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ఆరబిఐ ద్రవ్య విధానం: రేట్లపై యథాతథ స్థితి
ఆరబిఐ గవర్నర శకతిక ాంత దాస్ నేతృతవాంలోని 2021-22

•

G-SAP కతాంద్ బ్ాండ్ కొనుగోళ్ల
ు నిలిచిపో యాయి.

ఆరిిక సాంవతసర నికత సాంబాంధాంచిన నాలగ వ ద్వవమాసిక ప లసీ

•

అవసర్మన
ై ాంత వర్కు బహిర్ాంగ మారెెట్ క ర్యకలాప లు

సమావేశాంలో రిజ్ర్వవ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా (ఆరబిఐ) ద్రవయ
విధాన కమిటీ (ఎాంపిసి) రెపో

రేటును యథాతథాంగ

ఉాంచిాంద. ద్రవయ విధాన కమిటీ రెపో రేటును 4 శ తాంగ
మార్చలేద్ు.

రివరస

రెపో

రేటు

3.35

శ తాంగ

కొనస గిాంచడానికత.
•

ప్రణాళిక.
•

ఫిబరవరి (7 నుాండి 9, 2022) లో జ్ర్వగుతాయి.
మారిానల్ సజరండంగ్ ఫస్థలిట్ీ (MSF) రేట్ు మరియు బ్యంక్

చినన వ యప ర ల కటసాం ర్ూ. 10,000 కటటు విలువన
వ 3
సాంవతసర ల ఆన్-ట్యప్ ప్రతయయక LTRO డిసాంబర 31

కొనస గుత ాంద. సమావేశాం అకటోబర (6 నుాండి 8 వర్కు)
మధ్య జ్రిగిాంద. మిగిలినవి డిసాంబర (6 నుాండి 8) మరియు

బ్యాంకేతర్ ర్వణదాతల కటసాం అాంతర్గ త అాంబుడ్సమన్

వర్కు పొ డిగిాంచబడిాంద.
•

ఆఫ్ల న్
వ విధానాంలో రిటవల్ డిజిటల్ చ్లిుాంప్ుల కటసాం
ఫరరమవరె ప్రణాళిక చయయబడిాంద.

•

తక్షణ చ్లిుాంప్ు సరవ (IMPS) ర్ూ .2 లక్షల నుాండి ర్ూ. 5
లక్షల వర్కు పరిగిాంద

రేట్ల ు మార్వ్ు:
•

•

ప లసీ రెపో రేటు: 4.00%

•

రివరస రెపో రేటు: 3.35%

•

మారిినల్ సో ాండిాంగ్ ఫసిలిటీ రేటు: 4.25%

•

బ్యాంక్ రేటు: 4.25%

•

CRR: 4%

•

SLR: 18.00%

వేరియబుల్ రివరస రెపో రేటు (VRRR) లో బ్యాంకులు
డబుబను నిలవ ఉాంచవలసిన అవసర్ాం లేద్ు.

ద్రవ్య విధాన కమిట్ీ కూర్డు కీంది విధంగజ ఉంది:
•

రిజ్రవ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా గవర్నర - చ్వర ప్ర్సన్, ఎక్స
అఫిషియో: శ్రీ శకతిక ాంత దాస్.

•

రిజ్రవ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా డిప్యయటీ గవర్నర,
మానిటరీ ప లసీ ఇన్ఛారి– సభ్ుయడు, ఎక్స అఫిషియో:
డాకోర మైఖల్
ే దయబబరత ప తర.

RBI ద్రవ్య విధాన ముఖ్ాయంశజలు & కరలక నిర్ణయాలు:
•

FY22 GDP వృది అాంచనా 9.5%వద్ద ఉాంచనుననద.

•

ప్రసి ుత ఆరిిక సాంవతసర నికత CPI ద్రవయయలబణాం 5.3% గ
అాంచనా వేయబడిాంద.
3

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

•

Monthly Current Affairs in Telugu - October
రిజ్రవ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియాకు చ్ాందన ఒక అధక రిని
సకయయరిటల
ీ ను కుద్ువ
సాంటరల్ బో ర్ నామినేట్ చయసి ుాంద - సభ్ుయడు, ఎక్స
అఫిషియో: డాకోర మృద్ుల్ కె. స గర.

•

•

•

నుాండి

లికిడట్ీ అడ్ా స్ర మంట్ ఫస్థలిట్ీ (LAF): LAF కతాంద్ ఏక

ముాంబవకత చ్ాందన ఇాందర గ ాంధీ ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్

క లాంలో అలాగే టరమ ర్ూప్ాంలో రెపో వేలాం ఉాంటుాంద.

డ్వలప్మాంటల్ రీసరచలో పొ ర ఫసర: పొ ర ఫసర అషిమా

రెపో అనే ప్ద్ాం ఇాంటర-బ్యాంక్ టరమ మనీ మారెెట్

గోయల్.

అభివృది కత

అహ్మదాబ్దలోని

ఇాండియన్

ఇనిసిోటయయట్

ఆఫ్

సహాయప్డుత ాంద.

ర్వణాలు

మరియు

డిప జిటు ధ్ర్ల కటసాం ఈ మారెెట్ బాంచమారెలను సట్

మేనేజమాంట్లో ఫవనాన్స పొ ర ఫసర: పొ ర ఫసర జ్యాంత్ ఆర

చయసి ుాంద.

వర్మ.

మర్వగుప్ర్చడాంలో

వయవస య ఆరిికవేతి మరియు నయయఢిల్లులోని నేషనల్

చ్ాంద్ుత నన మారెెట్ ప్రిసి త ల ప్రక ర్ాం, రిజ్రవ బ్యాంక్

కౌనిసల్ ఆఫ్ అపడ్
లు
ఎకనామిక్ రీసరచలో సీనియర

ఆఫ్ ఇాండియా వేరియబుల్ వడడ్ రేటు రివరస రెపో వేలాం

సలహాదార్వ: డాకోర శశ ాంక భిడయ.

కయడా నిర్వహిసి ుాంద.
•

ఉనానయి.

ద్రవయ

విధానాం

యొకె

ద్రవయ

విధాన

ప్రస ర నిన

సహాయప్డుత ాంద.

అభివృది

నుాండి

షడయయల్

చయయబడిన

వ ణిజ్య

బ్యాంకులు ఏకక లాంలో అద్నప్ు మొతాినిన ర్వణాం

చయయడానికత ఉప్యోగిాంచయ అనేక ప్రతయక్ష మరియు ప్రోక్ష
స ధ్నాలు

ఇద

మారిానల్ సజరండంగ్ ఫస్థలిట్ీ (MSF): రిజ్రవ బ్యాంక్ ఆఫ్
ఇాండియా

ఆరబిఐ యొకె ద్రవయ విధానాంలో ద్రవయ విధానానిన అమలు

తీసుకటవడానికత అనుమతిాంచయ ఒక నిబాంధ్న. బ్యాంక్ వ రి

కొనిన

SLR పో రోఫో లియోలో ఒక ప్రిమితి వర్కు వడడ్ రేటు

ముఖయమన
ై స ధ్నాలు కతీాంద విధ్ాంగ ఉనానయి:

ఇవవడాం

రెపో రేట్ు: లికతవడిటీ అడి స్ోమాంట్ ఫసిలిటీ (LAF) కతాంద్

దావర

ఎద్ుర్ెాంటునన

ప్రభ్ుతవాం మరియు ఇతర్ ఆమోదత సకయయరిటీల కుద్ువ

దీనిన

చయయవచుచ.

ఊహిాంచని

ద్రవయ

బ్యాంకులు
ఒతిి డులను

ఎద్ురోెవడానికత ఇద సహాయప్డుత ాంద.

పటో డాం దావర బ్యాంకులు భ్ర్తీయ రిజ్రవ బ్యాంక్ నుాండి

•

బ్యాంకుల

ఏకక లాంలో ద్రవ యనిన గీహిాంచవచుచ.
•

ద్రవ్య విధానం యొకక కొనిి ముఖ్యమన
ై సజధనాలు:

•

పటటో,

ఏకక లాంలో ద్రవ యనిన అప్ుుగ తీసుకునే (సిిర్) వడడ్

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

రేటు.

•

RBI 25 వ గవర్నర: శకతిక ాంత్ దాస్

రివ్ర్ రెపో రేట్ు: ఇద (ఫిక్సడ్) వడడ్ రేటు, ఇద రిజ్రవ

•

ప్రధాన క ర యలయాం: ముాంబవ

బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా LAF కతాంద్ అర్హతగల ప్రభ్ుతవ

సి పిాంచబడిాంద: 1 ఏపిరల్ 1935, కటల్కత

అంతరజాతీయ వజర్త లు
జపజన్ తద్ుపరి పరధానిగజ ఫుమియో కషథడా

జ్ప న్ మాజీ విదయశ ాంగ మాంతిర, ఫుమియో కతషడ
ి ా అధక ర్
ప రీో నాయకతవ ఎనినకలోు విజ్యాం స ధాంచార్వ, వ సి వాంగ

అతను దయశ తద్ుప్రి ప్రధాని అవుతార్ని హామీ ఇచాచర్వ.
గతాంలో ర్క్షణ మరియు విదయశ ాంగ మాంతిరగ

ప్నిచయసిన

ప్రముఖ టీక ల మాంతిర ట్రో కటనోను ఓడిాంచి కతషిడా 257 ఓటుు
స ధాంచాడు.
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64 ఏళ్ు వయసుసలో ఉనన ప రీో నాయకుడు ప్రధాన మాంతిర
MENA & SA (మిడిల్ ఈస్ో మరియు నారి ఆఫిరక &
యోషిహిడయ సుగ

సి నాంలో ఉనానర్వ, గత సపో ాంబరలో

ద్క్షిణాసియా)

ప ర ాంతాంలో ఎక్సపో

2020

మొద్టటస రి

అధక ర్ాం చయప్టటోన తర వత ఒక సాంవతసర్ాం మాతరమే

జ్ర్వగుత ాంద. ఈ రోజు మనాం జీవిసుినన ప్రప్ాంచానిన

ప్నిచయసిన తర వత ఆయన ప్ద్వి నుాంచి వద
వ ొ లుగుత నానర్వ.

తీరిచదదద న గ్ప్ు ఆవిషెర్ణలను ప్రద్రిశాంచడానికత వర్ల్్

కతషిడా గతాంలో LDP ప లసీ చీఫ్గ ప్నిచయశ ర్వ మరియు

ఎక్సపో స్ ఒక వేదకను అాందసుిాంద. ఈ గీ ాండ్ ఈవాంట్లో 191

2012-17

కాంటీర పవిలియన్లు ఉాంట్యి.

మధ్య

విదయశ ాంగ

మాంతిరగ

ఉనానర్వ,

ఈ

సమయాంలో అతను ర్ష్ య మరియు ద్క్షిణ కొరియాతో
ఒప్ుాందాలను చరిచాంచాడు, వీరితో జ్ప న్ సాంబాంధాలు

వ్ర్ల్ు ఎక్్పో 2020 లల భ్ర్తీయ పవిలియన్:
•

తర్చుగ విబదాలతో కయడుకొని ఉనానయి.

వీడియో క నఫరెన్స దావర ద్ుబ్య ఎక్సపో 2020 లో
ఇాండియా పవిలియన్ ప ర ర్ాంభోతసవాంలో ప లగగనానర్వ.

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

•

జ్ప న్ ర జ్ధాని: టోకటయ.

•

జ్ప న్ కరెనీస: జ్ప్నీస్ యిెన్.

ద్ుబ్య్

ఎక్్పో

2020

లల

ప్రధాన మాంతిర శ్రీ నరేాంద్ర మోదీ అకటోబర 01, 2021 న

భ్ర్తదయశాంలో

పటుోబడులు

పటో డానికత

మరియు

భ్ర్తదయశ వృది లో భ్గస వములు క వ లని ప్రప్ాంచ
భ్ర్తీయ

పవిలియన్

పటుోబడిదార్వలను ఆయన ఆహావనిాంచార్వ.
•

పజరర్ంభంచబడంది

ఎక్సపో లో ఇాండియా పవిలియన్ నేప్ధ్యాం "Openness,
Opportunity and Growth".

•

ఇద 5 టటరలియన్ డాలర్ు ఆరిిక వయవసి గ ప్ుాంజుకునన
భ్ర్త

మారచ,

COVID-19

కత

వయతిరేకాంగ

అస ధార్ణమన
ై పో ర టాం మరియు ప్రప్ాంచానికత భ్రీ
అవక శ లను అాందసుినన ప్రప్ాంచ వ యప ర్ కేాంద్రాంగ
దయశాం ఆవిర్భవిాంచడానిన సయచిసుిాంద.
వర్ల్్ ఎక్సపో

2020 యునట
వ డ్ అర్బ్ ఎమిరేట్సలోని

ద్ుబ్యలో 1 అకటోబర 2021 నుాండి 31 మారిచ 2022 వర్కు

ఇథియోపథయా పరధాని అబి అహ్మద్ రెండో సజరి పరమాణ
స్వికజర్ం చేశజర్డ

నిర్వహిాంచబడిాంద. ద్ుబ్య ఎక్సపో 2020 యొకె ప్రధాన
నేప్ధ్యాం "Connecting Minds, Creating the Future".
ఎక్సపో వ సి వ నికత 20 అకటోబర 2020 నుాండి 10 ఏపిరల్
2021 వర్కు జ్ర్గ లిస ఉాంద, క నీ COVID-19 మహ్మామరి
క ర్ణాంగ వ యిదా ప్డిాంద.
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ఇథయోపియా ప్రధాన మాంతిర అబి అహ్మద రెాండవ ఐదయళ్ు
సమయాంలో, శతర ఉప్రితల నౌకలను అనుకరిాంచడానికత
క లానికత ప్రమాణ సీవక ర్ాం చయశ ర్వ. సుపీరాంకటర్వో చీఫ్ జ్సిోస్

మరియు వ యు-ర్క్షణ కసర్తి లను నిర్వహిాంచడానికత

మీజ్ఞ అషనాఫీ ఆయనతో ప్రమాణాం చయయిాంచార్వ. అబి

ర్ూపొ ాందాంచిన

యొకె పో ర సురిటీ ప రీో జూన్ ప ర్ు మాంటరీ ఎనినకలోు విజ్ేతగ

జ్ర్వప్ుతార్వ.

