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19 పతకాలతో టోకయో పారలింపిక్స్ లో 24 వ స్ాా నింలో నిలచిన భారత్ 
 

 
 

టోక్యో పారాలింపకి్స్ 2020 లో భారతదశేిం తమ ప్రచారాన్ని 
ప్ూరతి చసేి, అతోధకి స్వరాా లతో 19 ప్తక్ాలు సాధిించింది, 
ఇిందులో ఐదు స్వరాిం, ఎన్నమిది రజతాలు మరతయు ఆరు 
క్ాింసాోలు ఉన్ాియి. పారాలింపకి్స క్రడీల సిింగతల్ ఎడిషన లో 
ఇది భారతదేశాన్నక్ి అతయోతిమ ప్రదరశన. మొతిిం 162 
దేశాలలో మొతిిం ప్తక్ాల జాబితాలో భారతదేశిం 24 వ 
సాా నింలో ఉింది. 
 

భారతీయ జ ిండా ఆవిష్కరతలు: 
• టోక్యో పారాలింపిక్స్ పరా రింభ వేడుకలో జావెలన తరోయర్ 

టేక్స చింద్ జ ిండా ఆవిషకరిగా ఉన్ాిరు. 
• ముగతింప్ు వడేుకలో షూటర్ అవన్న లేఖరా భారతదశేిం 

యొకక జ ిండా ఆవిషకరిగా ఉన్ాిరు. 
 

పారాలింపిక్స్ 2020 లో భారతదశేిం: 
• టోక్యో పారాలింపకి్స్ లో 9 మింది క్రీడా విభాగాలలో పో టీ 

ప్డటాన్నక్ి భారతదేశిం ఇప్పటివరకు అతిపెదద  54 మింది 
పారా అథ్లె టెను ప్ింపిింది. 

• దీన్నక్ి ముిందు, 1968 లో పారాలింపిక్స్ లో మొదటిసారత 
కన్నపిించనప్పట ినుిండ ి2016 రతయో వరకు మొతిిం 12 
పారాలింపిక్స్ ప్తక్ాలను భారత్ గ లుచుకుింది. 

• పారాలింపిక్స్ 2020 యొకక భారతీయ న్ేప్ధ్ో గీతిం "కర్ 
దే కమల్ తయ". ఈ పాటకు స్వరకరి మరతయు గాయకుడు 
స్ింజీవ్ సిింగ్, లక్యికు చలిందిన దవిాోింగ్ క్ికీ్ ట్ పలెయర్. 

టోకయో పారాలింపిక్స్ 2020 లో భారత పతక విజేతల జాబితా:  
 

స్వరాా లు: 
అథ్లెటకి్స్: స్ుమిత్ ఆింటిల్ (పురుష్ుల జావెలన్ తోో ) 
బ్ాోడిమింటన: పోమోద్ భగత్ (పురుష్ుల సిింగిల్్) 

బ్ాోడిమింటన: కృషా్ నగర్ (పురుష్ుల సిింగిల్్) 

షూటిింగ్: మనీష్ నరావల్ (50 మీటరల పిస్టల్) 
షూటిింగ్: అవని లేఖారా (మహిళల 10 మీటరల ఎయిర్ ర ైఫిల్ 
స్ాట ిండ ింగ్) 

 

రజతాలు: 
అథ్లెటకి్స్: యోగషే్ కథునియా (పురుష్ుల డ స్కస్ తోో ) 
అథ్లెటకి్స్: నిషాద్ కుమార్ (పురుష్ుల హ ై జింప్)  

అథ్లెటకి్స్: మరియపపన్ తింగవేలు (పురుష్ుల హ ై జింప్) 

అథ్లెటకి్స్: పోవీణ్ కుమార్ (పురుష్ుల హ ై జింప్) 

అథ్లెటకి్స్: దవేేింద్ో జజారియ (పురుష్ుల జావెలన్ తోో ) 
బ్ాోడిమింటన: స్ుహాస్ యతిరాజ్ (పురుష్ుల సిింగిల్్) 

షూటిింగ్: సిింఘరాజ్ అధనా (50 మీటరల పిస్టల్) 
టేబ్ుల్ టెన్నిస్: భావినా పటేల్ (మహిళల సిింగిల్్) 

 

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


Monthly Current Affairs in Telugu - September 
 

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

కాింస్ోిం  

ఆరచర:ీ హరివింద్ర్ సిింగ్ (పురుష్ుల వోకతతగత రికర్వ) 

అథ్లెటకి్స్: శరద్ కుమార్ (పురుష్ుల హ ై జింప్) 

అథ్లెటకి్స్: స్ుింద్ర్ సిింగ్ గురాా ర్ (పురుష్ుల జావెలన్ తోో ) 
బ్ాోడిమింటన: మనోజ్ స్రాకర్ (పురుష్ుల సిింగిల్్) 

షూటిింగ్: సిింఘరాజ్ అధనా (పురుష్ుల 10 మీటరల ఎయిర్ 
పిస్టల్) 
షూటిింగ్: అవని లేఖారా (మహిళల 50 మీటరల ర ైఫిల్ 3 

స్ాా నాలు) 

 

టోకయో పారాలింపిక్స్ యొకక ముఖోమ ైన అింశాలు: 
• టోక్యో పారాలింపిక్స్ 16 వ వేస్వి పారాలింపకి్స క్రీడలు, 

ఆగస్ుు  24 నుిండ ిసపెెుింబ్ర్ 20, 2021 వరకు జపాన లోన్న 
టోక్యోలో జరతగాయి. 

• టోక్యో పారాలింపకి్స్ లో తొలసారతగా బ్ాోడిమింటన మరతయు 
తలైక్ావిండోలు ప్రవేశపెటుబ్డాా యి. 

• టోక్యో పారాలింపిక్స క్రడీలలో చలైన్ా జటటు  తయద ి ప్తక్ాల 
జాబితాలో అగీసాా నింలో ఉింద.ి దేశిం మొతిిం 207 
ప్తక్ాలు సాధిించింది (96 స్వరాా లు, 60 రజతాలు 
మరతయు 51 క్ాింసాోలు). యున్ెటైెడ్ క్ిింగ్ డమ్ (124) 

ర ిండవ సాా నింలో ఉింది, తరువాత USA (104). 

• పారా ఒలింపకి్స క్రడీలలో బ్ింగారు ప్తక్ాల స్ింఖో 
మరతయు మొతిిం ప్తక్ాల ప్టిుకలో చలైన్ా వరుస్గా ఐదవ 
సారత ఆధిప్తోిం చలలాయిించింద.ి 

• ముగతింప్ు వడేుకకు 'హారమమన్నయస్ క్ాక్యఫో నీ' అన్ ేపలరు 
పెటుబ్డిింది మరతయు ఇిందులో వికలాింగుల నై నటటలు 
మరతయు ఇతరులు పాలగొ న్ాిరు. థమీ్ ను న్నరావహకులు 
‘world inspired by the Paralympics, one where 
differences shine’గా న్నరవహ ించారు.

 

అింతరాా తీయ వారతలు 
 

యోషిహడిే స్ుగా జపాన్ పధోాని పద్వికత రాజీనామా 
చేయనునాారు 

జపాన ప్రధాన మింతిర యోషిహ డే స్ుగా సెపెుింబ్ర్ 3, 2021 న 
టోక్యో, జపాన లో తన అధకి్ారతక న్నవాస్ింలో పారీు న్ాయకతవ 
రేస్ు నుిండ ి వెదైొలగాలన్న ప్రకటిించన తరావత మీడయిాతో 
మాటాె డారు. 
ఒక స్ింవత్రిం ప్దవీక్ాలిం తరావత COVID-19 ప్రతిస్పిందన 
మరతయు ప్రజా మదదతయ వగేింగా క్షణీ ించడిం తరావత జపాన 
ప్రధాన మింతిర యోషిహ డ ే స్ుగా రాజీన్ామా చేసారు. 
అన్ారమగోిం క్ారణింగా గత సపెెుింబ్ర్ లో షిింజో అబ్ే రాజీన్ామా 
చేసిన తరావత బ్ాధ్ోతలు సవవకరతించన స్ుగా, ఈ ఏడాది 
సారవతిరక ఎన్నికలకు ముిందు దశేిం తీవరమ ైన COVID-19 
ఇన ఫెక్షన తో పో రాడుతయనిిందున, అతన్న మదదతయ రేటిింగ్ లు 
30% కింట ేదగిువకు ప్డిపోయాయి. 

సెపెుింబ్ర్ లో అధిక్ార లబ్రల్ డలమోకటీిక్స పారీు (ఎల్ డిపి) 
ఎన్నికలలో పో ట ీచయేకూడదన్న స్ుగా తీస్ుకుని న్నరాయిం. 
అనగా పారీు క్ొతి న్ాయకుడిన్న ఎనుికుింటటింద.ి 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• జపాన రాజధాన్న: టోక్యో. 
• జపాన కర నీ్: జప్నీస్ యిెన. 
 

జారఖిండ లో నీట ి స్రఫరా మ రుగుపరచడానికత $ 112 
మిలయన్ రుణానిా ADB ఆమోదిించిింద ి

ఆసియా డలవలప మ ింట్ బ్ాోింక్స (ADB) మరతయు భారత 
ప్రభుతవిం జారఖిండ్ రాషు రింలోన్న న్ాలుగు ప్టుణాలలో మ రుగ ైన 
సలవా డలలవరీ క్యస్ిం నీటి స్రఫరా మౌలక స్దుపాయాలను 
అభివృదిి  చయేడాన్నక్ి మరతయు ప్టుణ సాా న్నక స్ింసా్ల 
(ULBs) సామరాా ాలను బ్లోపలతిం చయేడాన్నక్ి 112 
మిలయన డాలరె రుణింపె ైస్ింతకిం చేశాయి. జారఖిండ్ రాషు రింలో 
ఇది ADB యొకక మొదటి పరా జ క్సు. 
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అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ADB అధ్ోక్షుడు: మస్తయ్గు అస్కవా 
• ప్రధాన క్ారాోలయిం: మనీలా, ఫిలపవపన్. 
 

విదేశీ మారక నిలవల లోటు కారణింగా ఆహార అతోవస్ర 
పరిసిాతిని పోకటిించిన శీీలింక  

పెైైవేట్ బ్ాోింకులు దిగుమతయలకు ఫెైన్ాన్ చేయడాన్నక్ి విదేశీ 
మారకిం అయిపోయిన తరువాత ఆహార స్ింక్షోభిం తీవరతరిం 
క్ావడింతో శీీలింక అతోవస్ర ప్రతసిాతిన్న ప్రకటిించింది. దేశిం 
తీవరమ నై ఆరతాక స్ింక్షోభాన్ని ఎదుర్కింటటిండగా, అధ్ోక్షుడు 
గమటబ్య రాజప్క్ చక్ కర, బియోిం మరతయు ఇతర 
అవస్రమ నై ఆహార ప్దారాా ల న్నలవలను ఎదురమకవడాన్నక్ి 
అతోవస్ర న్నబ్ింధ్నలను ఆదేశించనటటె  చలపాపరు. ఈ ఏడాది 
అమ రతక్ా డాలర్ తో పో లసలి  శీీలింక రూపాయి 7.5% 
ప్డిపోయిింది. 
రాజప్క్ే్ ఒక అతయోనిత సెైన్నక అధకి్ారతన్న "వరత, బియోిం, 

చక్ కర మరతయు ఇతర విన్నయోగ వస్ుి వుల స్రఫరాను 
స్మనవయిం చయేడాన్నక్ి అవస్రమ నై సలవల కమిషనర్ 
జనరల్" గా న్నయమిించారు. ఈ చరో చక్ కర, బియోిం, 

ఉలెపాయలు మరతయు బ్ింగాళాదుింప్లకు ప్దున్ెైన ధ్రల 
పెరుగుదలను అనుస్రతించింది, అయిత ే పాల పొ డి, క్ిరమసిన 
నూన్ె మరతయు వింట గాోస్ క్ొరత క్ారణింగా దుక్ాణాల 
వెలుప్ల స్ుదరీఘ క్ాలింపాటట ప్రజలు న్నరీక్షిించాల్ వసోి ింది. 
ఆహార న్నలవలకు ప్రభుతవిం పెన్ాల్టులను పెించింది, అయిత ే21 

మిలయనె ప్రజలు గల దశేిం తీవరమ ైన కరమన్ావెరైస్ తో 
పో రాడుతయనిిందున క్ొరతలు వస్ుి న్ాియి, ఇది రమజుకు 200 

మిందిక్ి పెైగా పరా ణాలు తీసోి ింది. మహమామరత క్ారణింగా 2020 

లో ఆరతాక వోవసా్ రతక్ారుా  సాా యిలో 3.6 శాతాన్నక్ి 
కుించించుకుపో యిింది మరతయు గత ఏడాద ిమారతచలో, విదేశీ 
వింటలను ఆదా చసేల కీమింలో సాా న్నక వింటలలో అవస్రమ ైన 
మసాలా దినుస్ులు, వింట నూన్ెలు మరతయు ప్స్ుప్ుతో 
స్హా వాహన్ాలు మరతయు ఇతర వస్ుి వుల దగిుమతయలను 
ప్రభుతవిం న్నషలధిించింద.ి 
 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• శీీలింక రాజధానులు: శీీ జయవరిన్పే్ుర క్ొటేు. 
• కర నీ్: శీీలింక రూపాయి. 
• శీీలింక ప్రధాన మింతిర: మహ ింద రాజప్క్. 
• శీీలింక అధ్ోక్షుడు: గమటబ్య రాజప్క్ే్. 
 

6 వ ఈస్టర్ా ఎకనామిక్స ఫో రానిా(EEF) ఉదేేశించి వరుువల్ 
విధానింలో మాటాల డ న PM మోడ ీ

రష్ాోలోన్న వాె డివోసాు క్స లో న్నరవహ ించన 6 వ ఈస్టర్ా 
ఎకనామిక్స ఫో రమ్ (ఈఈఎఫ్) స్రవస్భో స్మావశేింలో ప్రధాన్న 
నరేిందర మోద ీవరుచవలాొ  ప్రస్ింగతించారు. రష్ాోలో జరతగ ేEEF 

స్మిమట్ 2021 లో పటెోర లయిం మరతయు స్హజవాయువు 
మింతిర హరీదప సిింగ్ ప్ూరత న్తేృతవింలోన్న భారతీయ ప్రతిన్నధి 
బ్ృిందిం మరతయు భారతదేశింలోన్న ప్రముఖ చమురు 
మరతయు గాోస్ కింపెనీలు పాలగొ ింటటన్ాియి. 
EEF లో భాగింగా, ఇింధ్న రింగింలో దలైవపాక్షకి ఇింధ్న 
స్హక్ారాన్ని స్మీక్షిించడాన్నక్ి పటెోర లయిం మింతిర రషోన 
ఇింధ్న మింతిర న్నక్యలాయ్ షయలొన్ోవ్ తో మరతయు భారత 
మరతయు రషోన కింపెనీల మధ్ో స్హక్ారిం గురతించ 
చరతచించడాన్నక్ి రషోన ఫార్ ఈస్ు మరతయు ఆరతకటిక్స 
డలవలప మ ింట్ మింతిర అల క్ర్ చలకున క్యవ్ తో 
స్మావశేమవుతారు. ఆ పరా ింతింలో. పెటోర లయిం శాఖ మింతిర 
ఇిండియా-రష్ాో బిజిన్ెస్ డలైలాగ్ కు స్హ-అధ్ోక్షత వహ సాి రు. 
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13 వ బిోక్స్ శఖరాగీ స్మావశేానికత పధోాని నరేింద్ో మోదీ 
అధోక్షత వహిించారు 

భారత ప్రధాన్న నరేిందర మోడీ వీడియో క్ానఫర న్న్ింగ్ దావరా 13 

వ బిరక్స్ శఖరాగ ీ స్మావశేాన్నక్ ి అధ్ోక్షత వహ ించారు. 
భారతదశేిం న్ేతృతవింలోన్న శఖరాగీ స్మావేశిం "BRICS@15: 

కింటినూోటీ, కన్ా్లడేషన మరతయు ఏక్ాభిపరా యిం క్యస్ిం 
ఇింటరా -బిరక్స్ స్హక్ారిం". భారతదేశిం ఎించుకుని థీమ్ బిరక్స్ 
యొకక ప్దిహనేవ వారతిక్యత్వాన్ని ప్రతిబిింబిస్ుి ింది, 2021 

లో గమన్నించబ్డిింది. ‘సిారింగా, వినూతిింగా, విశవస్నీయింగా 
మరతయు న్నలకడగా న్నరతమించుక్యిండి’ అన్ే న్నన్ాదింతో బిరక్స్ 
స్హక్ారాన్ని మ రుగుప్రచాలన్న పిలుప్ున్నచాచరు. 
'నూోఢిలె్ట డికెరేషన' ఆమోదింతో స్మిమట్ ముగతసిింది. బిరక్స్ 
శఖరాగీ స్మావేశాన్నక్ి భారత్ ఆతిథ్ోిం ఇవవడిం ఇది 
మూడోసారత. దీన్నక్ి ముిందు భారతదశేిం 2012 మరతయు 
2016 లో BRICS పెరసిడలనీ్న్న న్నరవహ ించింది. అలాగే, బిరక్స్ 
శఖరాగ ీ స్మావశేాన్నక్ ి ప్రధాన్న మోడ ీ అధ్ోక్షత వహ ించడిం 
ఇద ిర ిండోసారత. అతను గతింలో 2016 లో గమవా స్మిమట్ కు 
అధ్ోక్షత వహ ించాడు. 
ఇది క్ాకుిండా, 2021 లో బిరక్స్ స్మావేశిం లో, భారతదేశిం 
న్ాలుగు పరా ధానోత పరా ింతాలను హ లై ైట్ చేసిింది, అవి: 
• బ్హుపాక్షిక వోవసా్ యొకక స్ింస్కరణ, 

• తీవరవాద వోతిరేక స్హక్ారిం, 

• స్ుసిార అభివృదిి  లక్షయోలను (SDG) సాధిించడాన్నక్ి 
డిజిటల్ మరతయు సాింక్ేతిక సాధ్న్ాలను 
ఉప్యోగతించడిం, 

• వోకుి ల నుిండి వోకుి ల మారతపడని్న మ రుగుప్రచడిం 

బ్రరజిల్ పెరసిడలింట్-జ ైర్ బో్ లో్న్ారమ, రషోన అధ్ోక్షుడు వాె దమిిర్ 
ప్ుతిన, చలనై్ా అధ్ోక్షుడు జి జిన పిింగ్ మరతయు దక్షిణాఫిరక్ా 
అధ్ోక్షుడు సిరతల్ రామఫో సాతో స్హా బిరక్స్ న్ాయకులిందరూ 
ఈ శఖరాగీ స్మావేశింలో వాసి్వింగా పాలగొ న్ాిరు. బిరక్స్ 
అన్ేద ిబ్రరజిల్, రష్ాో, ఇిండియా, చలనై్ా మరతయు దక్షిణాఫిరక్ాతో 
కూడిన ఐదు ప్రధాన అభివృదిి  చలిందుతయని ఆరతాక వోవసా్ల 
స్ింఘిం. 

 

ఇిండ యా మరియు యుఎస్ క లలమేట్ యాక్షన్ అిండ ఫ నైాన్్ 
మొబిల ైజేష్న్ డ ైలాగ్ ను పాోరింభించాయి 

ఇిండియా మరతయు యున్ెటైెడ్ సలుట్్ ఆఫ్ అమ రతక్ా (USA) 

“క్ లెమటే్ యాక్షన అిండ్ ఫెైన్ాన్ మొబిల ైజషేన డలలైాగ్ 
(CAFMD)” న్న పరా రింభిించాయి. ఇది వాతావరణిం మరతయు 
ప్రాోవరణింపెై భారత్-అమ రతక్ా దలైవపాక్షకి స్హక్ారాన్ని 
బ్లోపలతిం చేస్ుి ింది. ఈ స్ింభాషణను క్ేిందర ప్రాోవరణ, అటవీ 
మరతయు వాతావరణ శాఖ మింతిర భూపలిందర్ యాదవ్ 
మరతయు మిస్ుర్ జాన క్ రీీ, నూో ఢిలె్టలోన్న యుఎస్ ప్రతేోక 
రాషు రప్తి ప్రతిన్నధి (SPEC) పరా రింభిించారు. 
CAFMD గురిించి: 
• "క్ లెమటే్ యాక్షన అిండ్ ఫెనై్ాన్ మొబిల జైేషన డలైలాగ్ 

(CAFMD)" అన్దేి ఇిండియా-యుఎస్ యొకక ర ిండు 
స్మనవయ అింశాలలో ఒకటి. క్ లెమటే్ మరతయు క్రెన ఎనరీీ 
ఎజ ిండా 2030 భాగసావమోిం ఏపిరల్ 2021 లో 
వాతావరణింపెై ల్టడర్్ స్మిమట్ లో పరా రింభిించబ్డిింద.ి 
మర్క అింశిం సాు ర టజిక్స క్రెన ఎనరీీ పార్ు నర్ షిప. 

• జాతీయ ప్రతసిాతయలు మరతయు సిారమ నై అభివృదిి  
పరా ధానోతలను ప్రతగణనలోక్ి తీస్ుక్ొన్న, శీఘర వాతావరణ 
చరోలను కలుప్ుక్ొన్న మరతయు సిాతిసాా ప్కింగా ఉిండే 
ఆరతాక్ాభివృదిిక్ి ప్రప్ించిం ఎలా స్మలేఖనిం చేయగలదో  
CAFMD ప్రదరతశస్ుి ింద.ి 

 
వెైట్ హౌస్ లో జరిగే తొల వోకతతగత కావడ స్మిిట్ కు పధోాని 
నరేింద్ో మోదీ హాజరుకానునాారు 

సెపెుింబ్ర్ 24, 2021 న వాషిింగున డిసలిో వెటై్ హౌస్ లో జరతగ ే
తొల క్ావడ్ (క్ావడిరలేటరల్ సెకూోరతటీ డలలైాగ్) న్ాయకుల 
శఖరాగ ీ స్మావశేాన్నక్ ి ప్రధాన్న నరేిందర మోదీ 
హాజరుక్ానున్ాిరు. క్ావడ్ దశేిం భారతదశేిం, జపాన, యుఎస్ 
మరతయు ఆసలు రలయా . సెపెుింబ్ర్ 25, 2021 న నూోయార్క లో 
జరతగ ేఐకోరాజో స్మితి జనరల్ అసెింబె్ల (UNGA) లో కూడా 
మోదీ ప్రస్ింగతించనున్ాిరు. 
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శఖరాగీ స్మావశేిం గురిించి: 
• పెరసిడలింట్ జో బిడలన ప్దవీ బ్ాధ్ోతలు సవవకరతించన తరావత 

అమ రతక్ాలో ప్రధాన్న మోడీ చేస్ుి ని మొదటి ప్రోటన 
ఇదే, అలాగ ేబిడలన బ్ాధ్ోతలు సవవకరతించన తరావత ఇదదరు 
న్ేతల మధ్ో జరతగతన ఇదే మొదటి వోక్ిిగత స్మావశేిం. 

• ఇతర ఇదదరు న్ాయకులు, ఆసలు రలయా ప్రధాన మింతిర 
సాకట్ మారతస్న మరతయు జపాన ప్రధాన్న యోషిహ డే 
స్ుగా కూడా ఈ శఖరాగీ స్మావేశాన్నక్ి 
హాజరుక్ానున్ాిరు. 

• ఇింతకుముిందు, క్ావడ్ న్ాయకుల మొదట ి శఖరాగీ 
స్మావశేిం వరుచవల్ ఫారామట్ లో మారతచ 2021 లో 
జరతగతింది. 

• క్ావడ్ స్మిమట్ క్యవిడ్ -19 తో పో రాడడిం, వాతావరణ 
స్ింక్షోభాన్ని ప్రతషకరతించడిం, అభివృదిి  చలిందుతయని 
సాింక్ేతికతలు మరతయు సెబై్ర్ సలపస్ లలో భాగసావమోిం 
మరతయు సలవచాా మరతయు బ్హ రింగ ఇిండో-ప్సిఫకి్స 
వింట ి అింశాలలో స్ింబ్ింధాలను మరతింత బ్లోపలతిం 
చేయడిం మరతయు స్హక్ారాన్ని పెించడిం లక్షోింగా 
పెటటు కుింద.ి 

 

యుఎస్, యుక  మరియు ఆస్ట ేలయా కొతత  భాగస్ావమాోనిా 
పోకటిించాయి "AUKUS" 

యున్ెైటడె్ సలుట్్, యున్ెైటడె్ క్ిింగ్ డమ్ మరతయు ఆసలు రలయా 
ఇిండో-ప్సఫిిక్స పరా ింతాన్నక్ి క్ొతి తలైైపాక్షిక భదరతా భాగసావమోిం 

"AUKUS" ను ప్రకటిించాయి. తలైపైాక్షిక స్మూహాన్ని 
అధిక్ారతకింగా బిరటషి్ ప్రధాన్న బ్ో రతస్ జాన్న, ఆసలు రలయన సాకట్ 
మోరతస్న మరతయు యుఎస్ పెరసిడలింట్ జో బిడలన 
స్ురక్షతిమ నై మరతయు మరతింత స్ింరక్షణతో కూడని ఇిండో -
ప్సిఫకి్స ఏరాపటట చేయాల అన్ే ఒక దృషిుతో ఈ కూటమిన్న 
ఏరాపటట చేసారు. 

AUKUS గురిించి: 
• AUKUS యొకక మొదట ిపరా జ క్సు ఆసలు రలయాకు అణుశక్ిితో 

సాింప్రదాయకింగా సాయుధ్ జలాింతరాొ మి 
స్ముదాయాన్ని ఏరాపటట చేస్ుక్యవడాన్నక్ ి స్హాయిం 
చేయడిం. 

• ముగుొ రు దేశాధిన్తేలు తమ మితయర లు మరతయు 
గూీప్ులతో కలసి AUKUS తో కలసి ప్న్నచయేడాన్ని 
క్ొనసాగతించాలన్న తమ ఉదేదశాన్ని ప్ునరుదాఘ టిించారు, 
క్ావరతడ్ గురతించ మోరతస్న మరతయు బిడలన పలర్కన్ాిరు. 

• AUKUS మూడు దేశాల మధ్ో స్మావశేాలు మరతయు 
చరచల యొకక క్ొతి న్నరామణాన్ని కలగత ఉింటటింది, అలాగే 
అభివృదిి  చలిందుతయని సాింక్ేతికతలలో (అపెలె డ్ AI, 

క్ావింటిం టకె్ాిలజీలు మరతయు స్ముదరగరభ 
సామరాా ాలు) స్హక్ారిం ఉింటటింది. 

 

పోధాన మింతిో నరేింద్ో మోదీ వరుువల్ గా 21 వ SCO 

స్మావశేింలో పోస్ింగిించారు 

ష్ాింఘ ై క్యఆప్రేషన ఆరొన్ెజైేషన (SCO) క్ౌన్న్ల్ ఆఫ్ హ డ్్ 
21 వ స్మావశేిం హ ైబిరడ్ ఫారామట్ లో సపెెుింబ్ర్ 17, 2021 న 
తజిక్సిాా న లోన్న దుషన బ్ేలో జరతగతింది. తజిక్ిసాి న అధ్ోక్షుడు 
ఎమోమాల రహమ మన అధ్ోక్షతన ఈ స్మావశేిం జరతగతింది. ఇది 
హ ైబిరడ్ ఫారామట్ లో జరతగతన మొదట ిSCO స్మిమట్ మరతయు 
SCO లో ప్ూరతి సాా యి స్భుోడగిా భారతదశేిం పాలగొ ని న్ాలొవ 
శఖరాగ ీస్మావేశిం. 
భారత ప్రతిన్నధ ి బ్ృిందాన్నక్ ి ప్రధాన మింతిర నరేిందర మోడీ 
న్ాయకతవిం వహ ించారు, వీడియో-లింక్స దావరా స్మావశేింలో 
పాలగొ న్ాిరు మరతయు దుషన బ్లేో, భారతదేశాన్నక్ి విదేశీ 
వోవహారాల మింతిర డాకుర్ ఎస్. జ ైశింకర్ పరా తిన్నధ్ోిం 
వహ ించారు. ఆఫ్ఘన్నసాి న లో ప్రస్ుి త వోవసా్కు స్ింబ్ింధిించ 
ప్రప్ించవాోపి్ చరచలో ఐకోరాజోస్మితి యొకక "ప్రధాన 
పాతర" క్యస్ిం భారతదశేిం యొకక మదదతయను ప్రధాన్న మోదీ 
వోకిిం చశేారు. 
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స్మావశేిం స్మయింలో: 
• న్ాయకులు గత ర ిండు దశాబ్ాద లుగా స్ింసా్ 

క్ారోకలాపాలను స్మీక్షిించారు మరతయు రాషు రిం మరతయు 
భవిషోతయి  స్హక్ార అవక్ాశాలపె ైచరతచించారు. 

• SCO స్మిమట్ తరువాత ఆఫ్ఘన్నసాి న లో SCO మరతయు 
కల క్ిువ్ సకెూోరతట ీ టీరట ీ ఆరొన్ెైజషేన (CSTO) మధ్ో 
స్మావశేిం జరతగతింది. 

• 2021 లో, SCO ఏరపడిన 20 వ వారతిక్యత్వాన్ని 
జరుప్ుకుింటటింది. 

 

షాింఘ ై స్హకార స్ింసా్లో ఇరాన్ 9 వ దశేింగా స్భోతవిం 
ప ిందిింద ి

ష్ాింఘ ై స్హక్ార స్ింసా్ (SCO) లో ప్ూరతి స్భుోడగిా ఇరాన 
అధిక్ారతకింగా అింగీకరతించబ్డిింది. తజిక్ిసాి న లోన్న దుషన బ్ేలో 
జరతగతన SCO న్ాయకుల 21 వ శఖరాగ ీ స్మావశేింలో 
ఇరాన ను ప్ూరతి స్భో దేశింగా అింగకీరతించే న్నరాయిం 
ప్రకటిించబ్డిింద.ి ష్ాింఘ ై క్యఆప్రేషన ఆరొన్ెైజషేన (SCO) 21 
వ శఖరాగీ స్మావేశిం ముగతింప్ులో, ఇసాె మిక్స రతప్బెిక్స ఆఫ్ 
ఇరాన స్భోతావన్ని ఒక ప్రతశీలకున్న స్భుోడి నుిండి ప్ూరతి 
స్భుోడగిా మారచడాన్నక్ ిస్ింసా్లోన్న ఎన్నమిద ిప్రధాన స్భుోల 
న్ాయకులు అింగీకరతించారు మరతయు స్ింబ్ింధతి ప్తరా లపెై 
స్ింతకిం చశేారు . 
 

 

తదనుగుణింగా, ఇరాన స్ింసా్ యొకక ప్రధాన స్భుోలలో 
ఒకరతగా మారే సాింక్ేతిక ప్రక్ిీయ పరా రింభమ ైింది మరతయు 
ఇరాన ఇకనుించ ముఖోమ నై పరా ింతీయ స్ింసా్ యొకక ప్రధాన 
స్భుోడగిా స్భో దేశాలతో స్హకరతస్ుి ింది మరతయు 
స్ింభాషిస్ుి ింది. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• SCO ప్రధాన క్ారాోలయిం: బ్లజిింగ్, చలైన్ా. 
• SCO సెకటీర ీజనరల్: వాె దిమిర్ న్ోరమవ్. 
• SCO సాా పిించబ్డిింది: 15 జూన 2001. 

• SCO శాశవత స్భుోలు: చలైన్ా, రష్ాో, తజిక్ిసాి న, కజక్సిాి న, 

ఉజ ెక్ిసాి న, క్ిరతొసాి న ఇిండయిా, పాక్ిసాి న మరతయు 
ఇరాన. 

 

క నడా పోధాన మింతిోగా జసిటన్ టరో డో  3 వ స్ారి గ లచారు 

క్ నడా ప్రధాన మింతిర జసిున టరర డో  సెపెుింబ్ర్ 20, 2021 న 
జరతగతన 2021 పారెమ ింటర ీఎన్నికలలో గ లచారు . దేశాన్నక్ి 
ప్రధాన మింతిరగా ప్న్నచయేడాన్నక్ి మూడోసారత చేయనున్ాిరు. 
అయితే, 49 ఏళె్ జసిున టరర డో యొకక లబ్రల్ పారీు ఎన్నికలోె  
మ ైన్ారతటీ సాా న్ాలను మాతరమే గ లుచుకుింది. జసిున టరర డో  
2015 నుిండి అధిక్ారింలో ఉన్ాిరు. 
టరర డోస్ లబ్రల్్ 2019 లో గ లచన అదే స్ింఖోలో 157 
సవటెలో ఆధకిోింలో ఉన్ాిరు లేదా ఎన్నికయాోరు, హౌస్ ఆఫ్ 
క్ామన్ లో మ జారతటీక్ ిఅవస్రమ ైన 170 క్ ి13 తకుకవ. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• క్ నడా రాజధాన్న: ఒటాు వా; కర నీ్: క్ నడయిన డాలర్. 
 

మరినిా అింతరాా తీయ వారతలు: 
• పసిపిలల లకు టీకాలు వేయడిం పాోరింభించిన పోపించింలో 

మొద్టి దేశిం కయోబా 
• ఎల్ స్ాలవడార్ బిట్ కాయిన్ ను జాతీయ కర నీ్గా 

సవవకరిించిన మొద్టి దేశిం 

• మొరాకయ నూతన పధోానిగా అజీజ్ అఖననాచ్ 
ఎనిాకయాోరు
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జాతీయ వారతలు 
 

2023 లో G-20 శఖరాగీ స్మావేశానికత ఆతిధోమివవనునా 
భారత్  

డిసెింబ్ర్ 1, 2022 నుిండి భారతదశేిం G20 పెరసడిలనీ్న్న 
న్నరవహ స్ుి ింద ి మరతయు మొదటిసారతగా 2023 లో G20 

న్ాయకుల శఖరాగీ స్మావశేాన్ని న్నరవహ స్ుి ింది. 2023 (18 

వ ఎడిషన) లో G20 క్యస్ిం భారతదేశిం యొకక షెరాపగా క్ేిందర 
వాణ జో మరతయు ప్రతశమీల శాఖ మింతిర పవయూష్ గమయల్ 
న్నయమితయలయాోరు. షరెాప శఖరాగ ీస్మావేశాన్నక్ి ముిందు 
స్న్ాిహక ప్న్నన్న చపే్టేు దౌతోవతిే. G20 స్మావేశిం యొకక 

2021 ఎడిషన ఇటలీలోని రోమ్ లో జరగనుింది. 2022, G20 

స్మావశేిం ఇిండోనషేియాలోని బాలలో జరగనుింద.ి 
 

కేింద్ో మింతిో భూప్ింద్ర్ యాద్వ్ పాోణా(PRANA) పో రటల్ ను 
పాోరింభించారు 

క్ేిందర ప్రాోవరణ, అటవీ మరతయు వాతావరణ మారుపల 
మింతిర భూపలిందర్ యాదవ్ దేశవాోపి్ింగా 132 నగరాలోె  
వాయు క్ాలుష్ాోన్ని న్నయింతిరించడాన్నక్ి "పరా ణా" అన్ే 
పో రుల్ ను పరా రింభిించారు. పరా ణా అింటే న్ాన-అటెనై మ ింట్ 
నగరాలోె  వాయు క్ాలుషో న్నయింతరణ క్ొరకు పో రుల్. పో రుల్ 
(prana.cpcb.gov.in) భౌతిక మరతయు నగర ఎయిర్ 
యాక్షన పాె న అమలు యొకక ఆరతాక సిాతిన్న టరా క్స చయేడాన్నక్ి 
మరతయు గాల న్ాణోతపె ై స్మాచారాన్ని ప్రజలకు వాోపిి  
చేయడాన్నక్ి మదదతయ ఇస్ుి ింది. 
న్ేషనల్ క్రెన ఎయిర్ పో ర గాీ మ్ (ఎన సిఎపి) ప్రతధిలోక్ ి వచేచ 
నగరాలు దీన్న క్ిీిందకు వసాి యి. ఇది క్ాకుిండా, క్ేిందర మింతిర 
నూోఢిలె్టలోన్న ఆనింద్ విహార్ లో ఏరాపటట చేసని భారతదశేప్ు 
మొటుమొదటి ఫింక్షనల్ సో మగ్ టవర్ ను కూడా దేశాన్నక్ి 
అింక్ితిం చేశారు. 
 

ఆతి నిరబర్ భారత్ కారారలను ఏరాపటు చేయనునా 
TRIFED మరియు MEA 

విదేశీ వోవహారాల మింతిరతవ శాఖ స్హక్ారింతో టెైబై్ల్ 
క్యఆప్రేటవి్ మార కటిింగ్ డలవలప మ ింట్ ఫడెరషేన ఆఫ్ 
ఇిండియా (TRIFED) రాబ్ో యిే 3 న్ెలలోె  ప్రప్ించవాోపి్ింగా 
75 భారతీయ మిషనుె / రాయబ్ార క్ారాోలయాలలో 
ఆతమన్నరభర్ భారత్ క్ారిర్ లను ఏరాపటట చసేోి ింది. 2021 
ఆగస్ుు  15 న థాయ్ లాిండ్ లోన్న బ్ాోింక్ాక్స లోన్న భారత 
రాయబ్ార క్ారాోలయింలో విజయవింతింగా పరా రింభమ ైన 
ఆతమ న్నరభర్ భారత్ క్ారిర్ విజయవింతింగా 
పరా రింభిించబ్డిింద.ి ఇద ి క్ాకుిండా, TRIFED భారతదశేింలో 
ఏరాపటట చేసని 75 దేశాల రాయబ్ార క్ారాోలయాలలో కూడా 
ఆతమన్నరభర్ క్ారిర్ లను ఏరాపటట చసే్ుి ింది. 
india@75 క్యస్ిం భారతదశేిం తన వూోహింతో ముిందుకు 
సాగుతయనిప్ుపడు మరతయు అభివృదిిన్న ఒక ప్రజా 
ఉదోమింగా మారచడింపె ైదృషిు  సారతించడాన్నక్ి, TRIFED దాన్న 
వాసి్వాలతో, వివిధ్ పరా ధ్మిక మూలాలను ఆదరింగా ప్న్న 
చేసోి ింది మరతయు రూప్కలాపన మరతయు అమలులో 
స్ింక్షేమాన్ని చూపల విధ్ింగా మారొదరశక్ాలు రూపొ ిందిసోి ింది. 
"Vocal for Local" మరతయు "ఆతమన్నరభర్ భారత్" 
న్నరామణింపె ై దృషిు  సారతించ, TRIFED అన్ేక క్ారోకలాపాలను 
చేప్డుతోింది, అదే స్మయింలో గతరతజన సాధకి్ారత క్యస్ిం తన 
ప్రయతాిలను తిరతగత అింక్ితిం చసే్ుి ింది. 
ముఖాోింశాలు: 
• 75 దేశాలలో జమ కై్ా, ఐరాె ిండ్, టరకీ, క్ న్ాో, మింగమలయా, 

ఇజరాయిలె్, ఫిన్ాె ిండ్, ఫరా న్ మరతయు క్ నడా, సిింగప్ూర్, 

రష్ాో, యుఎస్, ఇిండోన్ేషయిా, గీీస్ మరతయు సెైప్రస్ 
ఉన్ాియి. 
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• స్హజ మరతయు సలిందీరయ ఉతపతయి లతో పాటట GI టాోగ్ 
చేయబ్డిన గతరతజన కళ్ మరతయు చతేిప్నుల 
ఉతపతయి లను పో ర త్హ ించడాన్నక్ ి ఈ క్ారిర్ లో ఒక 
ప్రతేోక సా్లిం ఉింటటింది. 

• TRIFED భారతదేశింలోన్న 75 విదేశాల రాయబ్ార 
క్ారాోలయాలలో ఆతమన్నరభర్ క్ారిర్ లను కూడా 
ఏరాపటట చేస్ుి ింది. 

• అన్ని పో టీ ప్రీక్షలకు ముఖోమ ైన అింశాలు: 
• గతరతజన వోవహారాల మింతిర: అరుీ న ముిండా. 
• TRIFED 6 ఆగషయు  1987 లో సాా పిించబ్డిింది. 
 

"శక్షక్స పర్వ- 2021" ని పాోరింభించిన నరేింద్ో మోడ ీ

ప్రధాన మింతిర నరేిందర మోడీ “శక్షక్స పర్వ -2021” న్న 
పరా రింభిించారు మరతయు పరా రింభ స్మావశేింలో వీడయిో 
క్ానఫర న్ దావరా ప్రస్ింగతించారు. ‘శక్షక్స ప్ర్వ -2021’ న్పే్ధ్ోిం 

“నాణోత మరియు స్ుసిార పాఠశాలలు: భారతదేశింలోని 
పాఠశాలల నుిండ  నేరుుకయవడిం”(Quality and 

Sustainable Schools: Learnings from Schools in 
India). విదాో మింతిరతవ శాఖ ఈ క్ారోకీమాన్ని 
న్నరవహ ించింది, సపెెుింబ్ర్ 07 నుిండ ి 17, 2021 వరకు 
జరుప్ుకుింటారు. 
శక్షక్స ప్ర్వ -2021 లక్షోిం వినూతి ప్దితయలను 
పో ర త్హ ించడిం, అన్ని సాా యిలోె  విదో క్ొనసాగతింప్ు మాతరమే 
క్ాకుిండా, దశేవాోపి్ింగా ఉని పాఠశాలలోె  న్ాణోతను, స్మగీ 
అభాోసాలను మరతయు సిారతావన్ని మ రుగుప్రచడిం. 
స్మావశేింలో భాగింగా, ప్రధాన మింతిర న్ేషనల్ ఎడుోక్షేన 
పాలసవ, NEP 2020 క్ిింద ఐదు క్రలక ప్థ్క్ాలను 
పరా రింభిించారు. వీటలిో ఇవి ఉన్ాియి: 
• భారతీయ స్ింక్ేత భాష న్నఘింటటవు (విన్నక్డిి లోప్ిం 

ఉనివారతక్ి ఆడియో మరతయు టెక్సట్ ఎింబ్రడలడ్ స్ింక్తే 
భాష వీడియో, యూన్నవర్ల్ డజి ైన ఆఫ్ ల రతిింగ్ 
అనుగుణింగా) 

• ఆడియోబ్ుక్స్ (దృషిు లోప్ిం ఉనివారతక్ ిఆడియోబ్ుక్స్) 
• CBSE యొకక స్ూకల్ క్ావలటీ అస్ూోర న్ మరతయు 

అసెస్ మ ింట్ ఫలరమ్ వరతకిప్ున భారత్ క్యస్ిం న్నషు 
ఉపాధాోయుల శక్షణ క్ారోకీమిం 

• విదాోింజల 2.0 పో రుల్ (ప్రభుతవ పాఠశాలలోె  విదో 
న్ాణోతను పెించడాన్నక్ి బ్ో ధ్న్తేర న్నప్ుణుల క్యస్ిం వదేిక. 

 

ఆయుష్ మింతిో స్రాబనింద్ స్ో నోబాల్ "Y-Break" అనే 
యాప్ ను పాోరింభించారు. 
క్ేిందర ఆయుష్ మింతిర స్రాెనింద సో న్ోవాల్ ‘వెై బరోక్స’ యోగా 
పో ర టోక్ాల్ మొబ్రైల్ అపిె క్షేన ను నూోఢిలె్టలో పరా రింభిించారు. 
మొరారీీ దేశాయ్ న్షేనల్ ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ యోగా 
(MDNIY) దావరా ఈ యాప అభివృదిి  చేయబ్డిింది. 2021 
ఆగస్ుు  30 నుిండ ిసపెెుింబ్ర్ 5, 20 వరకు ఆజాది కా అమృత్ 
మహో త్వ్ జాా ప్క్ారాిం ఆయుష్ మింతిరతవ శాఖ న్నరవహ ించన 
వారిం రమజుల క్ారోకలాపాలు మరతయు ప్రచారింలో భాగింగా ఈ 
యాప పరా రింభిించబ్డిింది. 
యాప్ గురిించి: 
• వెై-బ్ేరక్స (లేదా “యోగా బ్ేరక్స) మొబ్రైల్ అపిెక్ేషన అన్ేద ిఒక 

ప్రతేోకమ నై ఐదు న్నమిష్ాల యోగా పో ర టోక్ాల్ యాప, ఇది 
ప్రతేోకింగా ప్న్న చేసల న్నప్ుణుల క్యస్ిం వారత ఉతాపదకతను 
పెించడాన్నక్ి వారత క్ారాోలయింలో ఒతిిడిన్న తగతొించడాన్నక్ి, 
ఉతా్హవింతయలను చయేడాన్నక్ి మరతయు మళె్ల వారత 
ప్న్నపె ైదృషిు  క్ేిందీరకరతించ ేవిధ్ింగా రూపొ ిందిించబ్డిింది. 

• దీన్నలో పరా ణాయామిం మరతయు ధాోనిం, వివిధ్ ఆస్న్ాలు 
కూడా ఉింటాయి, ఒక వెపై్ు యాప క్ేవలిం 5 న్నమిష్ాలోె  
ఎకకడలైన్ా స్ులభింగా యోగా మరతయు ధాోనిం 
చేయడాన్ని స్ులభతరిం చసే్ుి ింది, ఇద ి వివిధ్ యోగా 
ప్దితయల గురతించ అవగాహనను కూడా తలస్ుి ింది. 
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BIMSTEC దశేాల 8 వ వోవస్ాయ నిపుణుల కమిటీ 
స్మావశేానికత భారత్ ఆతిధోిం ఇచిుింద ి

మలీట స కయట రల్ టెకతాకల్ మరియు ఎకనామిక్స కయఆపరేష్న్ 
(BIMSTEC) దేశాల క్యస్ిం వీడియో క్ానఫర న్న్ింగ్ దావరా 
బ్రింగాల్ బ్ ేఇన్నషయిిేటవి్ యొకక వోవసాయ న్నప్ుణుల 8 వ 
స్మావశేాన్ని భారతదశేిం న్నరవహ ించింద.ి ఈ స్మావేశాన్నక్ి 
అగతీకలచర్ రీసరె్చ & ఎడుోక్షేన విభాగిం & ఐసిఎఆర్ డలరై కుర్ 
జనరల్ డాకుర్ తిరలోచన మొహపాతరా  అధ్ోక్షత వహ ించారు. 
BIMSTEC లో దక్షిణ ఆసయిా నుిండి ఐదు స్భో దేశాలు 
(బ్ింగాె దశే్, భూటాన, భారతదేశిం, న్ేపాల్, శీీలింక) మరతయు 
మయన్ామర్ మరతయు థాయ్ లాిండ్ తో స్హా ర ిండు 
ఆగేియాసయిా నుిండ ిఉన్ాియి. 
ఈ స్మావశేింలో, ఛలైరమన UN ఫుడ్ ససి్ుమ్ స్మిమట్ 2021 
మరతయు ప్రప్ించవాోపి్ింగా వోవసాయిం మరతయు ఆహార 
వోవసా్లలో జరుగుతయని ప్రతవరిన అింశాలను 
ప్రసాి విించారు. BIMSTEC స్భో దశేాలు వోవసాయింలో 
మాస్ుర్ మరతయు పవహ చ డ ీ పో ర గాీ మ్ ల క్యస్ిం ఆరు సాె ట్ ల 
సాకలర్ షపి లు మరతయు సామరాా అభివృదిి  & శక్షణ క్యస్ిం 
ఇతర క్ారోకీమాలను అిందిించడింలో భారతదశేిం యొకక 
గ్ప్ప ఖచచతతావన్ని కూడా ప్రశింసిించింద.ి 
BIMSTEC గురిించి: 
• BIMSTEC 1997 లో ఈ పరా ింతింలో ప్రస్పర వాణ జోిం, 

కన్ెక్ిువిటీ & సాింస్కృతిక, సాింక్తేిక & ఆరతాక అభివృదిిన్న 
క్ొనసాగతించే లక్షోింతో సాా పిించబ్డిింది. 

