద ి వచిచనప్ుడు దాని 
ప్రభావం మరో గిీడలలో ఉండకుండా ‘ఐలాండింగ్’ వావసా అనే 
రక్ష్ణ వావసా ఉప్యోగకరంగా ఉంటుంది. 
 

బ్యంక ంగ్, వజణిజయం మరి్యు ఆరిి్క ర్ంగం 
 

"స్ాాల్ బ్రజన స్ లోన్్ ఇనిషయిిేటివ్" ను పరా రంభంచిన 
Facebook  
ఫేస్ బ క ఇండియా ఆన్ ల ైన్ రుణ పాల ట్ ఫారమ  Indifi 
(ఇండఫిెై) భాగస్ాామాంతో భారతదశేంలో "స్ాాల్ బ్రజన స్ 
లోన్్ ఇనిషియిటేివ్" ను పరా రంభంచింద.ి ఫేస్ బ క ఈ 
కారాకీమానిి పరా రంభంచిన మొదటి దేశం ఇండయిా. ఈ 
చపరవ యొకు లక్ష్ాం సాతంతర రుణ భాగస్ాామ ల దాారా 
క ీడిట్/రుణాలు తారగా పొ ందడానికి Facebook లో ప్రకటన 
చేస ేచిని మరియ  మధ్ాతరహా వాాపారాలకు (SMB లు) 
సహాయం చయేడం. ఇద ి వాాపార రుణాలను చిని 
వాాపారాలకు మరింత సులభంగా అందుబాటులోక ితసెుత ంది 
మరియ  భారతదశే MSME రంగంలో క డీిట్ అంతరానిి 
తగిుసుత ంద.ి ఇది భారతదేశంలోని 200 ప్టటణాలు మరయి  
నగరాలోల  నమోదు చయేబడిన వాాపారాలకు అందుబాటులో 
ఉంటుంది.  
 

NPCI, మషెరక బాాంక  తో భాగస్ాామాం కుదురుచకుంద ి
NPCI ఇంటరవి షనల్ పేమెంట్్ లిమిటడె్ (NIPL), UAEలో 
యరనిఫెడై్ పేమెంట్్ ఇంటర్ ఫేస్ (UPI) పమేెంట్ ససిటమ 
సదుపాయానిి పరా రంభంచడానికి మషెరక బాాంక (Mashreq 
Bank)తో భాగస్ాామాం కుదురుచకుంది. మషెరక బాాంక 
య న ైటడె్ అరబ్ ఎమిరవట్్ లో అతాంత ప్ురాతనమెనై పెైవైేట్ 
బాాంక. ఈ దశ భారతీయ ప్రాాటకులకు మరయి  
UAEలోని వాాపారాలు లేదా విశాీంత్ర ప్రయోజనాల కోసం 
UAEకి ప్రయాణించే వారిక ి ప్రయోజనం చకేూరుసుత ంది, 
UAEలోని దుకాణాలు మరియ  వాాపారి దుకాణాలలో UPI 
ఆధారిత మొబ ైల్ అపిలకవషన్ లను ఉప్యోగించి వారి 
కొనుగోళలకు చెలిలంచవచుచ. 
 

‘నియో కల క్ష్న్్’ ను పరా రంభంచిన కోటక మహ ందరా  బాాంక 
కోటక మహ ందరా  బాాంక ‘నియో కల క్ష్న్్’ పరేుతో ఒక 
పాల ట్ ఫారమ ను పరా రంభంచింది, ఇద ిమిస్్ లోన్ రరపమేెంట్ ల 
కోసం డు ఇట్ య వర్ సెల్ూ డిజటల్ రరపమేెంట్ 
పాల ట్ ఫారమ. కోటక మహ ందరా  బాాంక క ీడటిాస్ 
స్ొ లూాషన్్ తో జతకటిట నియో కల క్ష్న్్ పాల ట్ ఫామ ను 
పరా రంభంచింద.ి ఈ DIY డజిటల్ రరపేమెంట్ పాల ట్ ఫాం యొకు 
ప్రధాన లక్ష్ాం కసటమర్ లకు బకాయి ఉని రుణాల కోసం 
చెలిలంప్ులను మరింత స్ౌకరావంతంగా చేయడం.కృత్రరమ 
మేధ్సు్ మరియ  మషెిన్ ల రిింగ్ దాారా ఆధారతిమెైన, 
'నియో కల క్ష్న్్' పాల ట్ ఫాం వాకితగతీకరించిన మరయి  
అనుచితమెనై అనుభవానిి అందిసుత ంద.ి 
 

AI స్ౌకరాం కలిగిన 'URJA' అనే చాట్ బొ ట్ పరా రంభంచిన 
BPCL 
భారత్ పెటరర లియం కారపోరవషన్ లిమిటడె్ (BPCL) (పెలైట్ 
ప్రరక్ష్ తరాాత) పరా రంభంచిన AI- ఎనేబ ల్్ చాట్ బొ ట్  ను , 
ఉరాజ  అనే పేరుతో తన వినియోగదారులకు అంతరాయం లేని 
సవాయ-సవేా అనుభవం మరియ  ప్రశిలు/సమసాల 
వేగవంతమెనై ప్రిషాురం కోసం ఒక వదేికను అందిసుత ంది. 
భారతదశేంలో చమ రు మరియ  గాాస్ ప్రిశమీలో URJA 
అనేద ి మొదట ి చాట్ బాట్. BRCA యొకు 
అనుబంధ్  పరా జ కట  కింద URJA పరా రంభంచబడింది 
మరియ  ఇద ిప్రసుత తం 13 భాషలలో లభసుత ంది. 
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ADB మరియ  భారత ప్రభ తాం ఒప్ోందం 
కుదురుచకునాియి 
బ ంగ ళూరులో మటెరర  ర లైు న ట్ వర్ు ను విసతరించడానికి 
ఆసియన్ డెవలప మెంట్ బాాంక (ADB) మరయి  భారత 
ప్రభ తాం 500 మిలియన్ డాలరల రుణంపెై సంతకం చేశాయి, 
మొతతం 56 కిలోమీటరల పొ డవున ర ండు కొతత మటెరర  ల ైనల  
నిరాాణం కోసం ఈ ఒప్ోందం కుదురుచకుంద.ి ఈ పరా జ కట 
ర ండు కొతత  మెటరర  ల నైలను నిరిాసుత ంది, ఎకుువగా ఎలివేటెడ్, 
సెంటరల్ సిల్ు బో ర్్ మరయి  క ంపేగ డ అంతరాజ తీయ 
విమానాశయీం మధ్ా 30 సేటషనలతో అవుటర్ రింగ్ రోడ్ 
మరియ  నేషనల్ హ ైవే 44. 
 

RBI నియమించిన పాాన ల్ అరోన్ కో-ఆప్రవటివ్ 
బాాంకులకు 4 అంచెల నిరాాణానిి సూచిసుత ంది  
N.S.విశానాథన్ అధ్ాక్ష్తన RBI పాాన ల్ ను 
నియమించింది,ఇది అరోన్ కో-ఆప్రవటివ్ బాాంకుల కోసం 4 
అంచెల నిరాాణానిి సూచిసుత ంద;ి వారిక ి కనీస CRAR 
(కాాపటిల్ టు రిస్ు-వ యిటెడ్ అసటె్్ రవషియో) 9 శాతం 
నుంచి 15 శాతం వరకు మారవచుచ. రిజర్ా బాాంక 
నియమించిన కమిటీ డిపాజటలను బటిట  అరోన్ కోఆప్రవటివ్ 
బాాంకుల (UCB లు) కోసం నాలుగ  అంచలె నిరాాణానిి 
సూచించింద ి మరియ  వాట ి ప్రిమాణాల ఆధారంగా వారికి 
వేరవారు మరలధ్నం మరయి  నియంతరణ నిబంధ్నలను 
నిరవదశించింది. 
 