ప్రకటటాంచబడా్ర్వ, వీటటని విప్క్ష ప రీల
ో ు విమరిశాంచాయి,

2012 నుాండి రెాండు సరీవసుల మధ్య జ్ర్వగుత నన ద్వవప క్షిక

అయితయ గత ఎనినకల కాంటే మర్వగెన
ై విగ బ్హ్య ప్రిశ్రలకులు

నౌక వినాయస ల శరణ
ీ ి 'జ్ఞయిాంట్ సీ' 2021 లో భ్గాంగ ఈ డిరల్

అభివరిణాంచార్వ. అతను 2018 నుాండి ఇథయోపియా ప్రధాన

నిర్వహిసి ునానర్వ. ఈ వ యయామాం 14-17 అకటోబర నుాండి

మాంతిరగ ప్నిచయసి ునానడు.

జ్ర్వగుతోాంద్ని ర్ష్ య సరోట్ నయయస్ ఏజ్ెనీస ట్స్ నివేదాంచిాంద.

మిసో ర అబి పొ ర్వగున ఉనన ఎరిటటరయాతో సాంబాంధాలను

. PLAN టప్
వ 052D డిసో ా యర కునిమాంగ్తో వ యయామాంలో

ప్ునర్వద్ి రిాంచడానికత

ప లగగాంటుాంద.

మరియు

విసి ృతమైన

ర జ్కీయ

సాంసెర్ణలను అనుసరిాంచినాంద్ుకు 2019 నోబల్ శ ాంతి
బహ్ుమతిని గెలుచుకునానర్వ. అతను టటగేీ ప ర ాంతాం మరియు
జ్ఞతి

హిాంస

దావర

వ యపిి

చ్ాంద్ుత నన

యుద్ి ాంతో

వయవహ్రిసి ునానడు.

లక్షయయల

వద్ద

సాంయుకి ాంగ

క లుులు

అంతరిక్షంలల మొద్ట్ి స్థనిమా చితీరకర్ణ తరజిత ర్ష్యన్
బ ంద్ం తిరిగి భూమిపైక వ్చిచంది
అాంతరిక్షాంలో

చితీరకరిాంచిన

మొద్టట

సినిమా

కటసాం

సనినవేశ లను చితీరకరిాంచిన తర్వవ త ఒక ర్షయన్ చితర

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

బృాంద్ాం తిరిగి భ్ూమిపవకత వచిచాంద. కతుమ షిపాంకట మరియు

•

ఇథయోపియా ర జ్ధాని: అడిస్ అబ్బ్

నటుడు యులియా పరెసిల్్ ఇాంటరేనషనల్ సరుస్ సరోషన్

•

కరెనీస: ఇథయోపియన్ బిరీ.

నుాండి బయలుదయరి కజ్కతసి న్లో

ర్ష్టజయ-చైనా జపజన్ స్ముద్రంలల "జాయింట్ స్వ 2021" నావికజ
డరల్ నిర్ిహిసత ో ంది

అడుగుపట్ోర్వ - టచడౌన్ ద్ృశ యలను చితీరకరిాంచయ సిబబాందని
ర్ష్ య మరియు చ్వనా సాంయుకి నావిక వినాయస లు “జ్ఞయిాంట్
సీ 2021” ర్ష్ య పీటర ద గేట్
ీ గల్ఫ, జ్ప న్ సముద్రాంలో,
అకటోబర 14, 2021 న ప ర ర్ాంభ్మైాంద. ఈ వ యయామాలు
అకటోబర
6

17,

2021

న

ముగుసి యి.
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ఆట

కలుసుకునానర్వ. ఈ చితరాం ట్మ కయ
ీ జ తో దాని సవాంత
ర్కమన
ై అాంతరిక్ష రేసులో ఉాంద. అతను నాస మరియు
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ఈ నల ప ర ర్ాంభ్ాంలో కజ్కసి న్ లోని ర్ష్ య ల్లజుకు తీసుకునన • ఐకయర జ్యసమితి మానవ హ్కుెల మాండలి ప్రధాన
బవకనయర

క సో మడరర మ

నుాండి

చితర

నిర మతలు

ద్యసుకుపో యార్వ, "ద ఛాల ాంజ" కటసాం సనినవేశ లను
చితీరకరిాంచడానికత ప్రముఖ వయయమగ మి ఆాంటోన్ ష్ ెపు రోవ్ తో
కలిసి ISS కు ప్రయాణిాంచార్వ.

•

ఐకయర జ్యసమితి

మానవ

హ్కుెల

మాండలి

సి పిాంచబడిాంద: 15 మారిచ 2006.
శ్రీలంక 500 మిలియన్ డాలర్ల ను భ్ర్తదేశం నుండ ర్డణంగజ

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

క ర యలయాం: జ్ెనీవ , సివటి రు ాండ్;

అాంతరి తీయ అాంతరిక్ష కేాంద్రాం ప్రయోగ తయదీ: 20 నవాంబర
1998

ఐకయరజజయస్మితి మానవ్ హ్కుకల మండ్లిక భ్ర్తదేశం తిరిగి
ఎనిికెంది
భ్ర్తదయశాం ఐకయర జ్యసమితి మానవ హ్కుెల మాండలికత
(UNHRC) అకటోబర 14, 2021 న అతయధక మజ్ఞరిటీతో తిరిగి

కోర్డత ంది
టయరిజ్ాం మరియు రెమిటన్సల నుాండి మహ్మామరి దయశ
ఆదాయానిన తాకతన తర్వవ త, దీవప్ దయశాంలో తీవరమన
ై విదయశ్ర
మార్క సాంక్షోభ్నిన ఎద్ుర్ెాంటుననాంద్ున, ముడి చముర్వ
కొనుగోళ్ు కటసాం చ్లిుాంచడానికత శ్రీలాంక ప్రభ్ుతవాం భ్ర్తదయశాం
నుాండి 500 మిలియన్ డాలర్ు కెడ
ీ ిట్ ల న్
వ ను కటరిాంద. USD

ఎనినకెైాంద. భ్ర్తదయశాం యొకె కొతి మూడయళ్ు ప్ద్వీక లాం

జ్నవరి 2022 నుాండి డిసాంబర 2024 వర్కు అమలులో
ఉాంటుాంద. ఎనినకలోు పో ల వన 193 ఓటు లో భ్ర్తదయశ నికత 184
ఓటుు వచాచయి.
మొతి ాం 18 సి నాలకు ఎనినకలు జ్రిగ యి మరియు 47 UN
సభ్ుయల మాండలికత ఎనినక క వడానికత దయశ లకు కనీసాం 97
ఓటుు

అవసర్ాం.

UNHRC

ప్రధాన

క ర యలయాం

సివటి రు ాండ్లోని జ్ెనీవ లో ఉాంద.
ఐకయర జ్యసమితి మానవ హ్కుెల మాండలి అధ్యక్షుడు:
నజ్ఞత్ షమీమ;
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భ్గస వమయ అమరికలో భ్గాం. పటోరల్ మరియు డడజిల్
అవసర ల

కొనుగోలు

కటసాం

ఈ

సద్ుప యాం

ఉప్యోగిాంచబడుత ాంద.
దయశ జిడిపి 2020 లో రిక ర్వ్ సి యిలో 3.6 శ తాం
సాంకటచిాంచిాంద మరియు దాని విదయశ్ర మార్క నిలవలు జుల వ
వర్కు ఒక సాంవతసర్ాంలో సగ నికత పగ
వ తగిగ 2.8 బిలియన్
డాలర్ు కు చయర్వకునానయి. ఇద గత ఏడాద క లాంలో డాలరతో

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

500 మిలియన్ కెడ
ీ ిట్ ల న్
వ
భ్ర్తదయశాం-శ్రీలాంక ఆరిిక

|

పో లిసరి శ్రీలాంక ర్ూప యి విలువ 9 శ తాం క్షడణతకు
దారితీసిాంద, దగుమత లు మరిాంత ఖరీద్వనవిగ మార యి.

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - October
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
• బృహ్సుతి టోరజ్న్ గీహ్శకలాలు రెాండు పద్ద అాంతరిక్ష
•

•

శ్రీలాంక ర జ్ధానులు: శ్రీ జ్యవర్ినేప్ుర్ కొటేో; కరెనీస:

శిలల సమూహాలు, ఇవి సౌర్ వయవసి యొకె బ్హ్య

శ్రీలాంక ర్ూప యి.

గీహాలను ఏర్ురిచిన ఆదమ ప్దారి ల అవశరష్ లుగ

శ్రీలాంక ప్రధాన మాంతిర: మహిాంద్ ర జ్ప్కస; శ్రీలాంక

శ సి రవత
ే ి లు భ్విసుినానర్వ.

అధ్యక్షుడు: గోటబయ ర జ్ప్కేస.

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

బ హ్స్ుతి ట్రరజన్ గీహ్శకలాలను అధయయనం చేయడానిక
నాసజ లూస్వ మిష్న్ను పజరర్ంభంచింది
యుఎస్

అాంతరిక్ష

సాంసి

నాస

బృహ్సుతి

టోరజ్న్

గీహ్శకలాలను అధ్యయనాం చయయడానికత 'లయసీ మిషన్' అనే

•

NASA నిర వహ్కుడు: బిల్ నలసన్.

•

నాస ప్రధాన క ర యలయాం: వ షిాంగోన్ డిస,ి యునవటడ్
సరోట్స.

•

నాస సి పిాంచబడిాంద: 1 అకటోబర 1958.

మొటో మొద్టట మిషన్ను ప ర ర్ాంభిాంచిాంద. లయసీ యొకె

అంతరజాతీయ సౌర్ కూట్మి యొకక 4 వ్ సజధార్ణ స్మావేశం

మిషన్ జీవితాం 12 సాంవతసర లు, ఈ సమయాంలో సౌర్

పజరర్ంభమైంది

వయవసి ప్రిణామాం గురిాంచి అధ్యయనాం చయయడానికత అాంతరిక్ష
నౌక మొతి ాం ఎనిమిద ప్ుర తన గీహ్శకలాల దావర
ఎగుర్వత ాంద. వీటటలో ఒక ప్రధాన బల్ో గీహ్శకలాం మరియు
ఏడు బృహ్సుతి టోరజ్న్ గీహ్శకలాలు ఉాంట్యి.
లయసీ

మిషన్

అనేక

విభినన

అకటోబర 18 మరియు 21, 2021 మధ్య వ సి వాంగ
నిర్వహిాంచబడిాంద. కేాంద్ర నయతన, ప్ునర్వతాుద్క ఇాంధ్న
శ ఖ మాంతిరగ ఉనన ఐఎస్ఏ అసాంబ్లు అధ్యక్షుడు ఆర కే సిాంగ్
ఈ అసాంబ్లుకత అధ్యక్షత వహిాంచనునానర్వ.

లూస్వ మిష్న్ గురించి:
•

అాంతరి తీయ సౌర్ కయటమి (ISA) నాలగ వ స ధార్ణ అసాంబ్లు

గీహ్శకలాలను

అనేవషిాంచడానికత చరితల
ర ో నాస యొకె మొద్టట సిాంగిల్
సరుస్కీ ఫ్టో మిషన్ను గుర్వి చయసి ుాంద.
•

అకటోబర 16, 2021 న ఫ్ోు రిడాలోని కేప్ కెనవర్ల్ సరుస్
ఫో రస సరోషన్లోని సరుస్ లాాంచ క ాంపు క్స 41 నుాండి
యునవటడ్ లాాంచ అలయన్స (ULA) అట్ుస్ V ర కెట్పవ
లయసీ పో ర బ్ ప్రయోగిాంచబడిాంద.
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ISA యొకక నాలగ వ్ సజధార్ణ స్మావేశంలల చరిచంచబడే కరలక
మరియు మధ్యప ర చయాం మరియు ఆసియాలో ఆరిిక మరియు
కజర్యకీమాలు:

ర జ్కీయ

సహ్క ర నిన

విసి రిాంచయ

ఉమమడి

మౌలిక

OSOWOG (వన్ సన్ వన్ వర్ల్్ వన్ గిడ్
ీ ) చ్ర్వ

సద్ుప యాల ప ర జ్ెకుోల అవక శ లపవ చరిచాంచిాంద.

యొకె క ర యచర్ణ, 2030 కటసాం $ 1 టటరలియన్ సో లార

భ్ర్తదయశాం, యునట
వ డ్ సరోట్స, ఇజ్ఞరయిెల్ మరియు యుఎఇ

ఇనవస్ో మాంట్ రోడ్మాయప్.

భ్విషయత్

•

బు ాండ్డ్ ఫవనానిి యల్ రిస్ె మిటటగేషన్ ఫసిలిటీకత ఆమోద్ాం.

ర్ూపొ ాందాంచాలని మరియు ర్వ ణా, టక నలజీ, సముద్ర

•

ర బో యిే ఐదయళ్ు కటసాం ISA యొకె వయయహాతమక ప్రణాళిక.

భ్ద్రత, ఆరిిక శ సి రాం, వ ణిజ్యాం మరియు అద్నప్ు ఉమమడి

•

దయశ భ్గస వమయ ముస యిదా.