• ఇది ఇింతకు ముిందు దీన్నలో టెక్ాిలజీ, టేరడ్, ఎనరీీ, 
టరా న్ పో ర్ు, ఫిషరీస్ మరతయు టరరతజిం అన్ే ఆరు రింగాలు 
ఉన్ాియి. సెక్ాు రుె  తరువాత 14 స్హక్ార రింగాలకు 
విసి్రతించబ్డాా యి. వోవసాయిం 14 రింగాలలో ఒకటి. 

 

మహిళా మరియు శశు అభవృదిి  మింతిో నూోటీో గార ెన్ ను 
పాోరింభించారు 
ఆల్ ఇిండియా ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ ఆయురేవద (AIIA) లో 
పో షన మాహ్ - 2021 పరా రింభోత్వాన్ని ప్ురస్కరతించుకున్న 
క్ేిందర మహ ళా మరతయు శశు అభివృదిి  మింతిర స్ిృతి జుబిన్ 
ఇరానీ నూోటీో గార ెన్ ను పాోరింభించారు. శగుీ  (స్హ జన) 
మరతయు ఆమాె  మొకకలు న్ాటడిం కూడా జరతగతింది. ఆయుష్ 
మింతిరతవ శాఖ ఆధ్వరోింలో AIIA, నూోఢిలె్ట పో షణ మాహ్ - 
2021 వేడుకలను పరా రింభిించింద.ి 
నూోటీో గార ెన్్ గురిించి 

• నూోటిర క్ిచలన గార ాన/నూోటీర గార ాన అన్ేద ి ఏడాది 
పొ డవున్ా కుటటింబ్ అవస్రాలను తీరచడాన్నక్ ి న్నవాస్ 
గృహాలలో లేదా వాటి ప్రతస్రాలోె  పో షక్ాలు అధికింగా 
ఉిండే ప్ింటలను న్ాటడిం మరతయు క్యయడిం. 

• ప్టుణ పరా ింతాలోె , నూోటిర క్చిలన గార ాన్నింగ్ ను రూఫ్ టాప 
గార ాన్నింగ్, టెరసీ్ గార ాన్నింగ్, వరెతుకల్ గార ాన్నింగ్ మరతయు 
కింటెైనర్ గార ాన్నింగ్ రూప్ింలో పో ర త్హ ించవచుచ. 

• గాీ మీణ పరా ింతాలోె , ఇళె్ పరెటోె  నూతీర క్చిలన గార ాన లను 
పో ర త్హ ించవచుచ. 

 

ఇింటరేాష్నల్ క లలమేట్ స్మిిట్ 2020-21ప ై భారతదేశిం 
స్మావశేానికత ఆతిథోిం ఇవవనుింద ి

అింతరాీ తీయ శక్ిి స్దస్ు్ (ICS) 2020-21 లో భాగింగా 
స్వచామ ైన శక్ిి లోన్నక్ి ప్రతవరిన చలిందడిం ఒక స్ింభాషణను 
రూపొ ిందిించడాన్నక్ి ఒక క్రలక స్మావశేాన్ని న్నరవహ ించడాన్నక్ి 
సిదిింగా ఉింద.ి ప్రప్ించవాోపి్ింగా ఉని విధాన రూప్కరిలు, 
ప్రతశమీ న్ాయకులు, న్నప్ుణులు మరతయు శాసి్ైవతిేలు 
వాతావరణ శఖరాగీ స్మావశేింలో భాగిం క్ానున్ాిరు. 
CSIR డలైర కుర్, న్షేనల్ క్ మికల్ లాబ్ొ రేటరీ, డాకుర్ ఆశష్ లేలే 
వాతావరణ మారుప యొకక భవిషోతయి  ఉప్శమన వూోహాల 
క్యస్ిం స్మావేశిం యొకక పరా ముఖోతను న్ొక్ికచలపాపరు. 
స్ింప్రదాయ ఇింధ్న్ాలపెై ఆధారప్డటిం వలన ఈ వూోహాలు 
మరతయు స్మస్ోలు అవలింబిించాల్న అవస్రిం ఏరపడిింది. 
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ఆసియాలోనే "Plastic Pact" ను పాోరింభించిన 
మొటటమొద్టి దేశింగా భారత్ 

పాె సిుక్స క్యస్ిం స్రుకాలర్ వోవసా్ను పో ర త్హ ించడాన్నక్ి క్ొతి 
పాె ట్ ఫామ్ అయిన" పాె సిుక్స ఒప్పిందాన్ని"(Plastic Pact) 

పరా రింభిించన ఆసియాలో మొదట ి దశేింగా భారతదేశిం 
న్నలచింది. భారత పాె సిుక్స ఒప్పిందిం వేదకిను సెపెుింబ్ర్ 03, 

2021 న క్ాన్ెఫడరషేన ఆఫ్ ఇిండయిన ఇిండసవు ర (CII) 

ఆతిధ్ోిం వహ ించన 16 వ స్సెలునబిలటీ స్మిమట్ లో 
భారతదశేింలోన్న బిరటషి్ హ ై కమిషనర్ అల గాీ ిండర్ ఎలెస్ 

పరా రింభిించారు. 
'ఇిండ యా పాల సిటక్స ఒపపింద్ిం' గురిించి: 
• వరలా్-వెడై్ ఫిండ్ ఫర్ న్ేచర్-ఇిండయిా (డబ్ూె ాడబ్ుె ాఎఫ్ 

ఇిండియా) మరతయు భారత ప్రతశీమల స్మాఖో (సిఐఐ) 
స్ింయుకిింగా ఏరపరచన క్ొతి వేదకి, దీన్న దావరా పాె సిుక్స 
లక్షణాలు ఉని మరతయు క్ాలుషో రహ త ప్రప్ించాన్ని 
స్ృషిుించాలన్న భావిసోి ింది. 

• ఈ ఒప్పిందిం 2030 న్ాటిక్ ిపాె సిుక్స ల క్యస్ిం వలయ ఆరతాక 
వోవసా్ వెైప్ు మారాలన్న వాోపారాలను లక్షోింగా 
పెటటు కుింద.ి 

• ఈ ప్రయతాిన్నక్ి UK రీసరె్చ & ఇన్ోివేషన (UKRI) 

మరతయు WRAP, UK లో ఉని గమె బ్ల్ NGO, మరతయు 
భారతదశేింలోన్న బిరటిష్ హ ై కమిషన ఆమోదిించింది. 

 

ఔష్ద్ మొకకలను పింపిణీ చేయడానికత భారత పోభుతవిం 
"ఆయుష్ ఆప్క DWAR" పచోారానిా పాోరింభించిింద ి

ఆజాద ిక్ా అమృత్ మహమ త్వ్ వేడుకలో భాగింగా, ఆయుష్ 
మింతిరతవ శాఖ ‘ఆయుష్ ఆప్క దావర్’ పలరుతో ఒక ప్రచారాన్ని 
పరా రింభిించింది, ఇద ిఒక స్ింవత్రింలో 75 లక్షల గృహాలకు 
ఔషద మొకకలను ప్ింపణిీ చేయడాన్ని లక్షోింగా పటెటు కుింది. 
ముింబ్రై నుిండి ఆయుష్ క్ేిందర మింతిర స్రాెనింద సో న్ోవాల్ ఈ 
ప్రచారాన్ని పరా రింభిించారు, ఈ స్ిందరభింగా ఆయన పౌరులకు 
ఔషద మొకకలను ప్ింపిణ ీచశేారు. 

తదనింతరిం, దేశవాోపి్ింగా 45 క్ ిపెైగా ప్రదేశాల నుిండి ప్రచారిం 
పరా రింభిించబ్డిింద.ి ప్ింపణిీ చేస్ుి ని ఔషద మొకకలలో 
తేజ ప్టు , సెువియా, అశోక, గతలోయ్, అశవగింధ్, న్నమమగడిా , 
తయలసి, స్రపగింధ్ మరతయు ఆమాె  ఉన్ాియి. ఈ ప్రచారిం 
క్ిింద, ఒక స్ింవత్రింలో 75,000 హ క్ాు రెలో ఔషద మొకకల 
పెింప్క్ాన్ని చేప్టాు లన్న ప్రతిపాదిించబ్డిింది. 
జాతీయ మ ైనారిటీల కమిష్న్ చ ైరిన్ గా ఇకాబల్ సిింగ్ 
లాలుపరా నియమితులయాోరు 

మాజీ ఐపిఎస్ అధకి్ారత ఇక్ాెల్ సిింగ్ లాల్ ప్ురా జాతీయ 
మ ైన్ారతటీల కమిషన ఛలరైమన గా న్నయమితయలయాోరు. అతను 
ప్ింజాబ కు చలిందనివాడు మరతయు సకిుక తతవశాసి్ైింపెై అన్ేక 
ప్ుసి్క్ాలను రచించారు. రాషు రప్తి పో ల్టస్ు ప్తకిం, 

మ రతటోరతయస్ సలవలకు పో ల్టస్ు ప్తకిం, శరమమణ  సకిుక 
సాహ తకర్ అవారుా  మరతయు సకిుక సాకలర్ అవారుా  వింటి 
అన్ేక అవారుా లను కూడా ఆయన గ లుచుకున్ాిరు. 
లాలుపరా, ఐపిఎస్ అధిక్ారతగా ఉని స్మయింలో, ఎస్ ఎస్ పి 
అమృత్ స్ర్, ఎస్ ఎస్ పి తరింతరన మరతయు అదనప్ు 
ఇన్ పెకుర్ జనరల్ సిఐడి అమృత్ స్ర్ గా ప్న్నచశేారు. ఆయన 
ప్దవీ విరమణ తరావత 2012 లో బిజ పలిో చేరారు. లాలుపరా 
సికుక తతవశాసి్ైిం మరతయు చరతతరపె ై'జపవీ  సాహ బ ఏక్స విచార్', 

గురాెనీ ఏక్స విచార్ 'మరతయు' రాజ కరగేా ఖలా్ 'వింటి 
దాదాప్ు 14 ప్ుసి్క్ాలు రాశారు. 
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అనిా పో టీ పరకీ్షలకు ముఖోమ ైన అింశాలు: 
• ముక్ాి ర్ అబ్ాెస్ నఖ్వవ మ నై్ారతటీ వోవహారాల గౌరవ 

క్ేిందర మింతిరవరొిం. 
 

పోధాన మింతిో నరేింద్ో మోడీ స్రాే రిమ్ భవన్ ను పాోరింభించారు 

ప్రధాన్న నరేిందర మోద ీగుజరాత్ లోన్న అహమదాబ్ాద్ లో స్రాద రిమ్ 
భవన ను వీడియో క్ానఫర న్ దావరా పరా రింభిించారు. అతను 
స్రాి రిిం ఫలజ -2 కన్ాో ఛతరా లయ (బ్ాలకల హాస్ుల్) పరా జ క్సు 
యొకక "భూమి ప్ూజ" కూడా చేశాడు. ఈ ర ిండు స్ింసా్లు 
"భారతదేశ ఉకుక మన్నషి" స్రాద ర్ వలెభాయ్ ప్టలే్ కు 
అింక్ితిం చయేబ్డాా యి. ఈ పరా జ కుు ను విశవ పాటిదార్ స్మాజ 
అభివృదిి  చసేిింద.ి 
పాోజ క్సట గురిించి: 
• అతాోధ్ున్నక స్రాద రిమ్ భవన గాీ మీణ పరా ింతాల నుిండి 

మ రుగ నై క్ రీర్ అవక్ాశాలను క్యరుకున్ ేబ్ాలకలు మరతయు 
అబ్ాెయిలకు ప్రతేోక హాస్ుల్ సౌకరాోలను అిందసి్ుి ింది. 

• అహమదాబ్ాద్-గాింధనీగర్ స్రతహదుద  పరా ింతింలోన్న వెైష్ోా దేవి 

స్రతకల్ స్మీప్ింలో, స్రాద రిమ్ భవన పరా జ క్సు యొకక 

మొదటి దశ రూ .200 క్యటె అించన్ా వోయింతో 11,672 

చదరప్ు అడుగుల విసవి రాింలో న్నరతమించబ్డిింది. 
• ఇిందులో 800 మింది బ్ాలురు మరతయు 800 మింది 

బ్ాలకలు స్హా 1,600 మింది విదాోరుా లు ఉింటారు. 
• స్రాద రిమ్ పరా జ క్సు యొకక ర ిండవ దశలో స్ుమారు 2,000 

మింది బ్ాలకలు ఉిండే అవక్ాశిం ఉింద.ి మరమ రూ .200 

క్యటె వోయింతో ఈ పరా జ క్సు న్నరతమించబ్డుతయింది. 
 

బిజ పికత చ ిందిన భూప్ింద్ో పటేల్ గుజరాత్ కొతత  ముఖోమింతిోగా 
ఎింపికయాోరు 

బ్లజేపవ శాస్నస్భ స్మావశేింలో భూపలిందర ప్టలే్ గుజరాత్ క్ొతి 
ముఖోమింతిరగా ఎింపికయాోరు. ఆయన అహమదాబ్ాద్ లోన్న 
ఘట్ లోడయిా అసెింబె్ల సాా నిం నుిండి గ లచన బిజ పి ఎమ మలేో. 
గుజరాత్ సిఎిం ప్దవి నుిండి విజయ్ రూపానీ రాజీన్ామా 
చేసిన తరావత ఇది జరతగతింది. 

భూప్ింద్ో పటేల్ గురిించి: 
భూపలిందర ప్టలే్ సివిల్ ఇింజనీరతింగ్ లో డిపొె మా కలగత ఉన్ాిరు 
మరతయు స్రాద ర్ ధామ్ మరతయు వరలా్ ఉమియా ఫౌిండషేన తో 
స్హా ప్టదీార్ టరస్ు లు మరతయు స్ింసా్లలో ప్దవులు 
న్నరవహ ించారు. అతను అహమదాబ్ాద్ మున్నసపి్ల్ 
క్ార్పరషేన లో సాు ిండిింగ్ కమిటీ ఛలరైమన మరతయు 
అహమదాబ్ాద్ అరెన డలవలప మ ింట్ అథారతటీ (AUDA) 

ఛలైరమన గా ఉన్ాిరు. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• గుజరాత్ గవరిర్: ఆచారో దేవవరత్. 
 

నీతి ఆయోగ్ ‘భారతదేశింలో పటటణ పణోాళిక స్ామరాయింలో 
స్ింస్కరణలు’ అనే అింశింప ై నివేదికను విడుద్ల చేసిింది. 
NITI ఆయోగ్ 'భారతదేశింలో ప్టుణ ప్రణాళిక సామరాాింలో 
స్ింస్కరణలు' అన్ే పలరుతో ఒక న్నవేదకిను పరా రింభిించింది, ఇది 
భారతదశేింలో ప్టుణ ప్రణాళిక సామరాా ాన్ని పెించ ే చరోలను 
స్ూచస్ుి ింద.ి NITI ఆయోగ్ వెైస్ చలరైమన డాకుర్ రాజీవ్ 
కుమార్, CEO శీీ అమితాబ క్ాింత్ మరతయు ప్రతేోక క్ారోదరతశ 
డాకుర్ క్ . రాజశేవరరావు స్ింయుకిింగా న్నవేదకిను సపెెుింబ్ర్ 
16, 2021 న విడుదల చశేారు. 
నివేదిక గురిించి: 
• భారతదశేింలోన్న ప్టుణ ప్రణాళిక సామరాాిం విలువ 

గ్లుస్ులో అడాింకులను న్నరమధిించే అన్ేక సఫిారు్లను 
ఈ న్నవదేిక పలర్కనిద.ి వాటిలో క్ొన్ని పో ర గాీ మిింగ్ 
ఇింటర వనిన ఫర్ పాె న్నింగ్ ఆఫ్ హ లి్, ర-ీఇింజనీరతింగ్ 
అరెన గవర ి న్, రతవిజన ఆఫ్ టౌన మరతయు కింటీర 
పాె న్నింగ్ చటాు లు ఉన్ాియి. 

• 2030 న్ాటకి్ి ప్రతి నగరిం 'అిందరతక్ర ఆరమగోవింతమ నై 
నగరిం' గా మారాలన్న ఆక్ాింక్షిించాలన్న న్నవేదకి 
స్ూచస్ుి ింద.ి 
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• 5 స్ింవత్రాల క్ాలాన్నక్ి ‘500 ఆరమగోకరమ నై నగరాల 
క్ారోకీమిం’ అన్ే క్ేిందర ప్రభుతవ ప్థ్క్ాన్ని కూడా న్నవేదకి 
సిఫారు్ చేసిింది. ఈ పరా ధానోత క్ిింద నగరాలు మరతయు 
ప్టుణాలను రాష్ాు ర లు మరతయు సాా న్నక స్ింసా్లు 
స్ింయుకిింగా ఎింపిక చేయబ్డతాయి. 

పటటణ పణోాళిక అింటే ఏమిటి: 
నగరాలు, పౌరులు మరతయు ప్రాోవరణిం యొకక స్మగీ 
అభివృదిిక్ ిప్టుణ ప్రణాళిక ఒక ప్ున్ాద.ి దురదృషువశాతయి , ఇది 
ఇప్పటివరకు తగతన శదిీను గ ైక్ొనలేదు. ప్రస్ుి తిం ఉని ప్టుణ 
ప్రణాళిక మరతయు ప్రతపాలన చటరిం స్ింక్ిెషుమ నైది, ఇది 
తరచుగా అస్పషుతకు మరతయు జవాబ్ుదారతీనిం 
లేకపో వడాన్నక్ి దారతతీస్ుి ింది. 
 

నాోయ మింతిోతవ శాఖ "ఏక్స పహల్" పోచారానిా 
పాోరింభించిింది. 
టెల-లా క్ిింద మాస్ రతజిసలు రషన ను పో ర త్హ ించడాన్నక్ ి చటుిం 
మరతయు న్ాోయ మింతిరతవ శాఖ ప్రతధలిోన్న న్ాోయ శాఖ 
"ఏక్స ప్హల్" ప్రచారాన్ని పరా రింభిించింది. ఏక్స ప్హల్ ప్రచారిం 
దేశవాోపి్ింగా సపెెుింబ్ర్ 17 నుిండి అక్యు బ్ర్ 2 వరకు 
క్ొనసాగుతయింద.ి "ఏక్స ప్హల్" 34 రాష్ాు ర లు మరతయు 
క్ేిందరపాలత పరా ింతాలలోన్న 633 జిలాె లలోన్న 50,000 గాీ మ 
ప్ించాయితీలలో 51,434 సాధారణ సలవా క్ేిందరా లలో ప్రచారిం 
చేస్ుి ింది. 
 
పోచారిం గురిించి: 
టెల-లా అింటే చటుప్రమ నై స్మాచారిం మరతయు స్లహాలు 
అిందిించడిం క్యస్ిం కమూోన్నక్షేన్ మరతయు ఇనఫరేమషన 
టెక్ాిలజీన్న ఉప్యోగతించడిం. క్ామన స్రీవససె్ సిెంటర్ 
(CSC) దావరా అటుడుగు వరాొ లకు న్ాోయ సాయిం క్యస్ిం 
న్ాోయ విభాగిం NALSA మరతయు CSC e-గవర ి న్ స్రీవస్ 
ఇిండియా లమిటెడ్ తో భాగసావమోిం చసే్ుకుింది. 
న్ాోయవాదులు మరతయు వోకుి ల మధ్ో ఈ ఇ-ఇింటరాక్షన 
CSC లలో అిందుబ్ాటటలో ఉని వీడియో-క్ానఫర న్న్ింగ్ 
మౌలక స్దుపాయాల దావరా ఉింటటింద.ి 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• క్ేిందర చటుిం మరతయు న్ాోయ మింతిర: క్రి న రతజిజు. 
 

వాటర్ కమిష్న్ ఇస్ోో , సిబిసితో జతకటిట , పాఠశాల విదాోరుా ల 
కయస్ిం 'స్పస్ ఛాల ింజ్' పాోరింభించిింద ి

నీతి ఆయోగ్ యొకక అటల్ ఇన్ోివషేన మిషన ఇసో ర  
మరతయు CBSE స్హక్ారింతో భారతదశేవాోపి్ింగా పాఠశాల 
విదాోరుా ల క్యస్ిం 'సలపస్ ఛాల ింజ' పరా రింభిించింద.ి ఈ ఛాల ింజ 
అటల్ టిింకరతింగ్ లాోబ్ (ATL) లాోబ లు ఉని పాఠశాలలతో 
స్ింబ్ింధ్ిం లేన్న అన్ని ATL యితేర పాఠశాలల క్యస్ిం కూడా 
దేశవాోపి్ింగా ఉని అన్ని పాఠశాల విదాోరుా లు, 
మారొదరశకులు మరతయు ఉపాధాోయుల క్యస్ిం 
రూపొ ిందిించబ్డిింది. 
ఈ ఛాల ింజ యొకక లక్షోిం ఏమిటింటే, చని పాఠశాల 
విదాోరుా లలో అింతరతక్ష రింగింలో ఏదో  ఒక అింశాన్ని 
స్ృషిుించడిం, అద ి ఆ సా్లిం గురతించ తలలుస్ుక్యవడింలో 
స్హాయప్డటమే క్ాకుిండా అింతరతక్ష క్ారోకీమిం స్వయింగా 
ఉప్యోగతించుకున్లేా స్ృషిుించడిం. 
అటల్ ఇనోావేష్న్ మిష్న్ కతింద్: 
ఆయోగ్ వోవసాా ప్కత మరతయు ఆవిషకరణలను 
పో ర త్హ ించడాన్నక్ి అటల్ ఇింకుోబ్షేన క్ేిందరా లు మరతయు 
ATL ల వింట ిక్ారోకీమాలను న్నరవహ సోి ింది. 
ఇది 6 నుిండి 12 తరగతయల విదాోరుా లకు బ్హ రింగ వేదకిను 
అిందిించలేా న్నరాి రతస్ుి ింది, ఇకకడ వారు ఆవిషకరణ మరతయు 
డిజిటల్ ఏజ సలపస్ టెక్ాిలజీ స్మస్ోలను ప్రతషకరతించడాన్నక్ి 
తమను తాము ఎన్ేబ్ుల్ చసే్ుక్యవచుచ. 
ATL సలపస్ ఛాల ింజ 2021 ప్రప్ించ అింతరతక్ష వారిం 2021 క్ి 
అనుగుణింగా ఉింటటింది, ఇది ప్రతి స్ింవత్రిం అక్యు బ్ర్ 4-10 

నుిండ ిప్రప్ించ సాా యిలో అింతరతక్ష శాసి్ైిం మరతయు సాింక్తేికత 
యొకక రచనలను జరుప్ుక్యవడాన్నక్ి జరుప్ుకుింటారు. 
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కేింద్ో మింతిో పవయూష్ గోయల్ జాతీయ సిింగిల్ విిండో  
వోవసా్ను పాోరింభించారు 
క్ేిందర వాణ జో మరతయు ప్రతశమీల శాఖ మింతిర పవయూష్ 
గమయల్ పెటటు బ్డదిారులు మరతయు వాోపారాల క్యస్ిం 
‘న్ేషనల్ సిింగతల్ విిండో ససి్ుమ్ (NSWS)’ ను పరా రింభిించారు. 
NSWS అన్దేి సిింగతల్-విిండో పో రుల్, ఇది పెటటు బ్డదిారులు 
లేదా పారతశాీమికవేతిలకు ప్రభుతవిం నుిండ ి ఆమోదాలు 
మరతయు అనుమతయలు పొ ిందడాన్నక్ ి గమో సాా నింగా 
ప్న్నచసే్ుి ింది. భారతదశేింలోన్న పెటటు బ్డిదారులు, 
వోవసాా ప్కులు మరతయు వాోపారాలకు అవస్రమ ైన 
ఆమోదాలు మరతయు రతజిసలు రషనె క్యస్ిం ప్రభుతవ 
క్ారాోలయాలకు ప్రతగ తేి  వారస్తవిం నుిండి ఇది సలవచాను 
ఇస్ుి ింది. 
పాోముఖోత: 
• క్ొతి వోవసా్ ప్రాోవరణ వోవసా్లో పారదరశకత, 

జవాబ్ుదారీతనిం మరతయు ప్రతిస్పిందనను 
తీస్ుకురావాలన్న లక్షోింగా పటెటు కుింది. 

• ప్రస్ుి తిం, పో రుల్ 18 క్ేిందర విభాగాలు మరతయు 9 

రాష్ాు ర లలో ఆమోదాలను అిందిస్ుి ింది. మిగతలన 14 క్ేిందర 
విభాగాలు మరతయు ఐదు రాష్ాు ర లు డసిెింబ్ర్ 2021 

న్ాటిక్ ిచరేచబ్డతాయి. 
• ఈ పో రుల్ ను ఇన్ెవస్ు ఇిండయిాతో పాటట డిపార్ు మ ింట్ ఫర్ 

ప్రమోషన ఆఫ్ ఇిండసవు ర మరతయు ఇింటరిల్ టేరడ్ 
(DPIIT) స్ింయుకిింగా అభివృదిి  చేసిింద.ి 

 

పోధాని మోదీ జాతీయ డ జిటల్ హ ల్త  మిష్న్ ని రూప ిందిించారు 

ప్రధాన మింతిర డజిిటల్ హ లి్ మిషన (PM-DHM) గా పలరు 
మారచబ్డిన న్షేనల్ డజిిటల్ హ లి్ మిషన (NDHM) ను 
దేశవాోపి్ింగా సెపెుింబ్ర్ 27 న ప్రధాన మింతిర నరేిందర మోడీ 
ప్రకటిించనున్ాిరు. దీన్న క్ిింద ఒక ప్రతేోకమ ైన డజిిటల్ హ లి్ 
ID ప్రజలకు అిందిించబ్డుతయింది, ఇిందులో వోక్ిి యొకక 
అన్ని ఆరమగో రతక్ారుా లు ఉింటాయి. ఆధార్ మరతయు యూజర్ 
మొబ్రైల్ నింబ్ర్ వింట ి వివరాలను ఉప్యోగతించ ఐడి 
స్ృషిుించబ్డుతయింద.ి 

చొరవ గురిించి: 
• ఆయుష్ామన భారత్ ప్రధాన మింతిర జన ఆరమగో యోజన - 

ప్రభుతవ ప్రధాన ఆరమగో బ్లమా ప్థ్కిం మూడవ 
వారతిక్యత్వాన్ని ప్ురస్కరతించుకున్న పరా రింభిించన ఆరమగో 
మింథ్న చవరత రమజున ఈ క్ారోకమీిం పరా రింభమవుతయింద.ి 

• ఈ పరా జ క్సు ప్రస్ుి తిం క్ేిందరపాలత పరా ింతాల నై అిండమాన 
మరతయు న్నక్యబ్ార్ దవీులు, చిండీగఢ్, దాదరా  మరతయు 
నగర్ హవేల, డామన మరతయు డూో, లడఖ్, లక్షదీవప 
మరతయు ప్ుదుచేచరతలలో ప్రయోగాతమక దశలో ఉింద.ి 

• మిషన తప్పన్నస్రతగా న్ాలుగు ప్రధాన బిలాింగ్ బ్ాె క్స లను 
కలగత ఉింటటింది - ప్రతేో కమ నై డిజిటల్ హ లి్ ఐడి, హ లి్ క్రే్ 
పొ ర ఫెషనల్్ రతజిసవు ర, హ లి్ ఫసెిలట ీ రతజిసవు ర మరతయు 
ఎలక్ాుా న్నక్స హ లి్ రతక్ారుా లు. 

• పరా రింభిించడాన్నక్ి, మూడు భాగాలు, ప్రతేోకమ నై హ లి్ 
ఐడి, డాకుర్ రతజిసవు ర మరతయు హ లి్ ఫెసిలటీ రతజిసవు ర, 
క్ారాోచరణలోక్ి వచచనటటె  పెైన పలర్కని అధిక్ారులు 
తలలపారు. 

• విసి్ృత శరీణ  డేటా, స్మాచారిం మరతయు మౌలక 
స్దుపాయాల సలవలను అిందిించడిం దావరా 
యూన్నవర్ల్ హ లి్ కవరేజీన్న స్మరావింతమ ైన, యాక్ ్స్ 
చేయగల, కలుప్ుక్ొన్న, స్రస్మ నై మరతయు స్ురక్షతిమ నై 
రీతిలో ఈ చ్రవ మదదతయ ఇస్ుి ింది. 

 

GoI మొటటమొద్టి ఇిండ యా-UK కాను్లర్ డ ైలాగ్ ను 
నిరవహిించిింద ి

భారత ప్రభుతవిం వరుచవల్ మాధ్ోమింలో మొటుమొదటి 
ఇిండియా-యున్ెైటడె్ క్ిింగ్ డమ్ క్ాను్లర్ డలైలాగ్ ను 
న్నరవహ ించింద.ి విదేశీ వోవహారాల మింతిరతవ శాఖలో 
జాయిింట్ సకెీటరీ, దేవేష్ ఉతిమ్ భారత ప్రతిన్నధ ిబ్ృిందాన్నక్ి 
న్ాయకతవిం వహ ించగా, UK ప్రతిన్నధి బ్ృిందాన్నక్ి జ న్నిఫర్ 
ఆిండర్న న్ాయకతవిం వహ ించారు. ఇిండియా-యుక్  2030 
రమడ్ మాోప లో భాగింగా ప్రజల నుిండి వోకుి ల మధ్ో 
స్ింబ్ింధాలను బ్లోపలతిం చేస్ుకున్ ేమారాొ లపెై ఇరుప్క్షయలు 
చరతచించాయి. 
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డ ైలాగ్ యొకక పాోముఖోత: 
• ఈ పరా రింభ క్ాను్లర్ డలలైాగ్ లో, ఇిండయిా-యుక్  2030 

రమడ్ మాోప లో భాగింగా ర ిండు దశేాల మధ్ో ప్రజల నుిండి 
వోకుి ల మధ్ో స్ింబ్ింధాలను మరతింత బ్లోపలతిం చసేల 
మారాొ లపెై ఇరుప్క్షయలు చరతచించాయి. 

• క్ాను్లర్ పరా ప్ోతను స్ులభతరిం చయేడాన్నక్ి మరతయు 
క్ాను్లర్ ఫిరాోదులను స్క్ాలింలో ప్రతషకరతించడాన్నక్ి 
మరతయు కీమబ్దిమ నై స్మాచార భాగసావమోిం 
మరతయు వీసాలపె ై స్హక్ారిం, అప్పగతింత క్ేస్ులు 
మరతయు ప్రస్పర న్ాోయ స్హాయిం వింట ివాటి గురతించ 
కూడా వారు చరతచించారు. 

• 2022 లో లిండన లో ప్రస్పరిం అనుకూలమ నై తేదలీో ఈ 
డలైలాగ్ యొకక తదుప్రత రౌిండ్ న్నరవహ ించడాన్నక్ి 
ఇరుప్క్షయలు అింగకీరతించాయి. 

• అింతకు ముిందు, జూల ై 8 న ఇిండియా మరతయు UK 

ఫెైన్ాని్నయల్ మార కట్్ డలలైాగ్ యొకక మొదటి 
స్మావశేిం జరతగతింది. 

 

నాగ శాింతి చరుల కయస్ిం ఆర్ ఎన్ రవి రాజీనామాను పోభుతవిం 
ఆమోదిించిింద ి

న్ాగ శాింతి చరచల క్యస్ిం ఆర్ ఎన రవి రాజీన్ామాను భారత 
ప్రభుతవిం ఆమోదిించింద.ి న్ాగ శాింతి ఒప్పిందింపెై స్ింతకిం 
క్యస్ిం రవి అన్కే స్ింవత్రాలుగా క్రలక తిరుగుబ్ాటట 
బ్ృిందాలతో చరచలు జరతపారు. ఇటవీలే, ఆర్ ఎన రవి 
తమిళ్న్ాడు గవరిర్ గా న్నయమితయలయాోరు. అక్షయ్ 
మిశాీను క్ొతి శాింతి చరచల స్ింభాషణకరిగా న్నయమిించే 
అవక్ాశిం ఉింది. అతను ఇింటెలజ న్ బ్ూోరమలో 
ప్న్నచసే్ుి న్ాిడు. 
NSCN-IM తో ఒపపింద్ిం: 
• ఇటీవల స్ింవత్రాలలో, న్ాగాలాిండ్ న్ేషనల్ సో షలస్ు 

క్ౌన్న్ల్- (ఇసాక్స ముయివా) మరతయు రవి మధ్ో 
స్ింబ్ింధాలు క్షీణ స్ుి ని క్ారణింగా న్ాగ శాింతి ప్రక్ియీ 
ప్టాు లు తపపిింద.ి 

• న్ాగాలాిండ్ శాింతి ఒప్పిందిం ఫలరమ్ వర్క 3 ఆగస్ుు  2015 
న భారత ప్రభుతవిం మరతయు న్షేనల్ సో షలస్ు క్ౌన్న్ల్ 
ఆఫ్ న్ాగాలాిండ్ (NSCN) స్ింతకిం చసేిింద.ి 

• గేీటర్ న్ాగాలాిండ్ దాన్న పొ రుగు రాష్ాు ర ల విసవి రాిం మరతయు 
మయన్ామర్ తో కూడని భూభాగిం న్ేషనల్ సో షలస్ు 
క్ౌన్న్ల్ ఆఫ్ న్ాగాలాిండ్ (NSCN) యొకక ప్రధాన 
డిమాిండ్. 

మరినిా జాతీయ వారతలు: 
• భారతదశేింలో మొద్టి అధిక బూడ ద్ బొ గుు  గాోసఫిికేష్న్ 

ఆధారిత మిథనాల్ ఉతపతిత  కరాిగారము హ ైద్రాబాద్ లో 
పాోరింభించబడ ింద ి

• రాజస్ాా న్ లోని జాతీయ రహదారిప ై భారతదేశపు మొద్టి 
అతోవస్ర లాోిండ ింగ్ స్ౌకరోిం పాోరింభమ ైింది. 

• ఇస్ాకన్ వోవస్ాా పకుడ  125 వ జయింతి స్ింద్రభింగా 
పోధాని మోదీ పోతేోక రూ .125 నాణేనిా ఆవిష్కరిించారు 

• మహారాష్ట ేలో పూణేలో రాజీవ్ గాింధీ పర్ు మీద్ స నై్్ సిటీ 
ఏరాపటు 

• ఉతతరపోదశే్ లోని ఆలీఘర్ లో పధోాని నరేింద్ో మోడీ రాజ 
మహ ింద్ో పోతాప్ సిింగ్ విశవవిదాోలయానికత శింకుస్ాా పన 
చేశారు. 
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వారతలోల ని రాషాట ే లు 
 

రాషవట ేయిం (State News-AndhraPradesh) 

ఆింధోపదోేశ్ రాష్ట ేింలో పలు పరిశమీలకు పోో తా్హకాలు 
పోకటిించిన పభోుతవిం  

స్ూక్షమ, చని, మధ్ోతరహా ప్రతశమీలు (ఎింఎస్ఎింఈ), 
టెక్ ైట్ల్, సిపన్నిింగ్ మిలుె లకు పారతశాీమిక పో ర తా్హక్ాల క్ిింద 
రూ.1,124 క్యటెను సపెెుింబ్రు 3న విడుదల చేయనునిటటె  
రాషు ర ప్రభుతవిం తలలపిింది. ఇిందులో ఎింఎస్ఎింఈలకు 
రూ.440 క్యటటె , వసి్ ైమరతయు ఖాద ీరింగాన్నక్ ిరూ.684 క్యటటె  
చలలెసాి రు. రూ.25 వలే క్యటె పటెటు బ్డులను ఆకరతిించేలా 
క్ొప్పరతిలో మ గా ఇిండసిు రయల్ హబ్ుి 3,155 ఎకరాలోె  
అభివృదిి  చేయనున్ాిరు. క్ొప్పరతిలోన్ ే రూ.730.50 క్యటెతో 
801 ఎకరాలోె  ఎలక్ాుా న్నక్స్ మానుోఫాోకచరతింగ్ కెస్ురుి 
ప్రతిపాదిించారు. 
రాషు రింలో రూ.5,204.09 క్యటె పెటటు బ్డులతో 16,311 

ఎింఎస్ఎింఈల ఏరాపటట దావరా అదనింగా 1.13 లక్షల 
మిందిక్ ిఉపాధి లభిించింద.ి వెైఎస్ఆర్ నవోదయిం క్ిింద 1.08 

లక్షల ఎింఎస్ఎింఈలకు రూ.3,236-52 క్యటె రుణాల 
రీషెడూోల్ చేశారు. రాషు రింలో రూ.30,175 క్యటె పెటటు బ్డతిో 68 

భారీ, మ గా ప్రతశీమలు ఉతపతిిలోక్ి వచాచయి. వాటి దావరా 
46 వేల మిందకి్ి ఉపాధ ిఅిందుతయింది. తవరలో 62 మ గా, భార ీ
ప్రతశమీల దావరా రూ.36,384 క్యటె పెటటు బ్డులు 
రానున్ాియి. 
 

కొబబరి స్ాగులో ఆింధోపదోేశ్ రాష్ట ే జిలాల ల ముింద్ింజ  

రాషు రింలో రూ.5,204.09 క్యటె పెటటు బ్డులతో 16,311 

ఎింఎస్ఎింఈల ఏరాపటట దావరా అదనింగా 1.13 లక్షల 
మిందిక్ ిఉపాధి లభిించింద.ి వెైఎస్ఆర్ నవోదయిం క్ిింద 1.08 

లక్షల ఎింఎస్ఎింఈలకు రూ.3,236-52 క్యటె రుణాల 
రీషెడూోల్ చేశారు. రాషు రింలో రూ.30,175 క్యటె పెటటు బ్డతిో 68 

భారీ, మ గా ప్రతశీమలు ఉతపతిిలోక్ి వచాచయి. వాటి దావరా 
46 వేల మిందకి్ి ఉపాధ ిఅిందుతయింది. తవరలో 62 మ గా, భార ీ
ప్రతశమీల దావరా రూ.36,384 క్యటె పెటటు బ్డులు 
రానున్ాియి. 
ప్రప్ించింలోన్ ే పలరుగాించన గింగా క్ొబ్ెరత బ్ొ ిండాిం క్యసాి లో 
ప్ిండుతయింది. శీీలింకలోన్న క్ిింగ్ క్యక్యనట్, థాయాె ిండోె న్న 
ఆరమమాటకి్స బ్ొ ిండాలు దీన్నక్ి ఏమాతరిం సాటి రావు. అయిన్ా 
అకకడి ప్రభుతావలు వాటిక్ ి అమిత పో ర తా్హిం 
కలపస్ుి న్ాియి. 
ఏపవలో కొబబరసి్ాగు మొతతిం విసవత రాిం: 2.80 లక్షల ఎకరాలు 

• తొల ర ిండు సాా న్ాలు: ఉభయగమదావరత జిలాె లు (2 లక్షల 
ఎకరాలు) 

• తరావతి సాా న్ాలు: శీీక్ాకుళ్ిం, విశాఖప్టిిం 

• ఏడాదకి్ి క్ాయల ఉతపతిి: 153.75 క్యటటె . 
• ఎకరాకు స్గటట దిగుబ్డి: 5,620 క్ాయలు 
• అధికింగా సాగవుతయనిద:ి దశేవాళ్ల రకిం (ఈస్ు క్యస్ు 

టాల్) 
• ర ిండోసాా నింలో ఉిండేద:ి గమదావరత గింగ రకిం 

 

రాషవట ేయిం-త లింగాణా 
‘మ డ సని్ ఫోమ్ ది స ైక’ చొరవ త లింగాణలో పాోరింభించబడ ింది 
పౌర విమానయాన శాఖ మింతిర జోోతిరాదిదయా సిింధయిా 
తలలింగాణలో మొదటిసారతగా "మ డిసని ఫరమ్ ది సెైక" 
పరా జ క్సు ను పరా రింభిించారు. డోరన లను ఉప్యోగతించ వాోక్ి్ నుె  
మరతయు ఇతర అవస్రమ ైన ఉతపతయి లను మారుమూల 
పరా ింతాలకు రవాణా చేయడిం ఈ పరా జ క్సు లక్షోిం. సెకై పరా జ క్సు 
దావరా తలలింగాణలోన్న 16 గీీన జోనెలో పెైలట్ పరా తిప్దికన 
తీస్ుక్యబ్డుతయింది మరతయు తరువాత డటేా ఆధారింగా 
జాతీయ సాా యిలో అమలు చయేబ్డుతయింది. 
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పథకాల గురిించి: 
• "ఈ 'మ డిసిన్ ఫరమ్ ది సెైక' పరా జ క్సు 16 గీీన జోనెలో 

తీస్ుక్యబ్డుతయింది. 
• మూడు న్లెల పాటట స్మాచారిం విశరెషిించబ్డుతయింది. 
• ఆరమగో మింతిరతవ శాఖతో పాటట, ఐటీ మింతిరతవ శాఖ, రాషు ర 

ప్రభుతవిం మరతయు క్ేిందరిం కలసి డటేాను విశరెషిసాి యి 
మరతయు మొతిిం దశేాన్నక్ ి ఒక నమూన్ాను తయారు 
చేసాి యి. 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• తలలింగాణ రాజధాన్న: హ దైరాబ్ాద్. 
• తలలింగాణ గవరిర్: తమిళిసె ైసౌిందరరాజన. 
• తలలింగాణ ముఖోమింతిర: క్ . చిందరశరఖర్ రావు. 
 

త లింగాణా రాష్ట ేింలో బీ హబ్ 

జీన్ోమవాల్టలో ఔషధాలు, టకీ్ాలు, వోవసాయ ఆవిషకరణల 
ప్రయో ప్రతశోధ్నలకు ఊతమిచచేిందుకు రాషు ర ప్రభుతవిం 
న్నరతమస్ుి ని జీవ ఔషధ్ ప్రతశీమల తయారీ, వృదిి  సౌకరాోల 
క్ేిందరిం బ్లహట్ || (బ్యోఫారామహట్) తలమాన్నకింగా 
న్నలవబ్ో తోింది. ర ిండు దశలోె  లక్ష చదరప్ు అడుగుల 
క్ారాోలయ, ప్రయోగశాలల సా్లిం 15 న్లెలోె  అిందుబ్ాటటలోక్ి 
వస్ుి ిందన్ాిరు. దీన్ని రాషు ర ప్రభుతవిం రూ.60 క్యటెతో 
న్నరతమించనుింద.ి జీన్ోమవాోల్టలో ప్రభుతవిం అయిదు ఎకరాల 
భూమిన్న ఇిందుకు క్ేటాయిించింది. అయిదింతస్ుి లోె  న్నరామణిం 
జరుగుతోింది. ప్రయోగశాలలు, క్ారాోలయాలతో పాటట 
ఇింకుోబ్టేరెను న్నరతమసాి రు. టీఎస్ఎస్ఐఐసవ, తలలింగాణ 
జీవశాసాి ర ల విభాగిం, క్ేిందర జీవసాింక్తేికత శాఖ మరమ ర ిండు 
స్ింసా్ల భాగసావమోింతో బ్లహబ న్నరామణిం జరుగుతోిందన్న 
మింతిర తలలపారు. 
ముఖోమ ైన అింశాలు: 
• జీవ ఔషధ్రింగాన్నక్ి తలలింగాణ రాజధాన్నగా ఉింద.ి జీన్ోమ్ 

వాోల్ట ఇప్పటిక్ ే ప్రప్ించసాా యి జీవశాసాి ర ల స్మూహింగా 
న్నలచింది. 

• బ్లహబ సెతైిం జీవ ఔషర రింగాన్నక్ి తలమాన్నకింగా 
న్నలుస్ుి ింద.ి ప్రతశీమలతో పాటట అింకురాలకు సెతైిం ఇది 
ఆలింబ్న అవుతయింద.ి 

• రాషు ర ప్రభుతవిం ఇప్పటకి్ే నూతన ఆవిషకరణలు, అభివృదిి , 
ప్రతశోధ్నను పెదదఎతయి న పో ర త్హ సోి ింద.ి ప్రప్ించిం జీవ 
ఔషధాల వెపై్ు ప్యన్నసోి ింది. 

• 200 బిలయన డాలరెకు పెగైా అమమక్ాలు 
జరుగుతయన్ాియి. ఏటా 15 శాతిం వృదిి  ఉింది. తలలింగాణ 
800 జీవశాసాి ర ల స్ింసా్లతో ఔషధ్ ఉతపతిిలో మూడో  
వింతయను సాధిసోి ింది. 

• ప్రప్ించ టీక్ాల రాజధాన్నగా గురతిింప్ు పొ ిందిింద.ి 
శక్ిిమింతమ ైన శాసవియై, పారతశాీమిక ప్రాోవరణ వోవసా్ను 
పో ర త్హ సోి ింది. 

 

ఉతతరాఖిండ గవరార్ బరబీ రాణి మౌరో రాజీనామా చేశారు 
ఉతిరాఖిండ్ గవరిర్ బ్ేబ్ల రాణ  మౌరో వోక్ిిగత క్ారణాలతో 
తన ప్దవీక్ాలిం ప్ూరతి క్ావడాన్నక్ ి దాదాప్ు ర ిండు 
స్ింవత్రాల ముిందు, సపెెుింబ్ర్ 08, 2021 న తన ప్దవిక్ి 
రాజీన్ామా చేస్ుి నిటటె  ప్రకటిించారు. 64 ఏళె్ బ్ేబ్ల రాణ  మౌరో 
2018 ఆగస్ుు లో ఉతిరాఖిండ్ గవరిర్ గా 
న్నయమితయలయాోరు, క్ిీషన క్ాింత్ పాల్ తరువాత. 
ఉతిరాఖిండ్ గవరిర్ క్ావడాన్నక్ి ముిందు, ఆమ  1995 నుిండి 
2000 వరకు ఉతిర ప్రదేశ్ లో ఆగాీ  మేయర్ గా ప్న్నచేశారు. 
 