 

BharatPe P2P రుణ అనువరతనం '12% కలబ్ 'ను 
పరా రంభంచింద ి
BharatPe ఒక "12% కలబ్" యాప ని పరా రంభంచింది, ఇది 
వినియోగదారులకు పెటుట బడి పటెటడానికి మరియ  12 శాతం 
వారిిక వడడ్ని పొ ందడానిక ి లేదా అద ే స్ాా యిలో రుణం 
తీసుకోవడానికి అనుమత్రసుత ంది. BharatPe ఈ యాప 
మరియ  ల ండింగ్ అరవంజ్ మెంట్ కోసం LenDenClub 
(RBI- ఆమోదించిన NBFC) తో భాగస్ాామాం కలిగి ఉంది. 
వినియోగదారులు తమ పొ దుప్ు మొతాత నిి "12% కలబ్" 
యాప లో రుణం ఇవాడం దాారా ఎప్ుోడెైనా పెటుట బడి 
పెటటవచుచ. ఇద ికాకుండా, వినియోగదారులు 12 శాతం కలబ్ 
యాప లో 3 న లల కాలప్రిమిత్రతో రూ. 10 లక్ష్ల వరకు 
తనఖా  రహిత రుణాలను పొ ందవచుచ. 
 

RBI కార్్ చెలిలంప్ు టరకన ైజవషన్ సదుపాయానిి 
పొ డిగించింది  
2019 లో, మొబ ైల్ ఫో న్ లు మరియ  టాబ లట్ ల దాారా 
ఏదెైనా టరక న్ అభారానదారునికి (అంట,ే థర్్-పారరట యాప 
పొ ర వ ైడర్) కార్్ టరకన జైవషన్ సవేలను అందించడానికి RBI 
అధీకృత కార్్ చెలిలంప్ు న ట్ వర్ు లను అనుమత్రంచింది. 
ఇప్ుోడు RBI వినియోగదారుల ప్రికరాలు - లాాప టాప లు, 
డెస్ు టాప లు, ధ్రించగలిగవవి (చేత్ర గడియారాలు, బాాండ్ లు 
మొదల ైనవి), ఇంటర ిట్ ఆఫ్ థింగ్్ (IoT) ప్రకిరాలు 
మొదల ైన వాటిని చేరచడానిక ి టరకన ైజవషన్ ప్రధిిని 
విసతరించింది. 
 

టరకన ైజవషన్ అంట ేఏమిటి? 
టరకన ైజవషన్ అనదేి వాసతవ కారు్  వివరాలను "టరక న్" అనే 
ప్రతేాకమెనై ప్రతాామాియ కోడ్ తో భరరత చయేడానిి 
సూచిసుత ంద,ి ఇది కార్్, టరక న్ రిక ాసటర్ మరియ  ప్రకిరం 
కోసం ప్రతేా కంగా ఉంటుంద.ి 
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నిరాలా సవతారామన్ ప్బ్రల క సకెాట ర్ బాాంక సంసురణల 
ఎజ ండా(EASE 4.0) ను ఆవిషురించారు  
కవందర ఆరిాక మరియ  కారపోరవట్ వావహారాల మంత్రర నిరాలా 
సవతారామన్ 2021-22 కోసం ప్రభ తా రంగ బాాంకు (PSB) 
సంసురణల ఎజ ండా 'EASE 4.0' యొకు నాలువ 
ఎడిషన్ ను ఆవిషురించారు. EASE 4.0 యొకు ప్రధాన 
నేప్ధ్ాం-" Technology-enabled, simplified, and 
collaborative banking." EASE అంట ే Enhanced 
Access & Service Excellence (EASE). 
 

ఒప్పందాలు  
 

HDFC బాాంక మరియ  Paytm ఒప్ోందం 
కుదురుచకునాియి 

HDFC బాాంక మరియ  Paytm చెలిలంప్ు కోసం సులువ ైన 
ప్దిత్ర క  ై పాయింట్ ఆఫ్ సలే్ మెషిన్ లు మరియ  క డీిట్ 
ఉతోతుత లలో సమగీ ప్రిషాురాలను రూపొ ందించడానికి 
భాగస్ాామామయాాయి.  ఇందులో Paytm పో స్ట పయెిడ్ 
ఉంది, ఇద ి Buy Now Pay Later  (BNPL) స్ొ లూాషన్, 

ఈజీ EMI మరయి  ఫ్ెలకీ్ పే.  భాగస్ాామాానిక ి మరెుగ ైన 
స్ాార్ట హ్బ్ ప్రిషాురాలను మార ుట్ కి అందసిుత ంద.ి  HDFC 

బాాంక స్ాార్ట హ్బ్ స్ొ లూాషన్్ అనదేి వాాపారులకు వారి 
వాాపార అవసరాల చెలిలంప్ుల కోసం ఒక-స్ాట ప స్ొ లూాషన్ 
షాప ను అందించ ేఒక ఇంటిగవటీెడ్ పాల ట్ ఫాం. 
 

MyGov & UN ఉమెన్ "అమృత్ మహ్ో త్వ్-శీీ శకిత 
ఛాల ంజ్ 2021"ను  పరా రంభంచడానికి ఒప్ోందం 
కుదురుచకుంద ి

ఎలకాటో నిక్ మరియ  ఇనూరవాషన్ టకెాిలజీ మంత్రరతా 
శాఖకు చెందని MyGov మరయి  UN మహిళలు అమృత్ 
మహ్ో త్వ్ శీీ శకిత ఇననివషేన్ ఛాల ంజ్ 2021 ని 
పరా రంభంచడానికి చేతులు కలిపారు. మహిళా భదరత 
మరియ  స్ాధికారతకు సంబంధించిన మహిళా 

పారిశాీమికవతేతలు అభవృదిి  చసేిన స్ాంకవత్రక ప్రషిాురాలను 
పో ర త్హించడం ఈ సవాలు లక్ష్ాం.ఈ చపరవ 'నారి 
శశకితకరణ'ను పో ర త్హసిుత ంది మరియ  మహిళలు తమ 
ప్యరిత స్ామరాా ానిి స్ాధించడంలో సహాయప్డేందుకు 
స్ాధికారతనిసుత ంది.  
 

SAMRIDH కారాకీమానిి పరా రంభంచిన ఎలకాటో నిక్ & IT 

మంత్రరతా శాఖ 

ఎలకాటో నిక్ & ఇనూరవాషన్ టకెాిలజీ మంత్రరతా శాఖ "పోర డకట 
ఇననివషేన్, డెవలప మెంట్ అండ్ గోీ త్ (SAMRIDH) కోసం 
MeitY యొకు స్ాట ర్ట-అప యాకి్లరవటర్్" కారాకీమానిి 
పరా రంభంచింద.ి ఈ కారాకమీానిి కవందర మంత్రర శీీ అశిాని 
వ ైషావ్ పరా రంభంచారు. భారతీయ స్ాఫ్ట వేర్ ఉతోత్రత  స్ాట రటప లకు 
వారి ఉతోతుత లను మరెుగ ప్రచడానికి మరియ  వారి 
వాాపారానిి సుేల్ చయేడానికి పెటుట బడులను 
భదరప్రచడానికి అనుకూలమెైన వేదకిను సృషిటంచడం 
సమృద్ కారాకీమం లక్ష్ాం. 
 

జల శకిత మంత్రరతా శాఖ ‘సుజలం’ ప్రచారానిి పరా రంభంచింది 
జలశకిత మంత్రరతా శాఖ ‘సుజలం’ పేరుతో ‘100 రోజుల 
ప్రచారం’ పరా రంభంచింది. ఈ ప్రచారం మ రుగ నీటి 
నిరాహ్ణలో సహాయప్డుతుంది మరయి  కీమంగా, 1 

మిలియన్ స్ో క పటి్్ మరయి  ఇతర గవవీాటర్ నిరాహ్ణ 
కారాకలాపాల దాారా నీటి వనరులను ప్ునరుదిరించడానికి 
సహాయప్డుతుంది. ‘ఆజాద ి కా అమృత్ మహ్ో త్వ్’ 

వేడుకలోల  భాగంగా ఈ ప్రచారం ఆగసుట  25, 2021 న 
పరా రంభమెైంది. 
 

సుజలం ప్రచారంలో మరడు ప్రధాన అంశాలు : 
• 1 మిలియన్ స్ో క పటి్్ నిరాాణం; 

• మరుగ దొడల  ప్ునరిిరాాణం మరయి  
• కొతత  గృహాల కోసం మరుగ దొడల  నిరాాణం. 
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మెగా గవీటర్ మాలే అనుసంధాన పరా జ కట క ై భారత్ మరయి  
మాలీదవ్ దశేాలు ఒప్ోందం కుదురుచకునాియి. 
భారతదశేం మరియ  మాలీదవుల ప్రభ తాాలు మగెా గవీటర్ 
మేల్ కన కిటవిటీ పరా జ కట (GMCP) కోసం ఒప్ోందం 
కుదురుచకునాియి.  గవటీర్ మేల్ కన కిటవిట ీ పరా జ కట 
(GMCP) మాలీదవులలో అత్రపెదద  పౌర మౌలిక సదుపాయాల 
పరా జ కట. భారత ప్రభ తాం 400 మిలియన్ డాలరల క ీడటి్ ల ైన్ 
(ఎల్ఓసి) మరయి  100 మిలియన్ డాలరల గాీ ంట్ దాారా 
జఎంసిపి అమలుకు నిధ్ులు సమకూరుస్ోత ంది. USD 400 

మిలియన్ నియంతరణ రవఖను ఎక్ష్ పో ర్ట మరయి  
ఇంపో ర్ట  బాాంక ఆఫ్ ఇండయిా (ఎగిజమ బాాంక) దాారా 
అందించబడుతుంది. 
 