ప ర జ్ెకుోల కటసాం ఉమమడి మౌలిక సద్ుప యాల ప ర జ్ెకుోల

•

పవరవేట్ ర్ాంగ నిశిచతార్ిాం కటసాం వయయహ్ాం.

అవక శ లను అనేవషిాంచడానికత నిర్ణయిాంచాయి.

•

ISA సభ్యతవాం అాంతట్ సౌర్ శకతి ప ర జ్ెకుోలకు సర్సమన
ై

•

ఫవనాన్సను సులభ్తర్ాం చయయడానికత వవబిలిటీ గ యప్
ఫవనానిసాంగ్ ప్థకాం.
•

LDC లు మరియు SIDS లకు స ాంకేతిక మరియు ఆరిిక
సహాయానిన పాంచడానికత గోుబల్ ఎనరీి అలయన్స
(GEA) తో భ్గస వమాయనిన చరిచాంచడాం.

ఆరిిక

సహ్క ర్ాం

కటసాం

ఒక

ఫో ర్మను

నేరజలు విపరీత సజియిలల పరిగిన కజర్ణంగజ ఈకెిడార
అతయవ్స్ర్ పరిస్ి తి
థ ని పరకట్ించింది
హిాంస తమక మాద్కద్రవ యల నేర లు పర్వగుత ననాంద్ున,
ఈకెవడార అధ్యక్షుడు గిలు రోమ లాసో స ద్క్షిణ అమరిక దయశాంలో
60 రోజుల అతయవసర్ ప్రిసి తిని ప్రకటటాంచార్వ. హ్తయలు, గృహ్

భ్ర్తదేశం, ఇజారయిెల్, యుఎఇ, యుఎస్ చతురిిధ ఆరిిక
వేదికను పజరర్ంభంచాలని నిర్ణయించింది

దొ ాంగతనాలు, వ హ్నాలు మరియు వసుివుల దొ ాంగతనాలు
మరియు మగిగాంగ్లు పర్గడాం వనుక ప్రధాన పో ర తాసహ్కులు
డరగ్స ర్వ ణా మరియు వినియోగ నిన పస
ర ిడ్ాంట్ లాసో స
సయచిాంచార్వ.
భ్ర్తదయశాం, ఇజ్ఞరయిెల్, యునవటడ్ అర్బ్ ఎమిరేట్స మరియు
యునవటడ్

సరోట్స

కొతి

చత రివధ్

ఆరిిక

వేదకను

ప ర ర్ాంభిాంచాలని నిర్ణయిాంచాయి. గత సాంవతసర్ాం అబరహ్ాం
ఒప్ుాందాల తర వత యుఎస్, ఇజ్ఞరయిెల్ మరియు యుఎఇల
మధ్య

కొనస గుత నన

సహ్క ర్ాంపవ

చత రివధ్

చర్చ

నిరిమాంచబడిాంద. ఈ QUAD సమూహ్ాం ఆరిిక సహ్క ర్ాం కటసాం
అాంతరి తీయ ఫో ర్మను ఏర ుటు చయయాలని నిర్ణయిాంచిాంద
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అతయవసర్ చర్యల కతాంద్, స యుధ్ ద్ళాలు మరియు
పో ల్లసులు కలిసి "ఆయుధ్ తనిఖీలు, తనిఖీలు, 24 గాంటల
పటోరలిాంగ్ మరియు మాద్కద్రవ యల శోధ్నలు, ఇతర్ చర్యలతో
ప టుగ ప్ని చయసి ర్వ. ఈకెవడార పొ ర్వగున ఉనన పర్ూ
మరియు కొలాంబియా నుాండి అకీమాంగ ర్వ ణా చయయబడిన
కొకెన్
ై కటసాం ర్వ ణా చయయబడిన దయశాం మరియు నేర్ల
సి యిలో ఎకుెవ భ్గాం మాద్కద్రవ యలకు సాంబాంధాంచినవిగ
భ్విాంచార్వ.
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

ఈకెవడార ర జ్ధాని: కతవటో.

•

•

ఈకెవడార కరెనీస: యునట
వ డ్ సరోట్స డాలర.

బ్ర్బడర స్ ప్రధాన మాంతిర: మియా మోటీు ;

•

బ్ర్బడర స్ ర జ్ధాని: బిరడ్ిటౌన్;

బ్ర్బడో స్ UK యొకక కరిన్ ఎలిజబెతను తొలగించి తన

•

బ్ర్బడర స్ కరెనీస: బ్ర్బడర స్ డాలర;

మొద్ట్ి అధయక్షుడని ఎనుికుంది

•

బ్ర్బడర స్ ఖాండాం: ఉతి ర్ అమరిక .

ఆరిికవేతత గీత గోపవనాథ్ జనవ్రి 2022 లల IMF నుండ
నిష్్రమించనునాిర్డ
అాంతరి తీయ ద్రవయ నిధ యొకె చీఫ్ ఎకనామిస్ో మరియు
ప్రిశోధ్న విభ్గాం డ్ర
వ ెకర
ో గీతా గోపీనాథ్ జ్నవరి 2022 లో
ర ణి

ఎలిజ్బత్ను

దయశ ధనేతగ

తొలగిాంచి,

రిప్బిు క్గ

సాంసి ను విడిచిపటో నునానర్వ. ఆమ హార్వర్ విశవవిదాయలయాం

మార్డానికత సిద్ిమవుత ననాంద్ున బ్ర్బడర స్ తన మొద్టట
అధ్యక్షుడిని ఎనునకుాంద. డయమ స ాండార మేసన్, 72, నవాంబర
30 న ప్రమాణ సీవక ర్ాం చయయబో త నానర్వ, ఇద బిరటన్ నుాండి
దయశ నికత స వతాంతరయాం వచిచన 55 వ వ రిికటతసవ నిన
సయచిసుిాంద. బ్ర్బడర స్ కటర్వో ఆఫ్ అపీుల్సలో ప్నిచయసిన
మొద్టట మహిళ్, డామ స ాండార 2018 నుాండి గవర్నర
జ్నర్ల్గ ఉనానర్వ. హ్ౌస్ ఆఫ్ అసాంబ్లు మరియు సనేట్
ఉమమడి సషన్ తర వత చారితారతమక ఎనినకలు వచాచయి.
ఓటు అనేద దయశ నికత "ప్రధాన క్షణాం" గ వరిణాంచబడిాంద.
బ్ర్బడో స్ గురించి:
•

దాదాప్ు 285,000 జ్నాభ్తో, బ్ర్బడర స్ కరేబియన్
దీవులలో అతయధక జ్నాభ్ మరియు సాంప్ననమన
ై ద.
ఒకప్ుుడు

చకెెర్

ఆధార్ప్డినప్ుుడు,
•

ఎగుమత లపవ
దాని

ఆరిిక

ఎకుెవగ

వయవసి

ప్ర యటక

యొకె ఆరిిక విభ్గ నికత తిరిగి వసుిాంద. ఆమ సాంసి లో తన
ప్ద్వీక లాంలో ప్బిు క్ సరీవస్ ల్లవ్ లో ఉాంద, మరియు సలవు
జ్నవరి

2022

లో

ముగుసుిాంద.

గోపీనాథ్,

ఆమ

ప్ద్వీక లాంలో, కటవిడ్-19కు వయతిరేకాంగ ప్రప్ాంచానికత టీక లు
వేయడానికత
నిరేదశిాంచిన

ప్రప్ాంచవ యప్ి ాంగ
"మహ్మామరి

ఆమోదాంచిన
పరప్ర"కు

లక్షయయలను

సహ్-ర్చయితగ

ఉనానర్ని ఐఎాంఎఫ్ త్లిపిాంద.
హార్వర్ ఒక అస ధార్ణమైన కేసుగ గోపీనాథ్ సలవును ఒక

మరియు ఆరిికాంగ వవవిధ్యభ్రితాంగ మారిాంద.

సాంవతసర్ాం పొ డిగిాంచిాంద, ఇద ఆమను IMF లో ప్రధాన

కరేబియన్లో రిప్బిు క్గ మారిన మొద్టట బిరటష్
ట క లనీ

ఆరిికవేతిగ

బ్ర్బడర స్ క ద్ు. బిరటన్ నుాంచి స వతాంతరయాం పొ ాందన
నాలుగు సాంవతసర ల కతాంద్టే 1970 లో గయానా ఆ
అడుగు వేసిాంద. టటరనిడాడ్ మరియు టొబ్గో 1976 లో
మరియు డొ మినిక 1978 లో అనుసరిాంచాయి.
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
జూన్ 2018లో ప కతసి న్ను FATF గేీ లిస్ో లో ఉాంచిాంద. అప్ుటట
•
•

IMF ప్రధాన క ర యలయాం: వ షిాంగోన్, D.C. U.S;

నుాండి,

జ్ఞరిివ .

ఉాంచడాం వలు , అాంతరి తీయ ద్రవయ నిధ (IMF), ప్రప్ాంచ

IMF మేనేజిాంగ్ డ్వరక
ె ోర మరియు ఛ్వర్మన్: కతస
ీ ో ల్లనా

ట్రీక FATF గేీ జాబితాలల పజకసజిన్ స్ర్స్న చేరింది

FATF

ఆదయశ లను

ప టటాంచడాంలో

విఫలమైన

క ర్ణాంగ ప కతసి న్ జ్ఞబితాలో కొనస గుతోాంద. గేీ లిస్ో లో
బ్యాంకు, ఆసియా అభివృది బ్యాంకు (ADB) మరియు

యూరోపియన్ యూనియన్ నుాండి ఆరిిక సహాయాం పొ ాంద్డాం
ప కతసి న్కు చాలా కషో ాంగ మారిాంద.

భ్ర్త ఎనిికల స్ంఘం గర్డడ్ యాపను విడ్ుద్ల చేస్థంది

గోుబల్ టర్ీర ఫవనానిసాంగ్ వ చడాగ్ ఫవనానిి యల్ యాక్షన్ ట్స్ె
ఫో రస (FATF) ప కతసి న్ను 'గేీ లిస్ో ' దయశ లలో ఉాంచిాంద. ఒక

బ్లరఫిాంగ్లో, FATF అధ్యక్షుడు మార్ెస్ పు యర కయడా మూడు
కొతి దయశ లు టరీె, జ్ోర్ న్ మరియు మాల్లలను కయడా గేీ
లిస్ో లో చయరచి నటుు చ్ప ుర్వ. ఈ ఏడాద జూన్లో, FATF మనీ
లాాండరిాంగ్ని

తనిఖీ

చయయడాంలో

విఫలమన
ై ాంద్ుకు

ప కతసి న్ను ‘గేీ లిస్ో ’ లో నిలుప్ుకుాంద, ఇద ఉగీవ ద్
ఫవనానిసాంగ్కు దారితీసిాంద.
•

హ్ఫీజ సయిాద మరియు మసయద అజ్ఞరతో సహా
ఐకయర జ్యసమితి
విచారిాంచి,

నియమిాంచిన

విచారిాంచాలని

టర్ీర

FATF

టర్ీరస
ి ో ులను

ఇసు మాబ్దను

కటరిాంద. ప కతసి న్ తన వయయహాతమకాంగ

ముఖయమన
ై

లోప లను ప్రిషెరిాంచడానికత ప్ని చయయాలని కయడా
కటరిాంద.

ఎనినకల ప్నిని వేగాంగ , త్లివిగ , ప ర్ద్ర్శకాంగ మరియు
సక లాంలో ప్యరిి చయయడానికత భ్ర్త ఎనినకల సాంఘాం (ECI)

అనిన పో లిాంగ్ కేాందారల డిజిటల్ మాయపిాంగ్ కటసాం గర్వడ

యాప్ను ప ర ర్ాంభిాంచిాంద. గర్వడ యాప్ దావర , బూత్ ల వల్
ఆఫీసరస (BLO) పో లిాంగ్ కేాందారల ఫో టోలు మరియు లగకేషన్

సమాచార నిన, కేాంద్రాంలోని అక్షయాంశాం మరియు రేఖాాంశాం వాంటట

డయట్తో ప టుగ వ రి నమోదత మొబవల్ నాంబర్ు నుాండి
అప్లోడ్ చయసి ర్వ. పరప్రవరెను తగిగాంచడాంలో కయడా ఈ
యాప్ సహాయప్డుత ాంద.

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•
•
•

భ్ర్త ఎనినకల సాంఘాం ఏర్ుడిాంద: 25 జ్నవరి 1950.

భ్ర్త ఎనినకల సాంఘాం ప్రధాన క ర యలయాం: నయయఢిల్లు.
భ్ర్త ప్రధాన ఎనినకల కమిషనర: సుశ్రల్ చాంద్ర.

అద్నపు స్మాచార్ం:
•
•

అలెగాజండ్ర

షలెల న్బరగ

నియమితులయాయర్డ.

ఆస్థరాయా

కొతత

ఛాన్లరగజ

జర్మనీ పరపంచంలలనే మొద్ట్ి స్ల్్ డైవింగ్ రెలును
పజరర్ంభంచింది

•

కరిగజసజతన్ కోస్ం భ్ర్త 200 మిలియన్ డాలర్ల అపుును
పరకట్ించింది.
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జోనాస్ గజహ్ర్ సోర ర నారేి కొతత పరధాని అయాయడ్ు .

•

నీతి

ఆయోగ్

జియోస్పుషథయల్

•

ఎనరీా

ఉజెబకసజతన్

అధయక్షుడగజ

ష్టజవ్కత

మిరిాయోయిెవ్

తిరిగి

ఎనిికయాయర్డ.

మాయపను

పజరర్ంభంచడానిక ఇసోర త చేతులు కలిపథంది.