గుజరాత్ పభోుతవిం "వతన్ ప్ోమ్ యోజన"ను పాోరింభించిింది 
గుజరాత్ ప్రభుతవిం ప్రకటిించన రూ. డిసెింబ్ర్ 2022 న్ాటిక్ి 
న్ాన-ర సడిలింట్ గుజరాతీలతో కలసి 1,000 క్యటటె . ఈ 
పరా జ కుు లు రాషు ర ప్రభుతవ ‘వతన పలరమ్ యోజన’ క్ిింద 
ఉింటాయి. ప్బెిక్స మరతయు సలుట్ కింటిరబ్ూోషన్ దావరా 
గాీ మీణాభివృదిిపె ై దృషిు సారతించ ఈ యోజన గుజరాత్ లో 
పరా రింభిించబ్డిింద.ి 
అన్ని బ్ాోింక్ిింగ్, SSC, భీమా & ఇతర ప్రీక్షల క్యస్ిం పెైమై్ టెస్ు 
సిరీస్ ను క్ొనుగమలు చయేిండ ి

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


Monthly Current Affairs in Telugu - September 
 

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

ఈ పథకిం కతింద్: 
• రాషు ర ప్రభుతవిం వివిధ్ గాీ మీణాభివృదిి  పరా జ కుు లు 

మరతయు క్ారోకలాపాలను చేప్డుతయింది. 
• ఈ ప్థ్కిం 40% రాషు ర ప్రభుతవ స్హక్ారిం మరతయు 60% 

సాధారణ ప్రజల స్హక్ారింతో చపే్టుబ్డుతయింది. 
• రాషు ర ప్రభుతవిం న్ాన-ర సిడలింట్ గుజరాతీలను 

ఆహావన్నించింద ి మరతయు NRI లు కూడా స్హక్ారిం 
అిందిించడాన్నక్ ిఆహావన్నించబ్డాా రు. 

• దేశిం ప్టె వారత పలరమను దేశిం క్యస్ిం సలవగా మారేచ 
అవక్ాశాన్ని వారతక్ ిఅిందిించడమ ేఈ ప్థ్కిం లక్షోిం. ఈ 
ప్థ్కిం గాీ మీణ పరా ింతాలను స్వయిం ఆధారతతింగా 
మారచడిం. గాీ మాల స్మగాీ భివృదిిలో ఇద ి ఒక 
ముఖోమ నై దశ. 

వతన్ పవోమ్ యోజన దావరా ఈ కతీింది గాీ మ స్ాా యి పాోజ కుట లను 
నిరవహిస్ాత రు: 
• పాఠశాలలు మరతయు గీింథాలయింలో సామర్ు తరగతయలు 
• కమూోన్నటీ హాల్, పరా థ్మిక ఆరమగో క్ేిందరిం మరతయు 

అింగన వాడ ీ

• CCTV న్నఘా వోవసా్, 

• నీటి రీసెకై్ిెింగ్, డలైనై్ేజీ, మురుగునీట ి శుదిి  మరతయు 
చలరువుల స్ుిందరీకరణ. 

• బ్స్ సాు ిండ్ 

• సౌరశక్ిితో ప్న్నచసేల వీధలి ైటటె  మొదల నైవి. 
 

 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• గుజరాత్ ముఖోమింతిర: విజయ్ రూపానీ; 

• గుజరాత్ గవరిర్: ఆచారో దేవవరత్. 
 

భారతదశేపు మొద్టి జీవ-ఇటుక ఆధారిత భవనిం ఐఐటి 
హ ైద్రాబాద్ లో పాోరింభించబడ ింద ి

వోవసాయ వోరాా ల నుిండ ిజీవ ఇటటకలతో తయారు చసేిన 
భారతదశేప్ు మొదటి భవనిం హ ైదరాబ్ాద్ ఐఐటిలో 
పరా రింభిించబ్డిింద.ి నమూన్ా భవనిం మ టల్ ఫలరమ్ వర్క మీద 
ఆధారప్డి ఉని బ్యో-ఇటటకలతో రూపొ ిందిించబ్డిింది. 
వేడిన్న తగతొించడాన్నక్ి PVC షవటెపెై బ్యో-ఇటటకలతో పెైకప్ుప 
కూడా తయారు చయేబ్డిింది. ఇద ి ప్దారాిం యొకక బ్లిం 
మరతయు బ్హుముఖ ప్రజాను ప్రదరతశించడాన్నక్ి బో్ లా్ యూన్నక్స 
ఐడియా ల్టడ్ డలవలప మ ింట్ (BUILD) పరా జ క్సు లో భాగింగా 
ఏరాపటట చసేారు. బ్యో-ఇటటకలను వరిిం నుిండి 
రక్షిించడాన్నక్ ి లోప్ల మరతయు వలెుప్ల గమడలు సమి ింట్-
పాె స్ుర్ చేయబ్డాా యి. 
 

చిండీగఢ్ ర ైలేవ స్టష్న్ ఐద్ు నక్షతాో లతో ‘ఈట్ ర ైట్ స్టష్న్’ గా 
ధృవీకరిించబడ ింద ి

చిండీగఢ్ ర ైలేవ సలుషన (CRS) ప్రయాణ కులకు అధకి-న్ాణోత, 

పో షకమ నై ఆహారాన్ని అిందిించనిందుకు 5 సాు ర్ 'ఈట్ ర ైట్ 
సలుషన' స్రతుఫకి్ేషన ను ప్రదానిం చేసిింది. FSSAI- ఎింపాన్ెలా్ 
థ్రా్-పారీు ఆడిట్ ఏజ నీ్ ముగతసని తరావత భారత ఆహార 
భదరత మరతయు ప్రమాణాల పరా ధకి్ార స్ింసా్ (FSSAI) ఈ 
ధ్ృవీకరణ ప్తరా న్ని ప్రదానిం చేసిింది. వరలా్ క్ాె స్ ర ైలేవ సలుషన 
నమూన్ాలో అప గేడీ్ చయేడాన్నక్ి CRS ఎింపకి చేయబ్డిింది. 
అన్ని బ్ాోింక్ిింగ్, SSC, భీమా & ఇతర ప్రీక్షల క్యస్ిం పెైమై్ టెస్ు 
సిరీస్ ను క్ొనుగమలు చయేిండ ి
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స్రిటఫికేష్న్ గురిించి: 
• ధ్ృవీకరణ అన్ేద ి‘ఈట్ ర ైట్ ఇిండియా’ ఉదోమింలో భాగిం- 

భారతీయులిందరతక్ర స్ురక్షతిమ నై, ఆరమగోకరమ నై 
మరతయు సిారమ ైన ఆహారాన్ని అిందిించడాన్నక్ ిదేశ ఆహార 
వోవసా్ను మారచడాన్నక్ి FSSAI చసేిన పదెద  ఎతయి న 
ప్రయతిిం. 

• IRSDC ప్రక్ారిం, ఈట్ ర టై్ ఇిండయిా అన్దేి మా ఆహారిం 
ప్రజలకు మరతయు గీహిం ర ిండిింటిక్ర అనుకూలింగా 
ఉిండేలా న్నయింతిరించడాన్నక్ి, సామరాా ాన్ని 
పెింపొ ిందిించడాన్నక్ి, స్హక్ారాన్నక్ి మరతయు సాధకి్ారత 
విధాన్ాలకు న్ాోయమ ైన మిశమీాన్ని అవలింబిస్ుి ింద.ి 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ల ఫ్ిున్ెింట్ గవరిరుె  & చిండీగఢ్ న్నరావహకులు: 

బ్న్ావరలీాల్ ప్ురమహ త్. 
 

భారతదశేపు మొటటమొద్టి డుగాింగ్ స్ింరక్షణ కేింద్ోిం 
తమిళనాడులో పాోరింభించడిం జరిగిింది  
పాల్క బ్ ేఉతిర భాగింలో భారతదశేప్ు మొటుమొదటి డుగాింగ్ 
ప్రతరక్షణ క్ేిందరా న్ని ఏరాపటట చసే్ుి నిటటె  తమిళ్న్ాడు రాషు ర 
ప్రభుతవిం ప్రకటిించింద.ి డుగాింగ్ ను సాధారణింగా స్ముదర 
ఆవులు అింటారు. వెలాై్ ల ఫై్ ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ ఇిండయిా 
(డబ్ూె ాఐఐ) అించన్ాల ప్రక్ారిం, భూమి మీద 200-250 
డుగాింగ్ లు మాతరమే మిగతల ఉన్ాియి, వీటిలో 150 
తమిళ్న్ాడులోన్న పాల్క బ్ే మరతయు మన్ాిర్ గల్ఫ లో 
ఉన్ాియి. 
రిజర్వ గురిించి: 
• ఈ రతజర్వ పాలామక్స బ్ే యొకక ఉతిర భాగింలో 

అదిరామప్టిిం నుిండి అమప్టిిం వరకు ఉింటటింద.ి 
రతజర్వ 500 చదరప్ు క్ిలోమీటరె కింట ేఎకుకవ విసవి రాింలో 
ఉింటటింది. 

• స్ముదర జలాలు మరతయు స్ముదర జలాలు అన్న 
పిలవబ్డే దుగాింగ్ ల జన్ాభా ప్రమాదకరమ నై సాా యిక్ి 
ప్డిపో తయనిిందున స్ముదర జీవశాసి్వైేతిలు మరతయు 
ప్రతరక్షణ శాసి్వైేతిలు దరీఘక్ాలింగా రతజర్వ చయేాలన్న 
డిమాిండ్ చసే్ుి న్ాిరు. 

• వెైలా్ ల ఫై్ ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ ఇిండయిా (డబ్ూె ాఐఐ) 
అించన్ాల ప్రక్ారిం, అడవిలో 200-250 డుగాింగ్ లు 
మాతరమ ేమిగతల ఉన్ాియి, వీటలిో 150 తమిళ్న్ాడులోన్న 
పాల్క బ్ే మరతయు మన్ాిర్ గల్ఫ లో ఉన్ాియి, 

ప్రప్ించింలో చవరతగా దుగమింగ్ ల క్యస్ిం మిగతల ఉని స్హజ 
ఆవాసాలలో ఇవి ఉన్ాియి. 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• తమిళ్న్ాడు రాజధాన్న: చలన్ెైి 

• తమిళ్న్ాడు ముఖోమింతిర: MK సాు లన. 
• తమిళ్న్ాడు గవరిర్: బ్న్ావరలీాల్ ప్ురమహ త్. 
• తమిళ్న్ాడు రాషు ర నృతోిం: భరతన్ాటోిం. 
 

ఒరాింగ్ నేష్నల్ పార్క నుిండ  మాజీ పధోాని రాజీవ్ గాింధీ 
ప్రును తొలగిించాలని అస్ో ిం కాోబినెట్ నిరాయిించిింద.ి 
ఒరాింగ్ న్షేనల్ పార్క నుిండి మాజీ ప్రధాన్న రాజీవ్ గాింధీ 
పలరును తొలగతించాలన్న అసో ిం క్ాోబిన్ెట్ న్నరాయిించింది. 
ఒరాింగ్ అన్ ే పలరు ఆదివాసవ మరతయు ట-ీతలగ కమూోన్నటీ 
భావాలతో ముడిప్డి ఉనిిందున, క్ాోబిన్ెట్ రాజీవ్ గాింధీ 
ఒరాింగ్ న్షేనల్ పార్క పలరును ఒరాింగ్ న్షేనల్ పార్క గా 
మారాచలన్న న్నరాయిించింది. 
బ్రహమప్ుతర ఉతిర ఒడుా న ఉని, ఒరాింగ్ న్ేషనల్ పార్క 78.80 

చదరప్ు క్లిోమీటరెలో విసి్రతించ ఉింది, ఇద ి రాషు రింలోన్న 
ప్ురాతన అటవీ రతజర్వ. దీన్నక్ి 1985 లో వనోపరా ణుల 
అభయారణోిం అన్న పలరు పటెాు రు మరతయు 1999 లో జాతీయ 
ఉదాోనవనింగా ప్రకటిించారు. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• అసా్ిం గవరిర్: జగదీష్ ముఖి, 

• అసో ిం ముఖోమింతిర: హ మింత బిశవ శరమ. 
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లడఖ్ మించు చిరుతను రాష్ట ే జింతువుగా, నలల  మ డ గల 
కీేన్ ను రాష్ట ే పక్ష గా పోకటిించిింద ి

క్ేిందరపాలత పరా ింతమ ైన లడఖ్ మించు చరుతను (పాింథ్ర్ 
యున్నక్ా) క్ొతి రాషు ర జింతయవుగా మరతయు నలెన్న మ డ క్ేీన 
(గీస్ న్నక్ికీ్యలస్) ను క్ొతి రాషు ర ప్క్షగిా ప్రకటిించింద.ి దీన్నక్ ి
స్ింబ్ింధిించన న్ోటిఫకి్ేషన ను ఆగస్ుు  31, 2021 న 
క్ేిందరపాలత పరా ింతమ నై లడక్స ల ఫ్ిున్ెింట్ గవరిర్ శీీ రాధా కృషా 
మాథ్ూర్ విడుదల చేశారు. 
2019 లో జమూమ & క్ాశీమర్ మరతయు లడఖ్ న్న ప్రతేోక 
ప్రతపాలన్ా విభాగాలుగా విభజిించడిం దృషిులో ఉించుకున్న ఈ 
న్నరాయిం తీస్ుక్యబ్డిింద.ి ప్ూరవప్ు జమూమ క్ాశీమర్ రాషు రింలో, 
నలె-మ డ క్ేీన మరతయు క్ాశీమర్ సాు గ్ (హింగుల్) వరుస్గా 
రాషు ర ప్క్షి మరతయు జింతయవుగా ఉన్ాియి. 
 

J & K ల ఫ్టనెింట్ గవరార్ మనోజ్ సినాా  మహిళల కయస్ిం 'స్ాథ్' 

కారోకీమానిా పాోరింభించారు 
జమూమ క్ాశీమర్ లో, ల ఫ్ిున్ెింట్ గవరిర్ మన్ోజ సిన్ాా  స్వయిం 
స్హాయక బ్ృిందిం (SHG) మహ ళ్ల క్యస్ిం ‘స్ాథ్’ పలరుతో 
రూరల్ ఎింటర్ పెైజై స్ యాక్ి్లరషేన పో ర గాీ మ్ ను 
పరా రింభిించారు. SHG లతో స్ింబ్ింధ్ిం ఉని మహ ళ్లకు 
మారొన్నరేదశిం చేయడిం మరతయు ఈ మహ ళ్లు స్ృషిుించన 
ఉతపతయి లకు మార కట్ లింక్ేజీలను స్ృషిుించడిం దావరా 
మహ ళ్ల జీవితాలను మారచడిం మరతయు సామాజిక 
మరతయు ఆరతాక అింశాలలో వారతన్న స్వతింతరింగా మారచడిం ఈ 
క్ారోకీమిం లక్షోిం. 
 

గుజరాత్ ముఖోమింతిో పద్వికత విజయ్ రూపానీ రాజీనామా 
చేశారు 
గుజరాత్ ముఖోమింతిర ప్దవిక్ి విజయ్ రూపానీ రాజీన్ామా 
చేశారు. ఆయన తన రాజీన్ామాను గవరిర్ ఆచారో 
దేవవరత్ కు స్మరతపించారు. గాింధీనగర్ లో జరతగతన స్మావేశిం 
తరావత గుజరాత్ లో చమటటచసే్ుకుని ప్రతణామాల న్పే్థ్ోింలో 
రాజీన్ామా చశేారు. గుజరాత్ లోన్న అహమదాబ్ాద్ లో స్రాద రిమ్ 

భవన ను పరా రింభిించన క్ొదిదసలప్టిక్ే ఆయన రాజ భవన కు 
చేరుకున్ాిరు మరతయు వీడియో క్ానఫర న్న్ింగ్ దావరా 
స్రాద రిమ్ ఫలజ -2 కన్ాో ఛతరా లయ (బ్ాలకల హాస్ుల్)కు 
'భూమి ప్ూజ' చశేారు. 
ఇటీవల న్లెలోె  రాజీన్ామా చసేిన న్ాలుగమ బిజ పి 
ముఖోమింతిర మిస్ుర్ రూపానీ, జూల ైలో బిఎస్ యడూోరప్ప 
జూల ైలో కరాా టక ముఖోమింతిర ప్దవిక్ి రాజీన్ామా చశేారు 
మరతయు ఉతిరాఖిండ్ లో డబ్ుల్ వామీమ, తిరవేిందర రావత్ 
సాా నింలో తిరథ్ సిింగ్ రావత్ న్ాలుగు న్లెలక్ే రాజీన్ామా 
చేశారు. 
 

ఛతీతస్ గఢ్ పభోుతవిం మిల ల ట్ హబ్ ఆఫ్ ఇిండ యాగా 
మారడానికత 'మిల ల ట్ మిష్న్' పాోరింభించిింద ి

చతిీస్ గఢ్ ముఖోమింతిర భూపలష్ బ్ాఘేల్ 'మిల ల ట్ మిష్న్' 

పరా రింభిస్ుి నిటటె  ప్రకటిించారు, ఇది ర ైతయలకు చని ధానోప్ు 
ప్ింటలకు స్ర నై ధ్రలను అిందిించడమే దీన్న లక్షోిం. రాషు రిం 
భారతదశేప్ు మిల ె ట్ హబ గా అవతరతించాలని ముఖోమింతిర 
దృషిుక్ి ఈ చ్రవ కూడా ఒక అడుగు. మిషన ను అమలు 
చేయడాన్నక్ి, రాషు ర ప్రభుతవిం హ ైదరాబ్ాద్ లోన్న ఇిండయిన 
ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ మిల ె ట్ రసీెర్చ (ఐఐఎింఆర్) మరతయు 
రాషు రింలోన్న 14 జిలాె ల కల కుర్ లతో ఒక అవగాహన 
ఒప్పిందాన్ని కుదురుచకుింది. 
ర ైతయలకు మిల ె ట్ మిషన క్ిింద ఇతర ముఖోమ ైన 
ప్రయోజన్ాలు, మిల ె ట్ క్యస్ిం ఇనుపట్ సాయిం, సలకరణ 
ఏరాపటటె , ప్ింటల పరా ససెిింగ్ లో ర ైతయలకు స్హాయప్డటిం 
మరతయు న్నప్ుణుల న్ెైప్ుణోిం యొకక ప్రయోజన్ాన్ని ర తైయలు 
పొ ిందేలా చూడటిం దీన్న ముఖో లక్షోిం. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ఛతిీస్ గఢ్ ముఖోమింతిర: భూపలష్ బ్ాఘ ల్ 

• ఛతిీస్ గఢ్ గవరిర్: అనుస్ుయా ఉక్ేయ్. 
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నువాకాయ్ జుహార్ పింట పిండుగ ఒడ శాలో జరుపుకుింటారు 

ప్శచమ ఒడశిాలోన్న వోవసాయ ప్ిండుగ అయిన నువాఖ ై 
జుహార్ మతప్రమ నై ఉతా్హిం మరతయు స్ింప్రదాయింతో 
జరుప్ుకుింటారు. ఇద ిగణేష్ చతయరతా వడేుక తరావత 1 రమజు 
జరుప్ుకుింటారు. క్ొతి ఒడిశా మరతయు దక్షిణ ఛతిీస్ గఢ్ 
ప్రజలు క్ొతి ఋతయవులో వరతన్న సావగతిించడాన్నక్ ిజరుప్ుకున్ ే
ప్ింట ప్ిండుగ నువాఖ ై. నువా అింటే కొతతది మరియు ఖాయ్ 
అింటే ఆహారిం. క్ాబ్టిు , నువాఖ ై ప్ిండుగ అన్దేి ర తైయలు క్ొతిగా 
ప్ిండిించన ఆహారాన్ని గురతించ జరుప్ుకున్ే ప్ిండుగ. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ఒడిశా ముఖోమింతిర: నవీన ప్టాియక్స మరతయు 

గవరిర్ గణేష్ లాల్. 
 

ప్టీఎిం ప్మ ింట్్ బాోింక్స ఫాస్ట టాోగ్ ఆధారిత మ టోో  పారికింగ్ 
స్ద్ుపాయానిా పాోరింభించిింద ి

పలటీఎిం పలమ ింట్్ బ్ాోింక్స లమిటెడ్ (PPBL) ఢిలె్ట మ టోర  ర ైల్ 
క్ార్పరషేన (DMRC) భాగసావమోింతో క్ాశీమర్ గటే్ మ టోర  
సలుషన లో భారతదేశింలో మొదటి ఫాస్ు టాోగ్ ఆధారతత మ టోర  
పారతకింగ్ స్దుపాయాన్ని పరా రింభిించింది. చలలుె బ్ాటట అయిేో 
ఫాసాు గ్ సిుకకర్ ఉని క్ారె క్యస్ిం అన్ని ఫాస్ు టాోగ్ ఆధారతత 
లావాదేవీల ప్రక్ిీయను స్ులభతరిం చేయడాన్నక్ ి Paytm 

చలలెింప్ుల బ్ాోింక్స క్ొనుగమలు చసే్ుి ింది, తదావరా క్ౌింటర్ లో 
నగదు న్నలపవిేయడిం మరతయు చలలెించడిం వింటి 
ఇబ్ెిందులను తొలగతస్ుి ింది. 
పారికింగ్ స్ౌకరోిం గురిించి: 
పారతకింగ్ సౌకరోిం UPI (యూన్నఫెైడ్ పలమ ింట్్ ఇింటర్ ఫలస్) 
మోడ్ దావరా చలలెింప్ును ముిందుగా అింగీకరతస్ుి ింది, ఇది 
దివచకీ వాహన్ాల క్యస్ిం పరా రింభిించబ్డిింది, పారతకింగ్ సెైట్ లోక్ి 
ప్రవేశస్ుి ింద.ి 
PPBL దేశవాోపి్ింగా పారతకింగ్ స్దుపాయాలను డిజిటల ైజ 
చేస్ుి ింది, క్ాశీమర్ గేట్ మ టోర  సలుషన బ్ాోింక్స డజిిటల్ చలలెింప్ు 
ప్రతష్ాకరిం దావరా మొటుమొదటిద.ి 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• పలటీఎిం పలమ ింట్్ బ్ాోింక్స లమిటడె్ MD మరతయు CEO: 

స్తీష్ కుమార్ గుపాి . 
• పలటీఎిం పలమ ింట్్ బ్ాోింక్స లమిటడె్ ప్రధాన క్ారాోలయిం: 

న్ోయిడా, ఉతిర ప్రదశే్. 
 

జమూి&కాశీిర్ ల ఫ్ిటనెింట్ గవరార్ మనోజ్ సినాా  ‘One 

Gram Panchayat-One DIGI-Pay Sakhi’ ని 
పాోరింభించారు 
జమూమ క్ాశీమర్ లో ల ఫ్ిున్ెింట్ గవరిర్ మన్ోజ సని్ాా  One 

Gram Panchayat-One DIGI-Pay Sakhi’' అన్ ే క్ొతి 
మిషన ను పరా రింభిించారు. జమూమ & క్ాశీమర్ 
ఎింటర్ పెరనూోర్ షిప డలవలప మ ింట్ ఇన్నసిుటరోట్, పాింపో ర్ లో 
ఈ మిషన పరా రింభిించబ్డిింద.ి డఐిజిఐ-పల స్ఖి క్ేిందరపాలత 
పరా ింత స్వయిం స్హాయక స్ింఘాల (ఎస్ హ చ జి) ప్రాోవరణ 
వోవసా్లో ఆరతాక చరేతకను ప్రవేశపెటిుిందన్న, స్ుదూర పరా ింతాలలో 
కూడా ఎకుకవ పారదరశకతతో అవస్రమ నై ఆరతాక 
వెస్ులుబ్ాటట క్ేిందరా లను స్ృషిుించారన్న ఆయన వివరతించారు. 
మిష్న్ గురిించి: 
• పరా రింభింలో, UT లోన్న 2,000 మారుమూల గాీ మాలోె  

DIGI-Pay సౌకరోిం అిందిించబ్డుతయింది. మొదటి దశలో, 
జమూమ క్ాశీమర్ డివిజన లోన్న స్వయిం స్హాయక 
బ్ృిందాల నుిండి 80 మింది మహ ళ్లు DIGI- పల 
స్ఖ్వలుగా ఎింపకియాోరు. 

• ఈ స్ిందరభింగా, ల ఫ్ిున్ెింట్ గవరిర్ జమూమ & క్ాశీమర్ 
గాీ మీణ జీవన్ోపాధి మిషన (JKRLM) క్ిింద DIGI- పల 
స్ఖ్వల మధ్ో 80 ఆధార్ ఎన్బే్ులా్ పలమ ింట్ ససి్ుమ్్ (AEP 

లు) ప్ింపణిీ చేశారు. 
• సిారమ నై వోవసాయిం మరతయు ప్శువుల న్నరవహణపెై 

కృషి సాఖ్వలు మరతయు ప్శు శాఖ్వలకు వారిం రమజుల 
శక్షణ క్ారోకీమాన్ని ఆయన పరా రింభిించారు. 'న్ార ీ శక్ిి' 
(మహ ళా సాధకి్ారత) యొకక సామాజిక మరతయు ఆరతిక 
సావతింతరా ాన్ని దేశ ప్ురమగతిక్ి మూల సి్ింబ్ాలుగా 
పలర్కనడిం జరతగతింద.ి 

 

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


Monthly Current Affairs in Telugu - September 
 

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

భారతదశేింలోని 61 వ స్ాఫ్ట వరే్ టెకాాలజీ పార్క స ింటర్ 
నాగాలాిండ లో పాోరింభించబడ ింద ి

న్ాగాలాిండ్ యొకక మొదట ిమరతయు భారతదశేింలోన్న 61 వ 
సాఫ్ు వరే్ టకె్ాిలజీ పార్క ఆఫ్ ఇిండియా (STPI) క్ిేందరిం 
క్ొహ మాలో పరా రింభిించబ్డిింది. క్ొహ మాలో STPI సిెంటర్ 
పరా రింభోత్విం ఈ పరా ింతింలో భవిషోతయి  తరాలకు 
అవక్ాశాలను కలపించడాన్నక్ ి ఈశానోింలో సాింక్ేతిక 
ప్రాోవరణ వోవసా్ను స్ృషిుించాలన్ే ప్రధానమింతిర నరేిందరమోదీ 
విజన యొకక న్రెవరేుపలో భాగింగా ఇది ఏరాపటట చయేడిం 
జరతగతింది. 
టెక్ాిలజీ ప్రాోవరణ వోవసా్లో న్నజమ ైన మారుపను 
స్ృషిుించాల్న అవస్రాన్ని MoS క్యరతింద.ి ఉదో ోగ 
అవక్ాశాలను స్ృషిుించడాన్నక్ి, యువతకు అిందుబ్ాటటలో 
ఉని వివిధ్ అవక్ాశాల గురతించ అవగాహన కలపించడాన్నక్ి 
స్ింసా్ల ఇింటర్ కన్కె్షన ను రూపొ ిందిించడాన్నక్ి రాషు ర ప్రభుతవిం 
కృష ిచయేాల. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• న్ాగాలాిండ్ ముఖోమింతిర: నీఫియు రతయో 

• న్ాగాలాిండ్ గవరిర్: ఆర్. ఎన. రవి. 
 

పింజాబ్ తద్ుపరి ముఖోమింతిోగా చరణ్ జిత్ సిింగ్ చానీా 

క్ాింగ ీస్ పారీు క్ పెున అమరీిందర్ సిింగ్ తన ప్దవిక్ి రాజీన్ామా 
చేయడింతో ప్ింజాబ క్ొతి ముఖోమింతిరగా క్ాింగ ీస్ పారీు 
సాింక్ేతిక విదాోశాఖ మింతిర చరింజిత్ సిింగ్ చనీిన్న 
ఎనుికున్ాిరు. ప్ింజాబ క్ాింగ ీస్ ల జిసలెటవి్ పారీు (CLP) 

న్ాయకుడగిా ఆయన ఎన్నికయాోరు. ఆయన ఎమ మలేో  గా 
చింక్ౌర్ సాహ బ అసెింబె్ల న్నయోజకవరాొ న్నక్ి పరా తిన్నదోిం 
వహ ించారు. ఆయన ప్ింజాబ మొదటి దళిత ముఖోమింతిర. 
ప్ింజాబ ప్రదశే్ క్ాింగ ీస్ కమిటీ (PPCC) చీఫ్ నవజోోత్ సిింగ్ 
సిదూి  మధ్ో న్ెలరమజులుగా న్ెలక్ొని విభదేాల న్పే్థ్ోింలో 
శన్నవారిం క్ పెున అమరీిందర్ సిింగ్ ప్ింజాబ ముఖోమింతిర 
ప్దవిక్ ిరాజీన్ామా చశేారు. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ప్ింజాబ గవరిర్: బ్న్ావరీలాల్ ప్ురమహ త్. 

మణిపూర్ యొకక సరిారాఖ ింగ్ చిలల మరియు టామ ింగ్ లాింగ్ 
ఆర ింజ్ GI టాోగ్ ను ప ింద్ుతాయి 

మణ ప్ూర్ యొకక ర ిండు ప్రసదిి ఉతపతయి లు, మణ ప్ూర్ 
యొకక ఉకుీల్ జిలాె లో కన్నపిించే హథేయ్ మిరప్, దాన్న ప్రతేోక 
రుచక్ి ప్రసిదిి  చలిందిింది, మరతయు టామ ింగ్ లాింగ్ మాిండరతన 
ఆర ింజ క్ి భౌగమళిక స్ూచక (GI) టాోగ్ లభిించింది. 
 

హాథీ మిరపకాయ గురిించి: 
హథీ మిరప్క్ాయ మించ యాింట ీఆక్ి్డలింట్ గా ప్న్నచసే్ుి ింది 
మరతయు అధిక క్ాలియిం మరతయు విటమిన సి సాా యిలను 
కలగత ఉింటటింది. అమ రతకన సెైపస్ టేరడ్ అసో సయిిేషన (ASTA) 

రింగు విలువ దీన్నక్ి చాలా ఎకుకవ 164. 
 

టామ ింగ్ లాింగ్ మాిండరిన్ నారిింజ గురిించి: 
టామ ింగ్ లాింగ్ మాిండరతన న్ారతింజ ప్రతమాణిం పదెదది, స్గటటన 
232.76 గాీ ముల బ్రువు ఉింటటింది. ఇది ఒక ప్రతేోకమ ైన 
తీపి మరతయు ప్ులెన్న రుచన్న కలగత ఉింటటింద.ి ఇిందులో అధిక 
రస్ిం కింటెింట్ ఉింటటింద ి (దాదాప్ు 45 శాతిం) మరతయు 
ఆసాకరతెక్స ఆమెిం (48.12 mg/100ml) స్మృదిిగా 
ఉింటటింది. ఈ న్ారతింజను టామ ింగ్ లాింగ్ క్ొిండలలో 1,800 
హ క్ాు రె విసవి రాింలో ప్ిండిసాి రు, వీటిలో 400 హ క్ాు రెను MOMA 

సలిందీరయిం అన్న ధ్ృవీకరతించింది. 
 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• మణ ప్ూర్ ముఖోమింతిర: ఎన. బ్లర న సిింగ్ 

• గవరిర్: లా.గణేశన 
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సికతకిం 'కటేల 'ను రాష్ట ే చేపగా పోకటిించిింది. 
సిక్ికిం ప్రభుతవిం సాా న్నకింగా ‘కటేె ’ అన్న పిలచ ే ‘కూప్ర్ 
మహసవర్’ ను రాషు ర చేప్గా ప్రకటిించింది. న్నయోలసో చలస్ 
హ క్ా్గమన్ోల పసి్ శాసవి ైయ న్ామిం. కటేె  చపే్ల పరా ముఖోతను 
తలలయజయేడాన్నక్ి మరతయు దాన్న ప్రతరక్షణ చరోలకు 
పరా ధానోత ఇవవడాన్నక్ి ఈ న్నరాయిం తీస్ుకున్ాిరు. ఈ చపే్కు 
అధిక మార కట్ విలువ ఉింద.ి 
సిక్ికిం ప్రభుతవిం రాషు రింలోన్న జలాశయాలను ఫషిిింగ్ 
క్ారోకలాపాల క్యస్ిం తలరతచనటటె  ప్రకటిించింద.ి సిక్ికిం ఫషిరీస్ 
రూల్్, 1990 క్ిింద ఉని న్నబ్ింధ్నల ప్రక్ారిం రతజరావయరెలో 
ఫిషిింగ్ క్యస్ిం ఆస్క్ిి ఉని వోక్ిిగత మత్ాక్ారులు లేదా 
మత్ాక్ారుల స్హక్ార స్ింఘాలు లేదా SHG లకు ఫషిరీస్ 
డలైర కురేట్ దావరా ల సైెన్ జార ీచేయబ్డుతయింది. జలాశయాలు 
ఉతిర సకి్ికింలోన్న చుింగ్ తాింగ్ , తూరుప సిక్కిింలోన్న దకిుక 
మరతయు రమరతింగ్ తో పాటట ప్శచమ సకి్ికింలోన్న ల గ్ షెప లో 
ఉన్ాియి. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• సిక్ికిం ముఖోమింతిర: పిఎస్ గమలే. 
• సిక్ికిం గవరిర్: గింగా ప్రసాద్. 
 

2050 నాటికత భారతదశేిం 3 వ అతిప దే్ దిగుమతిదారు 
అవుతుింది 
UK యొకక అింతరాీ తీయ వాణ జో శాఖ విడుదల చసేిన 
న్నవేదకి ప్రక్ారిం, 2050 న్ాటకి్ి భారతదేశిం ప్రప్ించింలోన్ే 
మూడో  అతిపెదద  దిగుమతిదారుగా అవతరతించవచుచ. 2050 

న్ాటిక్ ి ప్రప్ించ దిగుమతయలలో 5.9 శాతిం వాటాతో, చలైన్ా 
మరతయు యున్ెైటడె్ సలుట్్ తరువాత దశేిం మూడవ అతిపెదద  
దిగుమతిదారుగా మారనుింది. 
ప్రస్ుి తిం, 2.8 శాతిం వాటాతో అతోధకిింగా దిగుమతి 
చేస్ుకుింటటని దేశాల జాబితాలో భారతదశేిం ఎన్నమిదో 
సాా నింలో ఉింది. గమె బ్ల్ టేరడ్ అవుట్ లుక్స న్నవేదకి ప్రక్ారిం, 

జాబితాలో దేశిం యొకక సాా నిం 2030 న్ాటిక్ ి 3.9 శాతిం 
వాటాతో న్ాలొవ సాా న్ాన్నక్ి చేరుకుింటటింది. 
 

ఉతతర పోదేశ్ పోభుతవిం 'ఎలకాటా నిక్స పార్క' ఏరాపటు చేయోనుింది 
యోగత ఆదతిోన్ాథ్ న్తేృతవింలోన్న ఉతిర ప్రదేశ్ ప్రభుతవిం 
ఎలక్ాుా న్నక్స్ ప్రతశమీను పో ర త్హ ించడాన్నక్ి న్ోయిడా 
స్మీప్ింలోన్న యమున్ా ఎక్స్ పెరస్ వే ఇిండసిు రయల్ 
డలవలప మ ింట్ అథారతటీ (YEIDA) పరా ింతింలో 'ఎలక్ాుా న్నక్స 
పార్క' అభివృదిి  చేయాలన్ే ప్రతిపాదనను ఆమోదిించింది. 
జ వార్ విమాన్ాశీయాన్నక్ి స్మీప్ింలోన్న YEIDA యొకక 250 
ఎకరాల విసవి రాింలో ఈ పార్క అభివృదిి  చయేాలన్న 
ప్రతిపాదిించబ్డిింద.ి 
పార్క గురిించి: 
• మొబ్రైల్, టీవీలు మరతయు ఇతర ఎలక్ాుా న్నక్స ప్రతకరాలు 

మరతయు ఉప్కరణాలను తయారు చసేల జాతీయ 
మరతయు అింతరాీ తీయ కింపెనీలు తమ యూన్నటెను 
పార్క లో ఏరాపటట చేసాి యి. 

• క్ొతి ఎలక్ాుా న్నక్స పార్క స్ుమారు రూ .50,000 క్యటె 
పెటటు బ్డతిో న్నరతమించబ్డుతయింద ి అలాగ ే వలేాద ి మింది 
సాా న్నక యువతకు ఉపాధి కలపించనుింద.ి 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• యుపి రాజధాన్న: లక్యి 

• యూపవ గవరిర్: ఆనిందిబ్రన ప్టేల్ 

• యూపవ ముఖోమింతిర: యోగత ఆదితోన్ాథ్. 
 

అస్ా్ిం కమూూ ప్ జిలాల లోని ఛాయ్ గావ్ లో టీ పార్క ను ఏరాపటు 
చేసిింద ి

అసా్ిం కమూర ప జిలాె లోన్న ఛాయ్ గావ్ లో ట ీ పార్క ను 
ఏరాపటట చేసోి ింద.ి ఈ టీ గార ాన లో ర ైలు మరతయు పో రుు  
కన్ెక్ిువిటీ, క్ారమొ  మరతయు వేర్ హౌస్ సౌకరాోలు, టీ గౌీ ిండిింగ్, 

బ్రె ిండిింగ్, పాోక్ేజిింగ్ మరతయు ఇతర యుటిలట ీ స్రీవస్ులు 
వింటి ఒక్ ేపరా తిప్దకిన పరా ససెిింగ్ సౌకరాోలు ఉింటాయి. 
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టీ తోట కింపనెీలు సగెన మరతయు అగర్ తోటల పెింప్క్ాన్నక్ి 
లేదా టీ ఎసలుట్ లను వికయీిించడాన్నక్ ి ఉప్యోగతస్ుి న్ాియి, 

ల్టజుకు తీస్ుకుని భూమి ఇప్పటకి్ర అసా్ిం ప్రభుతావన్నక్ి 
చలిందినది క్ాబ్టిు  టీ తోట యజమానులు తమ ఎసలుట్ లను 
వికీయిించలేరన్న మింతిర పలర్కన్ాిరు మరతయు బ్దులుగా 
ఆవిషకరణ మరతయు బ్రా ిండిింగ్ పెై దృషిు  పెటాు లన్న క్యరారు. 
అసా్ిం టీ. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• అసా్ిం గవరిర్: జగదీష్ ముఖి 

• అసో ిం ముఖోమింతిర: హ మింత బిశవ శరమ. 
 

లడఖ్ "హిమాలయన్ ఫిల్ి ఫ సిటవల్ 2021 1 వ ఎడ ష్న్ ని 
విడుద్ల చేయబో తోింది. 
'ది హ మాలయన ఫిల్మ ఫెసిువల్ -2021' (THFF) మొదటి 
ఎడిషన 24 నుిండ ి28 సెపెుింబ్ర్ వరకు లడఖ్ లోన్న లేహ్ లో 
పరా రింభమవుతయింది. భారత ప్రభుతవిం స్మాచార మరతయు 
ప్రసార మింతిరతవ శాఖ, డలైర కురటే్ ఆఫ్ ఫలి్మ ఫెసిువల్్ 
స్హక్ారింతో లడఖ్ క్ేిందర పాలత పరా ింతిం దావరా ఈ చలన 
చతరోత్వాన్ని న్నరవహ స్ుి న్ాిరు. 

లడఖ్ అటానమస్ హ ల్ డలవలప మ ింట్ క్ౌన్న్ల్, లేహ్ 
స్హక్ారింతో ఈ ఫిల్మ ఫెసిువల్ న్నరవహ ించబ్డుతయింద.ి ఐదు 
రమజుల చలన చతరోత్విం భారతదేశాన్నక్ి 75 స్ింవత్రాల 
సావతింతరా దని్ోత్వాన్ని ప్ురస్కరతించుకున్న ‘ఆజాద ి క్ా 
అమృత్ మహమ త్వ్’ వడేుకలో భాగింగా న్నరవహ స్ుి న్ాిరు. 
ఈ చలన చతరోత్వింలో సాా న్నక చతరన్నరామతలు పాలగొ ింటారు 
మరతయు 12 హ మాలయ రాష్ాు ర లు మరతయు క్ేిందరపాలత 
పరా ింతాల నుిండి ప్రతిభను ప్రదరతశసాి రు. హ మాలయ రాష్ాు ర ల ైన 
అసా్ిం, సిక్ికిం, మణ ప్ూర్, మిజోరాిం, తిరప్ుర, మేఘాలయ, 

న్ాగాలాిండ్, ఉతిరాఖిండ్, అరుణాచల్ ప్రదశే్, హ మాచల్ ప్రదేశ్ 
మరతయు లడఖ్ తో పాటట భారతీయ ప్న్ోరమా ఎింపకి చసేిన 
సిన్నమాలు ఈ ప్ిండుగ స్ిందరభింగా ప్రదరతశించబ్డతాయి. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• లడక్స ల ఫ్ిున్ెింట్ గవరిర్: రాధా కృషా మాథ్ుర్. 

 

మరినిా రాష్ట ే వారతలు: 
• భారతదశేింలోనే ఎత తతన వాయు శుదీేకరణ టవర్ మీ 

చిండీగఢ్ లో ఏరాపటు చేస్ారు 

• భారతదశేింలోని అతిప దే్ ఓప న్ ఎయిర్ ఫ రీీ ఉతతరాఖిండ లో 
పాోరింభించబడ ింది.

 

బాోింకతింగ్ & వాణజిోిం మరియు ఆరిిక రింగిం 

 

LIC యొకక IPO నిరవహణ కయస్ిం పోభుతవిం 10 మరుింట్ 
బాోింకరలను నియమిించిింద ి

ల ైఫ్ ఇనూ్ర న్ క్ార్పరేషన ఆఫ్ ఇిండియా (LIC) 

ఇన్నషయిల్ ప్బెిక్స ఆఫరతింగ్ న్నరవహణ క్యస్ిం భారత ప్రభుతవిం 
10 మరచింట్ బ్ాోింకరెను న్నయమిించింద.ి LIC యొకక IPO 

2022 జనవరత-మారతచ తలైమైాసకిింలో పరా రింభమయిేో 
అవక్ాశిం ఉింది. IPO విషయింలో మరచింట్ బ్ాోింకరుె  ఇషూో 
మేన్ేజ మ ింట్, ప్రమోషనల్ యాక్ిువిటసీ్, క్ ీడటి్ సిిండకి్షేన, 

పరా జ క్సు క్ౌన్న్లింగ్ మరతయు పో ర్ు ఫో లయో మేన్జే మ ింట్ 
మొదల ైనవి చూస్ుకుింటారు. 

మరచింట్ బ్ాోింకరె పలరుె : 
• గమలా్ మన సాక్స్ (ఇిండియా) సకెూోరతటీలు 
• సిటీ గూీప గమె బ్ల్ మార కట్్ ఇిండయిా 
• న్ోమురా ఫెనై్ాని్నయల్ అడలైవజర ీ అిండ్ సెకూోరతటసీ్ 

ఇిండియా 
• SBI క్ాోపిటల్ మార కట్ 

• జ ఎమ్ ఫెనై్ాని్నయల్ 

• యాక్ి్స్ క్ాోపిటల్ 

• BofA సకెూోరతటీస్ 

• JP మోరాొ న ఇిండియా 
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• ICICI సెకూోరతటసీ్ 

• క్యటక్స మహ ిందరా  క్ాోపటిల్ క్య లమిటెడ్ 

 

MSME లకు క ీడ ట్ స్పో ర్ట అిందిించడానికత HDFC బాోింక్స 
NSIC తో భాగస్ావమోిం కలగ ిఉింద ి

శూక్షమ, చని మరతయు మధ్ో తరహా ప్రతశమీల 
(ఎింఎస్ ఎమ్ ఇ) రింగాన్నక్ి ఋణ స్హాయాన్ని అిందిించడాన్నక్ి 
హ చ డిఎఫ్ సి బ్ాోింక్స న్షేనల్ సామల్ ఇిండసవు రస్ క్ార్పరషేన 
(ఎన ఎస్ ఐసి) తో ఒక అవగాహన ఒప్పిందాన్ని 
కుదురుచకుింద.ి హ చ డిఎఫ్ స ి బ్ాోింక్స శాఖలు వారు ఉని 
పరా ింతాలలో మరతయు దశేవాోపి్ింగా ఉని ఇతర ముఖోమ ైన 
పారతశాీమిక రింగాలలో ఎింఎస్ ఎింఈ పరా జ కుు లకు 
మదదతయన్నసాి యి. దీన్న క్ిింద, దేశింలోన్న అతిపెదద పెైవైేట్ రింగ 
బ్ాోింక్స కూడా MSME లకు వారత పో టతీతావన్ని పెించడాన్నక్ి 
ప్రతేోకింగా రూపొ ిందిించన ప్థ్క్ాలను అిందసి్ుి ింది. 
జాతీయ చినా పరిశీమల కారొపరేష్న్ గురిించి: 
న్ేషనల్ సామల్ ఇిండసవు రస్ క్ార్పరషేన (NSIC), అన్ేది ISO 

9001: 2015 గురతిింప్ు పొ ిందిన భారత ప్రభుతవ శూక్షమ, చని 
మరతయు మధ్ో తరహా ప్రతశీమల మింతిరతవ శాఖ యొకక 

స్ింసా్. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• HDFC బ్ాోింక్స ప్రధాన క్ారాోలయిం: ముింబ్రై, మహారాషు ర. 
• HDFC బ్ాోింక్స MD మరతయు CEO: శశధ్ర్ జగదషీన. 
• HDFC బ్ాోింక్స టాోగ్ ల నై: మేము మీ ప్రప్ించాన్ని అరాిం 

చేస్ుకున్ాిము. 
 

NUE ల ైస న్్ లప ై కమిటీని ఏరాపటు చసేిన RBI 

రతజర్వ బ్ాోింక్స ఆఫ్ ఇిండయిా (RBI) దరఖాస్ుి లను 
ప్రతశీలించడాన్నక్ ి మరతయు నూో అింబరోలాల  ఎింటిట ీ (NUE) 

ల ైసనె్ లపెై సిఫారు్లు ఇవవడాన్నక్ి ఒక కమిటీన్న ఏరాపటట 
చేయనుింద.ి 5 మింద ి స్భుోల కమిటీక్ి శీీ ప.ి వాస్ుదవేన్ 

నేతృతవిం వహిస్ాత రు. NUE యొకక అన్ేక అింశాలను 
ప్రతశీలించడాన్నక్ి కమిటీ బ్ాధ్ోత వహ స్ుి ింది, అటటవింట ిదశ 
యొకక స్ూా ల ఆరతాక ప్రభావిం నుిండి భదరతా ప్రమాదాల వరకు. 
ల ైసనె్ లను తొలగతించ ే ముిందు కమిట ీ సఫిారు్లను 
ప్రతగణనలోక్ి తీస్ుకుింటారు. 
NUE లు న్ేషనల్ పలమ ింట్్ క్ార్పరేషన ఆఫ్ ఇిండయిా 
(NPCI) తో పో ట ీ ప్డటాన్నక్ ి వారత స్వింత చలలెింప్ు మౌలక 
స్దుపాయాలను ఏరాపటట చేసాి యి. NUE లతో ఏక్రకృత 
చలలెింప్ుల ఇింటర్ ఫలస్ (UPI) మాదిరతగాన్ ే సటెిల్ మ ింట్ 
సిస్ుమ్ ను న్నరతమించాలన్న ప్రభుతవిం భావిసోి ింది. ఈ వోవసా్ 
చని మరతయు మధ్ోతరహా ప్రతశీమలు, వాోపారులు 
మరతయు విన్నయోగదారులపె ై దృషిు  పెడుతయింది. ఆర్ బిఐ 
ఆగస్ుు  2020 లో "లాభాప్క్షలేని ఎన్ యుఇ" లను 
రూపొ ిందిించడాన్నక్ి మారొదరశక్ాలను జార ీచసేిింది. 
 