సమావేశజలు  
 

WEF యొకు ససెటటనబ ల్ డవెలప మెంట్ ఇంపాకట సమిాట్ 
2021 
వరల్్ ఎకనామిక ఫో రం వారిిక ససెటటనబ ల్ డవెలప మెంట్ 
ఇంపాకట సమిాట్ సపెెటంబర్ 20-23, 2021 న 
సిాటజరాల ండ్ లోని జ నీవాలో జరుగనుంది. ఈ సంవత్రం 
ఈవ ంట్, ఆరిాక వావసాలను ప్ునరుజీజవనం చేయడంపెై దృషిట 
స్ారించనుంద.ి ఐకారాజాసమిత్ర జనరల్ అసెంబ్రల , శిఖరాగీ 
సమావశేం "సమానమెైన, సమగీమెనై మరియ  సిారమెైన 
రికవరరని రూపొ ందించడం" అనే నపే్ధ్ాం కింద 
సమావశేమవుతుంద.ి  
 

సమావశేం నాలుగ  ప్రసోర ఆధారతి అంశాలపెై 
ప్రిశీలిసుత ంది.అవి... 
• ఆరిాక వావసాలను ప్ునరుదిరించడం 
• రికవరర దిశగా  అభవృదిి  చేయడం 
• వాతావరణ చరాలను పెంచడం 
• భవిషాతుత లో ఆహార వావసాలను రూపొ ందించడం 
 

అజత్ దరవల్ 11వ BRICS NSA వరుచవల్ సమావేశానికి 
అధ్ాక్ష్త వహించారు 
జాతీయ భదరతకు బాధ్ాత వహించ ేబ్రరక్ ఉనిత ప్రత్రనిధ్ుల 
11వ సమావశేం వీడియో కానూర ని్ంగ్ దాారా జరగింిది. 
2021 బ్రరక్ శిఖరాగీ సమావేశానికి భారతదేశం 
అధ్ాక్షురాలిగా ఉనిందున భారత జాతీయ భదరతా 
సలహాదారు అజత్ దరవల్ ఈ సమావశేానిక ి ఆత్రథాం 
ఇచాచరు. 15వ బ్రరక్ శిఖరాగ ీసమావశేం సెపెటంబర్ 2021 లో 
జరగనుంది. NSA యొకు BRICS  సమావేశం ఐదు దశేాల 
కు రాజకీయ- భదరత సహ్కారానిి బలోపేతం చయే డానికి 
ఒక వేదకిను అందించింద.ి 
 

మహిళా స్ాధకిారతపె ై G20 మంత్రరవరు సమావశేం ఇటలిలో 
జరిగింద ి
మహిళా స్ాధికారతపెై మొటటమొదట ి G20 మంత్రరవరు 
సమావశేం ఇటలీలోని శాంటా మార ురటిా లిగ ర్ లో జరగింిది. 
ఈ సమావేశం మిశమీ విధానంలో జరిగింది, అంటే ప్రజలు 
భౌత్రక విధానంలో మరియ  వీడియో కానూర న్్ దాారా 
కూడా పాలగు నాిరు. భారతదశేం తరప్ున  కవందర మహళిా & 
శిశు అభవృదిి  మంత్రర సాృత్ర ఇరానీ సమావశేంలో 
ప్రసంగించారు. ప్రసోర సహ్కారం దాారా లింగ మరయి  
మహిళా-కవందీరకృత సమసాలను ప్రషిురించడంలో 
భారతదశేం యొకు నిబదితను కవందరమంత్రర 
ప్ునరుదాఘ టించారు. 
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నియామకజలు 
 

ఇండియన్ బాాంక MD మరియ  CEO గా శాంత్ర లాల్ జ ైన్ 
శాంత్ర లాల్ జ ైన్ మరడు సంవత్రాల కాలానికి ఇండయిన్ 
బాాంక మేనజేంగ్ డెైర కటర్ మరయి  చీఫ్ ఎగిజకూాటివ్ 
ఆఫవసర్ గా నియమితులయాారు. అతను ప్దాజ చుండూరు 
స్ాా నంలో ఇండియన్ బాాంక ఎం.డి మరియ  సి.ఇ.ఒ గా 
నియమితులయాారు. అతను ప్రసుత తం బాాంక ఆఫ్ 
బరోడాలో ఎగిజకూాటివ్ డెరై కటర్ (ED). 
 

BARC ఇండయిా CEOగా నకుల్ చోపరా  
టెలివిజన్ ప్రావేక్ష్ణ ఏజ నీ్ బరా డ్ కాస్ట ఆడయిన్్ రరసెర్చ 
క ని్ల్ (Barc) నకుల్ చోపరా ను దాని ప్రధాన 
కారానిరాహ్ణాధికారిగా (CEO) 25 ఆగషుట  2021 నుండి 
అమలు చేసుత నిటుల  ప్రకటించింద.ి మాజీ CEO సునీల్ 
లులాల  ఒక వాాపారవతేతగా తన ఆశయానిి కొనస్ాగించడానికి 
రాజీనామా చశేారు. సునీల్ లులాల  తన వావస్ాా ప్క 
ఆశయాలను కొనస్ాగించడానిక ి CEO ప్దవికి రాజీనామా 
చేయాలని నిరాయించుకునిందున ఈ ప్రకటన వచిచంద.ి 
 

మణిప్యర్ గవరిర్ గా లా గణేషన్ నియమితులయాారు 
తమిళనాడుకు చెందని బ్రజ పి సవనియర్ నాయకుడు 
లా.గణేశన్ ఆగసుట  23, 2021 నుండి మణపి్యర్ కొతత  
గవరిర్ గా నియమితులయాారు. 2021 ఆగసుట  10 న 
నజాా హ ప్ుత లాల  ప్దవీ విరమణ చేసని తరాాత ఆ ప్దవి 
గణేశన్ బాధ్ాతలు చేప్టటనునాిరు. అప్ోట ి నుండి సకిిుం 
గవరిర్ గంగా ప్రస్ాద్ ఆ ప్దవికి అదనప్ు బాధ్ాతలు 
నిరాహిసుత నాిరు. 
 

సహ్కార మంత్రరతా శాఖలో సంయ కత కారాదరిిగా అభయ్ 
కుమార్ సింగ్ 
అభయ్ కుమార్ సింగ్ సహ్కార మంత్రరతా శాఖలో సంయ కత 
కారాదరిిగా నియమితులయాారు. దేశంలో సహ్కార 
ఉదామానిి బలోపతేం చసేే లక్ష్ాంతో ఈ మంత్రరతా శాఖ 

ఇటీవల ఏరోడింద.ి అభయ్ కుమార్ సింగ్ నియామకానికి 
ప్రధాని మోదీ నేతృతాంలోని కవబ్రన ట్ అపాయింట్ మెంట్ 
కమిటీ ఆమోదం తెలిపింద.ిబ్రహార్ కవడర్ యొకు 2004-
బాాచ్ ఇండయిన్ అడిానిసేట రటివ్ సరరాస్ (IAS) అధకిారి 
అయిన సింగ్, కొతతగా సృషిటంచిన పో స్ట కు ఏడళేల  పాటు 
సంయ కత మంత్రరతా శాఖలో జాయింట్ సెకటీరరగా 
నియమితులయాారు. 
 