జాతీయ వజర్త లు
కేంద్రమంతిర జితేంద్ర స్థంగ్ “అమ త గజీండ్ ఛాలెంజ పోర గజీమ్-

లలక్స్భ స్వుకర ‘నిధి 2.0’ పథకజనిి పజరర్ంభంచార్డ

జన్ కేర” ని పజరర్ంభంచార్డ

2021 ప్రప్ాంచ ప్ర యటక దనోతసవాం సాంద్ర్భాంగ ప్ర యటక
మాంతిరతవ శ ఖ నిర్వహిాంచిన క ర్యకీమాంలో నిధ 2.0 (నేషనల్
ఇాంటటగట
ేీ డ్ డయట్బేస్ ఆఫ్ హాసిుట్లిటీ ఇాండసీో)ా ప్థక నిన
లోక్ సభ్ సీుకర ఓాం బిరు ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. NIDHI 2.0
డయట్బేస్లో వసతి యూనిట్లు మాతరమే క కుాండా, ట్రవల్
ఏజ్ెాంటుు, టయర ఆప్రేటర్వు మరియు ఇతర్వలను కయడా
చయర్చడాం దావర మరిాంత చయరిక ఉాంటుాంద.

ప్ర యటక శ ఖ డిజిటల వజ్ష
ే న్ను సులభ్తర్ాం చయయడానికత
మరియు ఆతిథయ ప్రిశీమలో భ్గాం క వడానికత అనిన
వసతి

యూనిట్లను

పు ట్ఫ ర్మలో

నమోద్ు

చయసుకటవడానికత పో ర తసహిాంచడాం దావర ప్ర యటక శ ఖ
డిజిటల వజ్ష
ే న్ను సులభ్తర్ాం చయయడానికత మరియు
వ యప ర నిన సులభ్తర్ాం చయయడానికత NIDHI ప్థక నిన
ప ర ర్ాంభిాంచిాంద.
•

ఈ క ర్యకీమాంలో భ్గాంగ , ప్ర యటక మాంతిరతవ శ ఖ
యునవటడ్ నేషన్స ఎనివర నమాంట్ పో ర గీ మ (యుఎన్ఇపి)
మరియు ద రెస ునిసబుల్ టయరిజ్ాం సొ సట
వ ీ ఆఫ్
ఇాండియా

(ఆరటటఎస్ఓఐ)

తో

డాకోర జితయాంద్ర సిాంగ్ (కేాంద్ర సహాయ మాంతిర (సవతాంతర
బ్ధ్యత)

సన్
వ స

ఒక

అవగ హ్న

&

టక నలజీ)

“జన్

కేర”

పరర్వతో

“అమ తగజీండ్ ఛాలెంజ పోర గజీమ్” ని ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. గీ ాండ్
ఛాల ాంజ

NIDHI పథకం గురించి:
•

ఆజ్ఞద క అమృత్ మహ్ో తసవాంలో భ్గాంగ , కేాంద్ర మాంతిర

75

గురిిాంచడాం,

సో రో-అప్

భ్ర్తదయశాంలో

మరియు
ఆరోగయ

వయవసి ప్కులను

సాంర్క్షణ

సవ ళ్ు కు

వినయతన ఆలోచనలు మరియు ప్రిష్ ెర లతో ముాంద్ుకు
ర వడాం,

భ్ర్తదయశాంలో

హెల్ికేర

డ్లివరీని

బలోపరతాం

చయయడాం కటసాం తకుెవ వనర్వల ప్రిసత
ిి లలో ప్ని
చయయవచుచ.
పథకం గురించి:
•

దయశవ యప్ి ాంగ "డిసెవర - డిజ్ెవన్ - సరెల్" పో ర గీ మగ
బయోటక నలజీ ఇాండసీోా రీసరచ అసిసో న్స కౌనిసల్
(BIRAC),

NASSCOM

మరియు

NASSCOM

ఫౌాండయషన్ సాంయుకి ాంగ ఈ ఛాల ాంజను ప ర ర్ాంభిాంచాయి.

ఒప్ుాందానిన కుద్ుర్వచకుాంద.
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जन

కేర"

అమృత్

ఆవిషెర్ణలు,

డిజిటల్

స ాంకేతికతలలోని

ఛాల ాంజ
హెల్ి,

సో ర్ోప్లను

టలిమడిసన్
ి లో
మరియు

గురిిసి ుాంద.

ఇతర్
ఛాల ాంజ

డిసాంబర 31, 2021 న ముగుసుిాంద.
సజమాజిక నాయయం & సజధికజర్త మంతిరతి శజఖ్ ఎలు ర లెైన్
పజరర్ంభంచింది

సక లాంలో

అమలును

గుర్విచయసి ుాంద.

సమావేశాంలో,

సుమార్వ ర్ూ .50,000 కటటు మొతి ాం వయయాంతో ఎనిమిద
ప ర జ్ెకుోల సమీక్ష కటసాం నిర్ణయాం తీసుకునానర్వ. మునుప్టట
37 ప్రగతి సమావేశ లలో ఇప్ుటటవర్కు 297 ప ర జ్ెకుోలకు
ర్ూ. 14.39 లక్షల కటటుు సమీక్షిాంచబడా్యి.
పరగతి గురించి:
ప్రగతి అనేద ఒక ప్రతిష్ో తమక బహ్ుళ్ ప్రయోజ్న మరియు
బహ్ుళ్-విధాన

వేదక,

ఇద

మారిచ

2015

లో

ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద, ఒక ప్రతయయ కమన
ై సమగీమైన మరియు
చర్చనీయమన
ై
స ాంఘిక నాయయాం & స ధక ర్త మాంతిరతవ శ ఖ సీనియర

వేదకగ ,

స మానుయల

మనోవద్
ే నలను

ప్రిషెరిాంచడాం మరియు ఏకక లాంలో భ్ర్త ప్రభ్ుతవ
ముఖయమన
ై

క ర్యకీమాలు

ప న్-ఇాండియా హెల్ుల న్
వ ను ప ర ర్ాంభిాంచిాంద, దీని టోల్ ఫీర

ప్ర్యవేక్షిాంచడాం

మరియు సమీక్షిాంచడానికత

నాంబర 14567. ఈ వేదక సీనియర సిటటజ్ను ను రోజువ రీ

ప ర ర్ాంభిాంచార్వ .

సిటటజ్న్ల కటసాం 'ఎలు ర లెైన్' అనే భ్ర్తదయశాంలో మొద్టట

ప ర తిప్దకన

వ ర్వ

ఎద్ుర్ెాంటునన

సమసయలను

అనుసాంధానాం చయయడానికత మరియు వ రి సమసయలను
ప్ాంచుకటవడానికత, సమాచార్ాం మరియు మార్గ ద్ర్శకతవాం
పొ ాంద్డానికత అనుమతిసుిాంద.

ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన 38 వ ప్రగతి
సమావేశాంలో కేాంద్ర మరియు ర షో ా ప్రభ్ుతావల బహ్ుళ్
ఫిర యద్ులు

మరియు

క ర్యకీమాలను

సమీక్షిాంచార్వ. ప్రగతి అాంటే యాకతోవ్ గవరెనన్స మరియు

ప ర జ్ెకుోలను
PM మోడడ

పరధాన మంతిర నరేంద్ర మోడీ 28 వ్ NHRC వ్యవ్సజిపక
దినోత్వ్ కజర్యకీమంలల పరస్ంగించార్డ
ప్రధాన మాంతిర శ్రీ నరేాంద్ర మోదీ అకటోబర 12, 2021 న
నయయఢిల్లులో వీడియో క నఫరెన్స దావర

పరధాని మోదీ అధయక్షతన 38 వ్ పరగతి స్మావేశం

ప ర జ్ెకుోలు,

మరియు

28 వ జ్ఞతీయ

మానవ హ్కుెల సాంఘాం (NHRC) వయవసి ప్క దనోతసవ
క ర్యకీమాంలో ప్రసాంగిాంచార్వ. ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోదీ 28
వ ఎన్హెచఆరసి ఫౌాండయషన్ డయ క ర్యకీమాంలో అకటోబర 12,
2021 న కేాంద్ర హ్ో ాం మాంతిర అమిత్ ష్

మరియు

ఎన్హెచఆరసి చ్ర
వ ప్ర్సన్ సమక్షాంలో వీడియో క నఫరెన్స
దావర

ప్రసాంగిాంచార్వ. భ్ర్త జ్ఞతీయ మానవ హ్కుెల

కమిషన్ (NHRC) అనేద ఒక చటో బద్ి మైన ప్రజ్ఞ సాంఘాం,
ఇద 12 అకటోబర 1993 న మానవ హ్కుెల ప్రిర్క్షణ చటో ాం
1993 కతాంద్ ఏర ుటు చయయబడిాంద, మానవ హ్కుెల ప్రచార్ాం
మరియు అటో డుగు వరగ ల గౌర్వాం కటసాం.
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తర ల మానవ హ్కుెల గురిాంచి ప్రసి విాంచడాం
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

దావర ప్రధాని ముగిాంచార్వ. అాంతరి తీయ సౌర్ కయటమి,

•

ప్ునర్వతాుద్క ఇాంధ్న లక్షయయలు మరియు హెడ
ై ర జ్న్ మిషన్
వాంటట చర్యలతో, భ్ర్తదయశాం సుసిిర్మన
ై జీవితాం మరియు
ప్ర యవర్ణ

అనుకయలమైన

అభివృది

దశగ

అసో సియిట్
ే దయశ లు);
•

వేగాంగ

ప్యనిసోి ాంద్ని ఆయన నొకెత చ్ప ుర్వ.

అాంతరి తీయ శకతి సాంసి శ శవత సభ్ుయలు: కొలాంబియా,
చిల్ల, ఇజ్ఞరయిెల్ మరియు లిథువేనియా;

•

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

ఇాంటరేనషనల్ ఎనరీి ఏజ్ెనీస సభ్ుయలు: 30 (ఎనిమిద

అాంతరి తీయ శకతి సాంసి ప్రధాన క ర యలయాం: ప రిస్,
ఫ ర న్స.

•

NHRC చ్వరప్ర్సన్: జ్సిోస్ అర్వణ్ కుమార మిశీ ;

•

NHRC ప్రధాన క ర యలయాం: నయయఢిల్లు.

పరపంచంలలనే అతి పద్ద ఖ్ాదీ జాతీయ జెండా లడ్ఖలలని
లేహ్రలల ఎగుర్వేయబడంది

IEA భ్ర్తదేశజనిి పూరిత కజలపు స్భుయడగజ ఆహ్వినిస్ుతంది

ఖాదీ వసి రాంతో తయార్వ చయయబడిన ప్రప్ాంచాంలోని అతి పద్ద
అాంతరి తీయ ఇాంధ్న సాంసి (ఐఈఏ) భ్ర్త్ ను తన
ప్యరిిక ల సభ్యదయశాంగ ఆహావనిాంచిాంద. ఈ సభ్యతవ ఆహావనాం
ఇవవబడిాంద, భ్ర్తదయశాం ప్రప్ాంచాంలో మూడవ అతిపద్ద
ఇాంధ్న

వినియోగదార్వ.

ఆమోదాంచినటు యితయ,

ఈ

భ్ర్తదయశాం

ప్రతిప ద్నను
తన

వయయహాతమక

చముర్వను 90 రోజుల ఆవశయకతకు పాంచాలిస ఉాంటుాంద.
చముర్వ మాంతిర హ్రీదప్ సిాంగ్ ప్యరి IEA ఎగిికయయటటవ్ డ్ర
వ ెకోర
ఫ తిహ్ బిరోల్తో చర్చలు జ్రిప ర్వ. చర్చ సమయాంలో, IEA
ఎగిికయయటటవ్ డ్వరక
ె ోర తన ప్యరిి సభ్ుయనిగ చయర్డాం దావర IEA
తో

తన

సహ్క ర నిన

మరిాంతగ

పాంచుకటవ లని

ఆహావనిాంచార్వ.
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జ్ఞతీయ జ్ెాండా, 2021 అకటోబర 02 న మహాతామగ ాంధీ 152
వ జ్యాంతి సాంద్ర్భాంగ

లడఖలోని లేహ్లో ఏర ుటు

చయయబడిాంద. ఖాదీ జ్ఞతీయ జ్ెాండాను లడక్ ల ఫ్ిోనాంట్
గవర్నర ఆరకే మాథుర ఎగుర్వేశ ర్వ. ఖాదీ గీ మాం మరియు
ప్రిశమ
ీ ల కమిషన్కు అనుబాంధ్ాంగ ఉనన ముాంబల
వ ో ఉనన
ఖాదీ డ్య
వ రస మరియు పిరాంటరస ఈ జ్ెాండాను తయార్వ
చయశ ర్వ.
ముాంబవ నుాండి లేహ్కు జ్ఞతీయ జ్ెాండాను తీసుకువచయచ
బ్ధ్యతను మరియు ఆవిషెర్ణ వేడుక కటసాం ఎత్ి న
త ప్ర్వతాల
పవభ్గాంలో దానిన ఇన్సో ల్ చయసర బ్ధ్యతను కయడా సయర సో యి ఇాంజ్నీర రెజిమాంట్కు అప్ుగిాంచార్వ.
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ఈ పో ర్ోల్ పిరనిసప్ల్ సవాంటటఫక్
ి అడ్వవజ్ర క ర యలయాం దావర

జెండా గురించి:
•

తిరవర్ణాం 225 అడుగుల పొ డవు మరియు 150 అడుగుల
వడలుుతో ఉాంటుాంద. దీని బర్వవు దాదాప్ు 1,000

•

అకటోబర 02, 2021 న పిరనిసప్ల్ సవాంటటఫక్
ి అడ్వవజ్ర కె. విజ్య

కతలోలు.

ర ఘవన్ ప ర ర్ాంభిాంచార్వ.