నూో డ వలప్ మ ింట్ బాోింక్స కొతత  స్భుోడ గా యుఎఇ, బింగాల దేశ్ 
మరియు ఉరుగేవలను ఆమోదిించిింద ి

ష్ాింఘ ైక్ి చలిందిన నూో డలవలప మ ింట్ బ్ాోింక్స (ఎన డిబి) 
యునెైటెడ అరబ్ ఎమిరేట్్, ఉరుగేవ మరియు బింగాల దశే్ లను 

దాన్న క్ొతి స్భో దశేాలుగా ఆమోదిించింది. 2020 లో, NDB 

బ్ో రా్ ఆఫ్ గవరిరుె  దాన్న స్భోతావన్ని విసి్రతించడాన్నక్ి చరచలు 
పరా రింభిించారు. ఫలతింగా UAE, ఉరుగేవ మరతయు బ్ింగాె దేశ్ 
NDB యొకక మొదటి క్ొతి స్భో దశేాలుగా 
అింగీకరతించబ్డాా యి. 
NDB 2015 లో BRICS (బ్రరజిల్, రష్ాో, ఇిండయిా, చలైన్ా 
మరతయు దక్షిణాఫిరక్ా) దశేాలచ ే సాా పిించబ్డిింద.ి బ్ాోింక్స 
రుణాలు, హామీలు, ఈక్ివటీ భాగసావమోిం మరతయు ఇతర 
ఆరతాక సాధ్న్ాల దావరా ప్రభుతవ లేదా పెైవైేట్ పరా జ కుు లకు 
మదదతయ ఇస్ుి ింది. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• నూో డలవలప మ ింట్ బ్ాోింకు ప్రధాన క్ారాోలయిం: 

ష్ాింఘ ై, చలైన్ా, 
• నూో డలవలప మ ింట్ బ్ాోింక్స పెరసిడలింట్: మారమకస్ పరా డో  

టరా యీో, 
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• నూో డలవలప మ ింట్ బ్ాోింకు వోవసాా ప్కుడు: బిరక్స్, 
• నూో డలవలప మ ింట్ బ్ాోింకు సాా పిించబ్డిింది: 15 జూల ై 

2014. 
 

భారతదశేానికత గల పోతేోక ఉపస్ింహరణ హకుకల(SDR) 

కయటాను ప ించిన IMF  

అింతరాీ తీయ దరవో న్నధి (IMF) భారతదేశాన్నక్ి 12.57 
బిలయన ల ప్రతేోక డరా యిింగ్ హకుకలను క్టేాయిించింది. 
(స్ుమారు USD 17.86 బిలయనుె ). దీన్నతో, భారతదశేింలో 
మొతిిం SDR హమ లాింగ్ 13.66 బిలయన లకు చరేుకుింది 
(స్ుమారు USD 19.41 బిలయన లకు స్మానిం). 
భారతదశేిం యొకక విదేశీ మారక న్నలవలలో (FER) 

భాగాలలో SDR ఒకటి. అిందువలె విదేశీ మారక న్నలవలు 
(FER) కూడా ఇప్ుపడు పరెతగాయి. IMF తన స్భో 
దేశాలన్నిింటకి్ర మొతిిం SDR 456 బిలయనెను 
క్ేటాయిించింది, అిందులో భారతదేశాన్నక్ ి SDR 12.57% 

లభిించింది. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• IMF ప్రధాన క్ారాోలయిం: వాషిింగున, D.C. U.S, 

• IMF మేన్ేజిింగ్ డలరై కుర్ మరతయు ఛలరైమన: క్ిసీ్ుల్టన్ా జారతీవా, 
• IMF చీఫ్ ఎకన్ామిస్ు: గీత గమపవన్ాథ్. 
 

PhonePe డ జిటల్ చ లలింపు ఇింటరాకతటవ్ జియోసప్షయిల్ 
పాల ట్ ఫారమ్ "పల్్ పాల ట్ ఫారమ్" ను పాోరింభించిింద ి

PhonePe ఫో న పల ప్ల్్ పలరుతో ఒక పాె ట్ ఫామ్ ను 
పరా రింభిించింద.ి డజిిటల్ చలలెింప్ులపె ై డటేా అింతరదృషయు లు 
మరతయు ధోరణులతో భారతదేశప్ు మొదటి ఇింటరాక్ిువ్ 
పాె ట్ ఫారమ్ ప్ల్్. భారతదశేిం యొకక ఇింటరాక్ిువ్ మాోప లో 
కస్ుమరె దావరా 2000 క్యటెకు పెైగా డజిిటల్ లావాదేవీలను 
పాె ట్ ఫాిం చూప్ుతయింది. ఫో న పల గత 5 స్ింవత్రాలలో 
డిజిటల్ చలలెింప్ుల ప్రతణామింపె ైలోతలనై అధ్ోయనిం అయిన 
ప్ల్్ రతపో ర్ు ను కూడా పరా రింభిించింది. 2016 నుిండి 
భారతదశేవాోపి్ింగా డిజిటల్ చలలెింప్ు దతిత ఎలా 
ఉదభవిించిందో మరతయు వివరణాతమక భౌగమళిక మరతయు 

క్ేటగతరీ-న్నరతదషు  పో కడలు గురతించ న్నవదేికలో అింతరదృషయు లు 
ఉన్ాియి. 
PhonePe పల్్ గురిించి: 
• వెబ సెటై్ మరతయు న్నవేదకిలోన్న అింతరదృషయు లు ర ిండు 

ముఖో వనరుల నుిండ ి తీస్ుక్యబ్డాా యి - వాోపారత 
మరతయు కస్ుమర్ ఇింటరూవాలతో కలపి ఫో న పల లావాదేవీ 
డేటా మొతిిం. 

• ఫో న పల ప్ల్్ వబె సెటై్ లో ఈ న్నవేదిక ఉచత డౌన లోడ్ గా 
అిందుబ్ాటటలో ఉింది. ఈ క్ొతి ఉతపతిి ప్రభుతవిం, విధాన 
రూప్కరిలు, న్నయింతరణ స్ింసా్లు, మీడియా, ప్రతశమీ 
విశరెషకులు, వాోపార భాగసావములు, సాు రుప లు, 
విదాోస్ింసా్లు మరతయు విదాోరుా లతో స్హా బ్హుళ్ 
ప్రాోవరణ వోవసా్ వాటాదారులకు స్ింబ్ింధిించనది. 

• విన్నయోగదారు మరతయు వాోపారత ప్రవరినను అరాిం 
చేస్ుక్యవడాన్నక్ి మరతయు వృదిిక్ి క్ొతి అవక్ాశాలను 
గురతిించడాన్నక్ి ఈ భాగసావములు తలలవెైన పో కడలు 
మరతయు కథ్లతో పాటట స్మృదిిగా ఉని డేటాను 
ఉప్యోగతించవచుచ. 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• Phone Pe CEO: స్మీర్ న్నగమ్ 

• Phone Pe ప్రధాన క్ారాోలయ సాా నిం: బ్రింగళ్ూరు, 
కరాా టక. 
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ఆగష్ుట లో GST వస్ూలు రూ. 1.27 లక్షల కయటల కు ప ైగా ఉనాద ి

వరుస్గా ర ిండవ న్ెల ఆగషయు లో కూడా రూ. 1 టిరలయన 
మారుక పెైగా జీఎసవు  ఆదాయిం రూ .1.12 టిరలయన లకు పెైగా 
ఉింది, ఇది అింతకు ముిందు స్ింవత్రిం సలకరణ కింట ే 30 
శాతిం ఎకుకవ. అయితే, ఆగస్ుు లో మోప్-అప్ అన్ేద ి జూల ై 
2021 లో సలకరతించన రూ .1.116 టిరలయన కింటే తకుకవ. 
సెింటరల్ GST రూ. 20,522 క్యటటె , రాషు ర GST రూ. 26,605 

క్యటటె , ఇింటగిేీటడె్ GST రూ. 56,247 క్యటటె  (దగిుమతిపెై 
సలకరతించన రూ. 26,884 క్యటటె  స్హా) వస్ుి వులు) మరతయు 
సెస్ు్ రూ .8,646 క్యటటె  (వస్ుి వుల దగిుమతిపెై సలకరతించన 
రూ. 646 క్యటెతో స్హా). 
2021 ఆగస్ుు  న్లె ఆదాయిం గత ఏడాది ఇదే న్ెలలో వచచన 
జీఎసవు  ఆదాయాల కింటే 30 శాతిం ఎకుకవ. ఆగషయు  2020 లో, 
వస్ుి వులు మరతయు సలవల ప్నుి (GST) సలకరణ రూ. 
86,449 క్యటటె . 98,202 క్యటె రూపాయల ఆగస్ుు  2019 

ఆదాయాలతో పో లసలి , ఇది 14 శాతిం వృదిి . ఈ ఏడాది 
ఆగస్ుు లో, దేశీయ లావాదేవీల దావరా వచేచ ఆదాయిం (సలవల 
దిగుమతితో స్హా) గత స్ింవత్రిం ఇద ేన్లెలో ఈ వనరుల 
నుిండ ివచచన ఆదాయాల కింట ే27 శాతిం ఎకుకవ. 
మునుపటి నెలల GST వస్ూలు జాబితా:  
• జూల ై 2021: రూ .1,16,393 క్యటటె  

• జూన 2021: రూ .92,849 క్యటటె  

• మే 2021: రూ .1,02,709 క్యటటె  

• ఏపిరల్ 2021: ₹ 1.41 లక్షల క్యటటె  (ఆల్ టెైమ్ అతోధకిిం) 
• మారతచ 2021: రూ. 1.24 లక్షలు cr 

• ఫిబ్రవరత 2021: రూ .1,13,143 క్యటటె  

• జనవరత 2021: ₹ 1,19,847 క్యటటె . 

 

మొద్టి త ైైమాసికింలో భారత జీడపీవ అనుకయని విధింగా 
20.1% వృదిేని స్ాధిించినద ి

ఈ ఆరతాక స్ింవత్రిం ఏపిరల్-జూన తలైమైాసకిింలో భారత ఆరతాక 
వోవసా్ 20.1% వృదిి  చలిందిింది, గత స్ింవత్రిం ఇదే క్ాలింలో 
24.4% ఋణాతమక వృదిద  కన్నపిించింద.ి మొదట ితలైమైాసకిింలో 
చూసిన భార ీ వృదిి  భారతదేశాన్ని ప్రప్ించవాోపి్ింగా వేగింగా 
అభివృదిి  చలిందుతయని ప్రధాన ఆరతాక వోవసా్గా చసేిింది. 
అింతకు ముిందు తలైైమాసికింలో భారత ఆరతాక వోవసా్ 
1.6%వృదిి  చలిందిింద.ి 2020-21 ప్ూరతి ఆరతాక స్ింవత్రాన్నక్ి, 
భారతదశే GDP 7.3%న్నక్ి కుదిించింది. 
 

IIT రోపర్ మొకకల ఆధారింగా పనిచసే్ గాల శుదిేకరణ 
యింతాో నిా తయారుచేసిింద ి

ఇిండియన ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ టెక్ాిలజీ (ఐఐట)ి, రమప్ర్ 
మరతయు క్ానూపర్ మరతయు ఢిలె్ట యూన్నవరత్టీ యొకక 
మేన్ేజ మ ింట్ స్ుడీస్ ఫాోకల్టు స్ింయుకిింగా “Ubreathe Life” 

అన్ే జీవ మొకక ఆధారతత వాయు శుదీదకరణ యింతరా న్ని 
పరా రింభిించాయి. ఈ వాయు శుదీదకరణ యింతరిం ఆస్ుప్తయర లు, 
పాఠశాలలు, క్ారాోలయాలు మరతయు గృహాలు వింట ిఇిండోర్ 
ప్రదేశాలలో గాల శుదీదకరణ ప్రక్ిీయను పెించుతయింది. ఇది 
ప్రప్ించింలోన్ే మొటుమొదటి, అతాోధ్ున్నక ‘స్ాిర్ట బయో ఫలిటర్’ 
తాజా శావస్ను పొ ిందేలా చసే్ుి ింద.ి 
“Ubreathe Life” గురిించి: 
• గాలన్న శుదిి  చేసల స్హజ ఆకు మొకకల దావరా 

“Ubreathe Life” సాింక్తేికత ప్న్నచేస్ుి ింద.ి గది గాల 
ఆకులతో స్ింకరిణ చలిందుతయింద ిమరతయు గాల గరతషుింగా 
మొకకల వెళ్ళ వదద  క్ాలుషో క్ారక్ాలు శుదిి  
చేయబ్డుతయింది. 
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• దీన్నన్న ఐఐట ిరమప్ర్ ఇింకుోబ్టేెడ్ సాు రుప, అరెన ఎయిర్ 
లాబ్ొ రేటరీ అభివృదిి  చేసిింది. 

• గాల శుదిి  క్యస్ిం ప్రీక్షిించన న్నరతదషు మొకకలలో పవస్ లలె్ట, 

సలిక్స పాె ింట్, సెైపడర్ పాె ింట్ మొదల ైనవి ఉన్ాియి 
మరతయు ఇవన్ని ఇిండోర్-గాలన్న శుదిి  చయేడింలో మించ 
ఫలతాలను ఇచాచయన్న కింపనెీ పలర్కింది. 

• న్నరతదషు  పాె ింటటె , UV క్ిీమిస్ింహారక మరతయు పవర-ఫిలుర్, 

చార్ క్యల్ ఫలిుర్ మరతయు HEPA (అధకి సామరాాిం కలగతన 
పారతుకల్ ఎయిర్) ఫిలుర్ ల దావరా ఇిండోర్ ప్రదశేింలో 
ఆక్ి్జన సాా యిలను పెించేటప్ుపడు పారతుకల్, వాయు 
మరతయు జీవ కలుషితాలను తొలగతించడిం దావరా 
ప్ూోరతఫయర్ ప్రభావవింతింగా ఇిండోర్ గాల న్ాణోతను 
మ రుగుప్రుస్ుి ింది. 

• ప్రతేోకింగా రూపొ ిందిించన చలకక పెటెులో, ఎయిర్ 
ప్ూోరతఫెైయర్ యొకక ప్న్నతీరు విధానిం గురతించ కింపనెీ 
చలపిపింది. 

 

OECD భారతదేశ FY22 వృదిి  అించనాను 9.7% కత 
తగిుించిింద ి

ఆరొన్ెజైేషన ఫర్ ఎకన్ామిక్స క్య-ఆప్రషేన అిండ్ డలవలప మ ింట్ 
(OECD) ప్రస్ుి త ఆరతాక స్ింవత్రింలో భారత వృదిి  అించన్ాను 
9.7%క్ ి తగతొించింది, 20 బ్ేససి్ పాయిింటె (bps) తగతొింప్ు. 
FY23 క్ొరకు, OECD భారతదశే వృదిి  అించన్ాను 30 బ్సేిస్ 
పాయిింటటె  తగతొించ 7.9%క్ి తగతొించింది. 
OECD డేటా ప్రక్ారిం, ప్రధాన ఆరతాక వోవసా్లలో భారతదేశిం 
అతోింత దారుణింగా దలబ్ెతిింది, జూన తలైమైాసకిింలో దాన్న 
వాసి్వ GDP పవర-పాిండమిక్స అించన్ా కింట ే 15% తకుకవ 
మరతయు డిసెింబ్ర్ తలైైమాసికిం కింటే 7% తకుకవగా ఉింది. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ఆరొన్ెజైేషన ఫర్ ఎకన్ామిక్స క్య-ఆప్రషేన అిండ్ 

డలవలప మ ింట్ ప్రధాన క్ారాోలయిం: పారతస్, ఫరా న్ 
• ఆరొన్ెజైేషన ఫర్ ఎకన్ామిక్స క్య-ఆప్రషేన అిండ్ 

డలవలప మ ింట్ స్ింసా్ సాా పిించబ్డిింద:ి 30 సపెెుింబ్ర్ 1961 

 

టెలకాిం రింగింలో ఆటోమేటిక్స మారుింలో 100% ఎఫ్ డ ఐకత 
కేబినెట్ ఆమోద్ిం త లపిింద ి

ప్రధాన మింతిర నరేిందర మోడీ అధ్ోక్షతన జరతగతన క్ేిందర క్ేబిన్ెట్ 
టెలక్ాిం రింగింలో అన్కే న్నరామణాతమక మరతయు ప్రక్ిీయ 
స్ింస్కరణలను ఆమోదిించింది, అధకి సాా యిలో అప్ుపలతో 
ఇబ్ెింది ప్డుతయని అన్ారమగో టెలక్ాిం స్రీవస్ పొ ర వెైడరెకు 
ఉప్శమనిం అిందిించడాన్నక్ి. మొతిిం 9 న్నరామణాతమక 
మరతయు 5 ప్రక్ియీ స్ింస్కరణలను క్ేిందర మింతిరవరొిం 
ఆమోదిించింది. 
రతల్టఫ్ పాోక్ేజీ ఉపాధి అవక్ాశాలను క్ాపాడటాన్నక్ి మరతయు 
ఆరమగోకరమ ైన పో టీన్న పో ర త్హ ించడాన్నక్ి, విన్నయోగదారుల 
ప్రయోజన్ాలను క్ాపాడటాన్నక్ి, లక్ివడటిీన్న పెించడాన్నక్ి, 
పెటటు బ్డులను పో ర త్హ ించడాన్నక్ ిమరతయు టెలక్ాిం స్రీవస్ 
పొ ర వెైడరె (TSPs) పెై న్నయింతరణ భారాన్ని తగతొించాలన్న 
భావిస్ుి న్ాిరు. 
పోకటిించిన కొనిా పధోాన స్ింస్కరణలు ఈ కతీింది విధింగా 
ఉనాాయి: 
• AGR న్నరవచనింలో మారుప: స్రుద బ్ాటట చసేిన స్ూా ల 

ఆదాయిం (AGR) యొకక న్నరవచనిం మారచబ్డిింది 
మరతయు ఇప్ుపడు టెలక్ాింయితేర ఆదాయిం అింతా 
AGR నుిండి తీసివయేబ్డుతయింది. 

• హేతయబ్దిమ నై సెపకుామ్ విన్నయోగ ఛారీీలు: సెపకుమా్ 
విన్నయోగ ఛారీీలపెై న్ెలవారీ వడీా  వారతిక స్మేమళ్నిం 
దావరా భరీి చయేబ్డుతయింది మరతయు MCLR + 

2%ఫారుమలా ఆధారింగా వడీా  రటేట తగుొ తయింద.ి ల సైెన్ 
ఫవజు, సెపకుాిం యూజర్ ఛారీీలు మరతయు అన్ని రక్ాల 
ఛారీీల చలలెింప్ుపె ైజరతమాన్ా ప్ూరతిగా రదుద  చేయబ్డిింది. 

• బ్క్ాయిలపెై న్ాలుగు స్ింవత్రాల మారటోరతయిం: 
టెలక్ాిం రింగిం చటుబ్దిమ నై బ్క్ాయిలపెై న్ాలుగు 
స్ింవత్రాల పాటట మారటోరతయిం ప్రకటిించబ్డిింది. ఇది 
అక్యు బ్ర్ 1, 2021 నుిండి వరతిస్ుి ింద ి
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• విదేశీ ప్రతోక్ష పటెటు బ్డులు (ఎఫ్ డఐి): ఆటోమేటకి్స 
మారొింలో టెలక్ాిం రింగింలో ఎఫ్ డఐిలను ప్రభుతవిం 49% 
నుిండ ి100% క్ి పెించింది. 

• వేలిం క్ాోల ిండర్ ప్రతషకరతించబ్డిింద:ి ఇకపెై ప్రతి ఆరతాక 
స్ింవత్రిం చవరత తలైైమాసికింలో సపెకుామ్ వలేిం 
జరుగుతయింది. 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• స్మాచార మింతిర: అశవన్న వెైషావ్. 
 

ఆటో మరియు డోోన్ పరిశీమ కయస్ిం రూ .26,058 కయటల  PLI 

పథకానిా కేబినెట్ ఆమోదిించిింద ి

భారతదశే ఉతాపదక సామరాా ాలను పెించడాన్నక్ ిఆటో, ఆటో-
క్ాింపో న్ెింట్్ మరతయు డోరన ప్రతశీమల క్యస్ిం పొ ర డక్షన లింకా్స 
ఇన్ె్ింటివ్ (PLI) ప్థ్క్ాన్ని క్ేిందర క్ాోబిన్ెట్ ఆమోదిించింది. 
PLI ప్థ్కిం భారతదేశింలో అధ్ున్ాతన ఆటోమోటివ్ 
టెక్ాిలజీల గమె బ్ల్ స్పెలె  చలైన ఆవిరాభవాన్ని పో ర త్హ స్ుి ింది. 
రూ. విలువెనై పో ర తా్హక్ాలు ఐదేళె్లో 26,058 క్యటటె  
ప్రతశమీకు అిందిించబ్డుతయిందన్న మింతిరవరొ స్మావేశిం 
తరావత మింతిర విలేకరులతో అన్ాిరు. 
పథకిం గురిించి: 
• ఆటోమొబ్రలై్ మరతయు డోరన ప్రతశమీల క్యస్ిం PLI ప్థ్కిం 

అన్ేద ి ఇద ి వరకు యూన్నయన బ్డలీట్ 2021-22 

స్మయింలో గతింలో చేసని 13 రింగాలకు PLI ప్థ్క్ాల 
మొతాి న్నక్ి ప్రకటిించన రూ. 1.97 లక్షల క్యటెలో భాగిం. 

• ఆటో రింగిం క్యస్ిం ఈ ప్థ్కిం భారతదేశింలో అధ్ున్ాతన 
ఆటోమోటివ్ టెక్ాిలజీ ఉతపతయి ల తయారీక్ ిప్రతశీమకు 
అయిేో వోయ వెైకలాోలను అధిగమిస్ుి ింది. 

• మొతిిం రూ .26,058 క్యటె బ్డలీట్ నుిండి, ఆటోమొబ్రలై్ 
ప్రతశమీ క్యస్ిం రూ. 25,938 క్యటటె  మరతయు డోరన ప్రతశమీ 
క్యస్ిం రూ .120 క్యటటె  మింజూరు చయేబ్డాా యి. 

 

పవర్ ఫ ైనాన్్ కారొపరేష్న్ భారతదేశింలో మొటటమొద్టి 
యూరో గీీన్ బాిండ ను జారీ చసేిింద ి

ప్రముఖ విదుోత్ రింగిం NBFC, ప్వర్ ఫెనై్ాన్ క్ార్పరషేన 
లమిటెడ్ (PFC), తన తొల యూరమ గీీన బ్ాిండ్ ను 
విజయవింతింగా జార ీచసేిింద.ి 7 స్ింవత్రాల యూరమ 300 
మిలయన బ్ాిండ్ ధ్ర 1.841 శాతింగా ఉింది. ఈ యూరమ గీీన 
బ్ాిండ్ భారతదేశిం నుిండి మొటుమొదటి యూరమ విలువ 
కలగతన గీీన బ్ాిండ్. ఇది భారతీయ NBFC దావరా జారీ 
చేయబ్డిన మొటుమొదటి యూరమ. దీన్నతో PFC అింతరాీ తీయ 
న్నధ్ుల సలకరణ క్యస్ిం యూరమపియన మార కట్ లోక్ి కూడా 
ప్రవేశించింద.ి 
థ్రమల్ విదుోత్ ఉతపతిిలో ఒతిిడి క్ారణింగా PFC తన రుణాల 
పో ర్ు ఫో లయోలో గణనీయమ ైన మారుపను చూసోి ింది, ఈ 
రింగింలో క్ొతి పెైవైేట్ పటెటు బ్డులు లేవు. ప్ునరుతాపదక 
ఇింధ్నిం మరతయు ప్రసారిం & ప్ింపిణీ (T&D) ముిందుకు 
సాగుతయని PFC యొకక రుణాలలో ఎకుకవ భాగిం 
ఆకరతిించబ్డుతయిందన్న, క్ొతి విభాగాల నై లఫ్ు ఇరతగషేన, ఎలక్ిుాక్స 
మొబిలటీ మరతయు ఎనరీీ ఎఫిషయిిెనీ్ వింటివి కూడా 
దీన్నలోన్నక్ి వసాి యన్న భావిస్ుి న్ాిరు. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ప్వర్ ఫెైన్ాన్ క్ార్పరషేన లమిటడె్ ప్రధాన క్ారాోలయిం: 

నూోఢిలె్ట. 
• ప్వర్ ఫెనై్ాన్ క్ార్పరషేన లమిటడె్ సాా పిించబ్డిింద:ి 16 

జూల ై 1986. 

• ప్వర్ ఫెైన్ాన్ క్ార్పరషేన లమిటెడ్ చలరైమన మరతయు 
మేన్ేజిింగ్ డలైర కుర్: R S ధలిాె న. 

 

LIC డ వలప్ మ ింట్ ఆఫవస్ర్్ కయస్ిం మొబరైల్ యాప్ 
‘PRAGATI’ ని పాోరింభించిింద ి

ల ైఫ్ ఇనూ్ర న్ క్ార్పరేషన ఆఫ్ ఇిండయిా (LIC) తన 
డలవలప మ ింట్ ఆఫవస్రె క్యస్ిం క్ొతి మొబ్రైల్ యాప 
‘PRAGATI’ని విడుదల చసేిింద.ి ప్రగతి అింట ే "పెరాఫర మన్ 
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రతవూో అపిె క్షేన, గమీ త్ అిండ్ టెరిండ్ ఇిండకి్ేటర్". LIC తన 
కస్ుమర్ లు మరతయు ఫవలా్ ఫో ర్్ క్యస్ిం క్ారోకలాపాల సౌలభోిం 
క్యస్ిం కస్ుమర్-సెింటిరక్స మరతయు డజిిటల్ క్ారోకీమాలను 
తీస్ుక్యనున్ాిరు. 
‘పోగతి’ యాప్ గురిించి: 
పవరమియిం కల క్షన, ఏజ నీ్ యాక్ిువేషన, క్ాబో్ యిే 
అవుట్ ఫారమర్ లు వింట ి వాోపార ప్న్నతీరులో క్రలకమ ైన 
రింగాలలో తమ ఏజ నీ్ ఫో ర్్ ప్న్నతీరు గురతించ రతయల్ టెైమ్ 
స్మాచారాన్ని పొ ిందడాన్నక్ి డలవలప మ ింట్ ఆఫవస్ర్ లకు ప్రగతి 
యాప స్హాయప్డుతయింది. ఏజ ింటె మొబ్రైల్ యాప మరతయు 
NACH ధ్ుర వీకరణ. ఈ యాప డలవలప మ ింట్ ఆఫవస్ర్ లకు వారత 
ఖరుచ న్నషపతిిన్న క్ొలవడాన్నక్ి క్ాలకుోలేటర్ న్న కూడా 
అిందిస్ుి ింది. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• LIC ప్రధాన క్ారాోలయిం: ముింబ్ర.ై 
• LIC సాా పిించబ్డిింద:ి 1 సెపెుింబ్ర్ 1956. 

• LIC ఛలైరమన: M R కుమార్.  
 

పోపించ బాోింక్స గూీ ప్ బిజినెస్ రపిో ర్ట చేయడిం నిలపివసేిింది 
ప్రప్ించ బ్ాోింకు గూీప 2018 మరతయు 2020 న్నవదేికలలో 
డేటా అకీమాలను స్మీక్షిించన తరావత దేశ వాోపార 
వాతావరణాల 'డూయిింగ్ బిజిన్ెస్' రాోింక్ిింగ్ ల ప్రచురణను 
న్నలపివేయాలన్న న్నరాయిించింద.ి 2018 మరతయు 2020 
డూయిింగ్ బిజిన్ెస్ పెై డటేా అవకతవకలను న్నవేదిించన 
తరావత, వరలా్ బ్ాోింక్స గూీప మనే్ేజ మ ింట్ బ్ో రా్ ఆఫ్ 
ఎగతీకూోటవి్ డలైర కురెచ ేఈ న్నరాయిం తీస్ుక్యబ్డిింది. 
ఈ న్నవేదకిను న్నలపవిేయడిం దావరా ఏరపడిన శూనోతను 
ప్ూరతించడాన్నక్ి, వాోపారిం మరతయు పటెటు బ్డి వాతావరణాన్ని 
అించన్ా వేయడాన్నక్ి ప్రప్ించ బ్ాోింకు ఒక క్ొతి విధానింపెై ప్న్న 
చేస్ుి ింది. 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ప్రప్ించ బ్ాోింక్స ప్రధాన క్ారాోలయిం: వాషిింగున, DC, 

యున్ెైటడె్ సలుట్్. 
• ప్రప్ించ బ్ాోింకు న్నరామణిం: జూల  ై1944. 

• ప్రప్ించ బ్ాోింకు అధ్ోక్షుడు: డేవిడ్ మాలాపస్. 
 

ADB భారతదేశ GDP వృదిే  అించనాను 2022 కయస్ిం 10% కత 
తగిుించిింది 
ఆసియన డలవలప మ ింట్ బ్ాోింక్స (ADB) ప్రస్ుి త ఆరతాక 
స్ింవత్రిం 2021-22 (FY22) క్యస్ిం భారతదేశ ఆరతాక వృదిి  
అించన్ాను 10 శాతాన్నక్ ితగతొించింది. గతింలో ఇద ి11 శాతింగా 
అించన్ా వేయబ్డిింది. మనీలా ఆధారతత బ్హుళ్ప్క్ష న్నధ్ుల 
స్ింసా్ ADB 2022-23 ఆరతాక స్ింవత్రాన్నక్ి (FY23) GDP 

వృదిిన్న 7.5 శాతాన్నక్ి అించన్ా వసేిింద.ి 
2021 ఆరతాక స్ింవత్రింలో భారతదేశ వృదిి  అించన్ా (మారతచ 
2022 లో ముగుస్ుి ింది) స్వరతించబ్డిింది, ఎిందుకింట ే మే 
న్ెలలో క్యవిడ్ -19 క్ేస్ుల పరెుగుదల రతకవరకీ్ి ఆటింకింగా 
మారతిందన్న ADB అించన్ా వేసిింది. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ADB అధ్ోక్షుడు: మస్తయ్గు అస్కవా. 
• ప్రధాన క్ారాోలయిం: మనీలా, ఫిలపవపన్. 
 

పోభుతవిం భారత రుణ పరిషాకర కింప నీ లమిటెడ (IDRCL) ని 
ఏరాపటు చసేిింద ి

ప్రభుతవిం ఇిండియా డలట్ రతజలూోషన కింపెనీ లమిటెడ్ 
(IDRCL) పలరుతో ఒక అసటె్ మేన్ేజ మ ింట్ కింపెనీన్న (AMC) 

ఏరాపటట చేసిింది. రూ .50 క్యటె అధీకృత మూలధ్నింపె ై80.5 
లక్షలు. చలడు రుణాలను శుభరిం చేయడాన్నక్ ిIDRCL న్షేనల్ 
అసెట్ రీకన స్ు రక్షన కింపెనీ లమిటెడ్ (NARCL) తో కలసి 
ప్న్నచసే్ుి ింది. 
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బ్ాోింక్స ఆఫ్ బ్రమడా (BoB), ప్ింజాబ న్షేనల్ బ్ాోింక్స (PNB), 

బ్ాోింక్స ఆఫ్ ఇిండియా (BoI), బ్ాోింక్స ఆఫ్ మహారాషు ర, SBI, 

యూన్నయన బ్ాోింక్స ఆఫ్ ఇిండయిా, క్ నరా బ్ాోింక్స, ఇిండయిన 
బ్ాోింక్స మరతయు IDBI బ్ాోింక్స IDRCL యొకక వాటాదారులు. 
IDRCL గురిించి: 
IDRCL అన్ేది ఒక సలవా స్ింసా్/క్ారాోచరణ స్ింసా్, ఇది 
ఆస్ుి లను న్నరవహ స్ుి ింద ి మరతయు మార కట్ న్నప్ుణులు 
మరతయు టరిరౌిండ్ న్నప్ుణులను దీన్నక్ ై న్నయమిస్ుి ింది . 
ప్రభుతవ రింగ బ్ాోింకులు (PSB లు) మరతయు ప్బెిక్స FI లు 
గరతషుింగా 49% వాటాను కలగత ఉింటాయి, మిగతలన వాటా 
పెైైవేట్ రింగ రుణదాతల వదద  ఉింటటింది. గత వారిం, ప్రభుతవిం 

రూ. NARCL జార ీచసేిన సకెూోరతటీ రసవదుల విలువ 30,600 

క్యటటె . 

 
 

 

స్మావశేాలు 
 

FSDC 24 వ స్మావశేానికత ఆరిాక మింతిో నిరిలా సవతారామన్ 
అధోక్షత వహిించారు 
క్ేిందర ఆరతాక మరతయు క్ార్పరేట్ వోవహారాల మింతిర శీీమతి 
న్నరమలా సవతారామన. ఆరతాక సిారతవిం మరతయు అభివృదిి  
మిండల (FSDC) యొకక 24 వ స్మావశేాన్నక్ ి అధ్ోక్షత 
వహ ించారు. ఆరతాక మింతిర FSDC ఛలరై్ ప్ర్న. ఎఫ్ ఎస్ డసి ిస్బ 
కమిటకీ్ి ఆర్ బిఐ గవరిర్ అధ్ోక్షత వహ సాి రన్న గమన్నించాల. 
ఫ ైనానిియల్ స టబిలటీ అిండ డ వలప్ మ ింట్ కౌని్ల్ (FSDC) 

గురిించి: 
• ఫెైన్ాని్నయల్ సెుబిలటీ అిండ్ డలవలప మ ింట్ క్ౌన్న్ల్ 

(FSDC) అన్దేి ఆరతాక సిారతావన్ని న్నరవహ ించడాన్నక్ి, 
ఇింటర్-ర గుోలేటరీ స్మనవయాన్ని పెించడాన్నక్ి 
మరతయు ఆరతాక రింగ అభివృదిిన్న పో ర త్హ ించడాన్నక్ి 
యింతరా ింగాన్ని బ్లోపలతిం చేయడాన్నక్ ి మరతయు 
స్ింసాా గతీకరతించడాన్నక్ ిభారత ప్రభుతవిం ఏరాపటట చేసని 
అతయోనిత సాా యి ఫో రమ్. 

• క్ౌన్న్ల్, ఒతిిడిలో ఉని ఆస్ుి ల న్నరవహణ, ఆరతాక సిారతవ 
విశరెషణ క్యస్ిం స్ింసాా గత యింతరా ింగాన్ని బ్లోపలతిం 

చేయడిం, ఆరతాక చేరతక, ఆరతాక స్ింసా్ల ప్రతష్ాకరాన్నక్ి 
ఫలరమ్ వర్క మరతయు ఐబిసి ప్రక్ియీలకు స్ింబ్ింధిించన 
స్మస్ోలు, వివిధ్ రింగాలకు బ్ాోింకులు బ్హ రొతిం 
చేయడిం వింట ిఅింశాలపె ై కూడా చరతచించింది., ప్రభుతవ 
అధిక్ారుల డటేా షలరతింగ్ మ క్ాన్నజమ్్, భారత రూపాయి 
అింతరాీ తీయిాకరణ మరతయు పెనిన రింగాన్నక్ి 
స్ింబ్ింధిించన స్మస్ోల గురతించ చరతచించడిం జరతగతింది. 

 

ఇిండ యా-ఆస్ట ేలయా పాోరింభ 2+2 మింతిోవరు స్ింభాష్ణను 
నిరవహిస్ుత నాాయి 

• నూో ఢిలె్టలోన్న హ ైదరాబ్ాద్ హౌస్ లో భారత్ మరతయు 
ఆసలు రలయా తమ తొల 2+2 మింతిరవరొ స్ింభాషణను 
చేప్టాు యి. ఉనిత-సాా యి విదేశీ మరతయు రక్షణ 
మింతిరతవ సాా యి స్ింభాషణ, ఈ పరా ింతింలో చలనై్ా యొకక 
పెరుగుతయని సెనై్నక దృఢతవిం మధ్ో ఇిండో-ప్సిఫకి్స 
స్హక్ారింతో ర ిండు స్హా దేశాల మధ్ో ప్ూరతిగా రక్షణ 
మరతయు వూోహాతమక స్హక్ారాన్ని మరతింత 
పెించుతయింద.ి 
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• పరా రింభ 'టర-పె్స్-టర' చరచలలో భారత ప్రతిన్నధి 
బ్ృిందాన్నక్ి విదశేాింగ మింతిర ఎస్ జ శైింకర్ మరతయు రక్షణ 
మింతిర రాజ న్ాథ్ సిింగ్ తమ ఆసలు రలయా స్హచరుల నై 
మారతస్ పలన మరతయు పవటర్ దటున తో న్ాయకతవిం 
వహ స్ుి న్ాిరు. USA మరతయు జపాన తో స్హా చాలా 
తకుకవ దశేాలతో భారతదశేింలో 2-2 మింతిరతవ సాా యి 
స్మావశేాల ఫలరమ్ వర్క ఉింది. 

మరినిా బాోింకతింగ్ వారతలు: 
• బ్ాోింక్స ఆఫ్ బ్రమడా డజిిటల్ పాె ట్ ఫారమ్ 'బ్ాబ వరలా్'ను 

పరా రింభిించింద ి

• కరాా టక బ్ాోింక్స POS ప్రతకరిం 'WisePOSGo' న్న 
పరా రింభిించింద ి

• బ్ాోింక్స ఆఫ్ బ్రమడా 2020-21 క్ి గాను MeitY డజిిటల్ 
చలలెింప్ు సో కర్ క్ారా్ లో అగీసాా నింలో ఉింద ి

• KYC న్నబ్ింధ్నలను ఉలెింఘ ించనిందుకు యాక్ి్స్ 
బ్ాోింక్స పెై RBI 25 లక్షల జరతమాన్ా విధిించింద ి

• Exide ల ఫై్ ఇనూ్ర న్ ను రూ. 6687 క్యటె 
రూపాయలకు క్ొనుగమలు చేసని HDFC ల ఫై్ 

• బ్హ రింగ మార కట్ స్ముపారీన దావరా బ్ాోింక్స ఆఫ్ 
ఇిండియాలో 3.9% వాటాను LIC క్ొనుగమలు చేసిింది. 

• PoS వాోపారిం క్ొరకు భారత్ పల తో చేతయలు కలపని 
యాక్ి్స్ బ్ాోింకు  

• NPCI మరతయు Fiserv 'nFiNi' క్ారోకీమాన్ని 
పరా రింభిించింద ి

• క్య-బ్రా ిండలడ్ క్ ీడటి్ క్ారుా లను పరా రింభిించడాన్నక్ి HDFC 

బ్ాోింక్స Paytm తో చేతయలు కలపిింది.
 

నియామకాలు 

 

IDFC FIRST బాోింక్స MD & CEO గా V. వెదై్ోనాథన్ పునః 
నియామకానిా RBI ఆమోదిించిింద ి

IDFC ఫస్ు బ్ాోింక్స మనే్ేజిింగ్ డలైర కుర్ & చీఫ్ ఎగతీకూోటివ్ 
ఆఫవస్ర్ (‘MD & CEO’) గా V. వెదైోన్ాథ్న తిరతగత న్నయామకిం 
క్యస్ిం రతజర్వ బ్ాోింక్స ఆఫ్ ఇిండియా (RBI) ఆమోదిం 
తలలపిింది. వెదైోన్ాథ్న మరమ మూడు స్ింవత్రాల క్ాలాన్నక్ి 
న్నయమితయలయాోరు, ఇద ి డసిెింబ్ర్ 19, 2021 నుిండి 
అమలోె క్ి వస్ుి ింద.ి 2018 డిసెింబ్ర్ లో IDFC బ్ాోింక్స 
మరతయు క్ాోపిటల్ ఫస్ు విల్టనిం తరావత అతను IDFC FIRST 

బ్ాోింక్స మొదట MD & CEO గా బ్ాధ్ోతలు సవవకరతించారు. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• IDFC మొదటి బ్ాోింక్స ప్రధాన క్ారాోలయిం: ముింబ్ర ై
• IDFC మొదటి బ్ాోింక్స సాా పిించబ్డిింద:ి అక్యు బ్ర్ 2015. 

 

ఉతతరాఖిండ, పింజాబ్, తమిళనాడులకు కొతత  గవరార్ లు 
నియమిించబడాె రు 
బ్ేబ్ల రాణ  మౌరో రాజీన్ామా చసేిన తరావత ప్దవీ విరమణ 
చేసిన ఆరీమ డపి్ూోట ీచీఫ్ ల ఫ్ిున్ెింట్ జనరల్ గురతమత్ సిింగ్ ను 
ఉతిరాఖిండ్ గవరిర్ గా రాషు రప్తి రామ్ న్ాథ్ క్యవిింద్ 
న్నయమిించారు. రాషు రప్తి భవన ప్రకటన ప్రక్ారిం, రాషు రప్తి 
రామ్ న్ాథ్ క్యవిింద్ మౌరో రాజీన్ామాను ఆమోదిించారు 
మరతయు సిింగ్ ను రాషు ర గవరిర్ గా న్నయమిించారు. 
మారిన గవరార్ లు: 
• ప్రస్ుి తిం తమిళ్న్ాడు గవరిర్ గా ఉని బ్న్ావరీలాల్ 

ప్ురమహ త్ న్న రాషు రప్తి ప్ింజాబ గవరిర్ గా న్నయమిించారు. 
• R.N. రవి, ప్రస్ుి తిం న్ాగాలాిండ్ గవరిర్, తమిళ్న్ాడు 

గవరిర్ గా న్నయమిించబ్డాా రు. 
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• అసా్ిం గవరిర్ పొ ర ఫెస్ర్ జగదీష్ ముఖి, న్ాగాలాిండ్ 
గవరిర్ విధ్ులను కీమబ్దిమ నై ఏరాపటటె  చసేల వరకు 
తన స్వింత విధ్ులతో పాటట క్ొతి విధ్ులు న్నరవరతిించడాన్నక్ి 
న్నయమిించబ్డాా రు. 

• రాషు రప్తి క్ారాోలయిం, అధిక్ారతక ప్రకటనలో, క్ొతి 
న్నయామక్ాలు వారు తమ క్ారాోలయాల బ్ాధ్ోతలు 
సవవకరతించన తదేీల నుిండ ి అమలులోక్ి వసాి యన్న 
పలర్కన్ాిరు 

 

స్తీష్ పరఖే్ ఇింటరేాష్నల్ రోడ ఫ డరేష్న్ ఇిండ యా 
ప ోసిడ ింట్ గా నియమితులయాోరు 

అశోక బిలా్ క్ాన మనే్ేజిింగ్ డలరై కుర్ మరతయు ప్రమోటర్ స్తీష్ 
ప్రేఖ్ ఇింటరేి షనల్ రమడ్ ఫెడరేషన (IRF) ఇిండయిా చాప్ుర్ 
అధ్ోక్షుడిగా బ్ాధ్ోతలు సవవకరతించారు. అింతరాీ తీయ రమడుా  
స్మాఖో యొకక పాలక మిండల ఐఆర్ఎఫ్-ఐసి అధ్ోక్షుడిగా 
స్తీష్ ప్రాఖ్ ను ఏకగీీవింగా ఆమోదిించింద.ి అతను సెింటరల్ 
రమడ్ రసీెర్చ ఇన్నసిుటరోట్ మాజీ డలైర కుర్ స్ుబ మయ్ 
గింగమపాధాోయ్ నుిండి బ్ాధ్ోతలు సవవకరతించాడు. జ నీవా 
ఆధారతత గమె బ్ల్ రమడ్ సలఫ్వు  స్ింసా్ IRF ప్రప్ించవాోపి్ింగా 
మ రుగ నై మరతయు స్ురక్షితమ నై రమడె క్యస్ిం ప్న్నచేసోి ింది. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ఇింటరేి షనల్ రమడ్ ఫడెరషేన సాా పిించబ్డిింది: 1948; 

• ఇింటరేి షనల్ రమడ్ ఫెడరేషన ప్రధాన క్ారాోలయిం: 
జ నీవా, సివటీరాె ిండ్. 

 

 

ఈకతవటాస్ బాోింక్స రాణి రాింపాల్ & స్ిృతి మింధానను బాో ిండ 
అింబాసిడరుల గా నియమిించిింద ి

ఈక్ివటాస్ సామల్ ఫెైన్ాన్ బ్ాోింక్స (ESFB) కింపెనీక్ి బ్రా ిండ్ 
అింబ్ాసిడరుె గా భారత మహ ళా హాక్ర క్రీడాక్ారతణ  రాణ  రాింపాల్ 
మరతయు క్ిీక్ టర్ స్మృతి మింధానను ఎింపిక చసేిింది. సపెెుింబ్ర్ 
5, 2021 న ESFB యొకక 5 వ వారతిక్యత్విం స్ిందరభింగా ఈ 
ప్రకటన జరతగతింది. 
జాతీయ హాక్ర జటటు లో ఆడిన అతి పనిి వయస్ుకరాలగా 
రాింపాల్ రతక్ారుా ను కలగత ఉిండగా, మింధ్నను భారత క్ిీక్ ట్ 
న్నయింతరణ మిండల (BCCI) దావరా ఉతిమ మహ ళా 
అింతరాీ తీయ క్ిీక్ టర్ గా గురతిించింది. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ఈక్ివటాస్ సామల్ ఫెనై్ాన్ బ్ాోింక్స (ESFB) ప్రధాన 

క్ారాోలయిం: చలన్ెైి. 
• ESFB MD & CEO: వాస్ుదేవన P N. 

 

CBDT చ ైరిన్ గా నియమిింపబడ న IRS అధికార ి JB 

మొహపాతో 

ఐఆర్ఎస్ అధకి్ారత జ బి మొహపాతరా  ప్రతోక్ష ప్నుిల సెింటరల్ 
బ్ో రా్ ఛలైరమన గా న్నయమితయలయాోరు. అతన్న న్నయామక్ాన్ని 
క్ేబిన్ెట్ అపాయిింట్ మ ింట్ కమిటీ (ACC) ఈరమజు 
ఆమోదిించింది. అతను ఇప్పటిక్ే CBDT ఆప్తాకల ఛలైరమన గా 
ప్న్నచశేారు. 
1985-బ్ాోచ IRS అధిక్ారత, మొహపాతరా  CBDT ఛలైరమన గా 
అదనప్ు బ్ాధ్ోతలు అప్పగతించారు. ఇింతకు ముిందు, 
మోహపాతర ఆింధ్రప్రదశే్ మరతయు తలలింగాణ పరా ింతాన్నక్ి 
ఆదాయప్ు ప్నుి ప్రధాన ప్రధాన కమిషనర్ గా ప్న్నచశేారు. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• సెింటరల్ బో్ రా్ ఆఫ్ డలైర క్సు టాక్ ్స్ సాా పిించబ్డిింద:ి 1924. 