HSBC India CEO గా హితేందర దవే నియామకానిి 
ఆమోదించిన RBI  
HSBC బాాంక (ఇండయిా) చీఫ్ ఎగిజకూాటవి్ ఆఫవసర్ 
(CEO) గా హితేందర దవ ేనియామకానిి రజిర్ా బాాంక ఆఫ్ 
ఇండియా (RBI) ఆమోదించింది. ఆగషుట  24, 2021 నుండి 
మరడు సంవత్రాల కాలానికి RBI ఆమోదం తెలిపంిది. 
జూన్ 2021 లో HSBC HSBC ఇండయిా చీఫ్ ఎగిజకూాటివ్ 
ఆఫవసర్ గా హతిేందర దవేను నియమించినటుల  ప్రకటించింద.ి 
 

అవజర్డు లు & గురి్తంప్ులు 
 

ఇండియన్ ఫిల్ా ఫసెిటవల్ ఆఫ్ మలె్ బో ర్ి అవారు్ లు 
విడుదల 
ఫాామిలీ మాాన్ 2 నటులు మననజ్ బాజ్ పయేి మరయి  
సమంత అకిునేని ఇండియన్ ఫిల్ా ఫెసిటవల్ ఆఫ్ మెల్ బో ర్ి 
అవారు్ ల తాజా విజవతలలో ఉనాిరు. IFFM 2021 
శుకీవారం వాసతవంగా వివిధ్ చలనచితర ప్రశిీమల నుండి 
ప్లువురు తారలు హాజరయాారు. ప్రఖాాత భారతీయ 
కళాకారులు షరజత్ సిరాుర్, అనురాగ్ కశాప, తాాగరాజన్ 
కుమారరాజా, శీీరామ రాఘవన్, రిచా చదాద , గ నీత్ మోంగా, 
ఒనిర్ మరయి  జూారర సభ ాలుగా ఉనాిరు. 
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ఇండియన్ ఫిల్ా ఫెసిటవల్ ఆఫ్ మెల్ బో ర్ి (IFFM) 2021 
విజవతల ప్యరిత జాబ్రతా : 
• ఉతతమ ఫవచర్ ఫిల్ా: సూరర  ైపొ టుర  
• ఉతతమ నటన ప్ురుషుడు (ఫవచర్): సూరా శివకుమార్ 

(సూరర ై పొ టుర ) 
• ఉతతమ నటన మహళి (ఫవచర్): విదాా బాలన్ (షరెిి) & 

గ రవప్రదమెైన నిమిషా సజయన్ (ద ి గవీట్ ఇండియన్ 
కిచెన్) 

• ఉతతమ దరికుడు: అనురాగ్ బసు (లుడర) & గ రవ 
ప్రస్ాత వన ప్ృథీా కొననూరు (పింకీ ఎలిల?) 

• ఉతతమ సరిరస్: మీరాజ ప్యర్ సవజన్ 2 
• సిరరస్ లో ఉతతమ నట:ి సమంత అకిునేని (ద ి ఫాామిలీ 

మాాన్ 2) 
• సిరరస్ లో ఉతతమ నటుడు: మననజ్ బాజ్ పేయి (ది 

ఫాామిలీ మాాన్ 2) 
• ఈకాాలిటీ ఇన్ సనిిమా(షార్ట ఫిల్ా): షవర్ ఖయరాా 
• ఈకాాలిట ీ ఇన్ సినిమా అవారు్  (ఫవచర్ ఫిల్ా): ద ి గవటీ్ 

ఇండియన్ కిచనె్ 
• ఉతతమ ఇండడ ఫలి్ా: ఫెైర్ ఇన్ ది ప్రాతాలు 
• డెైవరి్ట ిఇన్ సినిమా అవారు్  : ప్ంకజ్ త్రరపాఠి 
• డిసట రప్టర్ అవారు్ : సనల్ కుమార్ శశిధ్రన్. 
• ఉతతమ డాకుామెంటరర ఫలి్ా: షట్ అప స్ో నా 
 

 

EASE సంసురణల సూచిక అవారు్  2021 ప్రకటించబడంిది 
కవందర ఆరిాక మరియ  కారపోరవట్ వావహారాల మంత్రర నిరాలా 
సవతారామన్ EASE 3.0 అవారు్ లను ప్రకటించారు. సేటట్ 
బాాంక ఆఫ్ ఇండియా EASE సంసురణల సూచిక అవారు్  
2021 (EASE 3.0 అవారు్ లు) యొకు మొతతం విజవత. 
బాాంక ఆఫ్ బరోడా ర ండవ స్ాా నంలో మరియ  యరనియన్ 
బాాంక ఆఫ్ ఇండయిా మరడవ స్ాా నంలో ఉనాియి. 
బరస్ ల ైన్ ప్నితీరు నుండ ి ఉతతమ మెరుగ దల కొరకు 
ఇండియన్ బాాంక అవారు్  గ లుచుకుంది. SBI, BoB, 
యరనియన్ బాాంక ఆఫ్ ఇండయిా, ప్ంజాబ్ నషేనల్ 
బాాంక మరయి  క నరా బాాంక PSB సంసురణల అజ ండా 
EASE 3.0 యొకు విభని అంశాలలో అతుానిత 
ప్ురస్ాురాలను గ లుచుకునాియి. 
వివిధ్ థీమ లకు అవారు్ లు ఉనాియి మరయి  ఈ థమీ ల 
విజవతలు కిీంద ఇవాబడా్ యి: 
 

S.No Theme Winner 

1. 
Smart Lending for 
Aspiring India 

Bank of Baroda 

2. 
Tech-enabled ease of 
Banking 

SBI 

 3. 
Institutionalised 
Prudent Banking 

Bank of Baroda 

4. 
Governance and 
Outcome centric HR 

Union Bank of India 

5. 
Deepening FI and 
Customer Protection 

Union Bank of India 

 

ప్ధ్కజలు  
 

దేశంలోనే అత్ర ఎతెతతన ఔషధ్ ఉదాానవనం ఉతతరాఖండరల  
పరా రంభం అయింది. 
ఉతతరాఖండ్ లోని చమోలి జలాల లోని మన గాీ మంలో 
భారతదశేంలోని అతాంత ఎతుత లో ఉని మరలికా 
ఉదాానవనం పరా రంభంచబడింది. హ రోల్ పార్ు 11,000 
అడుగ ల ఎతుత లో ఉంది మరియ  ఇది ఇండర-చెైనా 
సరిహ్దుద కు దగురగా ఉంది. చమోలీలో చెనైా సరహి్దుద లో 
ఉని చివరి భారతీయ గాీ మం మన మరియ  బదీరనాథ్ 
ఆలయం ప్రకున ే ఉంద.ి హ రోల్ పారుులో హమిాలయ 
పరా ంతంలో అధకి ఎతుత లో ఉని ఆల ైోన్ పరా ంతాలోల  దాదాప్ు 
40 జాతులు ఉనాియి. 
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జతేందర సింగ్ "య కతధార" పో రటల్ ను పరా రంభంచారు 
రిమోట్ సెని్ంగ్ మరియ  GIS- ఆధారిత సమాచారానిి 
ఉప్యోగించి కొతత MGNREGA ఆసుత ల ప్రణాళికను 
పరా రంభంచడానిక ి సెనై్్ అండ్ టకెాిలజీ మంత్రరతా శాఖ 
సహాయ మంత్రర (సాతంతర ఛార్జ), 'జతేందర సింగ్' , 
"య కతధార" పేరుతో కొతత  జయోసేోషియల్ పాల నింగ్ 
పో రటల్ ను పరా రంభంచారు. ఈ పో రటల్ ను ఇస్ో ర  మరయి  
గాీ మీణాభవృదిి  మంత్రరతా శాఖ సంయ కతంగా అభవృదిి  
చేశాయి. 
 

ఎనిికల సంఘం SVEEP కన్లేటషన్ వర్ు షాప ను 
నిరాహించినద ి
భారత ఎనిికల సంఘం (ECI) సిసటమాటిక ఓటర్ 
ఎడుాకవషన్ అండ్ ఎలకోట రల్ పారిటసపిేషన్ (SVEEP) 
కన్లేటషన్ వర్ు షాప ను నిరాహించింది. ఈ వర్ు షాప లో 
భాగంగా, ప్రధాన ఎనిికల కమిషనర్, సుశీల్ చందర, 
ఎనిికల కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ తో కలిస ి కొతత  
కారాకీమానిి ఆవిషురించారు. ర ండు రోజుల వర్ు షాప 
యొకు మ ఖా లక్ష్ాం రాషట ర SVEEP ప్రణాళికలను 
సమీక్షించడం, SVEEP యొకు మ ఖామెనై అంశాలపెై 
విసత ృతమెైన చరచలు నిరాహించడం మరియ  భవిషాతుత  
ఎనిికల కోసం సమగీ వయాహానిి రూపొ ందించడం. 
 