భ్ర్త సన
వ యాంలోని 57 ఇాంజ్నీర రెజిమాంట్ ఈ జ్ెాండాను

చాచా చౌద్రిని ‘నమామి గంగే’ మిష్న్ యొకక అధికజరిక

సిద్ిాం చయసిాంద.
•

ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద మరియు గ ాంధీ జ్యాంతి సాంద్ర్భాంగ

ఈ

జ్ెాండా

చిహ్ింగజ కేంద్రం పరకట్ించింది
భ్ర్తదయశాంలో

ఇప్ుటటవర్కు

తయార్వ

చయయబడిన చయతితో నేసిన పద్ద మరియు హాయాండ్సున్ ప్తిి
ఖాదీ జ్ెాండా.
GoI 'వేస్ర ట్ు వెల్త' వెబ్ పో ర్రల్ను పజరర్ంభంచింది
ప్రముఖ భ్ర్తీయ క మిక్ బుక్ క ర్ూ
ో న్ ప తర, కాంప్యయటర
కాంటే మద్డు వేగాంగ ప్నిచయసర చాచా చౌద్రి, కేాంద్ర ప ర యోజిత
నమామిగేాంజ

పో ర గీ మ

ప్రకటటాంచబడిాంద.
ఆరిిక వయవసి మరియు సమాజ్ భ్గస వమయాం దావర సిిర్మైన
అభివృది కత

సహ్క ర నిన

మర్వగుప్ర్చడానికత

భ్ర్త

ప్రభ్ుతవాం "వేస్ో టు వల్ి " అనే వబ్ పో ర్ోల్ను ప ర ర్ాంభిాంచిాంద.
వబ్ పో ర్ోల్ టక నలజీ పొ ర వవడర్వు, ప్రభ్ుతవ వ ట్దార్వలు
మరియు ప్టో ణ సి నిక సాంసి లను కలిపి భ్ర్తదయశ వయర్ి
సమసయలకు, ప్రధానాంగ పు సిోక్ వయరి లకు ప్రిష్ ెర లను
కనుగ్ాంటుాంద.

ప ర జ్ెక్ో

కటసాం
కటసాం

అధక రిక
ర్ూ.

చిహ్నాంగ

2.26

కటటుు

కేట్యిాంచార్వ. క మిక్స ప ర ర్ాంభ్ాంలో హిాందీ, ఇాంగీుష్ మరియు
బాంగ ల్ల భ్షలలో ప ర ర్ాంభిాంచబడతాయి.
నేషనల్ మిషన్ ఫర కీున్ గాంగ (NMCG) క ర్ూ
ో న్ ప తరను
కలిగి ఉనన కొతి క మిక్స, ఇ-క మిక్స మరియు యానిమేటడ్
వీడియోలను

సాంభ్షిాంచడానికత,

అభివృది

చయయడానికత

మరియు ప్ాంపిణీ చయయడానికత చాచా చౌద్రి క మిక్స
ప్రచుర్ణకర్ి డ్వమాండ్ టయన్లతో చయత లు కలిపిాంద. నద
ప్రిశుభ్రత ప్రచార్ాంతో పిలులను ప్రతయయ కాంగ కనక్ో చయయడానికత
చాచా చౌద్రిని ఎాంపిక చయశ ర్వ.
మిష్న్ గురించి:
నమామి గాంగే పో ర గీ మ అనేద ఇాంటటగేీటడ్ కని రేవషన్ మిషన్,
క లుష్ యనిన సమర్ివాంతాంగ తగిగాంచడాం మరియు జ్ఞతీయ
నద గాంగ యొకె ప్ునర్వజీి వనాం యొకె రెాండు లక్షయయలను
స ధాంచడానికత జూన్ 2014 లో కేాంద్ర ప్రభ్ుతవాం 'ఫ్ు గ్షిప్
పో ర గీ మ' గ ఆమోదాంచబడిాంద. ఇద జ్ల వనర్వల, నదీ
అభివృది మరియు గాంగ

ప్ునర్వజీి వన శ ఖ, జ్ల శకతి

మాంతిరతవ శ ఖ కతాంద్ నిర్వహిాంచబడుత ాంద.
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పరధాని మోదీ జల్ జీవ్న్ మిష్న్ యాప మరియు రజషవరాయ జల్ ప్రభ్ుతవ సాంసి లలో కుళాయి నీటట కనక్షన్ అాందాంచడానికత
జీవ్న్ కోషను పజరర్ంభంచార్డ

భ్ర్తదయశాంలో

లేదా

విదయశ లలో

వయకుిలు,

క ర్ురేషన్లు

లేదా

ప్రోప్క ర్వలు

సాంసి లు,

సహ్క ర్ాం/దానాం

చయయడానికత వీలు కలిుసుిాంద. . RJJK జ్ల్ శకతి మాంతిరతవ
శ ఖ కతాంద్ తాగునీర్వ మరియు ప్రిశుభ్రత శ ఖ దావర
సి పిాంచబడిన

రిజిసో ర్

ప్బిు క్

ఛారిటబుల్

టరస్ోగ

ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద.
భ్ర్త ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోదీ వ సి వాంగ జ్ల జీవన్
మిషన్ యాప్ మరియు ర షీోయ
ా
జ్ల్ జీవన్ కటష్ని అకటోబర
02, 2021 న ప ర ర్ాంభిాంచార్వ, ఇద 2019 లో ప ర ర్ాంభిాంచిన
ప్రధాన జీవ జీవన్ మిషన్ (JJM) లో భ్గాంగ . దయశాంలోని
మహిళ్లు తమ సమయానిన ఆదా చయయడాం దావర

కేంద్ర మంతిర అమిత ష్టజ ‘స్ుద్ర్శన్ భ్ర్త పరికీమ’ను
పజరర్ంభంచార్డ.
భ్ర్త స వతాంతరయ 75 వ వ రిికటతసవ నిన ప్ుర్సెరిాంచుకుని
'ఆజాది కజ అమ త మహ్ో త్వ్ం' లో భ్గాంగ అకటోబర 02,
2021 న జ్ఞతీయ భ్ద్రతా ద్ళాల (NSG) ఆల్ ఇాండియా క ర

మరియు తారగునీటటని తీసుకుర వడానికత గతాంలో ద్యర్
ప ర ాంతాలను

ఆశీయిాంచడానికత

బద్ులు

మారగ లు ఏర ుటు చయయడాం దావర

ప్రతాయమానయ

జ్ల్ జీవన్ మిషన్

స ధక ర్త స ధాంచిాంద.
జల్ జీవ్న్ మిష్న్ యాప గురించి:
వ ట్దార్వలలో అవగ హ్న మర్వగుప్ర్చడానికత మరియు
మిషన్ కతాంద్ ప్థక ల యొకె ప ర్ద్ర్శకత మరియు
జ్వ బుదారీతనాం

కటసాం

జ్ల్

జీవన్

మిషన్

యాప్

ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద. మిషన్ గురిాంచి అనిన వివర లు, ఎనిన
గృహాలు నీటటని అాంద్ుకునానయి, నీటట నాణయత, ఇతర్
విషయాలతోప టు,

మొబవల్

అపిు కేషన్లో

ఒకే

చోట

అాంద్ుబ్టులో ఉాంట్యి.

ర యల్ల 'స్ుద్ర్శన్ భ్ర్త పరికీమ'ను కేాంద్ర హ్ో ాం మాంతిర అమిత్
ష్ ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. . ఢిల్లులోని చారితారతమక ఎర్ీకటట నుాండి
NSG క ర్వ ర యల్లని ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ఇద అకటోబర 30, 2021
న నయయఢిల్లులోని పో ల్లస్ మమోరియల్ వద్ద ముగుసుిాంద.
నల రోజుల ప్రచార్ాంలో దయశాంలోని స వతాంతోరోద్యమాం మరియు
స వతాంతరయ సమర్యోధ్ులతో సాంబాంధ్ాం ఉనన ముఖయమైన
మరియు చారితక
ర ప్రదశ
య ల గుాండా 12 ర ష్ో ా లోుని 18 నగర ల

రజషవరయ
జల్ జీవ్న్ కోష (RJJK) గురించి:
ా

గుాండా 7,500 కతలోమీటర్ు సుదీర్ఘ ప్రయాణాం ఉాంటుాంద.

ర షీోయ
ా
జ్ల్ జీవన్ కటష్ (RJJK) ప్రతి గీ మీణ గృహ్ాంలో,

ర యల్లని కేాంద్ర హ్ో ాం మాంతిరతవ శ ఖ ఆధ్వర్యాంలో నిర్వహిాంచార్వ.

ప ఠశ ల, అాంగన్ వ డడ కేాంద్రాం, ఆశీమశ ల మరియు ఇతర్
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కరెన్ రిజిజు భ్ర్తదేశపు మొద్ట్ి సో ురర్ ఆరిబట్రరష్న్
ద్శను ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోదీ ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. SBM-U
స్ంట్రను గుజరజతలల పజరర్ంభంచార్డ

2.0 మరియు అమృత్ 2.0 అనిన నగర లను 'చ్తి ర్హితాంగ '
మరియు

'నీటట

సుర్క్షితాంగ '

చయయాలనే

ఆక ాంక్షను

గురిిాంచడానికత ర్ూపొ ాందాంచబడా్యి. SBM-U 2.0 వయయాం
దాదాప్ు ర్ూ .1.41 లక్షల కటటుు. అమృత్ 2.0 ఖర్వచ దాదాప్ు
ర్ూ .2.87 లక్షల కటటుు.
అనిన బ్యాంకతాంగ్, SSC, భీమా & ఇతర్ ప్రీక్షల కటసాం పవరమ
టస్ో సిరస్
ీ ను కొనుగోలు చయయాండి
గుజ్ర త్లోని అహ్మదాబ్దలో భ్ర్తదయశాం యొకె మొద్టట

SBM-U 2.0 లక్ష్యయలు:
•

సో ురో్ ఆరిబటేరషన్ సాంటరను కేాంద్ర నాయయ శ ఖ మాంతిర కతర్ణ్

మరియు AMRUT కతాంద్ ఉనన అనిన నగర లోు బూడిద్

రిజిజు ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ఈ సో ురో్ ఆరిబటేష
ర న్ సాంటర ఆఫ్
ఇాండియా (SACI) కీీడా ర్ాంగాంలో వివ దాలను వేగాంగ ట్రక్
చయయడానికత మరియు కీీడలకు సాంబాంధాంచిన సమసయలను

మరియు నలుప్ు నీటట నిర్వహ్ణను నిరి రిసి ుాంద.
•

SBM-U 2.0 అనిన ప్టో ణ సి నిక సాంసి లను బహిర్ాంగ
మలవిసర్ిన ర్హితాంగ చయసి ుాంద+మరియు ఒక లక్ష కాంటే

ప్రిషెరిాంచడానికత ఒక సమీకృత వయవసి గ ప్నిచయసి ుాంద.

తకుెవ జ్నాభ్ ఉనన వ టటని బహిర్ాంగ మల విసర్ిన

SACI గురించి:

ర్హితాం ++ చయయడాం, ప్టో ణ ప ర ాంతాలోు సుర్క్షితమన
ై

SACI ని అహ్మదాబ్ద ఆధారిత SE ట్రన్ససో డియా పవ
వర ేట్

ప రిశుధ్యాం పవ ద్ృషిోని స రిసి ుాంద.

లిమిటడ్ ప్రమోట్ చయసి ుాంద మరియు అనిన చటో ప్ర్మైన
మద్ద త

SBM-U 2.0 అనిన నగర లను 'చ్తి ర్హితాంగ ' చయసి ుాంద

చటో మరియు నాయయ మాంతిరతవ శ ఖ దావర

•

అాందాంచబడుత ాంద. SACI వివ దాలను మరియు ఇతర్

సయతారలను

సమసయలను మరియు కీడ
ీ ా ర్ాంగాం యొకె సమసయలను

మరియు సమర్ివాంతమైన ఘన వయరి ల నిర్వహ్ణ కటసాం

మరియు విశవసనీయతను ఏర్ుర్చడాం దావర దయశాంలోని కీీడా

ల గసీ డాంప్సట్
వ ల నివ ర్ణ.

ర్ాంగాంలో భ్విషయతి బలాంగ ఉాంటుాంద.

నయయఢిల్లులోని డాకోర అాంబేద్ెర ఇాంటరేనషనల్ సాంటర నుాండి

(తగిగాంచడాం,

ర్క ల మునిసిప్ల్ ఘన వయరి ల శ సీి రయ ప ర ససిాంగ్

ప్రిషెరిాంచడానికత ఈ నిబాంధ్న దావర కీరి ని సృషిోాంచడాం

మరియు అమ త 2.0 ని పజరర్ంభంచార్డ

ఉప్యోగిాంచడాం

ప్ునరివనియోగాం చయయడాం, రీసక
వ తల్ చయయడాం), అనిన

వేగవాంతాంగ , ప ర్ద్ర్శకాంగ మరియు చాలా జ్వ బుదారీగ

పరధాని నరేంద్ర మోడీ స్ిచఛ భ్ర్త మిష్న్-అర్బన్ 2.0

SBM-U 2.0 ఘన వయరి లను వేర్వ చయయడాం, 3R ల

అమ త 2.0 లక్ష్యయలు:
•

దాదాప్ు 2.68 కటటు కుళాయి కనక్షను ను అాందాంచడాం
దావర దాదాప్ు 4,700 ప్టో ణ సి నిక సాంసి లలోని అనిన

సవచఛ భ్ర్త్ మిషన్-అర్బన్ (SBM-U) మరియు అటల్

ఇళ్ు కు అమృత్ 2.0 నీటట సర్ఫర 100 శ తాం కవరేజీని

మిషన్ ఫర రిజువనేషన్ అాండ్ అర్బన్ ట్రన్సఫరేమషన్

అాందసుిాంద.