• సెింటరల్ బ్ో రా్ ఆఫ్ డలైర క్సు టాక్ ్స్ ప్రధాన క్ారాోలయిం: 
నూోఢిలె్ట. 
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RINL యొకక CMD గా అతుల్ భట్ ను నియమిించిన కేింద్ో 
పోభుతవిం 

పెటటు బ్డుల యాజమానోింలోన్న సవుల్ కింపెనీ రాషవు రయ ఇసాపత్ 
న్నగమ్ లమిటెడ్ (RINL) చలైరమన మరతయు మనే్ేజిింగ్ డలరై కుర్ 
(CMD) గా అతయల్ భట్ న్నయమితయలయాోరు. అతను 
ప్రభుతవ యాజమానోింలోన్న కన్ల ు నీ్ స్ింసా్ MECON 

యొకక CMD, 38 స్ింవత్రాల పాటట కింపనెీలో 
సలవలిందిించన తరావత, మే 31 న సిఎిండి ఆర్ ఐఎన ఎల్ గా పిక్  
రథ్ ప్దవీ విరమణ పొ ిందారు. 
RINL అన్ేది విశాఖప్టిిం, ఆింధ్రప్రదశే్ లో ఉని ఒక ప్రతేోక 
సవుల్ మకే్ిింగ్ పలెయర్. ఈ కింపనెీ, ఏ క్ాోపిువ్ ఇనుప్ ఖన్నజిం 
గనులు లేకుిండా, రాషు రింలో 7.3 మిలయన టనుిల (MT) 

సవుల్ పాె ింట్ ను కలగత ఉింద ి మరతయు న్నరవహ సోి ింద.ి ఆరతిక 
వోవహారాల క్ాోబిన్ెట్ కమిటీ (CCEA) పెైవైేటకీరణ దావరా 
వూోహాతమక పటెటు బ్డుల దావరా అనుబ్ింధ్ స్ింసా్లు/ 
జాయిింట్ వెించరెలో కింపనెీ వాటాతోపాటట, RINL లో ప్రభుతవ 
వాటాల 100 శాతిం పటెటు బ్డుల క్యస్ిం స్ూతరపరా యింగా 
ఆమోదిం తలలపిింద.ి 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• రాషవు రయ ఇసాపత్ న్నగమ్ లమిటడె్ సాా పిించబ్డిింది: 18 

ఫిబ్రవరత 1982; 

• రాషవు రయ ఇసాపత్ న్నగమ్ లమిటెడ్ ప్రధాన క్ారాోలయిం: 
విశాఖప్టిిం. 

 

BSF కొతత  DG గా పింకజ్ కుమార్ సిింగ్ బాధోతలు 
సవవకరిించారు 
రాజసాా న క్డేర్ నుిండి 1988 బ్ాోచ IPS అధకి్ారత అయిన 
ప్ింకజ కుమార్ సిింగ్ స్రతహదుద  భదరతా దళ్ిం (BSF) క్ొతి 
డలైర కుర్ జనరల్ (DG) గా బ్ాధ్ోతలు సవవకరతించారు. దీన్నక్ ి
ముిందు, అతను ఢిలె్టలోన్న BSF ప్రధాన క్ారాోలయింలో ప్రతేోక 
DG గా ప్న్నచసే్ుి న్ాిరు. 58 ఏళె్ ప్ింకజ సిింగ్ IPS అధకి్ారత 
మరతయు ఇిండో-టిబ్రటన బ్ో రార్ పో ల్టస్ డలైర కుర్ జనరల్ (DG) 

SS డలసావల్ సాా నింలో జూల  ై2021 నుిండి BSF DG అదనప్ు 
బ్ాధ్ోతలు న్నరవహ స్ుి న్ాిరు. 

తమిళ్న్ాడు క్ేడర్ కు చలిందిన 1988 బ్ాోచ IPS అధకి్ారత 
స్ింజయ్ అరోరా ఇిండో-టిబ్రటన బ్ో రార్ పో ల్టస్ (ITBP) కొతత  
DG గా బ్ాధ్ోతలు సవవకరతించారు. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• BSF డసిెింబ్ర్ 1, 1965 న ఏరపడిింది, 
• BSF ప్రధాన క్ారాోలయిం: నూోఢిలె్ట, 

• ITBP సాా పిించబ్డిింది: 24 అక్యు బ్ర్ 1962, 

• ITBP ప్రధాన క్ారాోలయిం: నూోఢిలె్ట, భారతదేశిం. 
 

PPK రామాచారుోలు రాజోస్భ స కీటరీ జనరల్ గా 
నియమితులయాోరు 

రాజోస్భ చలైరమన, ఎిం. వెింకయో న్ాయుడు 2018 నుిండి 
రాజోస్భ సకెీటరేతయట్ లో సకెీటరీగా ఉని డాకుర్ పిపిక్  
రామాచారుోలను సెకటీరీ జనరల్ గా న్నయమిించారు. అతను 
దేశ్ దీప్క్స వరమ తరావత న్నయమితయలవుతారు, అతను 
న్ాలుగు స్ింవత్రాల పాటట అతయోనిత ప్దవిలో ప్న్నచసేిన 
తరావత సకెీటర ీజనరల్ గా ప్దవిన్న విడిచపెటాు డు. స్ుమారు 
70 స్ింవత్రాల రాజోస్భలో స్చవాలయిం నుిండి ఉనిత 
సాా న్ాన్నక్ ిఎదిగతన మొదటి వోక్ిి రామచారుోలు. 
డాకటర్ PPK రామాచారుోల గురిించి: 
ఒక స్ింవత్రిం పాటట లోక్స స్భ స్చవాలయింలో 
సలవలిందిించన తరావత 1983 లో రామాచారుోలు రాజోస్భ 
స్చవాలయింలో చరేారు. రామాచారుోలు ఆింధ్రప్రదేశ్ 
శాస్నస్భ ప్రతేోక క్ారోదరతశగా ప్న్నచేశారు. రామాచారుోలు 
పారెమ ింటట క్ారోకలాపాల యొకక వివిధ్ క్యణాలను 
న్నరవహ ించన 40 స్ింవత్రాల అనుభవిం కలగత ఉన్ాిరు. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• రాజోస్భ చలైర్ ప్ర్న: ఎిం. వెింకయో న్ాయుడు, 
• రాజోస్భ సాా పిించబ్డిింది: 3 ఏపిరల్ 1952, 

• రాజోస్భ క్ాలప్రతమితి: 6 స్ింవత్రాలు. 
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ఇింజనీర్్ ఇిండ యా లమిటడె మొటటమొద్టి మహిళా CMD 

గా వారితక శుఖ్ల   
ప్రభుతవ రింగ ఎింటర్ పెైజై ఇింజనీర్్ ఇిండయిా లమిటెడ్ 
యొకక మొదట ి మహ ళా చలరై్ ప్ర్న మరతయు మనే్జేిింగ్ 
డలైర కుర్ గా వరతిక్ా శుక్ాె  బ్ాధ్ోతలు సవవకరతించారు. ఆమ  జీవ 
ఇింధ్న్ాలు, క్యల్ గాోసిఫకి్ేషన, వోరాా ల నుిండి ఇింధ్నిం 
మరతయు హ ైడోరజన శక్ిితో స్హా కింపెనీ వినూతి శక్ిి 
క్ారోకీమాలకు న్ాయకతవిం వహ ించింది. 
వారితక శుకల గురిించి: 
• క్ానూపర్, ఇిండియన ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ టెక్ాిలజీ నుిండి 

రసాయన ఇింజనీరతింగ్ లో గాీ డుోయిేట్, శుక్ాె  1988 లో 
EIL లో చరేారు మరతయు రతఫెనై్నింగ్, గాోస్ పరా ససెిింగ్, 

పెటోర క్ మికల్్ మరతయు ఎరువులలో క్ాింపెెక్స్ ల 
రూప్కలపన, ఇింజనీరతింగ్ మరతయు అమలుతో కూడని 
విసి్ృతమ ైన కన్లుింగ్ అనుభవిం ఉింది. 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ఇింజనీర్్ ఇిండయిా లమిటెడ్ సాా పిించబ్డిింద:ి 1965. 

 

CAG జిసి మురుి ASOSAI ఛ ైరినాు  ఎనిాకయాోరు 
భారతదశే కింపోు ర లర్ మరతయు ఆడటిర్ జనరల్ (CAG), GC 

మురుమ 2024 నుిండి 2027 వరకు మూడేళె్ పాటట ఆసయిన 
ఆరొన్ెజైేషన ఆఫ్ స్ుపవరిం ఆడిట్ ఇన్నసిుటరోషన్ (ASOSAI) 

అసెింబె్ల ఛలైరమన గా ఎన్నికయాోరు. 56 వ పాలకవరొిం దావరా 
మురుమ ఎన్నికయాోరు ASOSAI యొకక బ్ో రుా  దీన్న ఆమోదిం 
ASOSAI యొకక 15 వ అసెింబె్ల దావరా తలలయజయేబ్డిింది. 
2024 లో ASOSAI యొకక 16 వ అసెింబె్లక్ి భారతదేశిం 
ఆతిథ్ోిం ఇస్ుి ింది. 
CAG చలైరమన గా మరతయు ASOSAI క్ి చీఫ్ ఎగతీకూోటవి్ గా 
ఉింటారు మరతయు జాతీయ మరతయు అింతరాీ తీయ స్ింసా్లతో 
వోవహరతించ ే ASOSAI క్ి పరా తిన్నధ్ోిం వహ సాి రు. ఎన్నికల 
తరావత, ASAI కు చలరై్ గా SAI ఇిండయిా యొకక మూడేళె్ 
ప్దవీక్ాలింలో, ప్రాోవరణ ఆడటి్ మరతయు ఆడిట్ క్యస్ిం 
అభివృదిి  చలిందుతయని సాింక్ేతిక ప్రతజాా న్ాలపెై దృషిు 
పెడతామన్న CAG స్భుోలకు హామీ ఇచచింది. 

ASOSAI గురిించి: 
• ASOSAI అన్ేద ి ఇింటరేి షనల్ ఆరొన్ెైజషేన ఆఫ్ స్ుపవరిం 

ఆడిట్ ఇన్నసిుటరోషన్ (INTOSAI) యొకక పరా ింతీయ 
స్మూహాలలో ఒకటి, ఇది ప్బెిక్స ఆడటి్ రింగింలో 
ఆలోచనలు మరతయు అనుభవాల మారతపడ ిదావరా స్భో 
స్ింసా్ల మధ్ో అవగాహన మరతయు స్హక్ారాన్ని 
పో ర త్హ ించడిం. 

• 1979 లో 11 మింది స్భుోలతో సాా పిించబ్డిింది, ASOSAI 

స్భోతవిం చారుర్ స్భుోలు, స్భుోలు మరతయు 
అసో సియిటే్ స్భుోలను కలగత ఉింటటింది. ఆ తరావత 
స్భోతవిం 47 SAI లకు పెరతగతింది. అసెింబె్ల స్ింసా్లోన్న 
స్భుోలిందరతనీ కలగత ఉింటటింద ి మరతయు మూడు 
స్ింవత్రాలకు ఒకసారత స్మావశేమవుతయింద.ి 

 

పవన్ గోయి ింకా ఇన్-స్ాపస్ ఛ ైర్ పర్న్ గా 
నియమితులయాోరు 

మహ ిందరా  అిండ్ మహ ిందరా  మాజీ మనే్ేజిింగ్ డలైర కుర్ ప్వన 
కుమార్ గమయిెింక్ా ఇిండియన న్షేనల్ సలపస్ ప్రమోషన 
ఆథ్ర జైేషన సెింటర్ (In-SPACe) చలైర్ ప్ర్న గా 
న్నయమితయలయాోరు. M&M లో తన R&D ప్దవీక్ాలింలో, 
అతను సాకరతపయో SUV అభివృదిిక్ి న్ాయకతవిం 
వహ ించాడు. IN-SPACe భారత ప్రభుతవ అింతరతక్ష శాఖ క్ిింద 
ఒక స్వతింతర న్ోడల్ ఏజ నీ్గా ప్న్నచేస్ుి ింద.ి 
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గమయిెింక్ా, ఒక IIT ప్ూరవ విదాోరతా, న్ాలుగు దశాబ్ాద లుగా 
విసి్రతించన తన వృతిిప్రమ నై వృతిిలో ర ిండు ప్రధాన 
ఆటోమొబ్రలై్ కింపెనీలు - జనరల్ మోటార్్ మరతయు 
మహ ిందరా  & మహ ిందరా తో అనుబ్ింధాన్ని కలగత ఉన్ాిరు. 
అతను మహ ిందరా  గూీప్ుతో 27 స్ింవత్రాలు ప్న్నచసేిన 
తరావత, ఏపిరల్ 1, 2021 న కింపెనీ MD గా రతటెరై్ అయాోరు. 
 

యాహూ తన కొతత  CEO గా జిమ్ లానోా న్ ను నియమిించిింది 
వెబ స్రీవస్ పొ ర వెైడర్, యాహూ తన క్ొతి చీఫ్ ఎగతీకూోటివ్ 
ఆఫవస్ర్ (CEO) గా జిమ్ లాన్ోీ న పలరును ప్రకటిించింది. అతను 
ప్రస్ుి తిం డేటిింగ్ యాప టిిండర్ యొకక CEO గా 
ప్న్నచసే్ుి న్ాిడు. యాహూ సవఈవోగా గురు గౌరప్పన 
సాా నింలో జిమ్ లాన్ోీ న న్నయమితయలయాోరు. టిిండర్ 
విషయాన్నక్ొసలి , లాన్ోీ న సాా నింలో డటేిింగ్ యాప యొకక క్ొతి 
CEO గా ర న్టే్ న్ెబై్ో రొ్ న్నయమిించబ్డాా రు. 
డేటిింగ్ యాప టిిండలర్ యొకక CEO గా ప్న్నచయేడాన్నక్ి 
ముిందు, లాింజోన CBS క్ార్పరేషన యొకక చీఫ్ డజిిటల్ 
ఆఫవస్ర్ మరతయు CBS ఇింటరాక్ిువ్ యొకక చీఫ్ ఎగతీకూోటివ్ 
ఆఫవస్ర్ గా CBS క్ార్పరషేన యొకక డజిిటల్ క్ారోకలాపాలకు 
న్ాయకతవిం వహ ించారు. 2011 లో క్ిెకకర్ మీడయిాను 
క్ొనుగమలు చసేిన తరావత అతను CBS లో చేరాడు, అకకడ 
అతను స్హ వోవసాా ప్కుడు మరతయు CEO. అతను సెర్చ 
ఇింజిన Ask.com లో బ్హుళ్ క్ారోన్నరావహక విధ్ులు 
న్నరవహ ించారు, IAC/InterActiveCorp దావరా 2001 నుిండి 
2008 వరకు కింపెనీన్న సావధీనిం చసే్ుకుని తరావత CEO గా 
స్హా. లాింజోన GoPro డలైర కురె బ్ో రుా లో స్భుోడు కూడా 
ప్న్నచేసారు. 
 

జసిటస్ వణేుగోపాల్ NCLAT తాతాకలక చ ైర్ పర్న్ గా 
నియమితులయాోరు 

జసిుస్ ఎిం. వణేుగమపాల్ అపవపలేట్ టిరబ్ుోనల్, న్షేనల్ కింపెనీ 
లా అపవపలేట్ టిరబ్ుోనల్ (NCLAT) క్ొతి తాతాకలక 

చలైర్ ప్ర్న గా ఎింపికయాోరు. శాశవత ఛలరై్ ప్ర్న జసిుస్ ఎస్ జే 
ముఖోపాధాోయ మారతచ 14, 2020 న ప్దవీ విరమణ 
తరావత, తాతాకలక చలరై్ ప్ర్న NCLAT అధకి్ారింలో ఉిండటిం 
ఇది వరుస్గా మూడోసారత. 
జసిుస్ బ్నీ్ లాల్ భట్ మారతచ 15, 2020 నుిండి మొదటి 
యాక్ిుింగ్ ఛలరై్ ప్ర్న, ఆ తరావత ఏపిరల్ 19, 2021 నుిండి 
జసిుస్ ఏఐఎస్ చీమా, ఆ తరావత సపెెుింబ్ర్ 11, 2021 నుిండి 
జసిుస్ ఎిం. వణేుగమపాల్. 
జసిటస్ ఎిం. వణేుగోపాల్ ఎవరు? 

అతను మదరా స్ు హ ైక్యరుు  మాజీ న్ాోయమూరతి. అతను జూన 
5, 1997 న తమిళ్న్ాడు సలుట్ జుోడీషయిల్ స్రవీస్ లో స్బ 
జడిీగా చేరాడు, తరువాత అతను నవింబ్ర్ 2007 లో మదరా స్ 
హ ైక్యరుు కు ప్దనిిర స్ింవత్రాలు ప్న్నచశేాడు. 
NCLAT గురిించి: 
• NCLAT న్ేషనల్ కింపెనీ లా టిరబ్ుోనల్ (NCLT) 

ఆదేశాలకు వోతిరకేింగా అపవపల్్ విచారణ క్యస్ిం కింపెనీల 
చటుిం, 2013 సెక్షన 410 క్ిింద ఏరాపటట చయేబ్డిింది. 

• దివాలా మరతయు దవిాలా క్యడ్ (IBC), మరతయు దివాలా 
మరతయు దివాలా బ్ో రుా  (IBBI) క్ిింద NCLT జారీ చేసని 
ఉతిరువలకు వోతిరకేింగా అపవపల్ విచారణకు ఇద ి ఒక 
అపవపలేట్ టిరబ్ుోనల్. 

• క్ాింపిటషీన కమిషన ఆఫ్ ఇిండియా (సిసఐి) జార ీచేసని 
లేదా తీస్ుకుని న్నరాయిం లేదా ఉతిరువలకు వోతిరేకింగా 
అపవపల్ లను విచారతించడిం మరతయు ప్రతషకరతించడిం 
కూడా అపవపలేట్ టిరబ్ుోనల్ యొకక బ్ాధ్ోత. 
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మాజీ స్ుపవోింకయర్ట నాోయమూరిత ఇింద్ు మలోా తాో  DDCA 

అింబుడ్ మన్ గా నియమితులయాోరు 

 
 

స్ుపవరింక్యరుు  మాజీ న్ాోయమూరతి, జసిుస్ (రతటెైరా్) ఇిందూ 
మలోా తరా  ఒక స్ింవత్రిం పాటట ఢిలె్ట మరతయు జిలాె  క్ిీక్ ట్ 
అసో సియిషేన (DDCA) యొకక క్ొతి ఒింబ్ుడ్్ మన కమ్ 
ఎథిక్స్ ఆఫవస్ర్ గా న్నయమితయలయాోరు. DDCA సాధారణ 
స్భో స్ింఘిం, దాన్న అధ్ోక్షుడు రమహన జ ైటీె  న్ేతృతవింలో, 65 
ఏళె్ జసిుస్ (రతటెరాై్) మలోా తరా  న్నయామకింపె ై న్నరాయిం 
తీస్ుకుింది. 
• 2007 లో, మలోా తరా ను స్ుపవరింక్యరుు  సవన్నయర్ 

న్ాోయవాదిగా న్నయమిించింది మరతయు ఆమ  మూడు 
దశాబ్ాద ల విరామిం తరావత స్ుపవరింక్యరుు చే 
న్నయమిించబ్డని ర ిండవ మహ ళ్ మాతరమ.ే క్ొన్ని 
విషయాలోె  ఆమ ను స్ుపవరింక్యరుు  వివిధ్ బ్రించ లు అమికస్ 
కూోరగీా న్నయమిించాయి. స్ుపవరింక్యరుు లో న్ాోయవాదగిా 
30 స్ింవత్రాలు సలవలిందిించన తరావత, ఆమ  
స్ుపవరింక్యరుు  న్ాోయమూరతిగా న్నయామకిం క్యస్ిం 
ఏకగీవీింగా సిఫారు్ చేయబ్డిింది. 

 

అలాక నింగియా అరోరా NSIC యొకక CMD గా 
నియమితులయాోరు 

అలాక నింగతయా అరమరా న్షేనల్ సామల్ ఇిండసవు రస్ క్ార్పరషేన 
లమిటెడ్ (NSIC) ఛలైరమన కమ్ మేన్జేిింగ్ డలరై కుర్ (CMD) గా 
న్నయమితయలయాోరు. ఆమ  సెపెుింబ్ర్ 14, 2021 న అదనప్ు 
బ్ాధ్ోతలు చేప్టాు రు. ఆమ  శూక్షమ, చని మరతయు మధ్ో 
తరహా ప్రతశీమల మింతిరతవ శాఖలో జాయిింట్ సకెీటరీ. 

నేష్నల్ స్ాిల్ ఇిండసవట ేస్ కారొపరషే్న్ లమిటెడ గురిించి: 
న్ేషనల్ సామల్ ఇిండసవు రస్ క్ార్పరేషన లమిటడె్ (NSIC) అన్ేది 
1955 లో సాా పిించబ్డిన ఒక మినీ రతి కింపనెీ. ఇది 
భారతదశేింలోన్న శూక్షమ, చని మరతయు మధ్ో తరహా 
ప్రతశమీల మింతిరతవ శాఖ ప్రతధిలోక్ి వస్ుి ింద ి మరతయు 
MSME మింతిరతవ శాఖ యొకక అన్కే ప్థ్క్ాలకు న్ోడల్ 
ఏజ నీ్గా ప్న్నచసే్ుి ింది. 
 

ఫ్స్ బుక్స ఇిండ యా రాజీవ్ అగరావల్ ను పబిల క్స పాలసవ 
అధిపతిగా నియమిించిింద ి

ఫలస్ బ్ుక్స ఇిండియా మాజీ ఐఏఎస్ అధకి్ారత రాజీవ్ 
అగరావల్ ను ప్బెిక్స పాలసవ డలైర కుర్ గా న్నయమిించింది. అతను 
గత స్ింవత్రిం అక్యు బ్ర్ లో కింపెనీన్న విడిచపటెిున అింఖి దాస్ 
తరావత న్నయమిించబ్డాా రు. దశేింలో మితవాద న్ాయకులపెై 
దేవషప్ూరతత ప్రస్ింగ న్నయమాలను అమలు చయేడాన్ని 
వోతిరేక్ిించనిందుకు ఆమ  వివాదింలో చకుకకున్ాిరు. తన 
క్ొతి పాతరలో, అగరావల్ విన్నయోగదారుల భదరత, డేటా రక్షణ 
మరతయు గమప్ోత, చరేతక మరతయు ఇింటర ిట్ పాలనను కవర్ 
చేసల ఒక ఎజ ిండాతో భారతదేశింలో Facebook క్యస్ిం 
ముఖోమ నై పాలసవ అభివృదిి  క్ారోకీమాలను న్నరవహ సాి రు. 
రాజీవ్ అగరావల్ గురిించి: 
• అగరావల్ కు భారతీయ ప్రతపాలన్ా అధిక్ారత (IAS) గా 26 

స్ింవత్రాల అనుభవిం ఉింద ి మరతయు ఉతిర ప్రదశే్ 
అింతటా తొమిమద ిజిలాె లలో జిలాె  మజేిసలు రట్ గా ప్న్నచేశారు. 

• అతను ప్రతపాలన్ా అధకి్ారతగా ఉని స్మయింలో, అతను 
ఇిండసవు ర మరతయు ఇింటరిల్ టేరడ్ ప్రమోషన 
డిపార్ు మ ింట్ లో జాయిింట్ సకెీటరీగా భారతదశేప్ు 
మొటుమొదటి జాతీయ మధేోస్ింప్తిి హకుకల (IPR లు) 
విధాన్ాన్ని నడపిిించాడు మరతయు భారతదేశ IP 

క్ారాోలయాల డజిిటల్ ప్రతవరినలో క్రలక పాతర 
పో షిించాడు. 

• అగరావల్ యొకక చవరత న్నయామకిం ఉబ్రర్ తో ఉింది, 
అకకడ అతను భారతదశేిం మరతయు దక్షణి ఆసయిాకు 
ప్రజా విధాన్ాల అధపి్తిగా ప్న్నచసేారు. 
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అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ఫలస్ుెక్స సాా పిించబ్డిింది: ఫబి్రవరత 2004 

• ఫలస్ బ్ుక్స CEO: మార్క జుకర్ బ్రొ్ 

• ఫలస్ుెక్స ప్రధాన క్ారాోలయిం: క్ాలఫో రతియా, యున్ెైటడె్ 
సలుట్్. 

 

UN చీఫ్ క ైలాష్ స్తాోరిాని SDG అడవకేట్ గా నియమిించారు 

న్ోబ్రల్ శాింతి గహీ త క్ ైలాష్ స్తాోరతాన్న UN సకెీటరీ జనరల్ 
ఆింటోన్నయో గుటరె ీస్ 76 వ UN జనరల్ అసెింబె్లలో స్ుసిార 
అభివృదిి  లక్షయోల (SDG) న్ాోయవాదిగా న్నయమిించారు. 
గుటెర ీస్ క్ొతి SDG అడవక్టే్ లుగా స్తాోరతా, STEM క్ారోకరి 
వాల ింటని్ా మున్ోజ రబ్న్ాల్, మ కై్యీసాఫ్ు పెరసడిలింట్ బ్రా డ్ సిమత్ 
మరతయు K- పాప స్ూప్ర్ సాు ర్్ బ్ాె క్స పిింక్స ను న్నయమిించారు. 
దీన్నతో, UN ఇప్ుపడు మొతిిం 16 SDG న్ాోయవాదులను 
కలగత ఉింది. 
SDG నాోయవాద్ుల గురిించి: 
• SDG న్ాోయవాదులు క్ొతి న్నయోజకవరాొ లకు 

చేరుక్యవడాన్నక్ి వారత గణనీయమ ైన ప్రభావాన్ని 
ఉప్యోగతించుకుింటారు మరతయు ప్రజలు మరతయు గీహిం 
క్యస్ిం సిారమ ైన అభివృదిి  లక్షయోల వాగాద న్ాన్ని 
న్నలబ్రటటు కుింటారు. 

• వాతావరణ చరో, డిజిటల్ విభజన, లింగ స్మానతవిం 
మరతయు పలెిల హకుకల పో ర తా్హిం వింటివి క్ొతి SDG 

న్ాోయవాదులచ ేన్నరవహ ించబ్డుతయని క్రలక అింశాలన్న 
UN పలర్కింద.ి 

 

 

• SDG న్ాోయవాదులు ప్రప్ించింలోన్న ప్రముఖ 
న్ాయకులు, వారత గణనీయమ ైన ప్రభావాన్ని 
ఉప్యోగతించ 2030 న్ాటకి్ి 17 SDG లను బ్టావడా 
చేయడాన్నక్ి చరోలను స్మీకరతించడాన్నక్ి ప్న్న చేసాి రు. 

 

ఇస్ోో  మాజీ చీఫ్ క . కస్ూత రిరింగన్ విదాో మింతిోతవ శాఖ 
పాోనెల్ కు నాయకతవిం వహిస్ాత రు 

 
 
పాఠశాల, బ్ాలోిం, ఉపాధాోయుడు మరతయు వయోజన విదో 
క్యస్ిం క్ొతి పాఠాోింశాలను అభివృదిి  చయేడాన్నక్ి క్ేిందర విదాో 
మింతిరతవ శాఖ 12 మింది స్భుోల కమిటీన్న ఏరాపటట చసేిింది. 
న్ేషనల్ ఎడుోక్ేషన పాలసవ -2020 (NEP -2020) డరా ఫ్ిుింగ్ 
కమిటీ ఛలైర్ ప్ర్న క్ . కస్ూి రతరింగన న్ేతృతవింలో న్ాలుగు 
న్ేషనల్ కరతకులిం ఫలరమ్ వర్క లను (NCF లు) అభివృదిి  
చేయవలస ిఉింటటింద.ి 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• విదాో మింతిర: ధ్రేమిందర ప్రధాన. 
• Read Now: వివిధ స్ూచీలలో భారతదశేిం  

 

ఎయిర్ ఇిండ యా చీఫ్ రాజీవ్ బనా్ల్ పౌర విమానయాన 
కారోద్రిిగా నియమితులయాోరు 

రాజీవ్ బ్న్ా్ల్ పౌర విమానయాన మింతిరతవ శాఖ 
క్ారోదరతశగా న్నయమితయలయాోరు. బ్న్ా్ల్ ప్రస్ుి తిం ఎయిర్ 
ఇిండియా చలైరమన & మేన్ేజిింగ్ డలైర కుర్ (CMD). అతను 1988 

బ్ాోచ IAS న్ాగాలాిండ్ క్ాోడర్, బ్న్ా్ల్ ఎయిర్ ఇిండయిా 
ముిందు పెటోర లయిం & స్హజ వాయువు మింతిరతవ శాఖలో 
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అదనప్ు క్ారోదరతశగా ప్న్నచేస్ుి న్ాిరు. సెపెుింబ్ర్ 30 న ప్దవీ 
విరమణ చేయనుని ప్రస్ుి త విమానయాన క్ారోదరతశ ప్రదీప 
సిింగ్ ఖరమలాను ఆయన భరీి చసేాి రు. 
గత ఏడాది ఫిబ్రవరతలో, బ్న్ా్ల్ ర ిండవ సారత ఎయిర్ ఇిండయిా 
ఛలైరమన మరతయు మేన్ేజిింగ్ డలరై కుర్ గా న్నయమితయలయాోరు. 
అప్ుపల ఊబిలో కూరుకుపో యిన ఎయిర్ ఇిండయిాకు 

ప్రభుతవిం 100% వాటాను వికీయిస్ుి నిటటె  ప్రకటిించన క్ొదిద  
రమజులక్ే అతన్న న్నయామకిం జరతగతింది. 
మరినిా నియామక వారతలు: 
• న్ేషనల్ ఫరెతుల జైర్్ లమిటెడ్ యొకక క్ొతి CMD న్నరేెప 

సిింగ్ రాయ్ న్నయమిించబ్డాా రు. 
• ఫిన్ో పలమ ింట్్ బ్ాోింక్స ప్ింకజ తిరపాఠతన్న బ్రా ిండ్ 

అింబ్ాసిడర్ గా న్నయమిించింది.
 

రాోింకులు & నివేదికలు 
 

ఐఐటి మదాో స్ NIRF ఇిండ యా రాోింకతింగ్ 2021 యొకక 
అనిా కేటగిరీలలో అగీస్ాా నానిా నిలుపుకుింద ి

క్ేిందర విదాోశాఖ మింతిర ధ్రేమిందర ప్రధాన NIRF ఇిండయిా 
రాోింక్ిింగ్్ 2021, సపెెుింబ్ర్ 09, 2021 న వీడియో క్ానఫర న్ 
దావరా విడుదల చేశారు. NIRF ఇిండయిా రాోింక్ిింగ్్ 2021 

అన్ేద ివారతిక జాబితా యొకక ఆరవ ఎడిషన, ఇది దేశింలోన్న 
ఉనిత విదాోస్ింసా్లను పో టీతతవ న్ెపై్ుణాోన్ని 
పో ర త్హ ించడాన్నక్ి ఆబ్రీక్ిువ్ ప్రమాణాల ఆధారింగా రాోింక్స 
చేస్ుి ింది. మొతిిం విజేతలో: ఇిండియన ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ 
టెక్ాిలజీ (IIT) మదరా స్ మొతిిం క్ేటగతరీలో మొదట ిసాా న్ాన్ని 
న్నలుప్ుకుింద.ి 
విజేతల జాబితా 
• మొతిింగా: ఇిండియన ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ టెక్ాిలజీ 

మదరా స్ (IIT మదరా స్) 
• విశవవిదాోలయిం: ఇిండియన ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ సెైన్, 

(IISc) బ్రింగళ్ూరు 
• న్నరవహణ: ఇిండయిన ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ మేన్జే మ ింట్ 

(IIM) అహమదాబ్ాద్ 

• కళాశాల: మిరాిండా హౌస్, ఢిలె్ట 

• ఫారమసవ: జామియా హమ్ దారా్, నూోఢిలె్ట 

• మ డికల్: ఆల్ ఇిండియా ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ మ డికల్ 
సెైన్ె్స్ (AIIMS) ఢిలె్ట 

• ఇింజనీరతింగ్: ఇిండియన ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ టెక్ాిలజీ 
(IIT), మదరా స్ 

• ఆరతకటెకచర్: ఇిండియన ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ టకె్ాిలజీ, 

రూరకీ 

• డలింటల్: మణ పాల్ క్ాలేజ ఆఫ్ డలింటల్ సెైన్ె్స్, ఉడిప ి

• లా: న్షేనల్ లా స్ూకల్ ఆఫ్ ఇిండయిా యూన్నవరత్టీ 
(NLSUI), బ్రింగళ్ూరు 

• ప్రతశోధ్న్ా స్ింసా్లు: ఇిండియన ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ సెైన్, 
(IISc) బ్రింగళ్ూరు 

 

టెైమ్్ పోపించ విశవవిదాోలయాల రాోింకతింగ్ 2022 లో 
oxford విశవ విదాోలయిం మొద్టి స్ాా నింలో ఉనాది. 
టెైమ్్ హయోర్ ఎడుోక్షేన (THE) వరలా్ యూన్నవరత్టీ 
రాోింక్ిింగ్్ 2022 ప్రకటిించబ్డిింద.ి జాబితాలో ఆక్స్ ఫరా్ 
విశవవిదాోలయిం అగీసాా నింలో ఉింది, క్ాలఫో రతియా 
ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ టకె్ాిలజీ మరతయు హారవరా్ 
విశవవిదాోలయిం వరుస్గా ర ిండవ మరతయు మూడవ 
సాా న్ాలోె  ఉన్ాియి. బ్రింగళ్ూరులోన్న ఇిండయిన ఇన్నసిుటరోట్ 
ఆఫ్ సెైన్ (IISc) 301-350 సాా న్ాల మధ్ో ఉింది. 
యాదృచాకింగా, టాప 350 రాోింక్ిింగ్్ లో ఉని ఏక్ ైక 
విశవవిదాోలయిం కూడా ఇద.ే 
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టెైమ్్ హయోర్ ఎడుోక్షేన వరలా్ యూన్నవరత్టీ రాోింక్ిింగ్్ 
2022 లో 99 దశేాలు మరతయు పరా ింతాల నుిండ ి రతక్ారుా  
సాా యిలో 1,662 విశవవిదాోలయాలను కలగత ఉింది. రాోింక్ిింగ్ 
13 స్మతయలో ప్న్నతీరు స్ూచకలపె ైఆధారప్డి ఉింటటింద.ి 
మూడు భారతీయ విదాో స్ింసా్లు టాప్ 400 జాబితాలో చోటు 
స్ింపాదిించుకునాాయి: 
• IISc బ్రింగళ్ూరు-301-350 బ్రా క్ ట్ 

• ఇిండియన ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ టకె్ాిలజీ (IIT) రమప్ర్-
351-400 బ్రా క్ ట్. 

• IIT ఇిండోర్-401-500 బ్రా క్ ట్. 
పోపించింలోని మొద్టి ఐద్ు విశవవిదాోలయాలు: 
• యూన్నవరత్టీ ఆఫ్ ఆక్స్ ఫరా్, UK 

• క్ాలఫో రతియా ఇన్నసిుటరోట్ ఆఫ్ టకె్ాిలజీ, యుఎస్ 

• హారవరా్ యూన్నవరత్టీ, యుఎస్ 

• సాు న ఫో రా్ విశవవిదాోలయిం, యుఎస్ 

• క్ేింబిరడీ్ విశవవిదాోలయిం, UK 

 

పోపించింలోనే మూడవ అతోప దే్ యునికార్ా ఎకయసిస్టింగా 
భారతదశేిం 

హురున రసీెర్చ ఇన్నసిుటరోట్ హురున ఇిండయిా ఫూోచర్ 
యున్నక్ార్ి లస్ు 2021 న్న విడుదల చసేిింది, దీన్న ప్రక్ారిం 
భారతదశేిం ప్రప్ించింలో మూడో అతిపదెద  యున్నక్ార్ి/సాు రుప 
ఎక్యసిస్ుమ్ గా అవతరతించనది. అమ రతక్ా అగీసాా నింలో 
ఉిండగా, చలైన్ా ర ిండో  సాా నింలో ఉింది. జాబితా ప్రక్ారిం 
భారతదశేింలో 51 యున్నక్ార్ి్ ఉన్ాియి. యుఎస్ ఎలో 
396 మరతయు చలనై్ాలో 277 యున్నక్ార్ి లు ఉన్ాియి. 
USD 310 న్నధ్ులతో భారతదేశింలోన్న రాోింక్ిింగ్ లో జిలింగమ 
టాప యున్నక్ార్ి గా ఉనిది. జిలింగమ ప్రధాన క్ారాోలయిం 
సిింగప్ూర్ లో ఉింది. ఒక నగరింలో ప్రధాన క్ారాోలయిం ఉని 
యున్నక్ార్ి్ స్ింఖో ప్రింగా బ్రింగుళ్ూరు భారతదశేింలో 
అగీసాా నింలో ఉింది. బ్రింగళ్ూరులో 31 యున్నక్ార్ి లు 
ఉన్ాియి, తరువాత ముింబ్రైలో 12 యున్నక్ార్ి లు 
ఉన్ాియి. 

FSSAI యొకక 3 వ రాష్ట ే ఆహార భద్ోతా స్ూచిక 2021 

విడుద్ల చేయబడ ింద ి

 
 

క్ేిందర ఆరమగో మరతయు కుటటింబ్ స్ింక్షేమ శాఖ మింతిర 
మను్ఖ్ మాిండవియా ఆహార భదరత యొకక ఐదు 
పారామితయలలో రాష్ాు ర ల ప్న్నతీరును అించన్ా వయేడాన్నక్ి 
భారత ఆహార భదరత మరతయు ప్రమాణాల పరా ధిక్ార స్ింసా్ 
(FSSAI) యొకక 3 వ రాషు ర ఆహార భదరతా స్ూచక (SFSI) 

ను విడుదల చశేారు. 2020-21 స్ింవత్రాన్నక్ి రాోింక్ిింగ్ 
ఆధారింగా తొమిమద ిప్రముఖ రాష్ాు ర లు/క్ేిందరపాలత పరా ింతాల 
ప్న్నతీరును మింతిర అభినిందిించారు. 
దేశవాోపి్ింగా ఆహార భదరతా ప్రాోవరణ వోవసా్ను ప్ూరతి 
చేయడాన్నక్ి 19 మొబ్రైల్ ఫుడ్ టసెిుింగ్ వాోన లను (ఫుడ్ సలఫ్వు  
ఆన వీల్్) మింతిర పరా రింభిించారు, మొతిిం మొబ్రలై్ టసెిుింగ్ 
వాోన ల స్ింఖో 109 క్ ిచరేుకుింది. 
ఇిండలక్స్ లోన్న తొమిమది ప్రముఖ రాష్ాు ర లు/క్ేిందరపాలత 
పరా ింతాల జాబితా ఇకకడ ఇవవబ్డినది: 
ప దే్ రాషాట ే లు: 
• గుజరాత్ 

• క్ేరళ్ 

• తమిళ్న్ాడు 
చినా రాషాట ే లు: 
• గమవా 
• మేఘాలయ 

• మణ ప్ూర్ 
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కేింద్ో పాలత పాోింతాలలో: 

• జమూమ క్ాశీమర్, 

• అిండమాన మరతయు న్నక్యబ్ార్ దవీులు 

• నూోఢిలె్ట 

 

గోల బల్ ఇనోావేష్న్ ఇిండ క్స్ (పోపించ ఆవిష్కరణ స్ూచీ) 2021 

లో భారతదేశిం 46 వ స్ాా నింలో ఉింద ి

ప్రప్ించ మధేో స్ింప్తిి స్ింసా్ (WIPO) విడుదల చేసని గమె బ్ల్ 

ఇన్ోివషేన ఇిండలక్స్ 2021 లో భారతదశేిం 46 వ సాా నింలో 

ఉింది. గత స్ింవత్రిం రాోింక్ిింగ్ నుిండి భారతదేశిం 2 

సాా న్ాలు ఎగబ్ాక్ిింది. దిగువ మధ్ో-ఆదాయ వరొిం గూీప్ు 

క్ిింద, వియతాిిం తరావత భారతదేశిం ర ిండవ సాా నింలో ఉింది. 

గమె బ్ల్ ఇన్ోివషేన ఇిండలక్స్ 2021 132 ఆరతాక వోవసా్ల 
ఇన్ోివషేన ఎక్యసిస్ుమ్ ప్న్నతీరును స్ింగీహ స్ుి ింది మరతయు 

ఇటీవల ప్రప్ించ ఆవిషకరణ ధోరణులను టరా క్స చేస్ుి ింద.ి 
 

గోల బల్ ఇనోావషే్న్ ఇిండ క్స్ 2021 రాోింకతింగ్్ లో మొద్టి 5 
దేశాలు: 

Rank Country Score 
1st Switzerland 65.5 
2nd Sweden 63.1 
3rd United States of America 61.3 
4th United Kingdom 59.8 
5th Republic of Korea 59.3 

46th India 36.4 
 
గోల బల్ ఇనోావషే్న్ ఇిండ క్స్ (GII) గురిించి: 
గమె బ్ల్ ఇన్ోివేషన ఇిండలక్స్ (GII) ప్రప్ించవాోపి్ింగా 132 

దేశాలు మరతయు ఆరతాక వోవసా్ల ఆవిషకరణ ప్న్నతీరు గురతించ 
వివరణాతమక క్ొలమాన్ాలను అిందసి్ుి ింది. దీన్న 80 స్ూచకలు 
రాజక్రయ వాతావరణిం, విదో, మౌలక స్దుపాయాలు 
మరతయు వాోపారిం స్హా ఆవిషకరణ యొకక విసి్ృత దృషిున్న 
అన్ేవషసిాి యి. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• WIPO ప్రధాన క్ారాోలయిం: జ నీవా, సవిటీరాె ిండ్; 

• WIPO సాా పిించబ్డిింది: 14 జూల ై 1967; 

• WIPO స్భోతవిం: 193 స్భో దేశాలు; 
• WIPO డలైర కుర్ జనరల్: డార న టాింగ్.

 

విజాా నము మరియు స్ాింకేతికత 
 

చ ైనా కొతత  భూమి పరిశీలన ఉపగీహిం "గాఫ న్ -5 02" ని 
విజయవింతింగా పోయోగిించిింది. 
లాింగ్ మార్చ -4 స ి రాక్ ట్ దావరా ఉతిర చలనై్ాలోన్న ష్ాింక్ి్ 
పరా విన్ లోన్న తలైయువాన శాటిల టై్ లాించ సెింటర్ నుిండ ిచలైన్ా 
క్ొతి భూ ప్రతశీలన ఉప్గీహమ నై గాఫనె -5 02 ను 
అింతరతక్షింలోక్ి విజయవింతింగా ప్రయోగతించింది. గాఫనె -5 

02 ఉప్గీహిం చలైన్ా యొకక గాఫనె ఎరి్-అబీ్రేవషన ఉప్గహీాల 
శరీణ లో 24 వది, ప్రాోవరణ ప్రతరక్షణ ప్రయతాిలను 
ప్రోవేక్షిించడాన్నక్ి మరతయు దాన్న స్హజ వనరుల 
ప్రోవేక్షణను పెించడాన్నక్ి ఉప్యోగప్డనుింద.ి 

గాఫ న్ -5 02 గురిించి: 
గాఫెన -5 02 అన్దే ి హ ైప్ర్ సెపకుాల్ ఉప్గీహిం, ఇది 
వాతావరణిం, నీరు మరతయు భూమి యొకక హ పై్ర్ సపెకుాల్ 
ప్రతశీలన సామరాా ాన్ని మ రుగుప్రచడాన్నక్ి స్మగీ ప్రాోవరణ 
ప్రోవేక్షణ క్యస్ిం ఉప్యోగతించబ్డుతయింది. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• చలైన్ా రాజధాన్న: బ్లజిింగ్ 

• చలైన్ా కర నీ్: ర న్నమన్నె 

• చలైన్ా అధ్ోక్షుడు: జి జిన పిింగ్. 
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గాల నుిండ  కారబన్ ను స్ింగీహిించే పోపించింలోనే అతిప దే్ 
పాల ింట్ ఐస్ లాోిండ లో పాోరింభమ ైింద ి

గాల నుిండి క్ారెన డయాక్ ై్డ్ ను స్ింగీహ ించడాన్నక్ి 
రూపొ ిందిించబ్డిన ప్రప్ించింలోన్ ే అతిపెదద పాె ింట్ 
ఐస్ లాోిండ్ లో పరా రింభమ ైింద.ి ఈ పాె ింట్ కు ఓరాక (ORCA) 

అన్న పలరు పటెాు రు, అింటే ఐసాె ిండకి్స ప్దింలో 'శక్ిి' అన్న అరిిం. 
ఇద ి స్ింవత్రాన్నక్ ి 4,000 టనుిల CO2 ను 
పవలుచకుింటటింద.ి 
పాల ింట్ గురిించి: 
• గాల నుిండి న్రేుగా స్ింగీహ ించన క్ారెన డయాక్ ై్డ్ 

1,000 మీటరె లోతయలో భూగరభింలో జమ 
చేయబ్డుతయింది, అకకడ అద ిరాతిగా మారుతయింది. 

• ఈ సౌకరాోన్ని ఐస్ లాోిండ్ క్ారెన సోు రేజ స్ింసా్ క్ార్ె ఫిక్స్ 
అభివృదిి  చసేిింది, సివస్ సాు ర్ు-అప క్ లెమ్ వర్క్ AG 

భాగసావమోింతో, ఇద ి గాల నుిండి న్ేరుగా క్ారెన 
డయాక్ ై్డ్ ను స్ింగీహ ించడింలో ప్రతేో కత కలగత ఉింది. 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ఐస్ లాోిండ్ రాజధాన్న: రకే్ాీ విక్స 

• ఐస్ లాోిండ్ కర నీ్: ఐస్ లాిండకి్స కృషా 

• ఐస్ లాోిండ్ ఖిండిం: యూరప. 
 

 

స ైకరూట్ ఏరోస్పస్ ఇస్ోో తో అధికారికింగా చేయికలపిన మొద్టి 
స్పస్ టెక్స స్ాట రటప్ గా అవతరిించిింద ి

హ ైదరాబ్ాద్ కు చలిందని సలపస్ టకె్ాిలజీ సాు రుప, సెైకరూట్ 
ఏరమసలపస్ భారతీయ అింతరతక్ష ప్రతశోధ్న స్ింసా్ (ఇసో ర ) తో 
అధిక్ారతకింగా ఒప్పిందిం కుదురుచకుని మొదటి పెైవైేట్ 
కింపెనీగా అవతరతించింది. ఫలరమ్ వర్క ఎింఒయు స్ింసా్ అన్ేక 
ఇసో ర  క్ేిందరా లలో బ్హుళ్ ప్రీక్షలు మరతయు యాక్ ్స్ 
సౌకరాోలను చపే్టుడాన్నక్ ిమరతయు వారత అింతరతక్ష ప్రయోగ 
వాహన వోవసా్లు మరతయు ఉప్వోవసా్లను ప్రీక్షిించడాన్నక్ి 
మరతయు అరాత పొ ిందడాన్నక్ి ఇసో ర  యొకక సాింక్ేతిక 
న్ెైప్ుణాోన్ని పొ ిందటాన్నక్ి అనుమతిస్ుి ింది. 
ఈ ఒప్పిందింపె ై ఇసో ర లో శాసవి ైయ క్ారోదరతశ మరతయు 
తాతాకలక IN-SPACe కమిటీ చలరైమన ఆర్ ఉమామహశేవరన 
మరతయు సెైకరూట్ ఏరమసలపస్ CEO అయిన ప్వన చిందన 
స్ింతకిం చశేారు. 
స ైకరూట్ ఏరోస్పస్ గురిించి: 
• మాజీ ఇసో ర  శాసి్ైవతిేలు సాా పిించన సెకైరూట్, చని 

ఉప్గహీాలను అింతరతక్షింలోక్ ి తీస్ుక్ ళ్ె ిందుకు వికమీ్ 
సిరీస్ రాక్ టెను న్నరతమసోి ింది. 