ర్జయంకులు & నివేదికలు  
 

2021 హ్ురున్ గోల బల్ 500 అతాంత విలువ నై కంపనెీల 
జాబ్రతా విడుదల 
హ్ురున్ గోల బల్ 500 అతాంత విలువ నై కంపెనీల జాబ్రతా 
2021 ప్రకారం ఆపిల్ ప్రప్ంచంలోనే అతాంత విలువ ైన 
కంపెనీ (USD 2,443 బ్రలియన్). ప్రప్ంచంలోని అగ ీ ఆరు 
విలువ నై కంపెనీలు ఆపిల్, మెైకోీస్ాఫ్ట , అమెజాన్, ఆలాూబ ట్, 
ఫేస్ బ క మరియ  టెన ్ంట్ . 
ప్రప్ంచవాాప్తంగా, 243 కంపనెీలతో US;తరువాత చెనైా 47, 
జపాన్ 30 తో మరడవ స్ాా నంలో ఉంది మరియ  UK 24 
తో నాలుగో స్ాా నంలో ఉంది. 12 కంపెనీలతో భారతదశేం 9వ 
స్ాా నంలో ఉంది. 
 

NITI ఆయోగ్  ఈశానా పరా ంత జలాల   సుసిారాభవుు దిద  లక్షయాల 
సూచీ నివేదకిను విడుదల చసేింది. 
NITI ఆయోగ్ మరయి  ఈశానా పరా ంత అభవృదిి  మంత్రరతా 
శాఖ ఈశానా పరా ంత జలాల  SDG సూచిక నివదేిక మరయి  
డాష్ బో ర్్ 2021–22, UNDP నుండ ి స్ాంకవత్రక మదదతుతో 
పరా రంభంచబడా్ యి. ఈ సూచిక నీత్ర ఆయోగ్ 
యొకు  ఇండియా SDG సూచికపెై ఆధారప్డి ఉంటుంద.ి 
 

NER జలాల  SDG ఇండెక్ అంటే ఏమిట?ి 
అరుణాచల్ ప్రదశే్, అస్ా్ం, మణిప్యర్, మేఘాలయ, 
మిజయరాం, నాగాలాండ్, సకిిుం మరియ  త్రరప్ురలోని 
ఎనిమిది రాషాట ర ల జలాల ల ప్నితీరును ఈ సూచిక  సుసిార 
అభవృదిి  లక్షయాల ఆధారంగా నిరవదశిసుత ంది, మరియ  దాని 
ఆధారంగా ఈ జలాల లకు రాాంకింగ్ ఇసుత ంది. NER జలాల  
SDG సూచిక ఈశానా పరా ంతంపె ై దృషిట  స్ారించడం దశేంలో 
ఇదే మొదటసి్ారి. 
 

సురక్షతి నగరాల సూచిక విడుదల  
ఎకనామిస్ట ఇంటెలిజ న్్ యరనిట్ (EIU) విడుదల చసేిన 
(సేఫ్ సిటసీ్ ఇండకె్)సురక్షతి నగరాల సూచిక 2021 లో 
డెనాార్ు రాజధాని కోపనె్ హాగన్ 60 ప్రప్ంచ నగరాలలో 
ప్రప్ంచంలోని అతాంత సురక్షతిమెనై నగరంగా పరేుపొ ందంిది. 
కోపనె్ హాగన్ 100 లో 82.4 పాయింటుల  స్ాధించింది, ప్టటణ 
భదరత స్ాా యిని కొలిచే EIU యొకు దెైావారిిక సూచిక 
యొకు నాలువ ఎడిషన్ లో అగీస్ాా నంలో నిలిచింది. యంగోన్ 
39.5 స్ో ురుతో, అతాలో సురక్షతిమెనై నగరంగా సూచిక 
దిగ వన ఉంది. 
 

భారత్ గ రించి: 
నూాఢిలీల, మ ంబ ై సూచీలో స్ాా నం సంపాదించాయి. 56.1 
స్ో ురుతో నూాఢిలీల 48వ స్ాా నంలో ఉండగా, మ ంబ ై 54.4 
స్ో ురుతో 50వ స్ాా నంలో ఉంది. 
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ప్రప్ంచంలోని టాప 10 సురక్షితమెైన నగరాలు 
• కోపనె్ హాగన్ 
• టొరంటర 
• సింగప్యర్ 
• సిడడి 
• టరకోా 
• ఆమ సటర్ డామ 
• వ లిలంగటన్ 
• హాంగ్ కాంగ్ 
• మెల్ బో ర్ి 
• స్ాట క హ్ో మ 
 

సేఫ్ సిటసీ్ ఇండకె్ 2021 గ రించి: 
EIU యొకు సేఫ్ సటిీస్ ఇండెక్ అనదేి ప్రప్ంచ ప్టటణ 
భదరతను కొలవడానిక ి అభవృదిి  చయేబడిన గోల బల్, పాలసవ 
బ ంచ్ మారిుంగ్ టయల్. ఇండకె్ మొదట 2015 లో 
విడుదల ైంద.ి 
 

కరీడా అంశజలు 
 

WAU20 ఛాంపియన్ షపి లో షెైలీ సింగ్ రజతం స్ాధించింది  
ప్రప్ంచ అథ్ెలటిక్ U20 ఛాంపియన్ షపి లో మహిళల లాంగ్ 
జంప లో రజత ప్తకానిి శ ైలీ సింగ్ స్ొ ంతం చసేుకుంది. 
ప్రప్ంచ అథ్ెలటిక్ U20 ఛాంపయిన్ షిప లో షెైలీ సింగ్ కు 
భారతదశేం యొకు మరడవ ప్తకం, 4x400 మీటరల రలిేలో 
మిక్ డ్ టీం కాంసాం మరియ  ప్ురుషుల 10,000 మీటరల 
రవస్ వాక లో అమిత్ ఖత్రర రజతం స్ాధించారు. ప్తక ప్టిటకలో 
భారతదశేం 21 వ స్ాా నంలో నిలిచింద.ి 
 

NBA ఛాంపియన్ షపి లో పాలగు ని మొదటి భారతీయ డు 
పిరనా్ాల్ సింగ్  

2021 NBA సమార్ లీగ్ తన జటుట  శాకీమంెటర 
కింగ్్(Sacramento Kings) క ైవసం చేసుకునిప్ుోడు, 
NBA టెైటిల్-విజవత జటుట లో భాగమెైన మొదటి 
భారతీయ డు పిరన్్ పాల్ సింగ్. 6 అడుగ ల -9 ఫారార్్ 
NBA ఛాంపియన్ షపి జాబ్రతాలో పాలగు ని మొదటి 

భారతీయ డగిా చరితర సృషిటంచాడు. బో సటన్ సెలిటక్ తో జరిగిన 
ఛాంపియన్ షపి గవమ లో కింగ్్ 100-67 విజయంతో 
టెైటిల్ ను స్ాధించారు. 
 

టరకోా పారాలింపిక్ లో భారతదశేప్ు ప్తాకానిి మోసే 
నూతన వాకితగా టకె చంద్  

మరియప్ోన్ తంగవేలు, 2016 రియో పారాలింపిక గవమ్ 
బంగారు ప్తక విజవత స్ాా నంలో ఆసయిా కీీడల సారా ప్తక 
విజవత టెక చంద్ పరా రంభోత్వ వేడుకలో భారతదేశప్ు కొతత  
ప్తాకదారగిా నియమితులయాారు. , “టరకోాకు 
వ ళలలటప్ుోడు, మరయిప్ోన్ విదేశీ ప్రయాణీకుడితో 
సనిిహతింగా మెలిగని కారణంగా covid పాజటివ్ అని 
పారలింపిక కమిటీ నివేదించినది. 
 