(AMRUT) అనే రెాండు ప్రధాన మిషన్ల యొకె రెాండవ
17

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

•

Monthly Current Affairs in Telugu - October
అమృత్ 2.0 దాదాప్ు 2.64 కటటు ముర్వగునీటట లేదా
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
సపరోజ కనక్షన్లను అాందాంచడాం దావర 500 అమృత్

•

హిమాచల్ ప్రదయశ గవర్నర: ర జ్ేాంద్ర విశవనాథ్ అరేుకర.

నగర లోు 100 శ తాం ముర్వగునీర్వ మరియు సపరోజ

•

హిమాచల్ ప్రదయశ ముఖయమాంతిర: జ్ెవ ర మ ఠ కయర.

కవరేజీని అాందసుిాంద.
•

అమృత్ 2.0 ఒక వృతాిక ర్ ఆరిిక వయవసి సయతారలను
అవలాంబిసుిాంద

మరియు

ఉప్రితల

మరియు

మహ్వబ్హ్ు బరహ్మపుతర నది వజర్స్తి కేందారనిి ఉప
రజష్రప
ా తి పజరర్ంభంచార్డ

భ్ూగర్భజ్లాల ప్రిర్క్షణ మరియు ప్ునర్వజీి వనానిన
పో ర తసహిసి ుాంద, తాజ్ఞ ప్రప్ాంచ స ాంకేతికతలు మరియు
నవప్ుణాయలను పాంచడానికత నీటట నిర్వహ్ణ మరియు
స ాంకేతిక

ఉప్-మిషన్లో

డయట్-నేతృతవ

ప లనను

పో ర తసహిసి ుాంద.
హిమాచల్ పరదశ్
ే దాలిచని వ్యవ్స్వి క త సజగును పజరర్ంభంచిన
మొద్ట్ి రజష్రాంగజ అవ్తరించింది

అస సాం ర షో ాంా లోని గౌహ్తిలో గవర్నర జ్గదీష్ ముఖ్తి
మరియు ముఖయమాంతిర హిమాంత బిస వ శర్మ సమక్షాంలో ఉప్
ర షో ప్
ా తి ఎాం వాంకయయ నాయుడు మహాబ్హ్ు బరహ్మప్ుతర
నద

వ ర్సతవ

కేాందారనిన

ప ర ర్ాంభిాంచార్వ.

ఈ

కేాంద్రాం

వ సి వ నికత క మరప్ యొకె బిరటటష్ డిప్యయటీ కమిషనర
నివ సాంగ ప్నిచయసరద. ఇద నిరిమాంచబడిన దాదాప్ు 150
CSIR యొకె ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ హిమాలయన్ బయోసో రెసస్
టక నలజీ (IHBT) పల
వ ట్ ప ర తిప్దకన హిమాచల్ ప్రదశ
య లో

సాంవతసర ల తర్వవ త, గౌహ్తి యొకె ప్రసద్
ి ి DC బాంగు
వ ర్సతవ కేాంద్రాంగ ప్రజ్లకు సాంద్ర్శనార్ిాం ఉాంచార్వ.

దాలిచన చ్కె స గును ప్రవశ
ే పటటోాంద. నిజ్మన
ై దాలిచనచ్కె
లేదా దాలిచనచ్కె ప్రధానాంగ

శ్రీలాంకలో పర్వగుత ాంద,

అయితయ తకుెవ ఉతుతిి చయసర దయశ లలో సీషల్స, మడగ సెర
మరియు భ్ర్తదయశాం ఉనానయి.
చ్వనా, శ్రీలాంక, వియతానాం, ఇాండర నష
ే ియా మరియు నేప ల్
నుాండి భ్ర్తదయశాం ఏట్ 45,318 టనునల దాలిచనచ్కెను
దగుమతి చయసుకుాంటుాంద. సిననమోమమ వర్మ స గుతో,
దాలిచనచ్కె స గును నిర్వహిాంచిన భ్ర్తదయశప్ు మొద్టట
ర షో ాంా గ HP నిలిచిాంద.
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• స మరో సిటీస్ మిషన్ మరియు అమృత్ కతాంద్ ర షో ాం
ా లోని

DC బంగజల చరితర:
•

1826 లో బిరటష్
ట వ ర్వ అస సాంను విల్లనాం చయసన
ి తర్వవ త

75 ప్టో ణాభివృది ప ర జ్ెకుోలకు ప్రధాని ప ర ర్ాంభోతసవాం

(యాండబూ ఒప్ుాంద్ాం తర వత), 1839 లో గౌహ్తి కటసాం

మరియు శాంకుసి ప్న చయశ ర్వ.

DC ప్ద్వి సృషిోాంచబడిాంద.
•

•

బరహ్మప్ుతర ఒడు్న ఉనన బర్వఫకనార టటలు ా, సరిఘాట్

ఝానీస మరియు ఘజియాబ్ద సహా ఏడు నగర ల

యుద్ి ాంలో ఉప్యోగిాంచిన ఫిర్ాంగులు చ్లు ాచ్ద్ుర్వగ

కటసాం

ఉాండయ ముాంద్ు డిసి నివ సాం కటసాం అనేక ప్రదయశ లు సరేవ
చయయబడా్యి.
•

•

కతాంద్

75

బసుసలను

లకటనలోని

బ్బ్స హెబ్

భీాంర వు

అాంబేద్ెర

చ్వర ఏర ుటు చయసి ుననటుు ప్రధాన మాంతిర ప్రకటటాంచార్వ.

పరధాని మోదీ లకోిలల ఆజాది@75 ఎక్్పో ను స్ంద్రిశంచార్డ
ఆజ్ఞద@75 వేడుకలోు భ్గాంగ ఇాందర గ ాంధీ ప్రతిష్ా న్లో
‘ఆజ్ఞద@75-నయయ
అర్బన్

FAME-II

యూనివరిసటీ (BBAU) లో శ్రీ అటల్ బిహారీ వ జపరయి

బాంగు గ కొనస గిాంద.

ట్రన్సఫ రిమాంగ్

అతను

ప ర ర్ాంభిాంచార్వ.

స వతాంతారోనాంతర్ాం, ఇద 2011 వర్కు DC యొకె

లకటనలో

లకటన, క నయుర, వ ర్ణాసి, ప్రయాగ్ర జ, గోర్ఖప్యర,

అర్బన్

లాయాండ్సరెప్’

ఇాండియా:

క నఫరెన్స-కమ-

ఎక్సపో ను ప్రధాని నరేాంద్ర మోదీ ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. మూడు

•

ఈయన

క నఫరెన్స-కమ-ఎక్సపో లో

నిర్వహిాంచిన

మూడు ఎగిిబిషన్లకు హాజ్ర్యాయడు.
కేంద్రం ICMR యొకక డోర న్ ఆధారిత వజయక్న్ డలివ్రీ మోడ్ల్
'i-Drone' ని పజరర్ంభంచింది

రోజుల ఈవాంట్ యొకె నేప్ధ్యాం "నయయ అర్బన్ ఇాండియా".
ఇద అకటోబర 07, 2021 న ముగుసుిాంద. క నఫరెన్స-కమఎక్సపో ను హ్ౌసిాంగ్ & అర్బన్ అఫర
వ స మాంతిరతవ శ ఖ
(MoHUA) నిర్వహిసి ుాంద.
క నఫరెన్స-కమ-ఎక్సపో అనేద భ్విషయత్ ప్రివర్ి న అర్బన్
మిషన్లను ప్రద్రిశాంచడానికత మరియు మోదీ ప్రభ్ుతవాం

ఈశ నయ ర ష్ో ా ల కటసాం డరర న్ ఆధారిత వ యకతసన్ డ్లివరీ మోడల్

యొకె గత 7 సాంవతసర లలో చయప్టటోన విజ్యాలు మరియు

'ఐ-డోర న్' ను కేాంద్ర ఆరోగయ మరియు కుటుాంబ సాంక్షేమ శ ఖ

ప్రధాన ప్టో ణ అభివృది మిషన్లను గుర్వి చయయడానికత ఒక

మాంతిర మనుసఖ మాాండవియా ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ఐ-డరర న్ను

వేదక.

ఇాండియన్ కౌనిసల్ ఆఫ్ మడికల్ రీసరచ (ICMR) అభివృది
చయసిాంద. ఐ-డరర న్ అాంటే ICMR’s Drone Response and

కరలక ముఖ్ాయంశజలు
•

ప్రధానమాంతిర ఆవ స్ యోజ్న-అర్బన్ (PMAY-U)
గృహాల తాళ్ాం చ్వులను ఉతి ర్ ప్రదశ
య లోని 75 జిలాులోుని
75,000 మాంద లబిి దార్వలకు ప్రధాని అాంద్జ్ేశ ర్వ
మరియు

ఉతి ర్ప్రదశ
య

ప్థక

లబిి దార్వలతో

www.bankersadda.com

ఈ స ధ్నాం యొకె ప్రధాన లక్షయాం భ్ర్తదయశాంలోని కఠినమైన
మరియు చయర్వకటవడానికత కషో మన
ై భ్ూభ్గ లకు వ యకతసన్
డ్లివరీని సులభ్తర్ాం చయయడాం మరియు చివరి మైలు వర్కు
ఆరోగయ సాంర్క్షణను మర్వగుప్ర్చడాం. ప్రసి ుతాం, డరర న్ ఆధారిత

సాంభ్షిాంచార్వ.
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డ్లివరీ ప ర జ్ెక్ో మణిప్యర, నాగ లాాండ్ మరియు కేాంద్రప లిత
• ఉతి మ ఆడిట్ ప్ద్ి త లను ప్ాంచుకటవడాం దావర ప్నున
ఆడిటర్ు కు స ాంకేతిక ప్రిజ్ా ఞనాం మరియు నప్
వ ుణాయలను

ప ర ాంతాం అాండమాన్ మరియు నికటబ్ర దీవప్ాంలో అమలు

బదల్ల చయయడాం దావర

చయయబడుతోాంద. వ యకతసన్లను సుర్క్షితాంగ తీసుకెళ్ుడానికత
మరియు

బదల్ల

చయయడానికత

ప్రీక్షిాంచడానికత ప ర థమిక

డరర న్ల

ICMR ఇాండియన్ ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ టక నలజీ, క నయురతో
సహ్కరిాంచిాంద.
స్వషల్్ ట్్క్్ ఇన్స్ుకరర్ వితౌట్ బో ర్ుర్ పోర గజీమ్లల భ్ర్త
చేరింది

సరిహ్ద్ుదలు లేని ప్నున తనిఖీదార్వలు(tax-inspectorswithour-boarders) (TIWB) సీషల్సలో తన క ర్యకీమానిన
ప ర ర్ాంభిాంచార్వ.
ప్రిప లనదార్వగ
చ్ర్వకు

ఈ

క ర్యకీమానికత

భ్గస వమి

భ్ర్తదయశాం ఎాంపిక చయయబడిాంద. ఈ

మద్ద త గ

దయశాం

తన

ప్నున

నిప్ుణుడిని

అాందసుిాంద. 12 నలల ఈ క ర్యకీమాం యొకె ద్ృషిో ప్ర యటక
మరియు ఆరిిక సరవల ర్ాంగ ల బదల్ల ధ్ర్ కేసులపవ ఉాంటుాంద.

చ్ర్వ యొకె లక్షయాం.
•

ప్నున నిప్ుణులను అాందాంచడాం దావర

భ్ర్తదయశాం

మద్ద త ఇసుినన ఆర్వ TIWB క ర్యకీమాం ఇద.
5 స్ంవ్త్రజలలల 7 PM మితార పజర్డకలను ఏరజుట్ు
చేయడానిక కేంద్రం ఆమోద్ం తలిపథంది

ఆరిిక వయవసి లో వసి ర ర్ాంగాం వృది ని మరిాంతగ పాంచడానికత
మరియు గోుబల్ టక్సటల్
వ స మాయప్లో భ్ర్తదయశ నిన ప్టటషోాంగ
నిలబటో డానికత దయశవ యప్ి ాంగ

ఏడు కొతి మగ

టక్సటవల్

ప ర్వెలు లేదా PM మితార ప రెల ఏర ుటుకు కేాంద్రాం
ఆమోద్ాం త్లిపిాంద. మగ ఇాంటటగేీటడ్ టక్సటల్
వ రీజియన్
మరియు అపర్ల్ ప ర్వెలు (PM MITRA) గౌర్వనీయుల వన
ప్రధాన మాంతిర యొకె "5F" ఆలలచన మీద్ ఆధార్ప్డి
ఉాంట్యి. '5 ఎఫ్' ఫ ర్వమలాలో ఫజరమ ట్ు ఫైబర ;
కర మగ ర నికత ఫబ
వ ర; ఫ యకోరీ నుాండి ఫ యషన్ వర్కు; విదయశ ల

TIWB గురించి:
•

బలోపరతాం చయయడానికత దయశ లకు సహాయాం చయయడాం ఈ

స మరి యనిన

అధ్యయనాం నిర్వహిాంచడానికత

తమ ప్నున ప్రిప లనను

TIWB అనేద 2015 లో ప ర ర్ాంభ్మైనప్ుటట నుాండి
యునవటడ్ నేషన్స డ్వలప్మాంట్ పో ర గీ మ (UNDP)
మరియు ఆర్గ నవజ్ష
ే న్ ఫర ఎకనామిక్ కటఆప్రేషన్ అాండ్
డ్వలప్మాంట్ (OECD) సాంయుకి ాంగ ఏర ుటు చయసన
ి
చ్ర్వ.