• ఈ సాు రుప ఇప్పటకి్ే కలాిం -5 అన్ే ఘన పొ ర ప్లిన రాక్ ట్ 
ఇింజిన ను ప్రీక్షిించింది, దీన్న పదెద వెరిన దాన్న రాక్ టెకు 
శక్ిిన్నస్ుి ింది. 

• చని ఉప్గీహాలను అింతరతక్షింలోక్ి తీస్ుక్ ళ్ె ిందుకు 
సెైకరూట్ ఏరమసలపస్ వికమీ్ సరిీస్ రాక్ టెను న్నరతమసోి ింద.ి ఈ 
సిరీస్ లో మొదట ిప్రయోగ వాహనిం, వికీమ్ -1 2022 లో 
ప్రయోగతించబ్డనునిద.ి 

అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ఇసో ర  ఛలరైమన: క్ .శవన. 
• ఇసో ర  ప్రధాన క్ారాోలయిం: బ్రింగళ్ూరు, కరాా టక. 
• ఇసో ర  సాా పిించబ్డిింద:ి 15 ఆగస్ుు  1969.
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అవారుె లు & గురితింపులు 
 

తాబరళల  పరిరక్షణలో భారతీయ జీవశాస్త ైవేతత  శ ైలేింద్ో సిింగ్ గోల బల్ 
అవారుె  గ లుచుకునాారు 

భారతీయ జీవశాసి్వైేతి శ లైేిందర సిింగ్ కు అింతరతించపో తయని 
అించుల నుిండి మూడు అింతరతించపో తయని తాబ్ేళె్ స్ింరక్షణ 
జాతయలను తిరతగత తీస్ుక్ొచచనిందుకు బ్రహెర్ తాబ్ేలు స్ింరక్షణ 
అవారుా  లభిించింది. తాబ్ళెే్ స్ర ైవవల్ అలయన్ (TSA)/ 

వనోపరా ణ  స్ింరక్షణ స్ింఘిం (WCS) ఇిండియా క్ారోకీమాన్నక్ి 
న్ాయకతవిం వహ ించడాన్నక్ి శ ైలేిందర సిింగ్ ను న్నయమిించారు. 
అవారుె  గురిించి: 
తాబ్ేళె్ స్ర ైవవల్ అలయన్, IUCN/SSC తాబ్ేలు మరతయు 
మించనీటి తాబ్ేలు సెపషలస్ు గూీప, తాబ్ేలు స్ింరక్షణ 
మరతయు తాబ్ేలు స్ింరక్షణ న్నధ ివింటి అన్ేక ప్రప్ించ స్ింసా్లు 
ఈ అవారుా ను అిందజశేాయి. 
అింతరాీ తీయ తాబ్ేళె్ ప్రతరక్షణ మరతయు జీవశాసి్ిైంలో 
అతయోతిమ విజయాలు, రచనలు మరతయు న్ాయకతవ 
న్ెైప్ుణాోన్ని గురతిించడాన్నక్ ి2006 లో బ్రహెర్ తాబ్ేలు స్ింరక్షణ 
అవారుా  సాా పిించబ్డిింది.  
 

భారత నావికాద్ళ విమానయాన విభాగిం పోతిషాట తిక 
"రాష్ట ేపతి వరా పురస్ాకరిం"తో స్తకరిించబడ నద ి

గమవాలోన్న ప్ింజిమ్ స్మీప్ింలోన్న ఐఎనఎస్ హన్ా్ సాా వరింలో 
జరతగతన వడేుకల కవాతయలో రాషు రప్తి రామ్ న్ాథ్ క్యవిింద్ 
భారత న్ావిక్ా విమానయాన్ాన్నక్ ిరాషు రప్తి వరా ప్ురసాకరాన్ని 
ప్రదానిం చశేారు. ఈ స్ిందరభింగా రాషు రప్తిక్ ిభారత న్ౌక్ాదళ్ిం 
గారా్ ఆఫ్ హానర్ ఇచచింద.ి పెరసడిలింట్్ కలర్ అన్దేి దేశాన్నక్ి 
చేసిన అసాధారణ సలవకు గురతిింప్ుగా ఒక సెైన్నక విభాగాన్నక్ి 
అిందిించే అతయోనిత గౌరవిం. 

27 మే 1951 న అప్పటి భారత రాషు రప్తి డాకుర్ రాజేిందర 
ప్రసాద్ చతే భారత న్ేవీ మొదటిసారతగా భారత సాయుధ్ 
దళాలలో రాషు రప్తి వరా ప్ురసాకరాన్ని ప్రదానిం చసేిింది. 
న్ేవీలో పెరసడిలింట్ కలర్ పొ ిందిన తరువాత దక్షణి న్ావల్ 
కమాిండ్, ఈస్ుర్ి న్ావల్ కమాిండ్, వెస్ు రన న్ేవల్ కమాిండ్, 

ఈస్ుర్ి ఫ్వెట్, వెస్ు రన ఫ్వెట్, స్బ మ ర ైన ఆర్మ, ఐఎనఎస్ శవాజీ 
మరతయు ఇిండయిన న్ేవల్ అక్ాడమీ ఉన్ాియి. 
 

రాష్ట ేపతి రామ్ నాథ్ కయవిింద్ ఉపాధాోయులకు జాతీయ 
పురస్ాకరిం-2021 ని అింద్జేస్ాత రు  
జాతీయ ఉపాధాోయుల ప్ురసాకరిం 2021 న్న రాషు రప్తి రామ్ 
న్ాథ్ క్యవిింద్, సెపెుింబ్ర్ 5, 2021 న ప్రదానిం చేశారు. 
దేశింలోన్న 44 మింది అతయోతిమ ఉపాధాోయులకు 
అింక్ితభావింతో ప్న్నచసేినిందుకు రాషు రప్తి క్యవిింద్ 
అవారుా లను అిందజశేారు. విదాోరుి లకు విదాో న్ాణోతను 
మ రుగుప్రతచ, వారత జీవితాలను స్ూఫరతిగా, స్ుస్ింప్నిిం చేసల 
వారతక్ ిఈ ప్ురసాకరిం అిందిించబ్డుతయింద.ి ఈ స్ింవత్రిం, 

విదాో మింతిరతవ శాఖ 44 మింది ఉపాధాోయుల పలరును 
విడుదల చేసిింది, వారతక్ ి జాతీయ ఉపాధాోయుల అవారుా  
ప్రదానిం చేయబ్డుతయింది. మొతిిం 44 మింది టీచరెలో, 
అవారుా  పొ ిందిన వారతలో 9 మింది మహ ళ్లు. 
ప్రబ్లింగా ఉని COVID-19 ప్రతసిాతి క్ారణింగా, రాషు రప్తి 
క్యవిింద్ వరుచవల్ విధానింలో ఉపాధాోయులను ఉదేదశించ 
ప్రస్ింగతించారు. ఒకరత జీవితింలో ఉపాధాోయుల పాతర మరతయు 
పరా ముఖోతను తలలయజసే్ూి , అవారుా లు అిందుకుని 
ఉపాధాోయులిందరతక్ర రాషు రప్తి క్యవిింద్ కృతజాతలు తలలపారు. 
ఛతిీస్ గఢ్ లోన్న ఏకెవో మోడల్ ర సడిలని్నయల్ స్ూకల్ (EMRS) 

కు చలిందిన ప్రమోద్ కుమార్ శుక్ాె కు కూడా ఈ అవారుా  
లభిించింది. గతరతజన వోవహారాల మింతిరతవ శాఖ క్ిింద 
ఏరాపటట చేసని EMRS క్ి ఇద ివరుస్గా ర ిండవ అవారుా . 
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2021 రామన్ మ గస స్ పురస్ాకరాలు పోకటిించడిం జరిగిింది.  
రామన మ గసెసల అవారుా  2021 అవారుా  గీహ తలు 
ప్రకటిించబ్డాా రు, విజేతలకు నవింబ్ర్ 28 న మనీలాలోన్న 
రామన మ గససెల సెింటర్ లో జరతగే క్ారోకీమింలో అధకి్ారతకింగా 
మ గససెల అవారుా  ప్రదానిం చయేబ్డుతయింద.ి అవారుా  
పొ ిందినవారతలో బ్ింగాె దేశ్ కు చలిందిన డాకుర్ ఫిరౌద స ి ఖాదిర 
మరతయు పాక్ిసాి న కు చలిందని ముహమమద్ అమాీ ద్ సాక్ిబ, 

అలాగ ే ఫిలపవపన్ ఫిషరీస్ మరతయు కమూోన్నటీ 
ప్రాోవరణవతిే రాబ్రము  బ్లోె న, మానవతావాది మరతయు 
శరణారుా లకు స్హాయప్డే అమ రతకన పౌరుడు సవువనె మునీ్ 
మరతయు ప్రతశోధ్న్ాతమక జరిలజిం విభాగింలో ఇిండోన్ేషయిా 
WatchDoc స్ింసా్కు ప్ురసాకరిం లభిించనది ఉన్ాిరు. 
రామన్ మ గస స్ అవారె్్ 2021 అవారుె  గీహీతల జాబితా: 
• ముహమమద్ అమాీ ద్ సాక్ిబ: లక్షలాది కుటటింబ్ాలకు 

సలవ చసే్ుి ని పాక్ిసాి న లో అతిపెదద  మ కై్యీ ఫెనై్ాన్ 
స్ింసా్లలో ఒకదాన్ని సాా పిించన ఒక విజనరీ. 

• ఫిరౌద సి ఖాదిర: లక్షలాది మింది పరా ణాలను క్ాపాడని 
టీక్ాలను కనుగ్నడింలో క్రలక పాతర పో షిించన బ్ింగాె దశే్ 
శాసి్ైవతిే. 

• సవువెన మునీ్: ఆగేియాసయిాలోన్న న్నరావసితయలకు వారత 
జీవితాలను ప్ునరతి రతమించుక్యవడాన్నక్ి స్హాయిం చేస్ుి ని 
మానవతావాది. 

• వాచ డాక్స: ఇిండోన్ేషయిాలో తకుకవగా న్నవదేిించబ్డని 
స్మస్ోలను హ లై ైట్ చయేడాన్నక్ి డాకుోమ ింటరీ ఫలి్మ 
మేక్ిింగ్ మరతయు ప్రతాోమాియ పాె ట్ ఫారమ్ లను 
తలలవిగా మిళితిం చేసల పొ ర డక్షన హౌస్. 

• రాబ్రము  బ్ాలన: దక్షణి ఫిలపవపన్ నుిండి ఒక 
మత్ాక్ారుడు వారత గ్ప్ప జల వనరులను మరతయు 
వారత పరా థ్మిక జీవన్ాధారాన్ని ప్ునరుదిరతించడింలో ఒక 
స్మాజాన్నక్ి న్ాయకతవిం వహ ించాడు. 

రామన్ మ గస స్ అవారుె  గురిించి: 
• రామన మ గససెల అవారుా  ఆసయిాలో అతయోనిత 

గౌరవప్రదమ ైన ప్ురసాకరిం మరతయు దనీ్నన్న న్ోబ్రల్ 
బ్హుమతిక్ి స్మానమ ైనదిగా విసి్ృతింగా 
ప్రతగణ ించబ్డుతయింది. ఇద ి ఫిలపవపన్ పెరసిడలింట్ 
జాా ప్క్ారాిం మరతయు న్ాయకతవ ఉదాహరణగా దీన్నన్న 
అిందిసాి రు, ఆ తరావత అవారుా కు పలరు పెటుబ్డిింది 
మరతయు ఆసియాలోన్న దివింగత మరతయు పిరయమ నై 
ఫిలపిన్ో న్ాయకుడి జీవితాన్ని ప్రతపాలించన అదే న్నసావరా 
సలవను ప్రదరతశించ ే వోకుి లు లేదా స్ింసా్లకు ప్రతి 
స్ింవత్రిం ఇది ఇవవబ్డుతయింద.ి 

 

అల జాిండోో  పిోటో 2021 స్ింవత్రపు బరె్ ఫో టోగాీ ఫర్ గా 
ఎింపికయాోడు 

మ క్ి్కన ఫో టోగాీ ఫర్ అల జాిండోర  పిరటో బ్రా్ ఫో టోగాీ ఫర్ ఆఫ్ ద ి
ఇయర్ (BPOTY) 2021 విజతేగా న్నలచాడు. USA మరతయు 
మ క్ి్క్య మధ్ో ముళె్-తీగ కప్పబ్డని స్రతహదుద  గమడ వెైప్ు 
చూస్ుి ని గ్ప్ప రమడ్ రనిర్ ఫో టోను క్ాోప్చర్ చేసనిిందుకు 
అతను గ లచాడు. దాదాప్ుగా దిగా ర్ింతికరమ ైన భావన 
కన్నపసి్ుి ింది. 
ఇమేజ కు ‘బాల కె్స’ అన్ ేటెైటలి్ ఇవవబ్డిింది. బ్రా్ ఫో టోగాీ ఫర్ ఆఫ్ 
ది ఇయర్ £ 5,000 నగదు బ్హుమతితో అిందసిాి రు.73 

దేశాల నుిండి 22,000 ఎింటీరల నుిండి అతన్నన్న ఎింపికచేసారు. 
 

ICRISAT కత "ఆఫిోకా ఫుడ ప ైైజ్ 2021" లభించిింద ి

ఉప్-స్హారా ఆఫిరక్ాలో ఆహార భదరతను 
మ రుగుప్రతచనిందుకు హ దైరాబ్ాద్ కు చలిందని ఇింటరేిషనల్ 
క్ాీ ప్ రీసెర్చ ఇన్నసిుటరోట్ ఫర్ ద ి సెమీ-అరతడ్ టరా పిక్స్ 
(ICRISAT) 2021 క్ి గాను ఆఫిోకా ఫుడ ప ైైజ్ ను అిందుకుింది. 
ఉషామిండల ప్ప్ుపధాన్ాోల పరా జ క్సు 266 రక్ాల మ రుగ ైన 
ప్ప్ుపధాన్ాోలు మరతయు అర మిలయన టనుిల 
వితిన్ాలను అన్ేక రక్ాల ప్ప్ుపధాన్ాోల ప్ింటల క్యస్ిం 
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అభివృదిి  చసేిింది, వీటలిో ఆవుపాలు, పావురిం బ్ఠానీలు, 
చక్స పవ, సాధారణ బ్లన, వరేుశ నగ మరతయు సో యాబ్లన 
ఉన్ాియి. మ రుగ ైన వితిన్ాలు వాతావరణ-సిాతిసాా ప్క 
విధాన్ాలలో 25 మిలయనెకు పెైగా ర ైతయలకు ప్రయోజనిం 
చేకూరాచయి మరతయు ఈ పరా ింతమింతటా తలగులు వాోపిిన్న 
న్నయింతిరించాయి. 
ICRISAT గురిించి: 
ICRISAT అన్ేద ి లాభాపలక్షలేన్న, రాజక్రయితేర ప్రజా 
అింతరాీ తీయ ప్రతశోధ్న స్ింసా్, ఇద ిఆసయిా మరతయు ఉప్-
స్హారా ఆఫిరక్ాలో వోవసాయ ప్రతశోధ్నలను ప్రప్ించవాోపి్ింగా 
విసి్ృత భాగసావములతో కలస ిన్నరవహ స్ుి ింది. 
 

అయాన్ శింకత "2021 ఇింటరేాష్నల్ యింగ్ ఎకయ-హీరో 
మహారాషు రలోన్న ముింబ్రైక్ ిచలిందిన 12 ఏళె్ ప్రాోవరణ క్ారోకరి, 

అయాన శింకికు "2021 ఇింటరేిషనల్ యింగ్ ఎక్య-హ రమ" గా 
ఎింపిక చసేిింది. అతను 8-14 వయస్ు్ విభాగింలో 3 వ 
బ్హుమతిన్న గ లుచుకున్ాిడు. అతన్న పరా జ క్సు "ప వెై స్రస్ు్ 
యొకక పరిరక్షణ మరియు పునరావాస్ిం"కు గాను యింగ్ 
ఎక్య-హ రమ అవారుా  2021 యొకక 25 గమె బ్ల్ విజతేలలో ఒకరు 
అయాోడు. "ది యాక్షన ఫర్ న్ేచర్ ", శాన ఫరా న్న్సో క ఆధారతత 
NGO, వారత ప్రాోవరణ విజయాల క్యస్ిం యువకులను (8 

నుిండ ి16 స్ింవత్రాల వయస్ు్ వరకు) గురతిస్ుి ింది. 
 

73 వ ఎమీి అవారుె లు 2021 పోకటిించబడాె యి 

73 వ పెైైమ్ టెమై్ ఎమీమ అవారుా ల వడేుక సపెెుింబ్ర్ 19, 2021 
న లాస్ ఏింజిల్్, క్ాలఫో రతియాలో జరతగతింద.ి అక్ాడమీ ఆఫ్ 
టెలవిజన ఆర్ు్ & సెైన్ె్స్ ఎించుకునిటటె గా, జూన 1, 2020 
నుిండ ిమ ే31, 2021 వరకు యుఎస్ పెైైమ్ టెమై్ టెలవిజన 
పో ర గాీ మిింగ్ లో ఉతిమమ ైన అవారుా ను స్తకరతించింది. 
టెలవిజన అక్ాడమీ యొకక 73 వ ఎడషిన అతయోనిత 
ప్ురసాకర వడేుకలు CBS లో సడెిరక్స ది ఎింటర లునర్ దావరా 
న్నరవహ ించబ్డుతయన్ాియి. 

2021 ఎమీి అవారుె ల విజేతల వివరాలు: 
• అతయోతిమ డరా మా సరిీస్: ద ిక్ౌీ న 

• అతయోతిమ క్ామ డీ సరిీస్: టెడ్ లాసో ్ 
• అతయోతిమ వెర టైీ టాక్స ష్ో : జాన ఆలవర్ తో చవరత వారిం 

టటన్ెటై్ 

• అతయోతిమ ప్రతమిత సరిీస్: క్రవన్ గాింబిట్ 

• అతయోతిమ నటటడు -క్ామ డ:ీ జాస్న స్ుడకే్ిస్ (టడె్ 
లాసో ్) 

• అతయోతిమ నటటడు – డరా మా: జోష్ ఓ'క్ానర్ 

• అతయోతిమ నటటడు – ప్రతమిత సరిీస్ లేదా సిన్నమా: 
ఇవాన మ క్స గ ీగర్ (హాల్ స్ున) 

• అతయోతిమ నట ి– క్ామ డ:ీ జీన సామర్ు (హక్స్) 
• అతయోతిమ నట ి– డరా మా: ఒలవియా క్యలమన (ది క్ౌీ న) 
• అతయోతిమ నటి – ప్రతమిత సిరసీ్ లేదా సిన్నమా: క్టే్ 

విన్ ల ట్ (మేర్ ఆఫ్ ఈస్ు టౌన) 
• అతయోతిమ స్హాయ నటటడు – క్ామ డీ: బ్రరట్ గమలా్ సెుయిన 

(టెడ్ లాసో ్) 
• అతయోతిమ స్హాయ నటటడు – డరా మా: టోబియాస్ 

మ నీీస్ (ది క్ౌీ న) 
• అతయోతిమ స్హాయ నటటడు – ప్రతమిత సిరసీ్ లేదా 

సిన్నమా: ఇవాన పవటర్్ (మరే్ ఆఫ్ ఈస్ు టౌన) 
• అతయోతిమ స్హాయ నటి - క్ామ డ:ీ హన్ాి వాడిింగ్ హామ్ 

(టెడ్ లాసో ్) 
• అతయోతిమ స్హాయ నట ి- డరా మా: గతలయన ఆిండర్న 

(ది క్ౌీ న) 
• అతయోతిమ స్హాయక నటి – ప్రతమిత సిరసీ్ లేదా 

సిన్నమా: జూలయాన న్నకల్న (మరే్ ఆఫ్ ఈస్ు టౌన) 
• అతయోతిమ దరశకుడు – క్ామ డీ: లూసియా అన్ెలోె  

(హక్స్) 
• అతయోతిమ దరశకుడు – డరా మా: జ సి్క్ా హాబ్ (ద ిక్ౌీ న) 
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• అతయోతిమ దరశకుడు – లమిటెడ్ సిరసీ్, మూవీ లేదా 
డరా మాటకి్స సెపషల్: సాకట్ ఫరా ింక్స (క్రవన్ గాింబిట్) 

• అతయోతిమ రచన – క్ామ డీ: లూసియా అన్లెోె , పాల్ W 

డౌన్ మరతయు జ న సాు టీ్ీ (హక్స్) 
• అతయోతిమ రచన – న్ాటకిం: పవటర్ మోరాొ న (ద ిక్ౌీ న) 
• అతయోతిమ రచన – ప్రతమిత సిరసీ్, మూవీ లేదా 

డరా మాటకి్స సెపషల్: మ ఖైేలా క్యయల్ (న్ేను న్ననుి 
న్ాశనిం చయేవచుచ) 

ఎమీి అవారుె  గురిించి: 
• ఎమీమ అవారుా , లేదా క్ేవలిం ఎమీమ, టెలవిజన ప్రతశమీలో 

న్ెైప్ుణాోన్ని గురతిించే ఒక అమ రతకన అవారుా . ఇది 
క్ాోల ిండర్ స్ింవత్రింలో జరతగే అన్కే వారతిక 
క్ారోకీమాలలో ప్రదరతశించబ్డుతయింది, ప్రతి ఒకకటి 
టెలవిజన ప్రతశమీలోన్న వివిధ్ రింగాలలో ఒకదాన్నన్న 
స్తకరతస్ుి ింద.ి 

 

SV స్రస్వతి 2020 నషే్నల్ ఫ్ోల ర న్్ నెైటిింగేల్ అవారుె ను 
అింద్ుకునాారు 
బిరగేడియర్ SV స్రస్వతి, మిలటరీ నరత్ింగ్ స్రీవస్ డపి్ూోటీ 
డలైర కుర్ జనరల్ 2020 న్ేషనల్ ఫ్ోె ర న్ న్ెటైిింగేల్ అవారుా తో 
స్తకరతించారు. న్షేనల్ ఫ్ోె ర న్ న్ెైటిింగేల్ అవారుా , ఒక నరు్ 
సాధిించగల అతయోనిత జాతీయ ప్ురసాకరిం. నరు్ 
అడిమన్నసలు రటర్ గా ఆమ  చసేిన కృషకి్ ి రాషు రప్తి రామ్ న్ాథ్ 
క్యవిింద్ బిరగ్ స్రస్వతిక్ి వరుచవల్ వేడుకలో అవారుా ను 
ప్రదానిం చశేారు. 
ఎసవవ స్రస్వతి గురిించి: 
• బిరగ్ స్రస్వతి ఆింధ్రప్రదశే్ లోన్న చతూి రు జిలాె కు చలిందినది 

మరతయు డసిెింబ్ర్ 28, 1983 న MNS లో 
న్నయమిించబ్డిింది. ఆమ  మూడునిర దశాబ్ాద లకు పెగైా 
MNS లో ప్న్నచేసిింది, ముఖోింగా పెరతయోప్రేటవి్ 
నరత్ింగ్ లో. 

• ప్రఖాోత ఆప్రషేన థియిటేర్ నరు్గా, ఆమ  3,000 కింటే 
ఎకుకవ పరా ణాలను క్ాపాడటిం మరతయు అతోవస్ర 
శసి్ైచక్ిత్లలో స్హాయప్డాా రు మరతయు ఆమ  తన క్ రరీ్ 
లో ఆప్రషేన రూమ్ నరత్ింగ్ టెైైనీలు మరతయు స్హాయక 
సిబ్ెిందిక్ి శక్షణ ఇచాచరు. 

 

బింగాల దేశ్ పధోాన మింతిో హసవనా SDG పోో గ ీస్ అవారుె ను 
అింద్ుకునాారు 

యుఎన పరాయోజిత స్ుసిార అభివృదిి  ప్రతష్ాకరాల న్ెట్ వర్క 
(ఎస్ డిఎస్ ఎన) దావరా స్ుసిార అభివృదిి  లక్షయోలను (ఎస్ డిజి) 
సాధిించడింలో బ్ింగాె దేశ్ సాధిించన సిారమ ైన ప్ురమగతిక్ి ప్రధాన 
మింతిర షలక్స హసవన్ాకు ఎస్ డజిి పో ర గ ీస్ అవారుా  లభిించింది. 
ఐకోరాజోస్మితి జనరల్ అసెింబె్ల (UNGA) 76 వ సెషన లో 
పాలగొ నడాన్నక్ి ప్రధాన మింతిర హసవన్ా ప్రస్ుి తిం అమ రతక్ాలో 
ప్రోటిస్ుి న్ాిరు. 
SDSN గురిించి: 
UN సెకీటరీ జనరల్ ఆధ్వరోింలో 2012 లో SDSN ఏరాపటట 
చేయబ్డిింద.ి అభివృదిి  ఆరతాకవేతి జ ఫరీ సాక్స్ న్తేృతవింలో, 
SDSN సిారమ ైన అభివృదిిక్ి ఆచరణాతమక ప్రతష్ాకరాలను 
పో ర త్హ ించడాన్నక్ి ప్రప్ించ శాసవి ైయ మరతయు సాింక్ేతిక 
న్ెైప్ుణాోన్ని స్మీకరతించడాన్నక్ ిప్రయతిిస్ుి ింది. 
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అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• బ్ింగాె దశే్ ప్రధాన మింతిర: షలక్స హసవన్ా; రాజధాన్న: ఢాక్ా; 

కర నీ్: తక్ా. 
• బ్ింగాె దశే్ అధ్ోక్షుడు: అబ్ుద ల్ హమీద్.  
 

ఫుమ్ జ ైల్ మింబో -ఎన్ కుకా గోల బల్ గోల్ కీపర్ అవారుె  2021 ని 
అింద్ుకునాారు 

 
 

బిల్ & మ లిండా గేట్్ ఫౌిండషేన తన వారతిక గమల్ క్రప్ర్్ 
ప్రచారింలో భాగింగా వారతిక గమల్ క్రప్ర్్ 'గమె బ్ల్ గమల్్ అవారా్్' 

2021 ప్రకటిించింది. గమల్ క్రప్ర్్ అన్దేి స్ుసిిరాభివుు దిద  లక్షయోల 
వెైప్ు (గమె బ్ల్ గమల్్) ప్ురమగతిన్న వగేవింతిం చయేడాన్నక్ి 
ఫౌిండేషన యొకక ప్రచారిం. వారతిక న్నవేదకి దావరా గమె బ్ల్ గమల్్ 
వెనుక కథ్లను మరతయు స్మాచారాన్ని ప్ించుక్యవడిం 
దావరా, క్ొతి తరిం న్ాయకులకు స్ూఫరతిన్నవావలన్న మమేు 
ఆశస్ుి న్ాిము - ప్ురమగతిపెై అవగాహన పెించ ేగమల్ క్రప్ర్ లు, 
వారత న్ాయకులను జవాబ్ుదారగీా ఉించడిం మరతయు ప్రప్ించ 
లక్షయోలను సాధిించడాన్నక్ి చరో తీస్ుక్యవడిం. 
 

ఈ అవారుె  కతీింది విభాగాలలో ఇవవబడ ింద:ి 
2021 గోల బల్ గోల్ కీపర్ అవారుె : 
ఫుమ జీ ల్ మింబో్ -నుొ క్ా, ఐకోరాజో స్మితి మాజీ అిండర్ 
సెకీటరీ జనరల్ మరతయు UN మహ ళ్ల ఎగతీకూోటివ్ డలైర కుర్. 
లింగ స్మానతవిం క్యస్ిం పో రాడనిిందుకు మరతయు మహ ళ్లు 
మరతయు బ్ాలకలపెై క్యవిడ్ -19 మహమామరత యొకక 
అస్మాన ప్రభావాన్ని ప్రతషకరతించడాన్నక్ి ఆమ  న్నరింతరిం 

పో రాడినిందుకు ఆమ ను స్తకరతించారు. ఈ ప్ురసాకరిం 
సిారమ నై అభివృదిి  లక్షయోలను (SDG లు) సాధిించే దశిగా 
ప్రప్ించ సాా యిలో ప్ురమగతిన్న నడపిిించన న్ాయకుడిన్న 
గురతిస్ుి ింది. 
 

2021 పోగతి పురస్ాకరిం: 
క్ొలింబియాకు చలిందిన జ న్నఫర్ క్యల్ పాస్, ప్రతశుభరమ నై నీరు 
మరతయు పారతశుదిాిం మ రుగుప్రచడిం చుటరు  ఈమ  యొకక 
సలవ క్ేిందీరకృతమ  ై ఉింది. క్యల్ పాస్ క్ొలింబియాలోన్న గాీ మీణ 
వరాొ లకు స్వచామ నై శక్ిి, స్ురక్షతిమ నై నీరు మరతయు 
పారతశుధ్ో సలవలను అిందిించ ేవిధ్ింగా తకుకవ ధ్ర మరతయు 
స్ులభింగా ఇన సాు ల్ చయేగల ప్రతష్ాకరాలను అభివృదిి  చేసల 
సామాజిక స్ింసా్ అయిన టియిరెాీ  గేటీా స్హ వోవసాా ప్కుడు 
మరతయు ఎగతీకూోటివ్ డలరై కుర్. ఈ ప్ురసాకరిం సెనై్, టెక్ాిలజీ 
లేదా వాోపారాన్ని ఉప్యోగతించ ప్ురమగతిక్ ి మదదతయ ఇచేచ 
వోక్ిిక్ి బ్హూకరతసాి రు. 
 

2021 పచోార అవారుె : 
ల ైబ్లరతయాకు చలిందని స్తాి  షరెీఫ్, లింగ స్మానతావన్ని 
పో ర త్హ ించడిం క్ొరకు దీన్నన్న పొ ిందారు. షరెీఫ్ యాక్షన ఫర్ 
జసిుస్ అిండ్ హూోమన ర ైట్్ (AJHR) యొకక వోవసాా ప్కుడు 
మరతయు ఎగతీకూోటివ్ డలైర కుర్, ఇద ియువత న్ేతృతవింలో గల 
NGO, ఇది ల ైబ్లరతయాలో న్ాోయిం మరతయు మానవ హకుకల 
ప్టె గౌరవాన్ని స్మరతిస్ుి ింది, మహ ళ్లు మరతయు బ్ాలకలపెై 
దృషిు పెడుతయింది. ఈ ప్ురసాకరిం చలైతనోిం కలగతించే చరోను 
మరతయు మారుపను స్ృషిుించడిం దావరా అవగాహన పెించన 
లేదా స్ింఘాన్ని న్నరతమించన ప్రచారాన్ని గౌరవిస్ుి ింది. 
మరినిా పురస్ాకర వారతలు: 
• నమిత గమఖలే 7 వ యమిన హజారతక్ా ఉమ న ఆఫ్ 

స్బ సెున్ అవారుా తో స్తకరతించబ్డాా రు 
• ప్వర్ గతీడ్ ప్రతిష్ాు తమక గమె బ్ల్ ATD ఉతిమ అవారుా ను 

గ లుచుకుింద ి

• స్ూప్ర్ 30 వోవసాా ప్కుడు ఆనింద్ కుమార్ 2021 లో 
సావమి బ్రహామనింద్ అవారుా ను ప్రదానిం చేశారు

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


Monthly Current Affairs in Telugu - September 
 

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

కీీడా అింశాలు 
 

కయల్ కతాలో డూోరాిండ కప్ 130 వ ఎడ ష్న్ పాోరింభమ ైింద ి

క్యల్ కతాలోన్న వివకే్ానింద యుభభారతి క్ిీరింగన లో దురాింద్ 
కప 130 వ ఎడషిన పరా రింభమ ైింది. ప్శచమ బ్రింగాల్ సిఎిం 
మమతా బ్రనరీీ బ్ింతిన్న తన్ని టోరిమ ింట్ ను పరా రింభిించారు. 
ఆసియాలో అతోింత ప్ురాతనమ నై కెబ ఫుట్ బ్ాల్ 
టోరిమ ింట్ లో 16 జటటె  ఆడుతయన్ాియి, అయితే ర ిండు 
కెబ లు ఈస్ు బ్రింగాల్ మరతయు మోహన బ్గన పాలగొ నలేదు. 
ఫెైనల్ మాోచ అక్యు బ్ర్ 3 న జరుగుతయింది. 
డూోరాిండ కప్ గురిించి: 
డూోరాిండ్ కప ప్రతిష్ాు తమక ఫుట్ బ్ాల్ టోరిమ ింట్. ఇది 
మొటుమొదట 1888 లో హ మాచల్ ప్రదేశ్ లోన్న దగ్ ష్ాయ్ లో 
జరతగతింది. ఈ టోరిమ ింట్ కు మోరతుమర్ డురాిండ్ పలరు పటెాు రు. 
అతను భారతదశేాన్నక్ ిఅప్పటోె  విదేశాింగ క్ారోదరతశ.. 
 

టోకయో పారాలింపిక్స్: పురుష్ుల హ ైజింప్ లో పోవీణ్ కుమార్ 
రజతిం స్ాధిించాడు 
టోక్యో పారాలింపకి్స్ 2020 లో ప్రవీణ్ కుమార్ ప్ురుషయల 
హ ైజింప లో భారతదశేిం యొకక న్ాలొవ ప్తక విజేత. 
మొతిింలో 11 వ ప్తక విజతే అయాోడు, అతను 2.07 మీటరె 
ఆసియా రతక్ారుా  జింప తో రజతిం స్ాధిించాడు. ఒలింపిక్స 
సలుడియింలో వరిింతో తడిసని టరా క్స పెై 2.10 మీటరె అతయోతిమ 
జింప ను న్నరవహ ించన గేీట్ బిరటన యొకక జోన్ాథ్న బ్ూర మ్-
ఎడవరా్్ న్న వెనక్ిక న్టెిు  2.07 మీటరె జింప తో ప్రవీణ్ ఆసయిా 
రతక్ారుా ను అధగిమిించాడు. 
టోక్యో గేమ్్ లో ప్ురుషయల హ జైింప లో న్నష్ాద్ కుమార్, 

మరతయప్పన తింగవలేు మరతయు శరద్ కుమార్ తరావత 
ప్రవీణ్ భారతదేశిం యొకక న్ాలొవ ప్తక విజేత. 
 

టోకయో పారాలింపిక్స్: మనీష్ నరావల్ 50 మీటరల మిక్స్ డ పసి్టల్  
ఈవెింట్ లో స్వరాిం స్ాధిించాడు 
అస్క్ా షూటిింగ్ రేింజ లో పి 4 - మిక్స్ డ్ 50 మీ పసి్ుల్ 
ఎస్ హ చ 1 ఫెనైలోె  భారత షూటరుె  మనీష్ నరావల్ మరతయు 
సిింఘరాజ అధ్న్ా వరుస్గా స్వరాిం మరతయు రజత ప్తక్ాన్ని 
క్ ైవస్ిం చసే్ుకున్ాిరు. 19 ఏళె్ మనీష్ పారాలింపిక్స రతక్ారుా ను 
స్ృషిుించాడు, అతను 218.2 పాయిింటటె  సాధిించ స్వరాిం 
సాధిించాడు, సిింగాీ జ 216.7 పాయిింటెతో టోక్యో 
పారాలింపిక్స్ లో తన ర ిండవ ప్తక్ాన్ని సాధిించాడు. రషోన 
పారాలింపిక్స కమిటీ (RPC) సెరీొ  మలషలవ్ క్ాింస్ో ప్తక్ాన్ని 
గ లుచుకున్ాిడు. 
ఈ పారాలింపకి్స్ లో భారత ప్తక్ాల స్ింఖో ఇప్ుపడు 15 క్ి 
చేరతింద.ి ఇప్పటివరకు మూడు స్వరాా లు, ఏడు రజతాలు 
మరతయు ఐదు క్ాింస్ో ప్తక్ాలు సాధిించారు. పారా గమే్్ 
యొకక ఒక్ే ఎడిషన లో ఇది భారతదశేప్ు అతయోతిమ 
ప్రదరశన. ఈ స్ింఖో రతయో 2016 లో న్ాలుగు ప్తక్ాలు 
మరతయు 1984 పారాలింపకి్స్ లో న్ాలుగు ప్తక్ాలుగా ఉింది. 
 

పారాలింపిక్స్ 2020: ఆరుర్ హరివింద్ర్ సిింగ్ పురుష్ుల 
వోకతతగత రికర్వ విభాగింలో కాింస్ోిం స్ాధిించాడు 
పారాలింపిక్స్ 2020 లో, ప్ురుషయల వోక్ిిగత రతకర్వ ఓపనె లో 
భారత ఏస్ ఆరచర్ హరతవిందర్ సిింగ్ క్ాింస్ో ప్తక్ాన్ని 
గ లుచుకున్ాిడు. 31 ఏళె్ పారాలింపకి్స్ లో ప్తకిం సాధిించన 
భారత తొల విలుక్ాడు. ఈ విజయింతో, టోక్యోలో 
జరుగుతయని పారాలింపిక్స్ క్రడీలోె  భారత ప్తక్ాల స్ింఖో 13 

[2G, 6S, 5B] క్ి చేరుకుింద.ి 
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టోక్యో 2020 లో హరీవిందర్ 6-5 తేడాతో దక్షణి క్ొరతయాకు 
చలిందిన క్మి్ మిన స్ును ఓడిించ, భారతదశేిం ఈన్ాట ిమూడో  
ప్తక్ాన్ని గ లుచుకున్ాిడు, భారతదేశిం యొకక ప్తక్ాల 
స్ింఖో 13 క్ి చేరుకుింద.ి అింతకుముిందు, సమెీ ఫెైనల్ లో 
యున్ెైటడె్ సలుట్్ ఆఫ్ అమ రతక్ా (USA) క్ విన మాథ్ర్ 6-4 
తేడాతో హరతవిందర్ ను ఓడిించాడు . 
 

మాక్స్ వెరాటాప న్ డచ్ గాీ ిండ ఫవోని గ లచాడు 
మాక్స్ వెరాటప్ెన (ర డ్ బ్ుల్-న్దెరాె ిండ్్) ఫారుమలా వన డచ 
గాీ ిండ్ పిర 2021 గ లుచుకున్ాిడు. లూయిస్ హామిలున 
(మ రత్డలస్-గేటీ్ బిరటన) ర ిండవ సాా నింలో ఉిండగా వాలేి రత 
బ్ొ టాస్ (మ రత్డలస్-ఫిన్ాె ిండ్) మూడవ సాా నింలో న్నలచారు. 
సవజన లో ర డ్ బ్ుల్ డలైైవర్ కు ఇది ఏడవ విజయిం మరతయు 
అతన్న క్ రరీ్ లో 17 వ సాా నిం అతన్నన్న డఫిెిండిింగ్ ఛాింపయిన 
కింటే మూడు పాయిింటటె  ముిందుకు తీస్ుకువెళాె యి. 
 

డేనియల్ రికతయారోె  2021 ఇటాలయన్ గాీ ిండ పిోక్స్ 
గ లుచుకునాాడు 

డేన్నయల్ రతక్ియారమా  (మ క్స లార న, ఆసలు రలయన-ఇటాలయన) 
ఇటల్టలోన్న ఆటోడోరమో న్ాజియోన్ేల్ మోన్ాీ  టరా క్స లో జరతగతన 
ఫారుమలా వన ఇటాలయన గాీ ిండ్ పిర 2021 టెైటలి్ ను 
గ లుచుకున్ాిడు. 9 స్ింవత్రాల తరావత మ క్స లార న కు ఇది 
తొల విజయిం. లాిండో  న్ారతస్ ర ిండవ సాా నింలో ఉిండగా, F1 
రేస్ులో వాలేి రత బ్ొ టాస్ మూడవ సాా నింలో న్నలచారు. 
లూయిస్ హామిలున మరతయు మాక్స్ వెరాటప్ెన ఢీక్ొనడింతో 
ఇటాలయన గాీ ిండ్ పిర 2021 నుిండ ివెదైొలగారు. 
 

యుఎస్ ఓప న్ 2021 ముగసిిింది: విజేతల పూరిత జాబితా 
ప్ురుషయల విభాగింలో, నూోయార్క లోన్న ఆరార్ ఆషల 
సలుడియింలో జరతగతన US ఓపెన ప్ురుషయల సిింగతల్్ ఫెనైలోె  
న్ొవాక్స జొక్యవిచ ను 6-4, 6-4, 6-4 తేడాతో ఓడిించ డాన్నయల్ 
మ దలవదవే్ తన మొదటి గాీ ిండ్ సాె మ్ టోర ఫవన్న సాధిించాడు. 
మహ ళ్ల విభాగింలో, గేీట్ బిరటన టనె్నిస్ పలెయర్ ఎమామ 

రడుకను క్ నడాకు చలిందని లేలా అనీి ఫరెాిిండలజ న్న ఓడిించ 
2021 యుఎస్ ఓపెన మహ ళ్ల సిింగతల్్ ఫెనైల్ టెటైిల్ 
గ లుచుకుింద.ి 
Also Check: AP High Court Assistant Syllabus  
2021 US ఓపెన క్యస్ిం మొతిిం పెైైజ మనీ USD 57.5 
మిలయనుె , ఇది 2019 లో USD 57.2 మిలయన కింటే 
క్ొించలిం ఎకుకవ. 2020 ఎడిషన లో మొతిిం పెైైజ మనీ USD 

53.4 మిలయనుె , ఎిందుకింట ే ఫాోన్ లేనిందున ఆదాయిం 
క్యలోపయిింది. 
 

విభనా విభాగాలలో విజేతల పూరిత జాబితా ఇకకడ ఉింది: 
S. 

No. 
Category Winner Runner Up 

1. 
Men’s 

Singles 

Daniil 
Medvedev 

Novak Djokovic 

2. 
Women’s 

Singles 

Emma 
Raducanu 

Leylah Annie 
Fernandez 

3. 
Men’s 

Doubles 

Ram / 
Salisbury 

Jamie Murray / 
Bruno Soares 

4. 
Women’s 
Doubles 

Stosur / 
Zhang 

Coco Gauff / 
McNally 

5. 
Mixed 

Doubles 

Krawczyk 
/ Salisbury 

Giuliana Olmos / 
Marcelo Arevalo 

 

టీ 20 వరలె్ కప్ కయస్ిం భారత జటుట కు MS ధోనీ 
మారుద్రికతవిం వహిించనునాారు 
అక్యు బ్ర్ మరతయు నవింబ్ర్ లో యుఎఇ మరతయు ఒమన లో 
జరతగ ే ఈ టోరిమ ింట్ కు టీమిిండియా మాజీ క్ పెున ఎింఎస్ 
ధోనీ మారొదరశకతవిం వహ సాి రన్న బిససిిఐ ప్రకటిించింది. 
అతను ఆగస్ుు  15, 2020 న అింతరాీ తీయ ప్రతమిత ఓవరె 
క్ిీక్ ట్ నుిండ ిరతటెైర మింట్ ప్రకటిించాడు. 
2019 ఐసవసవ వరలా్ కప సెమీ ఫెైనల్ లో నూోజిలాిండ్ తో ధోన్న 
చవరతసారతగా భారత్ తరఫున ఆడాడు. చలన్ెైి  స్ూప్ర్ క్ిింగ్్ కు 
న్ాయకతవిం వహ స్ుి ని ధోనీ మూడుసారుె  ఐపిఎల్ విజేత 
క్ పెున మరతయు మూడు ప్రధాన ఐసిసి టోర ఫవలు -ప్రప్ించ టి 
20, ఛాింపయిన్ టోర ఫవ మరతయు ప్రప్ించ కప లను 
సాధిించడాన్నక్ి కృషి చేసాడు. 
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అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• BCCI క్ారోదరతశ: జ ై ష్ా. 
• BCCI అధ్ోక్షుడు: సౌరవ్ గింగూల్ట. 
• BCCI ప్రధాన క్ారాోలయిం: ముింబ్రై, మహారాషు ర; 

సాా పిించబ్డిింద:ి డిసెింబ్ర్ 1928. 

 

IOC ఉతతర కొరియాను బీజిింగ్ ఒలింపిక్స్ నుిండ  నిలపవిేసిింది 
COVID-19 మహమామరత క్ారణింగా టోక్యో క్రడీలకు ఒక 
బ్ృిందాన్ని ప్ింప్డాన్నక్ి న్నరాకరతించనిందుకు శక్షగా ఉతిర 
క్ొరతయాను 2022 బ్లజిింగ్ విింటర్ ఒలింపిక్స్ నుిండి 
అింతరాీ తీయ ఒలింపిక్స కమిట ీ (IOC) సపెెుింబ్ర్ 10 న 
స్సెపిండ్ చేయబ్డిింద.ి 
IOC అధ్ోక్షుడు థామస్ బ్ాచ మాటాె డుతూ, ఉతిర క్ొరతయా 
జాతీయ ఒలింపిక్స స్ింసా్ కూడా మునుప్ట ిఒలింపిక్స్ నుిండి 
చలలెించాల్న డబ్ుెను ఇప్ుపడు క్యలోపతయింది. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• అింతరాీ తీయ ఒలింపిక్స కమిటీ ప్రధాన క్ారాోలయిం: 

లాసాన, సవిటీరాె ిండ్. 
• అింతరాీ తీయ ఒలింపిక్స కమిటీ అధ్ోక్షుడు: థామస్ బ్ాచ. 
• అింతరాీ తీయ ఒలింపిక్స కమిటీ సాా పిించబ్డిింది: 23 జూన 

1894 (పారతస్, ఫరా న్). 
• జిింబ్ాబ్ేవ మాజీ క్ పెున మరతయు విక్ ట్ క్రప్ర్ బ్ాోట్్ మన, 

బ్రరిండన టలేర్ అింతరాీ తీయ క్ిీక్ ట్ నుిండ ి రతటెైర మింట్ 
ప్రకటిించాడు. సపెెుింబ్ర్ 13, 2021 న ఐరాె ిండ్ తో జరతగతన 
మూడో చవరత వన్ేా  మాోచ ఆడుతయనిప్ుపడు అతను ఈ 
ప్రకటన చేశాడు. 34 ఏళె్ బ్ాోట్్ మన 2004 లో శీీలింకపెై 
జిింబ్ాబ్ేవ తరఫున వన్ేా  అరింగేటరిం చశేాడు. అతను తన 
17 స్ింవత్రాల వన్ేా  క్ రరీ్ లో 204 వన్ేా  మాోచ ల నుిండి 
6677 ప్రుగులు చశేాడు. 

జ  రూట్, ఈమ యర్ రిచరె్ స్న్ ఆగస్ుట  నెలలో ఐసిసి ప్లయర్్ 
ఆఫ్ ది మింత్ గా ఎింపికయాోరు 
• ఇింగాె ిండ్ టెస్ు క్ పెున జో రూట్ మరతయు ఐరాె ిండ్ యొకక 

ఈమ యర్ రతచరా్న ఆగస్ుు  2021 క్ ిగాను ICC పలెయర్్ 
ఆఫ్ ద ి మింత్ విజతేలుగా ఎింపికయాోరు. రూట్ 
భారతదశేింతో జరతగతన టసె్ు సిరసీ్ లో సిారమ నై 
ప్రదరశనలకు గాను ఆగస్ుు  న్ెలలో ICC మ న్ పలెయర్ 
ఆఫ్ ది మింత్ గా ఎింపకియాోరు. 