ప్ుసతకజలు & ర్చయితలు   
 

రరతు మీనన్ రాసిన ప్ుసతకం ‘అడరస్ బ క: ఎ ప్బ్రలషింగ్ 
మెమోయిర్ ఇన్ ది కోవిడ్ టెైమ’ 

రరతు మీనన్ రాసిన ప్ుసతకం- ‘అడరస్ బ క: ఎ ప్బ్రలషింగ్ 
మెమోయిర్ ఇన్ ది కోవిడ్ టెైమ’. 1983 లో భారతదశేప్ు 
మొటటమొదట ి ఫెమినిస్ట పెరస్ కోసం కాళీ ఫర్ ఉమనె్ ను 
స్ాా పించిన మీనన్, KfW యొకు అస్ో సయిిేట్ అయిన 
మహిళా అప్రిమిత వావస్ాా ప్క-డెైర కటర్. మారిచ 2020 
లాక ్ న్ పరా రంభమెైన కొనిి వారాల తరాాత, మీనన్ డెైరర 
రాయడం పరా రంభంచాడు. 
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విశాీమ బరడకేర్ రచించిన ప్ుసతకం 'Battlefield 

(య దదభరమి)' 
'Battlefield(య దదభరమి)' అనే ప్ుసతకానిి విశాీమ 
బ డేకర్ రచించారు, మరాఠర ఒరిజనల్ రణంగన్ నుండ ి జ రర ీ
పింటర అనువదించారు. ఈ ప్ుసతకం ర ండవ ప్రప్ంచ 
య దాి నికి మ ందు ఐరోపా నుండి పారపిో యిన భారతీయ 
ప్ురుషుడు మరయి  జరాన్-యరదు మహిళ మధ్ా 
షిప బో ర్్ పేరమ కథ. 
 

బో రయిా మజుందార్ & కుషన్ సరాుర్ రచించిన ప్ుసతకం - 
"మిషన్ డామినషేన్: యాన్ అనిూనిశరడ్ క ాస్ట"  
బో రయిా మజుందార్ & కుషన్ సరాుర్ రచించిన "Mission 

Domination: An Unfinished Quest(మిషన్ 
డామినషేన్: యాన్ అనిూనిశరడ్ క ాస్ట)" అనే కొతత  ప్ుసతకానిి 
సెైమన్ & షసటర్ ప్బ్రలషర్ ఇండయిా పెైవైేట్ లిమిటెడ్ 
ప్రచురించారు. రిషబ్ ప్ంత్, రోహతి్ శరా, శుభమన్ గిల్, 

ఆర్. అశిాన్, చేతశేార్ ప్ుజారా వంట ి అనకే భారతీయ 
కిీక టరల జీవిత సంఘటనల చిని కథ గ రించి ఈ ప్ుసతకంలో 
వివరించబడుతుంది. 
 

K J అలోూన్్ రచించిన ప్ుసతకం - ‘యాకి్లరవటింగ్ 
ఇండియా : 7 ఇయర్్ ఆఫ్ మోడడ గవరిమెంట్’  

ప్రధాన మంత్రర నరవందర మోదీ, మాజీ కవందర మంత్రర క జ  
అలోూన్ దాారా ‘యాకి్లరవటింగ్ ఇండయిా: 7 ఇయర్్ ఆఫ్ 
మోడడ గవరిమెంట్’ అనే ప్ుసతకానిి అందుకునాిరు. 
మిసటర్ అలోూన్్ రాసిన ఈ ప్ుసతకం లో భారతదశే సంసురణ 
ప్రయాణం యొకు అనిి రంగాల గ రించి వివరించబడంిది. 
K J అలోూన్్ సంసుృత్ర మరియ  ప్రాాటక శాఖ మాజీ 
మంత్రర (ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ), 3 సెపెటంబర్ 2017 నుండ ిమే 
2019 వరకు కారాాలయంలో ఉనాిరు. 
 

ర్క్షణ ర్ంగ వజర్తలు  
 

5వ భారతదశేం-కజకిస్ాత న్ ఉమాడి శిక్ష్ణా వాాయామం 

"KAZIND-21" 

ఇండర-కజకిస్ాత న్ జాయింట్ టెైైనింగ్ వాాయామం యొకు 5వ 
ఎడిషన్, "KAZIND-21" ఆగసుట  30 నుండి సపెెటంబర్ 11, 

2021 వరకు, కజకసి్ాత ననల ని ఐషా బ్రబ్రలోని టెైైనింగ్ ననడ్ లో 
జరుగనుంది. ఉమాడి శిక్ష్ణ వాాయామం భారతదేశం 
మరియ  కజకిస్ాత న్ సెైనాాల మధ్ా దెైాపాక్షకి సంబంధాలను 
పెంచుతుంద.ి ఐకారాజాసమిత్ర ఆదశేాల మరేకు ప్రాత, 

గాీ మీణ పరా ంతాలోల  క ంటర్ త్రరుగ బాటు వాత్రరవక/ ఉగవీాద 
వాత్రరవక కారాకలాపాల కోసం భారత & కజకిస్ాత న్ స్ాయ ధ్ 
దళాలకు శిక్ష్ణ ఇవాడానికి ఈ వాాయామం ఒక వేదకి. 
 

‘ARMY 2021’ మాస్ో ులో నిరాహించబడింద ి

ఇంటరవి షనల్ మిలిటరర అండ్ టకెిికల్ ఫో రం ‘ARMY 

2021’ ఆగసుట  22 నుండి 28, 2021 వరకు రషాాలోని 
మాస్ో ులో పాటిరయాట్ ఎక్ పో , కుబ్రంకా ఎయిర్ బరస్ 
మరియ  అలబ్రనన సెనైిక శిక్ష్ణా మెైదానాలోల  
నిరాహించబడింది. ARMY 2021 అనేది వారిిక 
అంతరాజ తీయ సెైనిక-స్ాంకవత్రక ఫో రం యొకు 7వ ఎడషిన్. 
 

“Shared Destiny-2021” సెైనిక వినాాస్ాలు 
నిరాహించనుని చెనైా, మంగోలియా, థాయిలాండ్ మరయి  
పాకిస్ాత న్ దశేాలు 
చెైనా, పాకిస్ాత న్, మంగోలియా మరయి  థాయ్ లాండ్ దశేాల 
స్ాయ ధ్ దళాలు "షేర్్ డసెిటనీ -2021" అనే బహ్ుళజాత్ర 
శాంత్ర ప్రిరక్ష్ణలో పాలగు ంటాయి. సెపెటంబర్ 2021 న లలో 
చెైనాలో ఈ వాాయామం జరుగ తుంద.ి హ నాన్ యొకు 
కాాషాన్ క ంటీలోని PLA యొకు సంయ కత-ఆయ ధ్ 
వయాహాతాక శిక్ష్ణా స్ాా వరంలో నాలుగ  దేశాలు మొదటి 
బహ్ుళజాత్ర శాంత్ర ప్రరిక్ష్ణ ప్రతాక్ష్ వాాయామం "షేర్్ 
డెసిటనీ -2021" లో పాలగు ంటాయి. 
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NSG కమాండరలు 'Gandiv' ఉగీవాద వాత్రరవక డిరల్ ను 
నిరాహించారు 
వారం రోజుల పాటు జరిగవ ‘గాంధవీ్’ వారిిక వాాయామం 
యొకు మరడవ ఎడషిన్  NSG దాారా ఆగసుట  22 నుండి 
పరా రంభంచబడింద ి మరయి  ఇద ి ఆగసుట  28 వరకు 
కొనస్ాగ తుంద.ి ఉతతర ప్రదశే్, మధ్ాప్రదశే్, గ జరాత్ 
మరియ  జాతీయ రాజధాని పరా ంతంలో బహ్ుళ నగరాలు 
దీనిక ిఆత్రథామిసుత నాియి . తీవరవాద నిరోధ్క దళం నషేనల్ 
సెకూారిట ీ గార్్ (NSG) నిరాహసిుత ని జాతీయ మాక 
వాాయామంలో భాగంగా సమకాలీకరించబడిన కమాండర  
డిరల్ లు దాని ప్రత్రసోందన సమయం మరయి  బందీ 
మరియ  హ ైజాక లాంటి ప్రిసిాతులకు ప్రత్రసోందనను తనిఖీ 
చేస్ాత యి. మహాభారతంలో అరుజ నుడ ివిలుల  పరేు గాండడవ్. 
 

విజాా నం & సజంకేతికత  
 

ఐఐటి మదరా స్ భారతదేశప్ు మొటటమొదటి సాదేశీ మోటారు 
చకాీ ల కురరచ 'నియోబో ల్ట ' ను అభవృదిి  చసేింద ి

ఐఐట ి మదరా స్ భారతదశేంలో మొటటమొదట ి సాదేశీ 
మోటర జ్ై్ వీల్ చెరై్ వాహ్నానిి ‘నియోబో ల్ట ’ పేరుతో అభవృదిి  
చేసింది, దనీిని రోడలపెై మాతరమ ే కాకుండా అసమాన 
భరభాగాలోల  కూడా ఉప్యోగించవచుచ. ఇది గరిషటంగా 25 

కి.మీ. ప్రిశోధ్కులు లోకోమోటర్ వ కైలాాలుని వాకుత ల 
కోసం ప్నిచసేే సంసాలు మరియ  ఆసుప్తుర లతో విసత ృతంగా 
సహ్కరించారు మరియ  వార ి అనుభవాలలో కారకం 
మరియ  సిారమెైన డజి ైన్ సరుద బాటుల  చేసని తరాాత 
ఉతోతుత లను నిరిాంచారు. 
 