నుాండి ఫ యషన్ ఉాంట్యి.
ఈ ప ర్వెలు వివిధ్ ర ష్ో ా లోుని గీన్
ీ ఫీల్్ మరియు బరరనీఫల్్
సవటులో ఒక ప్రతయయ క ప్రయోజ్న వ హ్నాం దావర ఏర ుటు
చయయబడతాయి, వీటటని ర షో ా ప్రభ్ుతవాం మరియు భ్ర్త
ప్రభ్ుతవాం ప్బిు క్-పవ
వర ేట్ ప ర్ోనరషిప్ (PPP) మోడ్లో కలిగి
ఉాంట్యి. ప ర జ్ెక్ో కటసాం మొతి ాం వయయాం ఐద్ు సాంవతసర లకు
ర్ూ .4,445 కటటుుగ నిర్ణయిాంచబడిాంద.
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పరధాని నరేంద్ర మోడీ 35 PSA ఆక్జన్ పజలంట్ల ను జాతిక
బో ర్డు స్భుయల గురించి:
అంకతం చేశజర్డ

•

మొద్టట ఛ్వర్మన్: జ్యాంత్ ప టటల్, L & T-NxT
సీనియర ఎగిికయయటటవ్ వవస్ పరసడ
ి ్ాంట్ ఆఫ్ డిఫన్స

•

ఉప ధ్యక్షుడు: ర హ్ుల్ వ ట్స, భ్ర్తీ ఎయిరటల్
చీఫ్ రెగుయలేటరీ ఆఫీసర

•

డ్వరెకర
ో జ్నర్ల్: ల ఫ్ిోనాంట్ జ్నర్ల్ ఎ.కె. భ్ట్ (రిటవర్)

ISpA గురించి:
ఉతి ర ఖాండ్లోని ఎయిమస రిషికశ
ే లో జ్రిగిన క ర్యకీమాంలో
ప్రధాని నరేాంద్ర మోదీ వీడియో క నఫరెన్స దావర దయశ నికత 35
పరజ్ర సివాంగ్ యాడర సర్్షన్ (PSA) ఆకతసజ్న్ పు ాంటు ను
అాంకతతాం చయశ ర్వ. ఈ 35 PSA ఆకతసజ్న్ పు ాంటుు PM కేరస
కతాంద్, 35 ర ష్ో ా లు మరియు కేాంద్రప లిత ప ర ాంతాలోు ఏర ుటు
చయయబడా్యి. ఇప్ుుడు దయశాంలోని అనిన జిలాులు ఇప్ుుడు
PSA ఆకతసజ్న్ పు ాంటు ను ప ర ర్ాంభిాంచాయి.
డయట్ ప్రక ర్ాం, మొతి ాం 1,224 PSA ఆకతసజ్న్ పు ాంటు కు PMCARES (ప్రధానమాంతిర సిటజ్
ట న్ అసిసో న్స అాండ్ రిల్లఫ్ ఇన్
ఎమరెినీస సిటుయవేషన్) ఫాండ్ కతాంద్ దయశవ యప్ి ాంగ నిధ్ులను
అాందాంచార్వ మరియు వీటటలో 1,100 కత పగ
వ

పు ాంట్లు

ఇప్ుటటకే అాందాంచబడా్యి. వీటట దావర రోజుకు 1,750 MT
ఆకతసజ్న్ ఉతుతిి జ్ర్వగుత ాంద.

ISpA అనేద ఒక పవరవట్
ే ప్రిశీమ సాంసి , ఇద దయశాంలో సరుస్
మరియు శ టటల ట్
వ కాంపనీలకు ప్రధాన ప్రిశీమ సాంసి గ
వయవహ్రిసి ుాంద. అాంతరిక్ష మరియు ఉప్గీహ్ స ాంకేతికతలలో
అధ్ునాతన స మరి యలతో సవదయశ్ర మరియు గోుబల్ క ర్ురేషను
దావర ISpA ప ర తినిధ్యాం వహిసి ుాంద. ISpA భ్ర్తదయశాంలో
అాంతరిక్ష

స ాంకేతిక

ప్రిజ్ా ఞనానిన

పాంపొ ాందాంచయ

దశగ

ప్నిచయసి ుాంద, స మర్ియ నిర మణాం మరియు భ్ర్తదయశాంలో
అాంతరిక్ష ఆరిిక కేాందారలు మరియు ఇాంకుయబేటరలపవ ద్ృషిో
పడుత ాంద.
రెలేి రెండ్ు స్ుద్ూర్ స్ర్డకు ర్వజణా రెళ్ల ను ‘తిరశూల్’, ‘గర్డడ్’
పజరర్ంభంచింది.
భ్ర్తీయ రెైలేవలు రెాండు సుద్యర్ సర్వకు ర్వ ణా రెళ్
ై ు ను
"తిరశూల్" మరియు "గర్వడ" లను ప ర ర్ాంభిాంచాయి - ఇవి

భ్ర్త అంతరిక్ష స్ంఘానిి పజరర్ంభంచిన పరధాని నరేంద్ర మోదీ

సర్వకు ర్వ ణా రెళ్
ై ు స ధార్ణ కయర్వు కాంటే రెాండు లేదా

ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోదీ వీడియో క నఫరెన్స దావర

అాంతకాంటే ఎకుెవ రెటు ు ఎకుెవ. కతుషోమన
ై విభ్గ లలో

ఇాండియన్ సరుస్ అసో సియిష
ే న్ (ISpA) ని ప ర ర్ాంభిాంచార్వ.

స మర్ియ ప్రిమిత ల సమసయకు ఈ సుద్యర్ రెైళ్ు ల చాలా

దీని వయవసి ప్క సభ్ుయలలో భ్ర్తీ ఎయిరటల్, లారెసన్ &

ప్రభ్వవాంతమన
ై ప్రిష్ ెర నిన అాందసి యి. ఈ రెైళ్ు ల సర్వకు

టయబోర , నలోె (ట్ట్ గూ
ీ ప్), వన్వబ్, మాయప్మిాండియా,

ర్వ ణా రెైళ్ు స ధార్ణ కయర్వు కాంటే రెాండు లేదా అాంతకాంటే

వ ల్చాందనగర ఇాండసీోస్
ా
మరియు అనాంత్ టక నలజీ
లిమిటడ్ ఉనానయి. ఇతర్ ప్రధాన సభ్ుయలలో గోద్రజ, హ్యయస్
ఇాండియా, అజిసో - BST ఏరోసరుస్ పవ
వర ేట్ లిమిటడ్, BEL,
సాంటమ ఎలకోా నిక్స మరియు మాకసర ఇాండియా ఉనానయి.
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ఎకుెవ రెటు ు ఎకుెవ మరియు కతుషోమైన విభ్గ లలో స మర్ియ
ప్రిమిత ల సమసయకు చాలా ప్రభ్వవాంతమైన ప్రిష్ ెర నిన
అాందసి యి.
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• హిమాచల్ ప్రదయశ హెైకటర్వో
ప్రధాన నాయయమూరిిగ

తిరశూల్ గురించి:

తిరశూల్ ద్క్షిణ మధ్య రెైలేవ (SCR) యొకె మొటో మొద్టట

మధ్యప్రదశ
య

సుద్యర్ మార్గ ాం ప్రయాణిాంచయ రెైలు మరియు 177 వ యగన్లను

నియమిత లయాయర్వ.

కలిగి ఉాంటుాంద, లేదా మూడు సర్వకు ర్వ ణా రెళ్
ై ు కు

•

ప్రధాన

నాయయమూరిి

మహ్మద

ర్ఫిక్

మేఘాలయ హెైకటర్వో ప్రధాన నాయయమూరిి బిశవనాథ్

సమానాం. విజ్యవ డ డివిజ్న్ లోని కొాండప్లిు సరోషన్ నుాండి

సో మద్ర సికెత ాం హెక
ై టర్వో ప్రధాన నాయయమూరిిగ బదల్ల

తూర్వు

అయాయర్వ.

కటస్ో

రెల
ై ేవ

ఖురద

డివిజ్న్

వర్కు

దీనిని

ప ర ర్ాంభిాంచార్వ.

•

గర్డడ్ గురించి:
రెైలు

‘గర్వడ’

గుాంతకల్

డివిజ్న్

ర యచయర

గోస వమి

నుాండి

సికతాందారబ్ద డివిజ్న్ మణుగూర్వ వర్కు ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద.

చయయడానికత ఉప్యోగిాంచబడతాయి.

•

•

ఎనిమిద మాంద నియామక లు మరియు ఐద్ుగుర్వ హెక
ై టర్వో

•

పరధాన

నియామకం

హెక
ై టర్వోలు

కొతి

ప్రధాన

నాయయమూర్విలను

పొ ాంద్ుతాయి మరియు ఐద్ుగుర్వ ప్రధాన నాయయమూర్విలు
బదల్ల

చయయబడా్ర్వ.

13

హెైకటర్వోలలో

యాకతోాంగ్ చీఫ్ జ్సిోస్లతో చయయబడా్యి.
ఐద్ుగుర్డ పరధాన నాయయమూర్డతలు బదిలీ చేయబడాుర్డ:
తిరప్ుర్ హెక
ై టర్వో ప్రధాన నాయయమూరిి ఎ.ఎ.ని బదల్ల

•

ర జ్సి న్ హెైకటర్వో ప్రధాన నాయయమూరిి జ్సిోస్ ఇాంద్రజిత్
మహ్ాంతి తిరప్ుర్ ప్రధాన నాయయమూరిిగ
సీవకరిసి ర్వ.
www.bankersadda.com
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బ్ధ్యతలు

జ్సిోస్

కరణ టక హెక
ై టర్వో తాతాెలిక ప్రధాన నాయయమూరిి జ్సిోస్
చాంద్ర

శర్మ

త్లాంగ ణ

హెైకటర్వో

ప్రధాన

మధ్యప్రదశ
య హెక
ై టర్వో నాయయమూరిి అయిన జ్సిోస్ ప్రక ష్
శ్రీవ సి వ కలకతాి హెక
ై టర్వో ప్రధాన నాయయమూరిిగ
నియమిత లయాయర్వ.

•

జ్సిోస్ ఆర.వి. మలిమత్ మధ్యప్రదయశ హెక
ై టర్వో ప్రధాన
నాయయమూరిిగ నియమిత లయాయర్వ.

•

జ్సిోస్ రీతూ ర జ అవసీి కరణ టక హెక
ై టర్వో ప్రధాన
నాయయమూరిిగ నియమిత లయాయర్వ.

•

ర జ్సి న్ హెైకటర్వోకు.

22

హెక
ై టర్వో

నాయయమూరిిగ నియమిత లయాయర్వ.

చయయడానికత ప్రభ్ుతవాం ఆమోద్ాం త్లిపిాంద. కురేషి
•

అలహాబ్ద

మేఘాలయ హెైకటర్వో ప్రధాన నాయయమూరిిగ

సతీష్

కతుయరెన్స

కీలకమైనదగ ప్రిగణిాంచబడిాంద, ఎాంద్ుకాంటే వ టటలో కొనిన

•

బిాందాల్

ర్ాంజిత్ వి. మోర నియమిత లయాయర్వ.

ప్రధాన నాయయమూర్విల బదల్లలను ప్రభ్ుతవాం నోటటఫవ చయసాంి ద.
ఎనిమిద

కలకతాి హెక
ై టర్వో తాతాెలిక ప్రధాన నాయయమూరిి జ్సిోస్
నాయయమూరిిగ నియమిత లయాయర్వ.

•

కొతత

జ్సిోస్ ప్రశ ాంత్ కుమార మిశీ ఆాంధ్రప్ద
ర యశ హెైకటర్వో ప్రధాన

ర జ్ేష్
నాయయమూర్డతల

హైకోర్డరలకు

ప్రసి ుతాం

కొతత గజ నియమితులెైన పరధాన నాయయమూరిత:

కేాంద్ర రెైలేవ మాంతిర: అశివని వష
వ ణ వ్.

ఎనిమిది

ఆయన

నాయయమూరిిగ బ్ధ్యతలు చయప్ట్ోర్వ.

అనిి పో ట్ీపరీక్షలకు ముఖ్యమైన అంశజలు
•

నియమిత లయాయర్వ.

ఆాంధ్రప్ద
ర యశ హెక
ై టర్వో ప్రధాన నాయయమూరిిగ ఉనానర్వ.

రెాండు సుద్యర్ రెైళ్ులో ప్రధానాంగ ఓపన్ వ యగన్లు ఉనానయి,
ఇవి ప్రధానాంగ థర్మల్ విద్ుయత్ కేాందారల కటసాం బొ గుగను లోడ్

జ్సిోస్ ఎ.కె. ఛతీి స్గఢ్ హెక
ై టర్వో ప్రధాన నాయయమూరిిగ

జ్సిోస్ అర్విాంద కుమార గుజ్ర త్ హెైకటర్వో ప్రధాన
నాయయమూరిిగ
కుమార

మిశీ

నియమిత లయాయర్వ.జ్సిోస్ ప్రశ ాంత్
ఆాంధ్రప్రదశ
య

హెైకటర్వో

ప్రధాన

నాయయమూరిిగ బ్ధ్యతలు చయప్ట్ోర్వ.
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పో రర కజర్యకలాపజల డజిట్ల్ పర్యవేక్షణ కోస్ం GoI 'మై పో రర
కెవి సుబరహ్మణయాం, తన కెరర
ీ ప ర ర్ాంభ్ాంలో, సకయయరిటస్
ీ అాండ్
యాప' ని పజరర్ంభంచింది.