• మహ ళ్ల క్ికీ్ ట్ లో, ఐరాె ిండ్ యొకక ఈమ యర్ రతచరా్ స్న 
ఆగస్ుు లో స్ించలనిం కలగతించింది మరతయు ఆగస్ుు  2021 
క్యస్ిం ICC మహ ళా పలెయర్ ఆఫ్ ద ిమింత్ గా ఎింపిక్ ైింద.ి 
ICC మహ ళా టీ 20 వరలా్ కప యూరమప క్ావలఫయర్ లో, 
రతచరా్న తన అదుభతమ ైన ప్రదరశనకు గాను పలెయర్ ఆఫ్ 
ది టోరిమ ింట్ గ లుచుకుింది. జరమనీతో మొదల ైన ఏ 
క్ిీక్ ట్ ఆటలో, ఆమ  ఐరతష్ 164 ప్రుగుల అధ్ుెతమ నై 
విజయాన్ని సాధిించింద.ి  

 

లసిత్ మలింగ అనిా రకాల కతీక ట్ నుించి రిటెైర ిింట్ 
పోకటిించాడు 

• లసిత్ మలింగ 295 మాోచ లలో 390 విక్ టటె  తీసని 
తరావత ట ీ 20 క్ికీ్ ట్ నుించ రతటెరై మింట్ ప్రకటిించాడు. 
అతను ఇప్పటిక్ే 2011 లో టెస్ుు ల నుిండి మరతయు 
2019 లో వన్ేాల నుిండ ి రతటెైర్ అయాోడు. ముింబ్రై 
ఇిండియన్ ను వీడిన తరావత శీీలింక పలస్ర్ ఈ ఏడాది 
జనవరతలో ఫరా ింఛలైజీ క్ికీ్ ట్ నుిండి రతటెరై మింట్ ప్రకటిించాడు. 

• 100 టి 20 ఐ విక్ టటె  సాధిించన మొదటి బ్ౌలర్ మలింగ 
107 విక్ టటె  తీసని సాకల్ప  తరువాతి సాా నింలో ఉన్ాిడు. 
డేవన బ్రా వో, ఇమరా న తాహ ర్ మరతయు స్ునీల్ నర ైన ల 
జాబితాలో అతోధిక విక్ టటె  తీసని విభాగింలో అతను 
న్ాలొవ సాా నింలో న్నలచాడు. 
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• ఎప్పటికప్ుపడు అతయోతిమ టీ 20 బ్ౌలరెలో ఒకర నై 
మలింగ, అతను ఇిండయిన పవరమియర్ ల్టగ్, బిగ్ బ్ాష్ ల్టగ్, 

కరేబియన పవరమియర్ ల్టగ్ మరతయు ఇతర ఫరా ించలజైీ 
టోరిమ ింట్ లలో పరా తిన్నధ్ోిం వహ ించన జటెలో క్రలకమ నై 
వోక్ిి. అతను ముింబ్రై ఇిండయిన్ తో ఐదు ఐపిఎల్ 
ఛాింపియన షపి విజయాలలో న్ాలుగతింటిలో ఇతను 
ఉన్ాిడు, క్ానీ 2020 టోరిమ ింట్ నుిండి వెైదొలగాడు. 

 

గీతా స్మోటా ర ిండు శఖరాలను అధిరోహిించిన అతోింత 
వేగవింతమ ైన భారతీయురాలగా అవతరిించారు 

CISF అధకి్ారత గీతా స్మోటా ఆఫిరక్ా మరతయు రష్ాోలో ఉని 
ర ిండు శఖరాలను అధిరమహ ించన "వగేవింతమ ైన 
భారతీయురాలు" అయాోరు. ఈ న్ెల పరా రింభింలో, స్బ 
ఇన సపెకుర్ గతీ స్మోటా రష్ాోలోన్న మౌింట్ ఎల్ బ్రస్ ను 
అధిరమహ ించారు, ఇది యూరప లోన్న ఎతలతిన శఖరిం. మౌింట్ 
ఎల ర్స్ (5,642 మీటరుె ) రష్ాోలో ఉిండగా, క్ిలమింజారమ 
శఖరిం (5,895 మీటరుె ) టాింజాన్నయాలో ఉింద ి మరతయు 
ఇది ఆఫిరక్ాలోన్న ఎతలతిన శఖరిం. 
స్మోటా క్ేిందర పారతశాీమిక భదరతా దళ్ిం (CISF) తో 
ప్న్నచసే్ుి ింది, ఇద ిక్ేిందర హమ ిం మింతిరతవ శాఖ ఆధ్వరోింలో క్ేిందర 
పారామిలటర ీదళ్ింగా ప్న్నచేస్ుి ింది. గతీా స్మోత 2011 లో 
CISF లో చేరతింది . ఆమ  మౌింట్ స్తోప్ింత్ (7075 మీటరుె ; 
ఉతిరాఖిండ్ లో ఉింది) మరతయు మౌింట్ లోబ్ుచే (న్ేపాల్ లో) 
ను అధిరమహ ించారు . ఆమ  CAPF యొకక Mt ఎవర స్ు యాతర 
బ్ృిందింలో కూడా స్భుోరాలు. 
 

 

భారతదశేిం యొకక D గుక్షే్ ఈ న్లెలో తన వరుస్గా ర ిండవ 
టోరిమ ింట్, న్ారేవ చలస్ ఓపనె 2021 మాస్ుర్్ విభాగింలో 
గ లచాడు. గుక్ేష్ అజయేింగా 8.5/10 సాధిించాడు మరతయు 
టోరిమ ింట్ గ లవడాన్నక్ ి పో టకీ్ి ముిందు ప్ూరతి పాయిింట్ 
ప్ూరతి చశేాడు. ఇన్నయాన 8.5/10 పాయిింటెతో ఏక్ కై ర ిండవ 
సాా న్ాన్ని దక్ికించుకున్ాిడు, టాప సవడ్ డిమితిరజ క్ొలెర్్ 
(జరమనీ) మరతయు వాల ింటిన డరా గ ి వ్ (ఆసిు రయా) కింటే స్గిం 
పాయిింట్ ప్ూరతి చశేాడు. 
 

బీజిింగ్ 2022 అధికారిక నినాదానిా పాోరింభించిింది: 
"భాగస్ావమో భవిష్ోతుత  కయస్ిం కలసి(Together for a 

Shared Future)" 
బ్లజిింగ్ 2022 విింటర్ ఒలింపిక్స్ నగర రాజధాన్న 
మూోజియింలో జరతగతన వడేుకలో "కలసి ప్ించుకుని 
భవిషోతయి  క్యస్ిం" అన్ే అధిక్ారతక న్నన్ాదాన్ని ఆవిషకరతించింది. 
న్నన్ాదిం మొతిిం 79 విభిని ప్రతిపాదనలతో కూడిన స్ుదీరఘ 
ప్రక్ిీయ తరావత ఎింపకి చేయబ్డిింది. ఈ న్నన్ాదిం ఒలింపిక్స 
స్ూఫరతిన్న, చలైనీస్ ఒలింపిక్స స్ూఫరతిన్న వెలెడిించ ేమారొిం. 
ఎిందుకింటే 'కలసి' అన్దేి ఒక రకమ ైన ఐకోత, ఐకోత 
మరతయు ఇబ్ెిందులను అధగిమిించ ే మారాొ న్ని కలగత 
ఉింటటింది. ఈ క్రడీలు ఫిబ్రవరత 4 - 20 వరకు జరుగుతాయి, 

వేస్వి మరతయు శీతాక్ాల ఒలింపిక్స్ ర ిండిింటకి్ర ఆతిథ్ోిం ఇచేచ 
మొదటి నగరింగా బ్లజిింగ్ న్నలచింద.ి 
 

ఒడ శా పురుష్ుల హాకీ జూనియర్ వరలె్ కప్ కు 
ఆతిథోమిస్ోత ింద ి

ఒడిష్ా నవింబ్ర్ 24 నుిండి డసిెింబ్ర్ 5 వరకు ఇకకడ కళిింగ 
సలుడియింలో ప్ురుషయల హాక్ర జూన్నయర్ ప్రప్ించ కప కు 
ఆతిథ్ోిం ఇవవనుింద.ి ర ిండు న్ెలల వోవధలిో జరతగే ప్ురుషయల 
జూన్నయర్ ప్రప్ించ కప కు మదదతయగా హాక్ర ఇిండియా ఇటవీల 
ఒడిష్ా ప్రభుతావన్ని స్ింప్రదిించింది. ఈ క్ారోకీమాన్నక్ి 
స్ింబ్ింధిించన లోగమ మరతయు టోర ఫవన్న కూడా ప్టాియక్స 
ఆవిషకరతించారు. లక్యి 2016 లో టోరిమ ింట్ యొకక చవరత 
ఎడిషన కు ఆతిథ్ోిం ఇచచింది, ఇకకడ భారతదశేిం గౌరవాలను 
పొ ిందిింది. 
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రాబ్ో యిే ఈవెింట్ లో, 16 దశేాలు టెటైిల్ క్యస్ిం పో టీప్డతాయి. 
పాలగొ న్ే జటటె  ఇిండియా, క్ొరతయా, మలేషయిా, పాక్సిాి న, 

దక్షిణాఫిరక్ా, ఈజిపు , బ్రలీయిం, ఇింగాె ిండ్, ఫరా న్, జరమనీ, 

న్ెదరాె ిండ్్, సెపయిన, USA, క్ నడా, చల్ట మరతయు అర ీింటనీ్ా. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ఒడిశా ముఖోమింతిర: నవీన ప్టాియక్స మరతయు 

గవరిర్ గణేష్ లాల్. 
 

మరినిా కీీడా విశేషాలు: 
• జిింబ్ాబ్ేవ బ్రరిండన టలేర్ అింతరాీ తీయ క్ిీక్ ట్ నుించ 

రతటెైర మింట్ ప్రకటిించాడు 

• ప్ింకజ అదావనీ ఆసయిా స్ూికర్ ఛాింపియన షపి న్న 
2021 గ లుచుకున్ాిరు 

• భారతదశేాన్నక్ి చలిందని GM D. గుక్ేష్ న్ారేవ చలస్ ఓపనె 
2021 గ లచాడు 

• జాతీయ సాా యిలో 1500 మీటరె రేస్ులో హరతమలన క్ౌర్ 
బ్రైన్ క్ొతి రతక్ారుా  స్ృషిుించారు 

• ప్ింకజ అదావనీ తన 24 వ ప్రప్ించ టెటైిల్ ను దోహాలో 
గ లుచుకున్ాిడు

 

రక్షణ రింగ వారతలు 
 

భారతీయ ఆరీి జటుట  ZAPAD-2021 వినాోస్ాలలో 
పాలోు ననునాద ి

సెపెుింబ్ర్ 3-16 వరకు రష్ాోలోన్న న్నజీిలో న్నరవహ స్ుి ని 
బ్హుళ్ జాతి వాోయామిం ZAPAD 2021 లో భారత సెనైోిం 
పాలగొ ింటటింద.ి ZAPAD 2021 అన్ేద ిరషోన సాయుధ్ దళాల 
థియిేటర్ సాా యి వాోయామాలలో ఒకట ిమరతయు ప్రధానింగా 
ఉగీవాద క్ారోకలాపాలపెై ఇద ిదృషిు పడెుతయింది. యురేషయిా 
మరతయు దక్షణి ఆసయిా పరా ింతాల నుిండి డజనుకు పెైగా 
దేశాలు ఈ వాోయామ క్ారోకమీింలో పాలగొ ింటాయి. 
వాోయామిం గురిించి: 
• ఈ వాోయామిం ప్రణాళిక మరతయు అమలుకు గల 

క్ారణిం పాలగొ న్ే దేశాల మధ్ో సెైన్నక మరతయు 
వూోహాతమక స్ింబ్ింధాలను మ రుగుప్రచడిం ఈ లక్షోిం. 

• యాింతిరక, వెమైాన్నక మరతయు హ లబో్ ర్ి, తీవరవాద 
న్నరమధ్ిం, పో రాట కిండిషన్నింగ్ మరతయు క్ాలుపలతో స్హా 
సాింప్రదాయిక క్ారోకలాపాల యొకక అన్ని క్యణాలను 
కలగత ఉని కఠతనమ నై శక్షణా షడెూోల్ దావరా భారత 
దళాన్నక్ి శక్షణ ఇవవబ్డిింది. 

• మొతిిం మీద, 17 దశేాలు ZAPAD లో మింగమలయా, 
అరేమన్నయా, కజక్సిాి న, తజిక్సిాి న, క్ిరతొజ సాి న, సెరతెయా, 
రష్ాో, ఇిండయిా మరతయు బ్రలారస్ తో స్హా 
పాలగొ ింటటన్ాియి. 

• పాక్ిసాి న, చలైన్ా, వియతాిిం, మలేషియా, బ్ింగాె దశే్, 

మయన్ామర్, ఉజ ె క్ిసాి న మరతయు శీీలింక దేశాలు ఈ 
వాోయామాలలో ప్రతశీలకులుగా ఉన్ాియి. 

 

డ ఫ న్్ ఎకయ్ో 2021 ని నిరవహిించనునా గుజరాత్ రాష్టిేం 

తదుప్రత డఫిెన్ ఎక్స్ పో ను 2022 లో గుజరాత్ 
న్నరవహ స్ుి ింద.ి దనీ్నన్న ముఖోమింతిర విజయ్ రూపానీ 
ప్రకటిించారు. దీన్నక్ి స్ింబ్ింధిించ రక్షణ ఉతపతిి విభాగిం 
మరతయు గుజరాత్ ప్రభుతవిం మధ్ో అవగాహన ఒప్పిందిం 
కుదరితింది. ఈ దలైవవారతిక క్ారోకీమింలో స్ుమారు 100 దేశాలు 
పాలగొ ింటాయన్న భావిస్ుి న్ాిరు. 
డ ఫ న్్ ఎక్స్ పో  -2022 గురిించి: 
• డిఫెన్ ఎక్స్ పో  -2022 వచచే ఏడాది మారతచ 10 నుించ 

13 వరకు గాింధనీగర్ లో జరగనుింది. డఫిెన్ ఎక్స్ పో  
2022 యొకక లక్షోిం మేక్స ఇన ఇిండియా నుిండి 
ప్రప్ించాన్ని స్ృషిుించడిం. 
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• డిఫెన్ ఎక్స్ పో  -2022 భారతదేశాన్ని రక్షణ తయారీ 
క్ేిందరింగా మారచడింపె ైదృషిు సారతించింది. 

 

భారతదశేిం మరియు US గగనతలిం నుిండ  పోయోగిించే 
వెైమానిక వాహనిం కయస్ిం పాోజ క్సట ఒపపిందానిా 
కుద్ురుుకునాాయి. 
రక్షణ మింతిరతవ శాఖ, భారత ప్రభుతవిం మరతయు యుఎస్ 
డిపార్ు మ ింట్ ఆఫ్ డఫిెన్ డిపార్ు మ ింట్ ఎయిర్-లాించ 
మానవరహ త గగనతల ప్రయోగ వాహనిం (ALUAV) క్యస్ిం 
పరా జ క్సు అగతీమ ింట్ (PA) పె ై స్ింతకిం చేశాయి. ఈ ఒప్పిందిం 
జాయిింట్ వరతకింగ్ గూీప ఎయిర్ సిస్ుమ్్ ఇన డఫిెన్ 
టెక్ాిలజీ అిండ్ టేరడ్ ఇన్నషయిిేటవి్ (DTTI) క్ిింద స్ింతకిం 
చేయబ్డిింద.ి 
ALUAV క్ొరకు PA (పరా జ క్సు ఒప్పిందిం) అన్ేది ప్రతశోధ్న, 

అభివృదిి , ప్రీక్ష మరతయు మూలాోింకనిం (RDT & E) 

మ మోరాిండిం ఆఫ్ అగతమీ ింట్ లో భాగిం, ఇద ిరక్షణ మింతిరతవ 
శాఖ మరతయు US డఫిెన్ డపిార్ు మ ింట్ ఆఫ్ డఫిెన్ మధ్ో 
జనవరత 2006 లో స్ింతకిం చయేబ్డిింద ిమరతయు జనవరత 
2015 లో ప్ునరుదిరతించబ్డిింది. RDT & E లక్షోిం రక్షణ 
ప్రతకరాల స్హ-అభివృదిి  దావరా ర ిండు దేశాల మధ్ో రక్షణ 
సాింక్ేతిక స్హక్ారాన్ని బ్లోపలతిం చయేడిం. 
ఒపపింద్ిం గురిించి: 
• స్హక్ారిం క్ిింద, ర ిండు దశేాలు ALUAV పో ర టోటెపై ను 

అభివృదిి  చేయడాన్నక్ ి వోవసా్ల రూప్కలపన, అభివృదిి , 
ప్రదరశన, ప్రీక్ష మరతయు మూలాోింకనిం క్యస్ిం ప్న్న 
చేసాి యి. 

• DTTI స్హక్ార సాింక్తేికత మారతపడిన్న పో ర త్హ ించడాన్నక్ి 
న్నరింతర న్ాయకతవ దృషిున్న తీస్ుకురావడిం మరతయు 
భారత మరతయు US సెైన్నక దళాల క్యస్ిం భవిషోత్ 
సాింక్ేతికతల స్హ ఉతపతిి మరతయు స్హ-అభివృదిిక్ి 
అవక్ాశాలను స్ృషిుించడిం లక్షోింగా పెటటు కుింది. 

 

భారతదశేిం మరియు ఆస్ట ేలయా మధో నావికా వాోయామిం- 
‘AUSINDEX’ పాోరింభమయిింది. 
AUSINDEX యొకక 4 వ ఎడిషన, భారత న్ౌక్ాదళ్ిం 
మరతయు రాయల్ ఆసలు రలయన న్ావిక్ాదళ్ిం మధ్ో దలైవపాక్షిక 
న్ౌక్ాదళ్ వాోయామిం సెపెుింబ్ర్ 06, 2021 నుిండి 
పరా రింభమ ైింది, మరతయు ఇది సెపెుింబ్ర్ 10, 2021 వరకు 
క్ొనసాగుతయింద.ి ఇిండియన న్ేవీ టాస్క గూీప లో INS శవాలక్స 
మరతయు INS క్ాడ్ మాట్ ఉన్ాియి. AUSINDEX యొకక ఈ 
ఎడిషన లో న్ౌకలు, జలాింతరాొ ములు, హ లక్ాప్ురుె  మరతయు 
పాలగొ న్ే న్ౌక్ా దళాల లాింగ్ రేింజ మారతటెైమ్ పటెోర ల్ 
ఎయిర్ క్ాీ ఫ్ు మధ్ో స్ింక్ిెషు  ఉప్రతతలిం, ఉప్ ఉప్రతతలిం 
మరతయు గాలలో విన్ాోసాలు ప్రదరతశించడిం జరుగుతయింద.ి 
వాోయామిం గురిించి: 
2015 లో దలవైపాక్షిక IN-RAN స్ముదర వాోయామింగా 
పరా రింభిించబ్డిింది, AUSINDEX గా స్ింవత్రాల క్ాలింలో 
ప్రతణతి చలిందనిది మరతయు 2019 లో బ్ింగాళాఖాతింలో 
జరతగతన 3 వ ఎడిషన లో మొదటసిారతగా జలాింతరాొ మి వోతిరేక 
కస్రతయి లు జరతగాయి. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ఆసలు రలయా ప్రధాన మింతిర: సాకట్ మోరతస్న. 
• ఆసలు రలయా రాజధాన్న: క్ాన్ెెరాీ . 
• ఆసలు రలయా కర నీ్: ఆసలు రలయన డాలర్. 
 

భారతదశేపు మొటటమొద్టి స్ుద్ూర అణు క్ష పణి టాో కతింగ్ ననక 
INS ధృవ్ పాోరింభించబడ ింద ి

భారతదశేింలోన్న మొదటి అణు-క్షపి్ణ  టరా క్ిింగ్ న్ౌక, ఐఎనఎస్ 
ధ్ుర వ్, ఆింధ్రప్రదశే్ లోన్న విశాఖప్టిిం నుిండి 
పరా రింభిించబ్డిింద.ి 10,00 టనుిల ఉప్గీహ మరతయు 
బ్ాలసిుక్స క్షపి్ణ  టరా క్ిింగ్ న్ౌకను హ ిందుసాా న షపి యారా్ 
లమిటెడ్ DRDO మరతయు న్ేషనల్ టకె్ిికల్ రసీెర్చ 
ఆరొన్ెజైేషన (NTRO) స్హక్ారింతో న్నరతమించింది. 
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INS ధృవ్ గురిించి: 
ఐఎనఎస్ ధ్ృవ్ అణు క్షిప్ణులను స్ుదీరఘ శరణీ లో టరా క్స 
చేయగలదు, ఇద ి పాక్ిసాి న మరతయు చలనై్ా ప్రయోగతించన 
బ్ాలసిుక్స క్షిప్ణులపెై ముిందస్ుి  హ చచరతకలను అిందిించడాన్నక్ి 
ఉప్యోగప్డుతయింది. 
అటటవింటి న్ౌకలను కలగత ఉని మరతయు న్నరవహ ించ ేఫరా న్, 

యుఎస్, యుక్ , రష్ాో మరతయు చలైన్ా దేశాల స్రస్న 
భారతదశేిం ఇప్ుపడు చేరతింది. 
 

ఇిండ యా -ఆఫిోకా డ ఫ న్్ డ ైలాగ్ పతోి Def Expoలో 
ద ైవవారిికింగా జరుగుతుింద ి

ఇిండియా-ఆఫిరక్ా డిఫెన్ డలైలాగ్ ను ఒక న్నతో క్ారోకమీింగా , 
దలైవవారతిక డలఫ్ ఎక్స్ పో  మిలటర ీఎగతీబిషన లో న్నరవహ ించడాన్నక్ి 
భారత ప్రభుతవిం ప్రతిపాదిించింది. మొదట ిఇిండియా-ఆఫిరక్ా 
డిఫెన్ మిన్నస్ుర్్ క్ాన్ేలవే్ (IADMC) ఫిబ్రవరత 2020 లో 
లక్యిలో డలఫ్ ఎక్స్ పో లో జరతగతింది. 
దీన్నన్న అనుస్రతించ, ర ిండవ భారతదేశిం - ఆఫిరక్ా రక్షణ 
క్ారోకీమిం మారతచ 2022 లో గుజరాత్ లోన్న గాింధనీగర్ లో 
జరగబ్ో తయని డలఫ్ ఎక్స్ పో లో జరుగుతయింది. 2 వ భారతదేశిం 
ఆఫిరక్ా రక్షణ క్ారోకీమిం యొకక న్పే్ధ్ోిం 'ఇిండ యా - ఆఫిోకా: 
ద్తతత వూోహిం రక్షణ మరియు భద్ోతా స్హకారానిా 
స్మనవయిం చేయడిం మరియు బలోప్తిం చేయడిం. 
DefExpo స ైనిక పదో్రిన గురిించి: 
• నూోఢిలె్టలోన్న మన్ోహర్ పారతకర్ ఇన్నసిుటరోట్ ఫర్ డఫిెన్ 

స్ుడీస్ అిండ్ అనలజ స్, ఇిండయిా ఆఫిరక్ా డఫిెన్ డలైలాగ్ 
యొకక న్ాల డీ్ పారుిర్ గా ర ిండు దశేాల మధ్ో మ రుగ నై 
రక్షణ స్హక్ారిం క్యస్ిం అవస్రమ ైన స్హాయాన్ని 
అిందిించడింలో స్హాయిం చేస్ుి ింద.ి 

• రాబ్ో యిే భారతదేశిం - ఆఫిరక్ా రక్షణ క్ారోకీమింలో రక్షయ 
మింతిర రాజ న్ాథ్ సిింగ్ ఆఫిరకన దేశాల రక్షణ మింతయర లకు 
ఆతిథ్ోిం ఇసాి రు. 

• భారతదశేిం ఆఫిరక్ా రక్షణ స్ింభాషణను కీమబ్దీికరతించడిం 
అన్ేది ఆఫిరకన దేశాలు & భారతదేశిం మధ్ో ఉని 
భాగసావమాోన్ని మరతింత బ్లోపలతిం చయేడాన్నక్ి 
మరతయు సామరాి ాన్ని పెింపొ ిందిించడిం, శక్షణ, సెైబ్ర్ 
భదరత, స్ముదర భదరత మరతయు తీవరవాద న్నరమధ్ిం వింటి 
అింశాలతో స్హా ప్రస్పర స్ింబ్ింధాల క్యస్ిం క్ొతి 
పరా ింతాలను అన్ేవషిించడాన్నక్ి స్హాయప్డుతయింది. 

 

NCC ని స్మీక్ష ించడానికత రక్షణ మింతిోతవ శాఖ ఉనాత స్ాా యి 
నిపుణుల కమిటీని ఏరాపటు చసేిింద ి

 
న్ేషనల్ క్ాోడలట్ క్ార్ప్ (NCC) యొకక స్మగ ీస్మీక్ష క్యస్ిం 
రక్షణ మింతిరతవ శాఖ ఉనిత సాా యి న్నప్ుణుల కమిటీన్న 
ఏరాపటట చేసిింది. మాజీ పారెమ ింటట స్భుోడు (ఎింపి) 
బ్రైజయింత్ పాిండా ఈ కమిటీక్ి చలైర్ ప్ర్న గా ఉింటారు. 15 
మింది స్భుోల కమిటీలో క్ికీ్ టర్ ఎింఎస్ ధోన్న మరతయు 
మహ ిందరా  గూీప ఛలైరమన ఆనింద్ మహ ిందరా  స్భుోలుగా 
ఉింటారు. 
కమిటీ రిఫర న్్ నిబింధనలు: 
• ఎన సిసి క్ాోడలట్ లు దశే న్నరామణాన్నక్ి మరతింత 

స్మరావింతింగా దోహదప్డలేా సాధకి్ారత సాధిించడాన్నక్ి 
చరోలను స్ూచించడిం. 

• స్ింసా్ అభివృదిి  క్యస్ిం NCC ప్ూరవ విదాోరుా ల స్హక్ారిం 
క్యస్ిం మారాొ లను ప్రతిపాదిించడిం, 

• ఎన సిసిన్న పాఠాోింశాలలో చేరచడాన్నక్ ి అింతరాీ తీయ 
యువ స్ింసా్ల ఉతిమ ప్దితయలను సఫిారు్ చయేిండి. 
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NCC గురిించి: 
ఎన సిస ిఅన్దేి అతిపెదద కీమబ్దదమ ైన స్ింసా్, ఇది యువతలో 
వోక్ిితవిం, కీమశక్షణ, లౌక్కి దృకపథాన్ని అభివృదిి  చయేడిం 
లక్షోింగా పటెటు కుింద.ి ఇద ి అన్ని రింగాలలో న్ాయకతవ 
లక్షణాలతో వోవసవాకృత, శక్షణ పొ ిందని మరతయు పలరరపేిత 
యువకుల స్మూహాన్ని స్ృషిుించడమే లక్షోింగా ఏరాపటట 
చేయబ్డినది. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• NCC సాా పిించబ్డిింది: 16 ఏపిరల్ 1948; 

• NCC ప్రధాన క్ారాోలయిం: నూోఢిలె్ట. 
 

ఇిండో -నేపాల్ స్ింయుకత స ైనిక వాోయామిం స్ూరో కతరణ్-XV 

పిథోరఘర్ లో పాోరింభిం కానుింద ి

ఇిండో  – న్ేపాల్ స్ింయుకి సెైన్నక శక్షణా వాోయామిం 15 వ 
ఎడ ష్న్ "స్ూరో కతరణ్" సెపెుింబ్ర్ 20, 2021 నుిండి 
ఉతిరాఖిండ్ లోన్న పితోరాఘర్ లో జరగనుింది. వాోయామిం 
స్ూరో క్రిణ్ యొకక మునుప్టి ఎడషిన 2019 లో న్ేపాల్ లో 
జరతగతింది. క్యవిడ్ -19 మహమామరత క్ారణింగా 2020 లో 
వాోయామిం న్నలపవిేయబ్డిింది. 
వాోయామిం స్మయింలో: 
• భారత సెైనోిం మరతయు న్ేపాల్ట సెైనోిం వివిధ్ తిరుగుబ్ాటట 

క్ారోకలాపాల అనుభవాలను ప్ించుకుింటాయి మరతయు 
ప్రవత భూభాగింలో ప్రతి-తిరుగుబ్ాటట వాతావరణింలో 
ప్న్నచసేల ప్రస్పర ఆయుధాలు, ప్రతకరాలు, వూోహాలు, 
సాింక్ేతికతలు మరతయు విధాన్ాలతో తమను తాము 
ప్రతచయిం చేస్ుకుింటాయి. 

• ఉమమడి సెైన్నక శక్షణ దలైవపాక్షకి స్ింబ్ింధాలను 
మ రుగుప్రచడింలో స్హాయప్డుతయింది మరతయు ర ిండు 
దేశాల మధ్ో సాింప్రదాయ సలిహాన్ని మరతింత బ్లోపలతిం 
చేస్ుి ింది. 

భారత & ఇిండోనేషియా నావికాద్ళిం ‘స్ముద్ో శకతత’ 3 వ 
ఎడ ష్న్ లో పాల్ు ింటాయి 

దలైవపాక్షిక వాోయామిం యొకక 3 వ ఎడషిన 'స్ముదర శక్ిి' 
సెపెుింబ్ర్ 20 నుిండి సెపెుింబ్ర్ 22 వరకు న్నరవహ ించనున్ాిరు. 
భారత న్ావిక్ాదళ్ ఓడలు శవాలక్స మరతయు కడామట్ ఇప్పటిక్ ే
ఇిండోన్ేషియాలోన్న జక్ారాి కు చరేుకున్ాియి, ఇది భారత్ 
మరతయు దలైవపాక్షిక స్ింబ్ింధాలను మ రుగుప్రచడాన్నక్ి 
ఉదేదశించన ఒక రకమ నై వాోయామిం. ఇిండోన్ేషయిా. ర ిండు 
న్ావిక్ాదళాల మధ్ో స్ముదర క్ారోకలాపాలలో ప్రస్పర 
అవగాహన మరతయు ప్రస్పర సామరాా ాన్ని 
పెింపొ ిందిించడాన్నక్ ి భారత న్ౌక్ాదళ్ిం ఇిండోన్ేషయిా 
న్ావిక్ాదళ్ింతో స్ముదర శక్ిిలో పాలగొ ింటటింది. 
వాోయామిం గురిించి: 
• ఇిండోన్ేషియా సెనైోిం కూడా ఇిందులో పాలగొ ింటటింది, 

ఉతిమ ప్దితయలను ప్ించుక్యవడాన్నక్ి మరతయు స్ముదర 
భదరతా క్ారోకలాపాల గురతించ సాధారణ అవగాహనను 
పెింపొ ిందిించడాన్నక్ ితగతన వేదకిను అిందిస్ుి ింద.ి 

• భారతదశే యాక్సు ఈస్ు పాలసవన్న అనుస్రతించ, వాోయామిం 
'స్ముదర శక్ిి' 2018 లో దలైవపాక్షిక IN-IDN 

వాోయామింగా రూపొ ిందిించబ్డిింద.ి 
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ముఖోమ ైన తేదీలు 
 

అింతరాా తీయ అక్షరాస్ోత దనిోత్విం : 08 స ప టింబర్  

అింతరాీ తీయ అక్షరాస్ోత దిన్ోత్విం ప్రతి స్ింవత్రిం 
సెపెుింబ్ర్ 8 న ప్రప్ించవాోపి్ింగా జరుప్ుకుింటారు. ఈ రమజు 
వోకుి లు, స్ింఘాలు మరతయు స్మాజాలకు అక్షరాస్ోత 
యొకక పరా ముఖోత మరతయు స్మాజాల ప్టె అక్షరాస్ోతకు 
స్ింబ్ింధిించ మరతింత ఆవశోకత పె ై అవగాహన కలపించింది. 
55 వ అింతరాీ తీయ అక్షరాస్ోత దిన్ోత్విం యొకక న్పే్ధ్ోిం 
"మానవ-క్ేిందీరకృత ప్ునరుదిరణ క్యస్ిం అక్షరాస్ోత: డజిిటల్ 
విభజనను తగతొించడిం."(Literacy for a human-

centred recovery: Narrowing the digital 

divide)" 
అింతరాా తీయ అక్షరాస్ోత దనిోత్విం చరితో: 
సెపెుింబ్ర్ 8 వ తదేీన్న యున్ెసో క అింతరాీ తీయ అక్షరాస్ోత 
దినింగా ప్రకటిించింది, వోకుి లు, స్ింఘాలు మరతయు 
స్మాజాలకు అక్షరాస్ోత యొకక పరా ముఖోతను మరతయు 
మరతింత అక్షరాస్ోత కలగతన స్మాజాల ఏరాపటటక్  ైచయేాల్న 

తీవర ప్రయతాిల అవస్రాన్ని అింతరాీ తీయ స్మాజాన్నక్ి గురుి  
చేసిింద.ి దీన్నన్న 1967 లో మొదటిసారతగా జరుప్ుకున్ాిరు. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• యున్ెసో క ప్రధాన క్ారాోలయిం: పారతస్, ఫరా న్. 
• యున్ెసో క అధపి్తి: ఆడీర అజౌలే. 
• యున్ెసో క సాా పిించబ్డిింది: 16 నవింబ్ర్ 1945. 

 

ఫుడ పాోస సిింగ్ వీక్స: స ప టింబర్ 06 నుిండ  12, 2021 వరకు 

భారతదశేాన్నక్ ి75 స్ింవత్రాల సావతింత ర్ జాా ప్క్ారాిం, భారత 
ప్రభుతవిం 'ఆజాది క్ా అమృత్ మహమ త్విం' 

జరుప్ుకుింటటింది. వేడుకలో భాగింగా, ఆహార పరా ససెిింగ్ 
ప్రతశమీల మింతిరతవ శాఖ 2021 సెపెుింబ్ర్ 6 నుిండ ి12 వరకు 
'ఆహార పరా ససెిింగ్ వీక్స' పాటసిోి ింది. ఇది, మింతిరతవ శాఖ వివిధ్ 
క్ారోకీమాలను న్నరవహ సోి ింద.ి 

అన్ని బ్ాోింక్ిింగ్, SSC, భీమా & ఇతర ప్రీక్షల క్యస్ిం పెైమై్ టెస్ు 
సిరీస్ ను క్ొనుగమలు చయేిండ ి

మింతిరతవ శాఖ ‘ఫుడ్ పరా సెసిింగ్ వీక్స’, 6 సెపెుింబ్ర్ 2021, 

సో షల్ మీడయిా పాె ట్ ఫామ్ లలో అధిక్ారతక వీడియో దావరా 
పరా రింభిించింద.ి పవఎిం ఫారమల ైజేషన ఆఫ్ మ ైక్యీ ఫుడ్ పరా ససెిింగ్ 
ఎింటర్ పెైైజ స్ (PMFME) ప్థ్కిం లబిిదారున్న విజయ గాథ్, 

శీీమతి. రాధిక్ా క్ామత్ 'ఆతమన్నరభర్ ఎింటర్ పెైైజ స్' సిరసీ్ లో 
మింతిరతవ శాఖ వబె సెటై్ లో కూడా ప్రచురతించబ్డిింది. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• క్ేిందర ఆహార పరా ససెిింగ్ ప్రతశీమల మింతిర: ప్శుప్తి 

కుమార్ ప్రాస్. 
• ఫుడ్ పరా సెసిింగ్ ప్రతశీమల స్హాయ మింతిర: ప్రహెాద్ సిింగ్ 

ప్టేల్. 

 

పోపించ కొబబరి దినోత్విం 

ప్రప్ించ క్ొబ్ెరత దని్ోత్విం 2009 నుిండి ప్రతి స్ింవత్రిం 
సెపెుింబ్ర్ 02 న జరుప్ుకుింటారు. ఈ ఉషామిండల పరా ింత 
ఫలాన్ని పో ర త్హ ించడిం మరతయు దాన్న ఆరమగో ప్రయోజన్ాల 
గురతించ అవగాహన కలపించడిం క్యస్ిం దనీ్నన్న 
జరుప్ుకుింటారు. 2021 ప్రప్ించ క్ొబ్ెరత దిన్ోత్విం యొకక 
న్ేప్ధ్ోిం 'స్ురక్షతిమ నై స్మిమళిత సిాతిసాా ప్క మరతయు స్ుసిార 
క్ొబ్ెరత స్మాజాన్ని క్యవిడ్ -19 మహమామరత ఎదురతించ 
అింతకు మిించ న్నరతమించడిం'. క్ొబ్ెరత ప్రతశీమ యొకక అన్ని 
క్ారోకలాపాలను పో ర త్హ ించడిం, స్మనవయిం చయేడిం 
మరతయు స్మనవయిం చేయడిం లక్షోింగా ఉని ఆసయిన 
ప్సిఫకి్స క్ొబ్ెరత స్ింఘిం (APCC) ఏరాపటటను కూడా WCD 

గురుి  చసే్ుి ింది. 
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జాతీయ ఉపాధాోయుల దినోత్విం : 5 స ప టింబర్  

సెపెుింబ్ర్ 5 భారతదేశ వాోపి్ింగా ఉపాధాోయ దిన్ోత్వింగా 
జరుప్ుకుింటారు. మన దశే మాజీ రాషు రప్తి డాకుర్ స్రేవప్లె 
రాధాకృషాన జనమదని్ాన్ని ప్ురస్కరతించుకున్న ఈ రమజును 
ఉపాధాోయ దిన్ోత్వింగా జరుప్ుకుింటారు. అతను 
తతవవేతి, ప్ిండితయడు మరతయు భారతరతి అవారుా  గహీ త. 
అతను భారతదశేాన్నక్ి ర ిండవ రాషు రప్తి (1962 నుిండి 1967) 

మరతయు భారతదశే మొదటి ఉప్రాషు రప్తి (1952-1962). 

విదాో మింతిరతవ శాఖ ప్రతి స్ింవత్రిం ఈ స్ిందరభింగా 
జాతీయ ఉపాధాోయ అవారుా లను అిందజేస్ుి ింద.ి 2021 లో, 
రాషు రప్తి శీీ రామ్ న్ాథ్ క్యవిింద్ దేశవాోపి్ింగా 44 మింది 
ఉపాధాోయులకు జాతీయ అవారుా లను ప్రదానిం చసేాి రు. 
ఆనాటి చరితో: 
• 1962 లో, డాకుర్ రాధాకృషాన స్వతింతర భారతదేశాన్నక్ి 

ర ిండవ రాషు రప్తి అయాోరు. ఈ రమజును జరుప్ుక్యవడాన్నక్ి 
ప్రధాన పరా ముఖోత ఏమిటింటే, డాకుర్ రాధాకృషాన 
విదాోరుా లు అతన్న ప్ుటిునరమజును ప్రతేోక రమజుగా 
జరుప్ుకున్ేిందుకు అతన్నన్న స్ింప్రదిించారు. 

• అతను వారత గురువు క్ాకపో యిన్ా విదాోరుా లు ఇచేచ 
గౌరవిం చూసి అతను ఆశచరోపో యాడు మరతయు 
స్ింతోషిించాడు. 

 

అింతరాా తీయ స్వా దినోత్విం : 5 స ప టింబర్  

అింతరాీ తీయ సలవా దని్ోత్విం ఏటా సపెెుింబ్ర్ 05 న 
జరుప్ుకుింటారు. 2012 లో ఐకోరాజోస్మితి జనరల్ అసెింబె్ల 
దీన్నన్న ప్రకటిించింది. ఎలెప్ుపడూ ధారతమక క్ారోకీమాలలో 
న్నమగిమ ై ఉని మదర్ థలరతసా్ వరిింతిన్న ప్ురస్కరతించుకున్న 
సెపెుింబ్ర్ 5 న్న ఎించుకున్ాిరు. మదర్ థలరతసా్ 1979 లో 
న్ోబ్రల్ శాింతి బ్హుమతిన్న "పలదరతకిం మరతయు బ్ాధ్లను 
అధిగమిించడాన్నక్ ి పో రాటింలో చేప్టిున ప్న్నక్ి, ఇది శాింతిక్ి 
ముప్ుపగా ఉింది" గాను పొ ిందారు. 

రోజు పాోముఖోత: 
అింతరాీ తీయ సలవా దిన్ోత్విం యొకక ప్రధాన ఉదేదశోిం, 

సాా న్నక, జాతీయ, పరా ింతీయ మరతయు అింతరాీ తీయ సాా యిలో 
వారత స్వింత ప్రయోజన్ాల క్యస్ిం ప్రప్ించవాోపి్ింగా వోకుి లు, 
స్వచాింద, దాతృతవ మరతయు స్వచాింద స్ింసా్లలో 
అవగాహన పెించడిం మరతయు స్వచాింద స్ింబ్ింధిత 
క్ారోకలాపాల క్యస్ిం ఒక స్మగ ీవేదకిను అిందిించడిం. 
 

స ప టింబర్ 14 న హిిందీ దవిస్ జరుపుకుింటారు 

భారతదశే అధకి్ారతక భాషగా హ ిందీ ప్రజాదరణను 
గురతిించడాన్నక్ి ప్రతి స్ింవత్రిం సెపెుింబ్ర్ 14 న హ ిందీ దవిస్ 
లేదా హ ింద ీ దని్ోత్విం జరుప్ుకుింటారు. భారత 
రాజాోింగింలోన్న ఆరతుకల్ 343 ప్రక్ారిం ఈ భాషను 
సవవకరతించారు. 1953 సపెెుింబ్ర్ 14 న మొదటి హ ిందీ 
దిన్ోత్వాన్ని జరుప్ుకున్ాిరు. 
హిిందీ దివాస్ చరితో: 
• ప్ిండిట్ జవహర్ లాల్ న్ెహూూ  ఈ రమజును దశేింలో హ ిందీ 

దివస్ గా జరుప్ుక్యవాలన్న ప్రకటిించారు. 
• భారతదశేింలో 22 షెడూోలా్ భాషలు ఉన్ాియి, వీటిలో 

ర ిండు అధిక్ారతకింగా క్ేిందరప్రభుతవ 

సాా యిలోఉప్యోగతించబ్డుతయని భాషలు హ ిందీ 
మరతయు ఇింగీెష్. 

• ప్రప్ించింలో అతోధికింగా మాటాె డే న్ాలుగవ భాష హ ింద.ీ 
• హ ిందీ దవిస్ సెపెుింబ్ర్ 14 న జరుప్ుకుింటారు, 

ఎిందుకింటే, 1949 లో ఈ రమజున, భారత రాజాోింగ ప్రతషత్ 

దేవన్ాగరత లపిలో వరా సిన హ ిందీన్న భారత రతప్బెిక్స యొకక 

అధిక్ారతక భాషగా సవవకరతించింది. 
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పోపించ పోధమ చికతతా్ దినోత్విం : 13 స ప టింబర్  

ప్రప్ించ ప్రథ్మ చక్ిత్ దిన్ోత్విం ప్రతి స్ింవత్రిం సపెెుింబ్ర్ 
ర ిండవ శన్నవారిం జరుప్ుకుింటారు. 2021 లో ఈ దని్ోత్విం 
సెపెుింబ్ర్ 11, 2021 న జరుప్ుకున్ాిరు. ప్రథ్మ చక్ిత్ 
శక్షణ యొకక పరా ముఖోతను పో ర త్హ ించడిం మరతయు 
స్ింక్షోభింలో ఎకుకవ మింది పరా ణాలను క్ాపాడటాన్నక్ి దాన్న 
పరా ప్ోతను పెించడిం లక్షోింగా ఈ వారతిక ప్రచారిం నడిచింది. 
ఒక వోక్ిి చని లేదా తీవరమ ైన గాయిం లేదా అన్ారమగోింతో 
బ్ాధ్ప్డుతయనిప్ుపడు, రమగతక్ి అిందిించ ే మొదటి మరతయు 
తక్షణ స్హాయాన్ని 'ప్రథ్మ చక్తి్' అింటారు. 
ఇింటరేి షనల్ ఫడెరషేన ఆఫ్ ర డ్ క్ాీ స్ మరతయు ర డ్ క్ సీెింట్ 
సొ సెైటసీ్ (IFRC) ప్రక్ారిం, 2021 ప్రప్ించ ప్రథ్మ చక్ిత్ 
దిన్ోత్విం యొకక న్పే్ధ్ోిం 'పథోమ చికతత్ మరియు 
రహదారి భద్ోత'. 

పోపించ పోథమ చికతత్ దినోత్విం: చరితో 

2000 లో, ప్రప్ించ ప్రథ్మ చక్ిత్ దని్ోత్విం IFRC చే 
సాా పిించబ్డిింద ిమరతయు 100 స్ింవత్రాలకు పెైగా, ఈ స్ింసా్ 
ప్రజలకు ప్రథ్మ చక్ిత్ సలవలను అిందిసోి ింది. ఈ న్ాట ిచరతతర 
1859 న్ాటిది, యువ వాోపారవతిే హ నీర డున్ాింట్ సో లరరన్ో 
యుదిింలో మారణక్ాిండను చూశాడు. 
 

ద్క్ష ణ-ద్క్ష ణ స్హకారిం కయస్ిం ఐకోరాజోస్మితి దినోత్విం: 
12 స ప టింబర్ 

ప్రతి స్ింవత్రిం సపెెుింబ్ర్ 12 న అింతరాీ తీయింగా దక్షిణ-
దక్షిణ స్హక్ార దిన్ోత్విం జరుప్ుకుింటారు. దక్షణిాది 
పరా ింతాలు మరతయు దేశాల దావరా ఇటవీల స్ింవత్రాలలో 
చేసిన ఆరతాక, సామాజిక మరతయు రాజక్రయ ప్రతణామాలను 
ఈ రమజు గురతిస్ుి ింది. అభివృదిి  చలిందుతయని దేశాల మధ్ో 
సాింక్ేతిక స్హక్ారింపెై ప్న్న చయేడాన్నక్ి UN చసేిన 
ప్రయతాిలను కూడా ఇది హ లై ైట్ చేస్ుి ింద.ి 

ద్క్ష ణ-ద్క్ష ణ స్హకారిం కయస్ిం అింతరాా తీయ దినోత్విం 
నేపథోిం: 
1949 లో ఎకన్ామిక్స అిండ్ సో షల్ క్ౌన్న్ల్ దావరా యుఎన 
టెక్ిికల్ ఎయిడ్ పో ర గాీ ిం ఏరాపటట మరతయు 1969 లో 
యున్ెైటడె్ న్ేషన్ డలవలప మ ింట్ పో ర గాీ మ్ (యుఎన డిపి) 
ఏరాపటటతో దక్షణి-దక్షిణ స్హక్ారిం యొకక చరతతర 
పరా రింభమవుతయింది. 1978 లో, స్మావేశిం TCDC లో గమె బ్ల్ 
సౌత్ అభివృదిి  చలిందుతయని దేశాల మధ్ో సాింక్ేతిక 
స్హక్ారాన్ని పో ర త్హ ించడాన్నక్ి మరతయు అమలు 
చేయడాన్నక్ ిబ్ూోనస్ ఎయిర్్ పాె న ఆఫ్ యాక్షన (BAPA) 

ను సవవకరతించింద.ి దక్షిణ-దక్షణి స్హక్ారాన్నక్ి ఇది ప్రధాన 
మూలాలలో ఇది ఒకటి. 
 