ముఖ్యమ ైన తేదీలు 
 

అంతరాజ తీయ ఉగవీాద బాధితుల నివాళి మరయి  
ప్ునఃచరణ దనినత్వం 

ఐకారాజాసమిత్ర ప్రత్ర సంవత్రం ఆగసుట  21వ తదేీని 
అంతరాజ తీయ ఉగవీాద బాధితుల నివాళి మరయి  
ప్ునఃచరణ దిననత్వం ను జరుప్ుకుంటుంది. ఉగీవాదుల 

దాడుల కారణంగా ప్రప్ంచవాాప్తంగా దాడ ి చేయబడిన, 

గాయప్డిన లేదా పరా ణాలు కోలోోయిన వాకుత లకు నివాళి 
అరిోంచడానికి ఈ రోజును జరుప్ుకుంటారు. ఈ సంవత్రం 
3వ స్ాారక దిననత్వం. 
 

ప్రప్ంచ వృదుద ల దిననత్వం : 21 ఆగసుట  

ప్రప్ంచ వృదుద ల దనినత్వం(ప్రప్ంచ సవనియర్ సటిిజన్ డే) 
ప్రప్ంచవాాప్తంగా ప్రత్ర సంవత్రం ఆగసుట  21 న 
జరుప్ుకుంటారు. వృదుి లను ప్రభావితం చసే ే సమసాల 
గ రించి అవగాహ్న పెంచడానికి మరియ  సవనియర్ లకు 
మదదతు, గ రవం మరయి  ప్రశంసలు మరియ  వారి 
విజయాలను గ రితంచడం వంటి వాటి గ రించి అవగాహ్న 
పెంచడానికి ఈ రోజు జరుప్ుకుంటారు. 
 

సంసుృత వారోత్వాలను జరుప్ుకుంటుని భారత్ 

2021 లో, భారతదశేం పరా చీన భాష యొకు పరా మ ఖాతను 
పో ర త్హించడానికి, పరా చురాం పొ ందడానికి మరయి  
ఆదరించడానికి ఆగసుట  19 నుండి ఆగషుట  25, 2021 వరకు 
సంసుృత వారోత్వాలను పాటిస్ోత ంద.ి 2021 లో, సంసుృత 
దిననత్వం ఆగషుట  22, 2021 న జరుప్ుకుంటారు. ఈ 
రోజును శాీవణ మాస పౌరామి రోజున జరుప్ుకుంటారు, ఇది 
ప్రత్ర సంవత్రం రక్షయ బంధ్న్ సందరాభనిి కూడా 
సూచిసుత ంద.ి ప్రప్ంచ సంసుృత దనినత్వానిి భారత 
ప్రభ తాం 1969 లో రక్షయ బంధ్న్ సందరభంగా ప్రకటించింది. 
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అంతరాజ తీయ భానిసతా నిరూాలనా దనిం 

ఐకారాజాసమిత్ర ప్రత్ర సంవత్రం ఆగసుట  23 ని "బానిస 
వాణిజాం మరియ  దాని నిరూాలన కోసం అంతరాజ తీయ 
దిననత్వం" గా జరుప్ుకుంటుంది. బానిస వాాపారానికి 
గ ర ైన ప్రజల జాా ప్కారాం  ఈ రోజును జరుప్ుకుంటారు. 
1791 లో సయెింట్-డొమింగరాలో బానిసతాం మరయి  
అమానవీకరణ మ గింప్ుకు త్రరుగ బాటు చేస ి మారుం 
సుగమం చేసని ప్ురుషులు మరయి  మహిళల జాా ప్కశకితని 
గ రవించ ేరోజు ఇది. 
 

అంతరాజ తీయ సంసుృత భాష దనినత్వం 

ప్రప్ంచ సంసుృత దనినత్వం, (సంసుృత దవిస్ అని కూడా 
పిలుస్ాత రు), ప్రత్ర సంవత్రం శాీవణప్యరిామ నాడు 
జరుప్ుకుంటారు, ఇద ిహిందూ కాాల ండర్ లో శాీవణ మాసం 
ప్యరిామ రోజు, దీనిని రక్షయ బంధ్న్ అని కూడా అంటారు. 
2021 లో, ఈ రోజు ఆగసుట  22, 2021 న జరుప్ుకుంటారు. 
 

ప్రప్ంచ నీట ివారోత్వాలు  
వరల్్ వాటర్ వీక అనేద ి ప్రప్ంచ నీట ి సమసాలు మరయి  
అంతరాజ తీయ అభవృదిికి సంబంధించిన ఆందరళనలను 
ప్రిషురించడానికి 1991 నుండి స్ాట కోో మ ఇంటరవిషనల్ 
వాటర్ ఇనిసిటటయాట్ (SIWI) దాారా నిరాహించే వారిిక 
కారాకీమం. వరల్్ వాటర్ వీక 2021 ఆగసుట  23-27 వరకు 
ప్యరితగా డజిటల్ ఫారాాట్ లో నిరాహించబడుతుంద.ి వరల్్ 
వాటర్ వీక 2021 యొకు నేప్ధ్ాం 'రలియన్్ ఫాసటరింగ్'. 

 

ఇతర్ వజర్తలు 
 

మొదట ి తేలియాడే స్ో లార్ PV పరా జ కట అంధ్రప్రదేశ్ రాషట రంలో 
పరా రంభం అయింది. 
NTPC భారతదశేంలోని విశాఖప్టింలోని సింహాదిర థరాల్ 
సేటషన్ రజిరాాయర్ పె ైభారతదేశంలోనే 25MW ప్వర్ కలిగిన 
అత్ర పదెద  ఫ్ోల టింగ్ స్ో లార్ PV పరా జ కట ను పరా రంభంచింది. 
ఫ్ెల కి్బ్రల జైవషన్ ప్థకం కింద ఏరాోటు చసేిన మొదట ిస్ో లార్ 

పరా జ కట కూడా ఇదే. ఈ ప్థకానిి భారత ప్రభ తాం 2018 లో 
ననటఫిె ైచసేింది. NTPC కూడా సింహాదిరలో పెలైట్ పరా త్రప్దికన 
హ ైడరరజన్ ఆధారిత మెకైోీ గిడీ్ వావసాను ఏరాోటు చయేాలని 
యోచిస్ోత ంది. 
 

ఫ్ోల టింగ్ స్ో లార్ పివి పరా జ కట గ రించి: 
NTPC యొకు ఫ్ోల టింగ్ స్ో లార్ ఇన్ స్ాట లేషన్,  సింహాదిర 
రిజరాాయర్ ఉప్రతిలం మీద  75 ఎకరాల విసవత రాం కలిగి 
ఉంది. ఇది 7,000 గృహాలను వ లుతురునివాడానికి లక్ష్కు 
పెైగా స్ో లార్ PV మాడూాల్్ నుండి శకితని ఉతోత్రత  చేసుత ంది. 
ఈ పరా జ కట ఏటా 46,000 టనుిల CO2 ఉదాు రాలను 
మరియ  1,364 మిలియన్ లీటరల నీటనిి ఆదా చేసుత ంద,ి ఇది 
ఒక సంవత్రంలో 6,700 గృహాల విదుాత్  అవసరాలను 
తీరచడానిక ిసరపిో తుంది. 
 

దేశ్ కవ మెంటర్్ కారాకీమం కోసం స్ో నూ సూద్ బరా ండ్ 
అంబాసిడర్ గా వావహ్రించనునాిరు 
ఢిలీల ప్రభ తా ‘దశే్ కవ మెంటర్్’ కారాకీమానిక ి బాలీవుడ్ 
నటుడు స్ో నూసూద్ బరా ండ్ అంబాసడిర్ గా ఉంటారని ఢిలీల 
మ ఖామంత్రర అరవింద్ కవజీరవాల్ ప్రకటించారు. ఈ 
కారాకీమానిి తారలో ఢిలీల ప్రభ తాం పరా రంభసుత ంది.  
 