నేష్నల్ ఇింజనీర్్ డే: 15 స ప టింబర్ 

భారతదశేింలో, ఇింజనీరె దిన్ోత్విం ప్రతి స్ింవత్రిం సపెెుింబ్ర్ 
15 న జరుప్ుకుింటారు. దేశాభివృదిిలో ఇింజనీరె 
స్హక్ారాన్ని గురతిించడాన్నక్ ిఈ దని్ోత్విం జరుప్ుకుింటారు. 
ఈ రమజు భారతదశే ఇింజనీరతింగ్ మారొదరశకుడు స్ర్ 
మోక్షగుిండిం విశరవశవరయో (స్ర్ ఎింవి అన్న ప్రసిదిి ) 
జనమదనిిం. 1955 లో భారతదేశ న్నరామణాన్నక్ి ఆయన చసేిన 
విశరష కృషకి్ి అతన్నక్ి ‘భారతరతి’ లభిించింది. అతన్నక్ి బిరటిష్ 
న్ెైట్ హుడ్ న్న కూడా ప్రదానిం మరతయు 1912 నుిండి 1918 
వరకు మ సై్ూర్ దవిాన గా ప్న్నచశేాడు. 
ఇింజనీర్్ డే: చరితో 

1968 లో, భారత ప్రభుతవిం స్ర్ ఎిం విశరవశవరయో జయింతిన్న 
ఇింజనీర్్ డేగా ప్రకటిించింది. స్ర్ ఎింవీన్న "ఆధ్ున్నక మ సై్ూర్ 
పితామహుడు" గా ప్రతగణ సాి రు. అప్పట ి నుిండి, ఆధ్ున్నక 
మరతయు అభివృదిి  చలిందిన భారతదశేాన్ని న్నరతమించడాన్నక్ి 
దోహదిం చేసని మరతయు ఇప్పటకి్ర చసే్ుి ని ఇింజనీరెిందరతనీ 
గౌరవిించడాన్నక్ ి మరతయు గురతిించడాన్నక్ ి ఈ రమజు 
జరుప్ుకుింటారు. 
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అింతరాా తీయ పోజాస్ావమో దినోత్విం: 15 స ప టింబర్ 

అింతరాీ తీయింగా ప్రజాసావమో దని్ోత్విం ప్రతి స్ింవత్రిం 
సెపెుింబ్ర్ 15 న ప్రప్ించవాోపి్ింగా జరుప్ుకుింటారు. 
ప్రజాసావమో స్ూతరా లను పో ర త్హ ించడిం మరతయు 
స్మరతాించడిం మరతయు ప్రప్ించింలోన్న ప్రజాసావమో సిాతిన్న 
స్మీక్షిించడాన్నక్ ిఅవక్ాశిం కలపించడిం క్యస్ిం ఇది 2007 లో 
UN జనరల్ అసెింబె్ల ఆమోదిించన తీరామనిం దావరా 
సాా పిించబ్డిింది, 
2021 అింతరాీ తీయ ప్రజాసావమో దని్ోత్విం యొకక న్పే్ధ్ోిం 

"భవిష్ోత్ స్ింక్షోభాల నేపథోింలో పజోాస్ావమో సిాతిస్ాా పకతను 
బలోప్తిం చేయడిం". 
ఆనాటి చరితో: 
ప్రజాసావమోిం యొకక ప్రచారిం మరతయు ఏక్రకరణకు 
అింక్ితమ నై జాతీయ క్ారోకీమాలను బ్లోపలతిం చయేడాన్నక్ి 
2007 లో ఒక తీరామనిం దావరా UN జనరల్ అసెింబె్ల ఈ 
దిన్ోత్వాన్ని ప్రకటిించింది. 2008 లో మొటుమొదటిసారతగా 
ఈ రమజును పాటిించారు. ప్రజాసావమోిం ఒక లక్షోిం వల  ఒక 
ప్రక్ిీయ, మరతయు అింతరాీ తీయ స్మాజిం, జాతీయ పాలక 
స్ింసా్లు, పౌర స్మాజిం మరతయు వోకుి ల ప్ూరతి భాగసావమోిం 
మరతయు మదదతయతో మాతరమ ేప్రజాసావమోిం యొకక ఆదరశిం 
ప్రతిఒకకరూ, ప్రతిచమటా ఆనిందిించేలా చయేగలము 
 

అింతరాా తీయ ర డ పాిండా డే 2021 

 
 

ర డ్ పాిండా ప్రతరక్షణ స్మస్ోలపె ై ప్రజలకు అవగాహన 
మరతయు మదదతయ పెించడాన్నక్ి ప్రతి స్ింవత్రిం సపెెుింబ్ర్ 

మూడో  శన్నవారిం అింతరాీ తీయ ర డ్ పాిండా దని్ోత్విం 
(IRPD) జరుప్ుకుింటారు. 2021 లో, IRPD 18 సపెెుింబ్ర్ 
2021 న గమన్నించజడిం జరతగతింద.ి 2010 లో ర డ్ పాిండా 
న్ెట్ వర్క దావరా ఈ రమజు పరా రింభిించబ్డిింద.ి మొదటి 
అింతరాీ తీయ ర డ్ పాిండా దని్ోత్విం 18 సెపెుింబ్ర్ 2010 న 
జరుప్ుకున్ాిరు. 
ఎరీ పాిండాల గురిించి: 
ఎరీ పాిండాలలో ర ిండు విభిని జాతయలు ఉన్ాియి ఐలరస్ 
ఫుల ీ న్ సాధారణింగా హ మాలయన ర డ్ పాిండా అన్న 
పిలుసాి రు మరతయు ఐలరస్ ఫుల ీ న్ స్ుయాన్న సాధారణింగా 
చలైనీస్ ర డ్ పాిండా అన్న పిలుసాి రు, ఇవి ఎకుకవగా తూరుప 
హ మాలయ పరా ింతింలో మరతయు న్ెైరుతి చలైన్ాలో కన్నపిసాి యి. 
జనుోప్రింగా ఎర ీ పాిండాలు క్ారతి వోరా వరాొ న్నక్ ి చలిందనివి, 

క్ానీ ఎకుకవగా వదెురు ర మమలు, ప్ుటుగ్డుగులు 
మొదల ైనవి తిింటాయి మరతయు ప్క్షులు, గుడుె  మరతయు 
క్రటక్ాలను కూడా తిింటాయి. ఈ ఎర ీ పాిండాల స్గటట 
జీవితక్ాలిం 23 స్ింవత్రాలు మరతయు ఆడ పాిండాలు 12 

స్ింవత్రాల తరావత స్ింతాన్ోతపతిిన్న న్నలపివసేాి యి. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• ర డ్ పాిండా న్టె్ వర్క వోవసాా ప్కుడు: బిరయాన 

విలయమ్్. 
• ర డ్ పాిండా న్ెట్ వర్క ప్రధాన క్ారాోలయిం: యూజీన, 

ఒర గాన.  
 

అింతరాా తీయ స్మాన వేతన దినిం: 18 స ప టింబర్ 

అింతరాీ తీయ స్మాన వేతన దిన్ోత్విం సెపెుింబ్ర్ 18 న 
జరుప్ుకుింటారు. రమజు పరా రింభ ఎడషిన 2020 స్ింవత్రింలో 
గమన్నించబ్డిింది. ఈ రమజు స్మాన విలువ కలగతన ప్న్నక్ ి
స్మాన వేతనిం సాధిించడిం మరతయు మహ ళ్లు మరతయు 
బ్ాలకలపె ైవివక్షతో స్హా అన్ని రక్ాల వివక్షలకు వోతిరేకింగా 
గమడలను విచానిిం చేయడిం లక్షోింగా పెటటు కుింది. 
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ఆనాటి చరితో: 
ఈకవల్ పల ఇింటరేిషనల్ కూటమి (ఇపిఐసి) ప్రవేశపటెిున 
సెపెుింబ్ర్ 15 ను 2019 నవింబ్ర్ 15 న అింతరాీ తీయ స్మాన 
వేతన దనిింగా పాటిించాలన్న యుఎన జనరల్ అసెింబె్ల 
తీరామనిం చసేిింది. ఈ తీరామన్ాన్ని మొతిిం 105 స్భో దేశాలు 
స్హ-సాపన్ర్ చశేాయి. అలాగ ే క్ారతమకుల మరతయు 
యజమానుల స్ింసా్లు మరతయు వాోపారాల స్హక్ారాన్ని 
గురతిించ, స్మాన వతేనిం సాధిించడాన్నక్ి EPIC యొకక ప్న్న 
మరతయు స్హక్ారాన్ని కూడా తీరామనిం గురతిించింద ి

 

పోపించ అలాీమర్్ దినోత్విం : 21 స ప టింబర్  

 
ప్రప్ించ అలీ్టమర్్ దిన్ోత్విం ప్రతి స్ింవత్రిం సపెెుింబ్ర్ 21 
న ప్రప్ించవాోపి్ింగా జరుప్ుకుింటారు. అలీ్టమర్్ వాోధి 
మరతయు స్ింబ్ింధతి చతివెైకలోిం చుటరు  ఉిండే కళ్ింకిం 
గురతించ అవగాహన పెించడిం ఈ రమజు లక్షోిం. మా 10 వ 
వారతిక్యత్వాన్ని ప్ురస్కరతించుకున్న 21 సపెెుింబ్ర్ 1994 న 
ఎడిన బ్రొ్ లో ADI వారతిక స్దస్ు్ పరా రింభింలో ప్రప్ించ 
అలీ్టమర్్ దని్ోత్విం పరా రింభిించబ్డిింద.ి 
 

 

ప్రప్ించ అలీ్టమర్్ దిన్ోత్విం 2021 న్పే్ధ్ోిం “Know 

Dementia, Know Alzheimer’s”. 
అలాీమర్్ వాోధి గురిించి: 
అలీ్టమర్్ అన్దేి ప్రగతిశీల వాోధి, ఇకకడ అన్కే స్ింవత్రాల 
పాటట చతివెైకలోిం లక్షణాలు కీమింగా తీవరమవుతాయి. దాన్న 
పరా రింభ దశలో, జాా ప్కశక్ిి క్యలోపవడిం తేలకగా ఉింటటింది, క్ానీ 
చవరత దశలో ఉని అలీ్టమర్్ తో, వోకుి లు స్ింభాషణను 
క్ొనసాగతించ ే సామరాా ాన్ని క్యలోపతారు మరతయు వారత 
వాతావరణాన్నక్ ిప్రతిస్పిందిసాి రు. ఈ వాోధ ిక్షీణ ించన మ దడు 
వాోధి, ఇది జాా ప్కశక్ిిన్న క్యలోపతయింది మరతయు స్పషుింగా 
ఆలోచించడిం కషుింగా లేదా దాదాప్ు అసాధ్ోిం చేస్ుి ింది. 
 

అింతరాా తీయ శాింతి దినోత్విం : స ప టింబర్ 21 

ప్రతి స్ింవత్రిం అింతరాీ తీయ శాింతి దిన్ోత్విం సెపెుింబ్ర్ 21 

న ప్రప్ించవాోపి్ింగా జరుప్ుకుింటారు. యుఎన జనరల్ 
అసెింబె్ల 24 గింటల అహ ింస్ మరతయు క్ాలుపల విరమణను 
పాటిించడిం దావరా శాింతి ఆదరాశలను బ్లోపలతిం చయేడాన్నక్ి 
అింక్ితమ నై రమజుగా ప్రకటిించింద.ి 
2021 అింతరాీ తీయ శాింతి దని్ోత్విం యొకక న్పే్ధ్ోిం "ఒక 
స్మానమ ైన మరతయు స్ుసిారమ నై ప్రప్ించిం క్యస్ిం మ రుగ ైన 
ప్ునరుదిరణ." ఆన ల నై మరతయు ఆఫ్ ల ైన లో దేవషప్ూరతత 
చరోలకు వోతిరకేింగా న్నలబ్డడిం దావరా, మరతయు 
మహమామరత న్పే్థ్ోింలో కరుణ, దయ మరతయు ఆశను వాోపిి  
చేయడిం దావరా మరతయు మనిం ఈ వాోధ ి నుిండి 
క్యలుకుింటటని స్మయింలో శాింతిన్న పాటిించిండి. 
ఆనాటి చరితో: 
1981 లో ఐకోరాజోస్మితి జనరల్ అసెింబె్ల దావరా 
అింతరాీ తీయ శాింతి దిన్ోత్విం సాా పిించబ్డిింది. ర ిండు 
దశాబ్ాద ల తరువాత, 2001 లో, జనరల్ అసెింబె్ల ఏకగీీవింగా ఈ 
రమజును అహ ింస్ మరతయు క్ాలుపల విరమణ క్ాలింగా 
గురతిించడాన్నక్ి ఓటట వసేిింద.ి 
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అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• యున్ెైటడె్ న్షేన్ ప్రధాన క్ారాోలయిం నూోయార్క, 

USA. 
• ఐకోరాజోస్మితి 24 అక్యు బ్ర్ 1945 న సాా పిించబ్డిింద.ి 
• మిస్ుర్ ఆింటోన్నయో గుటెర సీ్ ఐకోరాజోస్మితి సకెీటరీ 

జనరల్. 
 

పిఎఫ్ ఆర్ డ ఎ అకయట బర్ 01, 2021 న ఎన్ పిఎస్ దివాస్ గా 
పాటిించనుింద ి

పెనిన ఫిండ్ ర గుోలేటర ీ అిండ్ డలవలప మ ింట్ అథారతటీ 
(PFRDA) అక్యు బ్ర్ 01, 2021 న్ేషనల్ పెనిన సిస్ుమ్ దవిాస్ 
(NPS దివాస్) గా జరుప్ుకుింటటింద.ి న్నరెక్షోింగా 'ఆజాద్' 

ప్దవీ విరమణ క్యస్ిం పెనిన మరతయు ప్దవీ విరమణ 
ప్రణాళికను పో ర త్హ ించడాన్నక్ి 'ఆజాది క్ా అమృత్ 
మహమ త్వ్' క్ిింద ఈ ప్రచారాన్ని PFRDA పరా రింభిించింది. 
PFRDA ఈ ప్రచారాన్ని తన సో షల్ మీడయిా పాె ట్ ఫామ్ లలో 
#npsdiwas తో ప్రచారిం చేసోి ింది. 
పెనిన ర గుోలేటర్ ప్రతి పౌరుడని్న (వరతకింగ్ పొ ర ఫెషనల్్ 
మరతయు స్వయిం ఉపాధి న్నప్ుణులు) ప్దవీ విరమణ 
తరావత ఆరతాకింగా మించ భవిషోతయి ను న్నరాి రతించుక్యవడాన్నక్ి 

ఆరతాక ప్రతప్ుషిున్న రూపొ ిందిించడాన్నక్ి ప్రణాళిక 
రూపొ ిందిించాలన్న లక్షోింగా పటెటు కుింది. NPS చిందాదారులు 
ప్రయోజన్ాలు, ఇప్ుపడు పొ దుప్ు దావరా వాటి విన్నయోగాన్ని 
పొ ిందుతారు మరతయు ప్దవీ విరమణ తరావత అన్ేక 
ప్రయోజన్ాలను పొ ిందుతారు. 
PFRDA గురిించి 

• పెనిన ఫిండ్ ర గుోలేటరీ అిండ్ డలవలప మ ింట్ అథారతటీ 
అన్ేది భారతదేశింలో మొతిిం ప్రోవేక్షణ మరతయు 
న్నయింతరణ క్యస్ిం భారత ప్రభుతవ ఆరతాక మింతిరతవ శాఖ 

ప్రతధలిో ఉని న్నయింతరణ స్ింసా్. 
• పెనిన ఫిండ్ ర గుోలేటరీ & డలవలప మ ింట్ అథారతటీ చటుిం 

19 సెపెుింబ్ర్ 2013 న ఆమోదిించబ్డిింది మరతయు 1 

ఫిబ్రవరత 2014 న ఇది న్ోటఫిెై చయేబ్డిింది. 
• PFRDA ప్రభుతవ ఉదో ోగులచ ేస్భోతవిం పొ ిందని NPS న్న 

న్నయింతిరసోి ింది. భారతదేశిం, రాషు ర ప్రభుతావలు మరతయు 
పెైైవేట్ స్ింసా్లు/స్ింసా్లు & అస్ింఘటిత రింగాల 

ఉదో ోగుల దావరా. పిఎఫ్ ఆర్ డిఎ పెనిన మార కట్ 

కీమబ్దిమ నై వృదిి  మరతయు అభివృదిిన్న న్నరాి రతసోి ింది.

 
పుస్తకాలు రచయితలు 

 

ఉతాపల్ క . బరనరీా రచిించిన పుస్తకిం "గీత గోవిింద్: జయదేవా 
దివో ఒడ సవ్"  

క్ేిందర సాింస్కృతిక శాఖ మింతిర శీీ క్ిషన ర డిా  గింగాప్ురిం డాకుర్ 
ఉతపల్ క్ . బ్రనరీీ రచించన "గతీ గమవిింద: జయదేవా డవిెైన 
ఒడిసవ్" అన్ే ప్ుసి్క్ాన్ని ఆవిషకరతించారు. ఈ ప్ుసి్కిం 12 వ 
శతాబ్దప్ు గ్ప్ప కవి జయదవే రాసిన గతీగమవిిందిం ప్ుసి్క్ాన్నక్ి 
మొటుమొదటగిా ప్ూరతిగా పరా స్తో కూడని అనువాదిం. 
క్ేిందర మింతిర ‘బుజుర్ గోింకీబాత్ – దేశ్ కసే్ాథ్’ అన్ే క్ారోకీమాన్ని 
పరా రింభిించారు, ఇది సావతింతా ర్న్నక్ి ముిందు భారతదశేింలో 
దాదాప్ు 18 స్ింవత్రాలు పెైబ్డిన మరతయు 95 

స్ింవత్రాలు మరతయు అింతకింటే ఎకుకవ వయస్ు్ ఉని 

యువత మరతయు వృదుి ల మధ్ో ప్రస్పర చరోను 
మ రుగుప్రచడిం లక్షోింగా పెటటు కుింది. 
 

ఏింజ లీనా జ లీ "నో యువర్ ర ైట్్ అిండ క లయిమ్ ద మ్: ఎ గ ైడ 
ఫర్ యూత్" పుస్తకిం 

హాల్టవుడ్ నట ి ఏింజ ల్టన్ా జోల్ట ఇటీవల తన రాబో్ యిే 
ప్ుసి్క్ాన్ని "నో యువర్ ర ైట్్ అిండ క లయిమ్ ద మ్: ఎ గ ైడ ఫర్ 
యూత్" పలరుతో ప్రకటిించింద.ి ఈ ప్ుసి్క్ాన్ని ఏింజ ల్టన్ా జోల్ట, 

అమ ిసవు ఇింటరేి షనల్ మరతయు మానవ హకుకల 
న్ాోయవాది గ రాలాన వాన బ్ూోర న కూోసి స్ింయుకిింగా 
రాశారు. 
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పుస్తకిం గురిించి: 
ఈ ప్ుసి్కిం ప్రప్ించవాోపి్ింగా ఉని యువత మరతయు 
పిలెలకు వారత హకుకల గురతించ అవగాహన కలపించడింలో 
మరతయు స్ింవత్రాల క్ితీిం న్నరాయిించన ఈ హకుకలను 
ఎలా క్ ెయిమ్ చేయాలో వారతక్ి ఉప్యోగకరింగా ఉింటటింది. 
 

వీర్ స్ింఘివ రచిించిన "ఎ రూడ ల ైఫ్: ది మ మోయిర్" పుస్తక 
శీరిిక 

భారతదశేింలో అతోింత గురతిింప్ు పొ ిందిన జరిలస్ుు లలో 
ఒకర నై వీర్ స్ింఘ వ, "ఏ రూడ్ ల ైఫ్" అన్ ేప్ుసి్క్ాన్ని విడుదల 
చేశారు. పెింగతవన రాిండమ్ హౌస్ 'ఎ రూడ్ ల ఫై్: ది 
మ మోయిర్' దీన్నన్న ప్రచురతించింద.ి ఈ ప్ుసి్కిం దావరా, 
రచయిత తన వోక్ిిగత జీవితిం, సెలబిరటీలు మరతయు 
రాజక్రయ న్ాయకులు, మధ్ోవరుి లు మరతయు తలరవనెుక 
నటటల గురతించ కథ్లు స్హా భారతీయ జరిలజింలో అతోింత 
ఘటుమ నై క్ రరీ్ ల గురతించ తన అభిపరాయాలను మరతయు 
అనుభవాన్ని ప్ించుకున్ాిరు. 
వీర స్ింఘీవ గురిించి: 
వీర్ స్ింఘ వ ఒక భారతీయ పిరింట్ మరతయు టెలవిజన 
జరిలస్ు , రచయిత, క్ాలమిస్ు మరతయు టాక్స ష్ో  హమ స్ు , అతను 
1999 నుిండి 2007 వరకు హ ిందూసాి న టెమై్్ తో 
ప్న్నచశేాడు, ఆ తరావత అతను పలప్ర్ లో క్ాలమిస్ు గా 
క్ొనసాగాడు. 
 

ఉద్య్ భాటియా రాసిన “బుల ల ట్్ ఓవర్ బొ ింబాయి: స్తో 
అిండ ది హిిందీ ఫిల్ి గాోింగ్ స్టర్” పుస్తకిం 

ఉదయ్ భాటియా రచించన "బ్ుల ె ట్్ ఓవర్ బ్ాింబ్ే: స్తో 
అిండ్ ద ి హ ిందీ ఫిల్మ గాోింగ్ స్ుర్" అన్ ే క్ొతి ప్ుసి్కిం 
రచించారు. ఈ ప్ుసి్కిం రామ్ గమపాల్ వరమ, అనురాగ్ కశోప , 
మన్ోజ బ్జాపయిా, విశాల్ భరదావజ, సౌరభ్ శుఖె్ మొదలగు 
వారత యొకక అింతరాలలను వివరతస్ుి ింద ి. 

ఉదయ్ భాటియా ఢిలె్టలోన్న మిింట్ లాింజ లో సినీ 
విమరశకుడు. అతను గతింలో టెమై్ అవుట్ ఢిలె్ట మరతయు ది 
స్ిండే గారతాయన తో ప్న్నచశేారు. అతన్న రచన ది క్ారవాన, 

జికూో, ది ఇిండియన క్ావరురీె , ది ఇిండియన ఎక్స్ పెరస్ 
మరతయు ది హ ిందూ బిజిన్ెస్ ల నై లో రచించారు. 
 

మనోహర్ లాల్ ఖటటర్ 'హరాోనా ఎనివరానెిింట్ అిండ 
ప లయోష్న్ కయడ' అనే పుస్తకానిా విడుద్ల చేశారు 
హరాోన్ా ముఖోమింతిర మన్ోహర్ లాల్ మాజీ ఐఎఎస్ 
అధిక్ారత మరతయు ప్రముఖ కవి శీీమతి ధరీా ఖిండేలావల్ 
స్ింకలనిం చసేిన 'హరాోన్ా ఎన్నవరాన్ెమింట్ అిండ్ పొ లూోషన 
క్యడ్' ప్ుసి్క్ాన్ని విడుదల చశేారు. క్ొతి వెించరెను ఏరాపటట 
చేయడాన్నక్ి ప్రాోవరణాన్నక్ి స్ింబ్ింధిించన చటాు లు మరతయు 
న్నబ్ింధ్నల గురతించ ప్ూరతి జాా నిం లేన్న వోవసాా ప్కులకు ఈ 
ప్ుసి్కిం ఉప్యోగకరింగా ఉింటటింద.ి విదాోరుా లు, న్ాోయ 
ప్రతశోధ్కులు మరతయు అభాోస్కులు కూడా ఈ ప్ుసి్కిం 
నుిండ ిప్రయోజనిం పొ ిందుతారు 
 

స్ుస్నాా కాల ర్క ఫకి్షన్ 2021 కత గాను మహిళా బహుమతిని 
గ లుచుకునాారు 

రచయిత స్ుస్న్ాి క్ాె ర్క తన 'పరిన్సేి' నవలకు గాను 2021 
ఫిక్షన విభాగింలో మహ ళ్ల బ్హుమతిన్న గ లుచుకుింది. 
నవలా రచయిత మరతయు బ్ుకర్-విజతే బ్రరాిరతాన ఎవరతసోు  
ఈ స్ింవత్రిం మహ ళా బ్హుమతి తీరుప పాోన్లె్ కు 
అధ్ోక్షత వహ ించారు. స్ుస్న్ాి క్ాె ర్క: ఇింగీెష్ రచయితిర తన 
తొల నవల జోన్ాథ్న సలు రింజ & మిస్ుర్ న్ోర ల్  కు ఈమ  ప్రసిదిి . 
 

ICRISAT కత "ఆఫిోకా ఫుడ ప ైైజ్ 2021" లభించిింద ి

ఉప్-స్హారా ఆఫిరక్ాలో ఆహార భదరతను 
మ రుగుప్రతచనిందుకు హ దైరాబ్ాద్ కు చలిందని ఇింటరేిషనల్ 
క్ాీ ప్ రీసెర్చ ఇన్నసిుటరోట్ ఫర్ ద ి సెమీ-అరతడ్ టరా పిక్స్ 
(ICRISAT) 2021 క్ి గాను ఆఫిోకా ఫుడ ప ైైజ్ ను అిందుకుింది. 
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ఉషామిండల ప్ప్ుపధాన్ాోల పరా జ క్సు 266 రక్ాల మ రుగ ైన 
ప్ప్ుపధాన్ాోలు మరతయు అర మిలయన టనుిల 
వితిన్ాలను అన్ేక రక్ాల ప్ప్ుపధాన్ాోల ప్ింటల క్యస్ిం 
అభివృదిి  చసేిింది, వీటలిో ఆవుపాలు, పావురిం బ్ఠానీలు, 
చక్స పవ, సాధారణ బ్లన, వరేుశ నగ మరతయు సో యాబ్లన 
ఉన్ాియి. మ రుగ ైన వితిన్ాలు వాతావరణ-సిాతిసాా ప్క 
విధాన్ాలలో 25 మిలయనెకు పెైగా ర ైతయలకు ప్రయోజనిం 
చేకూరాచయి మరతయు ఈ పరా ింతమింతటా తలగులు వాోపిిన్న 
న్నయింతిరించాయి. 
 

ICRISAT గురిించి: 
ICRISAT అన్ేద ి లాభాపలక్షలేన్న, రాజక్రయితేర ప్రజా 
అింతరాీ తీయ ప్రతశోధ్న స్ింసా్, ఇద ిఆసయిా మరతయు ఉప్-
స్హారా ఆఫిరక్ాలో వోవసాయ ప్రతశోధ్నలను ప్రప్ించవాోపి్ింగా 
విసి్ృత భాగసావములతో కలస ిన్నరవహ స్ుి ింది. 
 

స్ుబోమణియన్ స్ావమి ‘భారతదేశింలో మానవ హకుకలు 
మరియు తీవోవాద్ిం’ అనే పుస్త కిం విడుద్ల చేస్ారు 
బిజ ప ి ఎింపి స్ుబ్రహమణోిం సావమి రచించన 'భారతదశేింలో 
మానవ హకుకలు మరతయు తీవరవాదిం' అన్ ేప్ుసి్కిం విడుదల 
చేసారు. అతను "భారతదశేింలో మానవ హకుకలు మరతయు 
తీవరవాదిం" అన్ే ప్ుసి్క్ాన్ని వలెువరతించాడు, ఇది రాజాోింగిం 
అనుమతిించన మరతయు స్ుపవరింక్యరుు  స్మరతాించన 
స్హేతయకమ నై ప్రతమితయలోె  తీవరవాదింపెై పో రాటాన్ని మానవ 
మరతయు పరా థ్మిక హకుకలతో ఎలా స్మనవయిం 
చేయవచమచ తలలుస్ుకుింటటింద.ి 
1999 లో ఆఫ్ఘన్నసాి న యొకక క్ాిందహార్ లో హ జైాక్స 
చేయబ్డిన ఇిండియన ఎయిర్ ల ైన్ ప్రయాణీకులకు 
బ్దులుగా ముగుొ రు భయింకరమ నై ఉగీవాదులను విడుదల 
చేయడిం భారతదేశ ఆధ్ున్నక చరతతరలో తీవరవాదులకు 
"అధావనిమ నై లగింగుబ్ాటట". అన్న ఇిందులో పలర్కన్ాిరు. 
 

జుింపా లహరి తన కొతత  పుస్తకానిా ‘టాో న్్ లేటిింగ్ మ ైస ల్్ 
అిండ అద్ర్్’ ఆవిష్కరిించనునాారు 

ప్ులటీర్ బ్హుమతి గ లుచుకుని ప్రముఖ కలపత రచయితిర, 
జుింపా లహరత, అనువాదకురాలగా ఆమ  చేసని ప్న్నన్న 
గురుి చేస్ూి  ‘టరా న్ లేటిింగ్ మ ైసలె్ఫ అిండ్ అదర్్’ పలరుతో తన 
క్ొతి ప్ుసి్క్ాన్ని ఆవిషకరతించబ్ో తయన్ాిరు. క్ొతి ప్ుసి్కిం 

2022 లో విడుదలయిేో లా ప్రణాళిక చేయబ్డిింద.ి ఇది లహరత 
యొకక అనువాద అరిిం, ఆమ  స్వింత రచనను 
అనువదిించడిం మరతయు వివిధ్ భాషలలో వరా యడిం గురతించ 
అనుభవాలను ప్రతిబిింబిించే వాోసాల స్మాహారిం. ఈ 
ప్ుసి్క్ాన్ని పిరనట్న యూన్నవరత్టీ పెరస్ ప్రచురతస్ుి ింది. 
 

రాజ్ నాథ్ సిింగ్ ‘ష ైనిింగ్ సికుక యూత్ ఆఫ్ ఇిండ యా’ అనే 
పుస్తక శీరిికను ఆవిష్కరిించారు 
సికుకల తొమిమదవ గురువు గురు తగే్ బ్హదూర్ 400 వ 
జయింతి వేడుకలోె  భాగింగా క్ేిందర రక్షణ మింతిర రాజ న్ాథ్ సిింగ్ 
నూోఢిలె్టలో ‘షెైన్నింగ్ సకిుక యూత్ ఆఫ్ ఇిండియా’ అన్ే 
ప్ుసి్క్ాన్ని విడుదల చశేారు. ఈ ప్ుసి్క్ాన్ని పాటయిాలాలోన్న 
ప్ింజాబ్ల యూన్నవరత్టీ అడిమన్నసలు రటివ్ ఆఫవస్ర్ డాకుర్ ప్రభల్టన 
సిింగ్ రచించారు. భారతదశేింలోన్న సికుక యువత తమ 
రింగాలలో ఆదరశపరా యమ నై ప్న్న చసేిన 100 
స్ూఫరతిదాయకమ ైన మరతయు పలరరణాతమక విజయ కథ్లను 
వివరతస్ుి ింద.ి 
 

పుస్తక శీరిిక "ది తీో ఖాన్్: అిండ ది ఎమర ాన్్ ఆఫ్ నూో 
ఇిండ యా" ను కావేరీ బామాా య్ విడుద్ల చేస్ారు 
క్ావేర ీ బ్ామాీ య్ రచించన "ది తీర ఖాన్: మరతయు ద ి
ఎమర ీన్ ఆఫ్ నూో ఇిండియా" పలరుతో ఒక ప్ుసి్కిం 
విడుదలయిోింద.ి ప్ుసి్కింలో, సవన్నయర్ జరిలస్ు , క్ావేరీ 
బ్ామాీ య్ ర చరతతరలో అతోింత గిందరగమళ్ స్మయాలతో 3 

ఖాన, అమీర్, ష్ారూఖ్ & స్లామన క్ రరీ్  గురతించ వివరతించారు. 
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కళ్ తరచుగా సామాజిక మరతయు రాజక్రయ క్యణాలను 
ప్రతిభిమిెించాల మరతయు దేశింలో రమల్ మోడల్్ తకుకవగా 
ఉని క్ారణింగా సని్నమా తారలు తరచుగా దివపాతరా భినయిం 
చేస్ూి  ఉిండాల. 
 

అమితవ్ ఘోష్ విడుద్ల చేసని ఆడ యో బుక్స టెైటిల్ ‘జింగిల్ 
నామా’ 
అమితవ్ ఘోష్ యొకక "జింగతల్ న్ామా" ఇప్ుపడు 
అమ రతక్ాకు  
చలిందిన అల్ట సలథీ స్ింగతీిం మరతయు వాయిస్ తో 
ఆడియోబ్ుక్స గా విడుదల చేయబ్డిింద.ి జింగతల్ న్ామా తన 
కవితవిం దావరా స్ుిందర్ బ్న సౌిందరో అదుభతాన్ని 
రేక్ తిిించింది, ప్రఖాోత కళాక్ారుడు స్లామన టరర్ 
అదుభతమ నై కళాకృతితో పాటట. ఇది ప్రతి ప్ుసి్క పలరమికుడు 
కలగత ఉిండాలన్న క్యరుకున్ే అదుభతమ ైన జానప్ద కథ్ యొకక 
ప్రక్ాశవింతమ ైన ఎడషిన. 
 

పుస్తకిం గురిించి: 
జింగతల్ న్ామా అన్ేది అమితవ్ ఘోష్ యొకక ప్దోిం బ్ాన 
బ్లబ్ల ల జ ిండ్ నుిండి వచచన ఒక ఎపసిో డ్, ఇద ిస్ుిందర్ బ్న 
గాీ మాలలో ప్రసదిిి  చలిందిన కథ్, ఇది హింగీీ టెైడ్ నవల యొకక 
ప్రధాన భాగింలో కూడా ఉింది. ఇద ిధ్న్నకుడలైన ధ్న్నక వాోపారత 
ధోన్ా, పలద కురాీ డు దుఖ ే మరతయు అతన్న తలె కథ్; ఇది 

అడవిక్ ిదవేత అయిన బ్ాన బ్లబ్ల మరతయు యోదుడలనై ఆమ  
సో దరుడు ష్ా జోింగమల యొకక ప్ులగా మానవులకు కన్నపిించే 
శక్ిివింతమ నై ఆతమ అయిన డోఖిన రాయ్ కథ్. 
 

చేతన్ భగత్ తన రాబో యేి పుస్తకిం ‘400 డేస్’ టెైలైర్ ను 
విడుద్ల చేశారు 
చేతన భగత్ తన క్ొతి నవల ‘400 డేస్’ పలరుతో అక్యు బ్ర్ 08, 

2021 న విడుదల చేయనున్ాిరు. అతను దాన్న క్యస్ిం 
కవర్ ను విడుదల చేశాడు. ‘గరె్ ఇన రూమ్ 105’ మరతయు 
‘వన అరేింజా మరార్’ తరావత ఇద ి క్శేవ్-సౌరభ్ సరిీస్ లోన్న 
మూడవ నవల. ఈ నవల అన్ేది స్సపెన్, మానవ 
స్ింబ్ింధాలు, పలరమ, సలిహిం, మనిం జీవిస్ుి ని వెరతీ ప్రప్ించిం 
మరతయు అన్నిింటకిింటే, ఎప్పటకి్ర వదులుక్యకూడదన్ే తలె 
స్ింకలపిం. 

 

 
 

 

మరణ వారతలు 
 

రజనీ కౌల్, BBC హిిందీ యొకక మొద్టి వారత పసో్ారకరత 
కనుామూశారు 

BBC హ ిందకీ్ి మొదటి నూోస్ బ్రా డ్ క్ాస్ుర్ గా ఉని రజనీ క్ౌల్ 
హరాోన్ాలోన్న ఫరదీాబ్ాద్ లో కనుిమూశారు. ఆమ  

వయస్ు్ 93. ఆమ  BBC హ ిందలీో సబి్ెిందగిా చరేతన మొదటి 
మహ ళ్ మాతరమే క్ాదు, 1961 లో న్ెట్ వర్క లో హ ిందలీో వారాి  
బ్ుల టని చదివిన మొదటి మహ ళ్ కూడా. 
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కేింద్ో ఆరోగో శాఖ మాజీ కారోద్రిి కేశవ్ దేశరాజు 
కనుామూశారు 

క్ేిందర ఆరమగో శాఖ మాజీ క్ారోదరతశ క్శేవ్ దేశరాజు "అకూోట్ 
కరమనర ీ సిిండోరమ్" క్ారణింగా మరణ ించారు. దేశరాజు మాజీ 
రాషు రప్తి డాకుర్ స్రేవప్లె రాధాకృషాన మనవడు. అతను 
ఉతిరాఖిండ్ క్డేర్ నుిండి 1978 బ్ాోచ IAS అధకి్ారత. అతను 
మానసకి ఆరమగాోన్నక్ి మరతయు స్మాజ ఆరమగో స్ింరక్షణకు 
చేసిన కృషిక్ ి ప్రసిదిి  చలిందాడు. అతను భారతదశే మానసిక 
ఆరమగో స్ింరక్షణ చటుిం 2017 యొకక రూప్శలప. 
 

సవనియర్ జరాలస్ట మరియు రాజోస్భ మాజీ ఎింపవ చింద్న్ 
మితాో  కనుామూశారు 

రాజోస్భ మాజీ ఎింపవ, సవన్నయర్ జరిలస్ు చిందన మితరా  
కనుిమూశారు. అతను నూోఢిలె్టలోన్న ద ి ప్యనీర్ 
వారాి ప్తిరకకు ఎడటిర్ మరతయు మనే్ేజిింగ్ డలరై కుర్. ఆగషయు  
2003 నుిండ ి 2009 వరకు మితర రాజోస్భ స్భుోన్నగా 
న్ామిన్టే్ అయాోరు. 
 

IOC మాజీ అధోక్షుడు జాక వస్ రోగ్ కనుామూశారు 
అింతరాీ తీయ ఒలింపకి్స కమిట ీ (IOC) మాజీ అధ్ోక్షుడు, 
జాక్ వస్ రమగ్ కనుిమూశారు. అతను ఐఓసి అధ్ోక్షుడగిా 12 

స్ింవత్రాలు చసేారు, 2001 నుిండ ి 2013 వరకు, మూడు 
స్మమర్ గేమ్్ మరతయు మూడు విింటర్ గమే్్, అలాగే 
యూత్ ఒలింపకి్స్ న్నరవహ ించారు. అతన్న తరువాత థామస్ 
బ్ాచ వారస్ుడయాోడు. అతను IOC క్ ి8 వ అధ్ోక్షుడు 
 

కేింద్ో మాజీ మింతిో ఆస్ాకర్ ఫ రాాిండ జ్ కనుామూశారు 

ప్రముఖ రాజోస్భ ఎింపవ, క్ేిందర మాజీ మింతిర ఆసాకర్ 
ఫెరాిిండలస్ కనుిమూశారు. క్ాింగ ీస్ సవన్నయర్ న్ాయకుడు 
మన్ోమహన సిింగ్ యొకక UPA ప్రభుతవింలో రవాణా, రమడుా  
మరతయు హ వైేలు మరతయు క్ారతమక మరతయు ఉపాధ ి క్యస్ిం 
క్ేిందర క్ాోబిన్ెట్ మింతిరగా ప్న్నచశేారు. అతను ఐదు 
ప్రాోయాలు లోక్స స్భకు ప్న్నచశేాడు మరతయు తన మూడవ 
సారత రాజోస్భ సటిిుింగ్ స్భుోడు. అతను ఆల్ ఇిండయిా 
క్ాింగ ీస్ కమిటీ (AICC) యొకక క్ేిందర ఎన్నికల అథారతటీ 
ఛలైరమన కూడా. అతను శక్షణ పొ ిందని కూచప్ూడి నరికుడు. 
 

పోముఖ కశీిరీ రచయిత అజీజ్ హజిని కనుామూశారు 

ప్రముఖ రచయిత మరతయు జమూమ క్ాశీమర్ అక్ాడమీ ఆఫ్ 
ఆర్ు, కలచర్ అిండ్ లాింగేవజ స్ మాజీ క్ారోదరతశ అజీజ హజిన్న 
కనుిమూశారు. ఉతిర క్ాశీమర్ లోన్న బ్ిండిపో రాలో అబ్ుద ల్ 
అజీజ ప్రేకీు జన్నమించన హజిన్న 2015 లో జ  & క్  అక్ాడమీ 
ఆఫ్ ఆర్ు కలచర్ అిండ్ లాింగేవజ స్ సెకటీరీగా 
న్నయమితయలయాోరు. కవితవిం మరతయు విమరశలతో స్హా 
ఆయన కశీమరలీో ఇరవెకై్ి పెగైా ప్ుసి్క్ాలను కలగత ఉన్ాిరు. 
హాజిన్న 2016 లో క్ాశీమరలీో వరా సిన ‘ఆనే ఖనే’ ప్ుసి్క్ాన్నక్ి 
సాహ తో అక్ాడమీ అవారుా  (విమరశ) గ లుచుకున్ాిరు. 
అబ్ుద ల్ స్మద్ యొకక ఉరూద  నవల దో  గాజ జమీన యొకక 
క్ాశీమరీ అనువాదమ ైన జ గజ్ జమీన్ కు గాను 2013 లో 
సాహ తో అక్ాడమీ అనువాద ప్ురసాకరాన్ని కూడా ఆయన 
గ లుచుకున్ాిరు.

 

ఇతర వారతలు 

 

జీవ్ మిలాక సిింగ్ ద్ుబాయ్ గోల ె న్ వీస్ా మింజూరు చేయబడ న 
పోపించింలో మొటటమొద్టి గోల్్ కీీడాకారుడు 

సాు ర్ ఇిండియన గమలఫర్ జీవ్ మిలాక సిింగ్ క్రీడలో అతయోతిమ 
విజయాలకు గురతిింప్ుగా ప్రతిష్ాు తమక 10 స్ింవత్రాల 

దుబ్ాయ్ గమల ా న వీసా అిందుకుని ప్రప్ించింలోన్ ేమొదటి 
పొ ర ఫెషనల్ గమల్ఫ క్రీడాక్ారుడగిా న్నలచాడు. 49 ఏళె్ జీవ్ 
దుబ్ాయ్ తో స్ుదీరఘ అనుబ్ింధాన్ని కలగత ఉన్ాిడు, అన్ేక 
టోరిమ ింట్ లలో పాలగొ న్ాిడు. 
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ఇతర కీీడాకారులు: 
దుబ్ాయ్ దావరా గమల ా న వీసా మింజూరు చయేబ్డిన ఇతర 
క్రీడాక్ారులలో క్ిీసిుయాన్ో ర్న్ాలోా , పాల్ పొ గాె, రాబ్రము  క్ారమె స్, 

లూయిస్ ఫిగమ మరతయు రమమ ల్ లుక్ాకు, టెన్నిస్ స్ూప్ర్ సాు ర్ 
న్ోవాక్స జొక్యవిచ, భారత టెన్నిస్ సాు ర్ సాన్నయా మీరాీ  
మరతయు ఆమ  భరి మరతయు పాక్ిసాి నీ క్ికీ్ టర్ ష్ోయబ 
మాలక్స ఉన్ాిరు. బ్ాల్టవుడ్ తారలు ష్ారూఖ్ ఖాన మరతయు 
స్ింజయ్ దత్ కూడా వీసాలు అిందుకున్ాిరు. 
 

చింద్ో బిలానికత ఆరికటిక్స అనేవష్కుడు మాథూో హ న్న్ పర్ు 

1909 లో ప్రప్ించింలోన్ ేఅగీసాా నింలో న్నలచన మొటుమొదటి 
వోకుి లలో ఒకర నై నలెజాతీయుడలైన ఆరతకటకి్స అన్ేవషకుడు 
మాథ్ూో హ న్న పలరు మీద అింతరాీ తీయ ఖగమళ్ 
యూన్నయన చిందుర న్న దక్షణి ధ్ుర విం వదద ఒక బిలిం పలరు 
పెటిుింద.ి హమ స్ున లోన్న లూన్ార్ & పాె న్టెర ీ ఇన్నసిుటరోట్ తో 
ఎక్స్ పోె రేషన సెైన్ స్మమర్ ఇింటర్ి గా ఉని జోరాా న 
బ్రరజ ఫలాెర్ చతే ఈ బిలిం పలరు పటెాు లన్ ేప్రతిపాదన ముిందుకు 
వచచింద.ి 
ఆర టమిస్ పోో గాీ మ్ గురిించి: 
ఆర ుమిస్ పో ర గాీ మ్ ను NASA పరా రింభిించింది, ఇద ి చిందుర న్న 
అన్ేవషకుల తదుప్రత జటటు ను హ న్న క్ేీటర్ పెై లాోిండ్ 

చేయడిం లక్షోింగా పెటటు కుింద.ి వీరతన్న NASA అభివృదిి  
చేస్ుి ని విభిని వోో మగామి గుింప్ుల నుిండి ఎింపిక 
చేస్ుి ింది. హ న్న క్ేీటర్ చిందుర న్న దక్షిణ ధ్ుర విం వదద స్వర్ డరప 
మరతయు డి గ రాె చే బిలిం మధ్ో ఉింది. ఈ క్ారోకమీిం గీహ 
ప్రక్ిీయలను అధ్ోయనిం చయేడాన్నక్ి అలాగే చిందుర డు 
మరతయు అింగారకుడిపె ై మానవ అన్ేవషణను ముిందుకు 
తీస్ుక్ ళె్డాన్నక్ి మౌలక స్దుపాయాలను రూపొ ిందిించడాన్నక్ి 
ఒక మూలసి్ింభింగా ప్న్నచసే్ుి ింద.ి 
మాథూో హ న్న్ ఎవరు? 

హ న్న అనుభవజాుడలైన అన్ేవషకుడు మరతయు న్ెైప్ుణోిం 
కలగతన వడరింగత & హసి్కళాక్ారుడు. రాబ్ర్ు పయిర ీ 18 
స్ింవత్రాల వోవధలిో ఉతిర ధ్ుర వాన్నక్ి చేరుకుని వాటితో 
స్హా దాదాప్ు డజను ఆరతకటిక్స యాతరలలో ముిందు వరుస్లో 
అతను న్నలచాడు. ఆ యాతర యొకక తయది ప్ుషిున్న హ న్న 
చేసాడు. అతను 1866 లో మేరలీాోిండ్ లో జన్నమించాడు. 
అనిా పో టీ పరీక్షలకు ముఖోమ నై అింశాలు: 
• అింతరాీ తీయ ఖగమళ్ స్ింసా్ ప్రధాన క్ారాోలయిం: పారతస్, 

ఫరా న్; 
• అింతరాీ తీయ ఖగమళ్ స్ింసా్ సాా పిించబ్డిింద:ి 28 జూల ై 

1919; 
• అింతరాీ తీయ ఖగమళ్ స్ింసా్ పెరసడిలింట్: ఇవెైన వాన డషి్ో క్స.
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మీ ఉదో ోగపోయతాింలో మీరు వేస్ పోతి అడుగులో మేము మీకు తోడుగా ఉింటాము. 
 

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

APPSC , TSPSC గూీ ప్-1, గూీ ప్-2 , గూీ ప్-3 , గూీ ప్-4 మరియు  SI , కానిస్టబుల్ పరీక్షలకు 
స్ింబింధిించిన ఆనెలల న్ మరియు offline కాల స్ులు, స్టడీ మ టీరియల్ , Mock Tests , e-Books 

అనిా ఒకే చోట ప ింద్వచుు . 
----------******--------- 

Adda247 APP లో unlimited కతవజ్ లు మరియు mock tests పూరితగా ఉచితింగా 

పోయతిాించవచుు. 
 

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

TELUGU as your default Languae. 
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