మర్ణ వజర్తలు 
 

UP మాజీ మ ఖామంత్రర కళాాణ్ సింగ్ మరణించారు 
ఉతతర ప్రదశే్ మాజీ మ ఖామంత్రర కళాాణ్ సింగ్ 
కనుిమరశారు. అతను ర ండుస్ారుల  ఉతతర ప్రదశే్ సిఎంగా 
ప్నిచశేాడు - జూన్ 1991 నుండ ిడసిెంబర్ 1992 మరయి  
సెపెటంబర్ 1997 నుండి నవంబర్ 1999 వరకు మరయి  
బాబ్రర మసవదు కూలిచవేత సమయంలో య పి 
మ ఖామంత్రరగా ఉనాిరు. అతను ర ండుస్ారుల  పారలమంెటు 
సభ ాడు మరయి  రాజస్ాా న్ మరియ  హమిాచల్ ప్రదేశ్ 
మాజీ గవరిర్ గా కూడా ప్నిచేస్ారు. 
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ప్రమ ఖ అథ్ెలటిక్ కోచ్ ఓం నంబ్రయార్ మరణించారు 

ప్ల ల టయర ి అమాాయి పిట ి ఉషని ఆసియా గోల ్ న్ గర్ల గా 
మారిచన వాకిత O.M. నంబ్రయార్ మరణించారు. 

భారతదశేంలోని అతాంత ప్రసదిి కోచ్ లలో ఒకర ైన నంబ్రయార్ 
1976 లో అత్ర చిని వయసు్లో ఉషను గ రితంచారు 

మరియ  వ ంటన ే కనూిర్ స్ో ోర్ట్  డివిజన్ లో ఆమెకు 

కోచింగ్ ఇవాడం పరా రంభంచారు. అతని మారుదరికతాంలో, 
ఉష ఆసయిా స్ాా యిలో ప్తకాలు స్ాధించడం 

పరా రంభంచింద.ి 
 

మాజీ జాతీయ  ఫుట్ బాల్ కోచ్ SS హ్కీమ మరణించారు 

భారత మాజీ ఫుట్ బాల్ కీీడాకారుడు మరయి  1960 రోమ 
ఒలింపిక్ లో ఆడని చివరి జాతీయ జటుట  సభ ాడు సయాద్ 

షాహిద్ హ్కీమ కనుిమరశారు. హ్కమీ 'స్ాబ్', అతను ఈ 
ఆటలో  ప్రసదిుి డు, అతని వయసు్ 82 సంవత్రాల 

జీవితకాలంలో, భారతదశేం తరప్ున ఫుట్ బాల్ తో తన ఐదు 
దశాబాద లకు పెైగా అనుబంధ్ంలో, దరరణాచారా అవారు్  గహీ త 

కూడా.  హ్కమీ 1982 లో ఢిలీలలో జరగిిన ఆసయిా కీడీల 
సమయంలో దివంగత పకి  బ నరరజకి సహాయక కోచ్ గా కూడా 

ప్నిచశేారు. 
 

 

ప్రమ ఖ భారతీయ ఒలింపకి ఫుట్ బాలార్ 
చందరశరఖర్  మరణించారు 
మాజీ భారత ఫుట్ బాల్ కీీడాకారుడు ఓ చందరశరఖరన్, తన 
స్ొ ంత రాషట రం కవరళలో ఒలింపయిన్ చందరశరఖరన్ గా ప్రసిదిి  
చెందారు. డిఫెండర్ గా ఆడిన చందరశరఖరన్ 1960 రోమ 
ఒలింపిక్ లో భారత్ తరప్ున చివరిస్ారిగా దేశ ఫుట్ బాల్  
జటుట లో పాలగు నాిడు. 
 

ముఖ్యమ ైన సజర టిక్ అంశజలు 
• ఇండియన్ బాాంక ప్రధాన కారాాలయం: చెన ైి ; 
• ఇండియన్ బాాంక స్ాా పించబడింది: 1907. 
• నేషనల్ పేమెంట్్ కారపోరవషన్ ఆఫ్ ఇండయిా MD & 

CEO: దిలీప అసేో . 
• నేషనల్ పేమెంట్్ కారపోరవషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రధాన 

కారాాలయం: మ ంబ ై. 
• నేషనల్ పేమెంట్్ కారపోరవషన్ ఆఫ్ ఇండయిా 

స్ాా పించబడింద:ి 2008. 
• కోటక మహ ందరా  బాాంక ఏరాోటు: 2003; 
• కోటక మహ ందరా  బాాంక ప్రధాన కారాాలయం: మ ంబ ై, 

మహారాషట ర; 
• కోటక మహ ందరా  బాాంక MD & CEO: ఉదయ్ కోటక. 
• మలేషయిా రాజధాని: క లాలంప్యర్. 
• మలేషయిా కర నీ్: మలేషయిా రింగిట్. 
• సెంటరల్ విజల న్్ కమిషన్ ఏరోడింద:ి ఫబిరవరి 1964. 
• సెంటరల్ విజల న్్ కమిషన్ ప్రధాన కారాాలయం: 

నూాఢిలీల. 
• భారత్ పెటరర లియం కారపోరవషన్ లిమిటడె్ యొకు CMD: 

అరుణ్ కుమార్ సింగ్; 
• భారత్ పటెరర లియం కారపోరవషన్ లిమిటెడ్ ప్రధాన 

కారాాలయం: మ ంబ ై; 
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• భారత్ పటెరర లియం కారపోరవషన్ లిమిటడె్ స్ాా పించబడింద:ి 
1952. 

• NTPC ఛెైరాన్ మరయి  మేనజేంగ్ డెైర కటర్: శీీ గ రుదపీ 
సింగ్. 

• NTPC స్ాా పించబడింద:ి 1975. 
• NTPC ప్రధాన కారాాలయం: నూాఢిలీల, భారతదేశం. 
• సవాడన్ రాజధాని - స్ాట క హ్ో మ 
• సవాడన్ యొకు అధకిారిక కర నీ్ - కోీనా 
• సవాడన్ ప్రసుత త ప్రధాని - సవటఫన్ లోఫ్ వ న్ 
• HDFC బాాంక ప్రధాన కారాాలయం: మ ంబ ై, 

మహారాషట ర; 
• HDFC బాాంక MD మరియ  CEO: శశిధ్ర్ జగదీషన్; 
• ADB అధ్ాక్షుడు: మసతు్గ  అసకవా; 
• ADB ప్రధాన కారాాలయం: మనీలా, ఫిలిపవో న్్. 
• కవందర సహ్కార మంత్రర : అమిత్ షా. 
• UAE రాజధాని: అబ దాబ్ర; 
• UAE కర నీ్: య న టైెడ్ అరబ్ ఎమిరవట్్ దిరాో మ; 
• UAE అధ్ాక్షుడు: ఖలీఫా బ్రన్ జాయిెద్ అల్ నహాాన్ 

• యరనివర్ల్ పో సటల్ యరనియన్ ప్రధాన కారాాలయం: 
బ ర్ి, సిాటజరాల ండ్. 

• యరనివర్ల్ పో సటల్ యరనియన్ స్ాా పించబడింద:ి 9 
అకోట బర్ 1874. 

• యరనివర్ల్ పో సటల్ యరనియన్ డెైర కటర్ జనరల్; 
మసహికో మటెెకో. 

• ఎనిికల కమిషన్ ఏరాోటు: 25 జనవరి 1950. 
• ఎనిికల సంఘం ప్రధాన కారాాలయం: నూాఢిలీల. 
• ఎనిికల కమిషన్ మొదట ి కారానిరాాహ్కుడు: 

సుకుమార్ సేన్. 
 

 

 

 
మీ ఉదయ యగప్రయతనంలల మీర్డ వేసే ప్రతి అడుగులల మేము మీకు తోడుగజ ఉంట్ము. 

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

APPSC , TSPSC గరీ ప్-1, గరీ ప్-2 , గరీ ప్-3 , గరీ ప్-4 మరి్యు  SI , కజనిసేరబుల్ 
ప్రీ్క్షలకు సంబంధించిన ఆన్లో న్ మరి్యు offline కజో సులు, సరడీ మ టీరి్యల్ , Mock Tests , 

e-Books అనిన ఒకే చోట ప ందవచుు . 
----------******--------- 

Adda247 APP లల unlimited క ిజ్ లు మరి్యు mock tests ప్ూరి్తగజ ఉచితంగజ 

ప్రయతినంచవచుు. 
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