ఎకేసఛాంజ బో ర్ ఆఫ్ ఇాండియా (సబి) మరియు రిజ్రవ బ్యాంక్

పో ర్వో క ర్యకలాప ల డిజిటల్ ప్ర్యవేక్షణ కటసాం కేాంద్ర ప్రభ్ుతవాం

ఆఫ్ ఇాండియా (ఆరబిఐ) యొకె నిప్ుణుల కమిటీలలో

కటల్కతాలో

ఇద

భ్గాంగ ఉనానర్వ. సుబరహ్మణయాం ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, జ్ెపి

ప ర్ద్ర్శకతను పో ర తసహిాంచడానికత మరియు పో ర్వో సాంబాంధత

మోరగ న్ చయజ మరియు ట్ట్ కనసలో నీస సరీవసస్తో సహా

సమాచార నిన అాందాంచడానికత ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద. వివిధ్ పో రో

అగీశణ
రీ ి క ర్ురేట్లలో కుుప్ి ాంగ ప్నిచయసి య, పవ
వర ేటు ర్ాంగాం

సరవలను ఉప్యోగిాంచాలనుకునే పో రో వినియోగదార్వల

గురిాంచి బ్గ అవగ హ్న కలిగిన వయకతి.

కటసాం ఈ యాప్ ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద. ఇద పో ర్వో గురిాంచిన

పరధాన ఆరిిక స్లహ్వదార్డ పజతర:

అనిన వ సి వ లను డిజిటల్గ కలిగి ఉాంటుాంద. ఈ యాప్లో

•

‘మప
ై ో రర

యాప’

ప ర ర్ాంభిాంచిాంద.

CEA

(చీఫ్

ఎకనామిక్ అడ్వవజ్ర)

అనేద భ్ర్త

వసల్ బరిిాంగ్, రేక్ & ఇాండ్ాంట్, రేక్ ర్సీద్ు, కాంటవనర సరోటస్,

ప్రభ్ుతవాంలో ఒక పో స్ో . ఇద భ్ర్త ప్రభ్ుతవ క ర్యద్రిశ

ట్రిఫ్, బిలుులు, పో రో హాలిడయస్కు సాంబాంధాంచిన సమాచార్ాం

సి యికత సమానాం.

ఉాంటుాంద మరియు 24 × 7 లో ఎకెడ్వనా యాకెసస్

•

చయయవచుచ.

ప్రధాన ఆరిిక సలహాదార్వ ఆరిిక వయవహార ల విభ్గాం,
ఆరిిక మాంతిరతవ శ ఖ యొకె ఆరిిక విభ్గ నికత అధప్తి.

కెవి స్ుబరహ్మణయం ముఖ్య ఆరిిక స్లహ్వదార్డ పద్విక
రజజీనామా చేశజర్డ

•

CEA

సలహాలను

ప్రిగణనలోకత

భ్ర్త

తీసుకుాంటుాంద

ప్రభ్ుతవాం
అనేద

ఏ

మేర్కు

స ధార్ణాంగ

ఉాంటుాంద.
భ్ర్తదేశపు మొట్ర మొద్ట్ి అట్ల్ కమూయనిట్ీ ఇనోివేష్న్
స్ంట్ర జెప
ై ూరలల పజరర్ంభంచబడంది

ప్రధాన ఆరిిక సలహాదార్వ (CEA) KV సుబరమణియన్ భ్ర్త
ఆరిిక మాంతిరతవ శ ఖలో తన మూడయళ్ు ప్ద్వీక లాం ప్యర్ియిన
తర వత విదాయసాంసి లకు తిరిగి ర వ లని నిర్ణయిాంచుకునానర్వ.
కెవి సుబరమణియన్ 2018 డిసాంబర 7 న ప్రధాన ఆరిిక
సలహాదార్వగ బ్ధ్యతలు సీవకరిాంచార్వ. అతని ముాంద్ునన
అర్విాంద సుబరమణియన్ ప్ద్వీ విర్మణ చయసన
ి దాదాప్ు
ఐద్ు నలల తర వత ఈ నియామకాం జ్రిగిాంద.
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భ్ర్తదయశప్ు మొద్టట అటల్ కమూయనిటీ ఇనోనవేషన్ సాంటర
(ACIC) వివేక నాంద్ గోుబల్ యూనివరిసటీ, జ్ెవప్యర (VGU)
లో ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద. భ్ర్త ప్రభ్ుతవాం, ఇద అటల్
ఇనోనవేషన్ మిషన్ (AIM) మరియు NITI ఆయోగ్ దావర
ఏర ుటు చయయబడిన దయశాంలో మొద్టట కేాంద్రాం అవుత ాంద.
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కొతత పజరజెక్ర కంద్:

ACIC గురించి:
ACIC పద్ద

ఆలోచనల ఆకృతిని తీసుకునే వినయతన

ఆలోచనలకు మద్ద త

•

మరియు ర్ూప్కలునకు బద్ులుగ 16 మాంతిరతవ శ ఖలు &

ఇవవడాం మరియు పాంపొ ాందాంచడాం

ర షో ా ప్రభ్ుతావల ఉమమడి వేదకపవ మౌలిక సద్ుప యాల

మరియు మర్వగెన
ై రేప్టట కటసాం సమాజ్ఞనిన నిరిమాంచడాంలో

ప్థక లకు (2024-25 నాటటకత ప్యరిి చయయాలి) ఒక కేాందీరకృత

సహాయప్డుత ాంద. అటల్ ఇనోనవేషన్ మిషన్, NITI

పో ర్ోల్ ఏర ుటు చయయబడుత ాంద. ప్రతి మాంతిరతవ శ ఖ

ఆయోగ్ మరియు VGU ల సాంయుకి ాంగ ప ర ర్ాంభిాంచిన ఈ

మరియు శ ఖ దావర విడివిడిగ PM గతి శకతి ప్రచార్ాం దావర ,

కేాంద్రాం, తమ వ యప ర నిన ఉననత సి యికత తీసుకెళు ాలనుకునే
ర జ్సి న్లోని

కషో ప్డి

ప్నిచయసర,

మకుెవ

సాంబాంధత అనిన విభ్గ లను ఒకే వేదకపవ అనుసాంధానిాంచడాం

మరియు

దావర

ధ్వర్యవాంత ల వన వ యప ర్వేతిలకు ప్రయోజ్నాం చయకయర్వసుిాంద.
100 లక్షల కోట్ల పరధాన మంతిర గతి శకత-జాతీయ మాస్ర ర
పజలన్ను పరధాని మోదీ పజరర్ంభంచార్డ

సమగీ ప్రణాళిక మరియు సమనవయ అమలు కటసాం, ప్రణాళిక

మౌలిక సద్ుప యాల అనుసాంధాన ప ర జ్ెకోులకు

మరిాంత వేగాం (గతి) మరియు విద్ుయత్ (శకతి) అాందాంచాలని
ప్రభ్ుతవాం లక్షయాంగ పటుోకుాంద.

PM గతిశకత డజిట్ల్ పజలట్ఫజం ఆర్డ స్త ంభ్లపై ఆధార్పడ
ఉంట్ుంది:

దయశాంలో సమగీత మరియు సమగీ మౌలిక సద్ుప యాల
అభివృది ద్ృషిోతో, ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోదీ నయయఢిల్లులోని
ప్రగతి మద
ై ాన్ నుాండి PM గతి శకత-జాతీయ మాస్ర ర పజలన్ను
ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ర్ూ .100 లక్షల కటటు ప్రధాన మాంతిర గతి శకతిజ్ఞతీయ మాసో ర పు న్ దయశాంలోని ఆరిిక మండ్లాలకు బహ్ుళ్-

•

సమగీత

•

ప ర ధానయత

•

సరోవతి మీకర్ణాం

•

సమక ల్లకర్ణ

•

విశరుషణాతమక

•

డ్వనమిక్

ITPO యొకె కొతి ఎగిిబిషన్ క ాంపు క్సలను కయడా PM మోడడ
ప ర ర్ాంభిాంచార్వ మరియు ప్రగతి మద
ై ాన్లో కొతి ఎగిిబిషన్
క ాంపు క్స నమూనాను సమీక్షిాంచార్వ.
హ్ునార హ్వట్్ లల విశికర్మ వజట్ిక ఏరజుట్ు

మోడ్ల్ కనెకరవిట్ీని అాందాంచాలని లక్షయాంగ పటుోకుాంద.

శతాబ్దల నాటట కళాక ర్వలు మరియు హ్సి కళాక ర్వల
నవప్ుణాయల యొకె భ్ర్తదయశ అద్ుభతమన
ై వ ర్సతావనిన
ర్క్షిాంచడానికత, సాంర్క్షిాంచడానికత మరియు పో ర తసహిాంచడానికత
ప్రతి "హ్ునార హాట్స" వద్ద "విశవకర్మ వ టటక" ను ఏర ుటు
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చయయాలని భ్ర్త ప్రభ్ుతవాం నిర్ణయిాంచిాంద. ఉతి ర్ప్రదయశలోని
ఇప్ుుడు, ఈ ఫ యకోరీలు కొతి గ సృషిోాంచబడిన ఏడు కాంపనీల
ర ాంప్యరలోని "హ్ునార హాత్" లో అకటోబర 16 నుాండి 25,

మధ్య ప్ాంపిణీ చయయబడతాయి. అలాగే, ఈ OFB ల యొకె

2021 వర్కు ఏర ుటు చయసన
ి మొటో మొద్టట "విశవకర్మ

70,000

వ టటక" సి పిాంచబడిాంద. ఈ పరర్వ హిాంద్య దయవత "విశవకర్మ"

ప్ాంప్బడతార్వ, ఉదర యగుల సరవ సిితిలో ఎలాాంటట మార్వు

నుాండి వ సుిశిలిుగ ప్యజిాంచబడుతోాంద.

ఉాండద్ు

విశికర్మ వజట్ిక గురించి:

ఏడ్ు కొతత ర్క్షణ పథఎస్యులలల ఇవి ఉనాియి:

•

"విశవకర్మ వ టటక" ను అకటోబర 16, 2021 న విద్య
మరియు నప్
వ ుణాయభివృది మరియు ప రిశీ మికవేతి శ్రీ
ధ్రేమాంద్ర ప్రధాన్ ప ర ర్ాంభిాంచార్వ.

•

భ్ర్తదయశప్ు స ాంప్రదాయక కళ్ మరియు హ్సి కళ్
మరియు సొ గసవన సవదయశ్ర చయతితో తయార్వ చయసన
ి
ఉతుతి లు ఎలా జ్ర్వగుతాయో ప్రతయక్ష ప్రద్ర్శనలు
ఇవవడానికత

దయశవ యప్ి ాంగ

హ్సి కళాక ర్వలు,

ఉనన

శిలుులు,

నవప్ుణయాం

కలుుగీత

కలిగిన

క రిమకులు,

కమమర్వలు, వడరాంగులు, కుమమర్వలు మరియు ఇతర్

మాంద

ఉదర యగులు

ఏడు

కొతి

సాంసి లకు

•

మునిషన్ ఇాండియా లిమిటడ్,

•

ఆర్మర్ వ హ్నాలు నిగమ లిమిటడ్

•

అధ్ునాతన ఆయుధాలు మరియు స మగిీ ఇాండియా
లిమిటడ్

•

టయ
ర ప్ కాంఫో రో్ లిమిటడ్

•

యాంతర ఇాండియా లిమిటడ్

•

ఇాండియా ఆపో ల్ లిమిటడ్

•

గెు డ
ల రస ఇాండియా లిమిటడ్

UIDAI ‘ఆధార హ్వయకథాన్ 2021’ క ఆతిథయం ఇస్ుతంది

కళాక ర్వలకు ఈ కొతి చ్ర్వ ఒకే సో ప్ పరు స్ని అాందసుిాంద.
పరధాన మంతిర నరేంద్ర మోడీ 7 కొతత ర్క్షణ PSUలను జాతిక
అంకతం చేశజర్డ

ప్రభ్ుతవ ఏజ్ెనీస UIDAI "ఆధార హాయకథాన్ 2021" పరర్వతో
హాయకథాన్ని నిర్వహిసి ో ాంద. హాయకథాన్ 28 అకటోబర 21 న
ప ర ర్ాంభ్మవుత ాంద మరియు 31 అకటోబర 21 వర్కు
కొనస గుత ాంద. కొతి
ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోడడ OFB లతో తయార్వ చయసిన ఏడు
కొతి ర్క్షణ PSU లను జ్ఞతికత అాంకతతాం చయశ ర్వ. 200
సాంవతసర ల ప్ుర తనమైన ఆరి్నన్స ఫ యకోరీ బో ర్ (OFB)
ర్ద్ుద తర్వవ త ఈ 7 కొతి కాంపనీలు అకటోబర 01, 2021. OFB
కతాంద్ 41 ఫ యకోరల
ీ ు మరియు 9 అనుబాంధ్ సాంసి లు
ఉనానయి.
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సవ లు మరియు నేప్థయాంలతో,

హాయకథాన్ 2021 లో రెాండు అాంశ లు ఉాంట్యి. మొద్టట
నేప్థయాం "నమోద్ు మరియు నవీకర్ణ" చుటయ
ో ఉాంద, ఇద
నివ సిత లు వ రి చిర్వనామాను అప్డయట్ చయసి ుననప్ుుడు
ఎద్ుర్ెనే కొనిన నిజ్ జీవిత సవ ళ్ు ను కవర చయసి ుాంద.
హాయకథాన్ యొకె రెాండవ నేప్థయాం UIDAI అాందాంచయ
"గురిిాంప్ు మరియు ప ర మాణీకర్ణ" ప్రిష్ ెర్ాం చుటయ
ో ఉాంద.
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•

UIDAI

ఆధార

నాంబర
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లేదా ఎలాాంటట జ్నాభ్
నీతి ఆయోగ్ “ఇనోివేష్న్్ ఫర యు” డజిట్ల్-బుక్ను

సమాచార నిన భ్గస వమయాం చయయకుాండా గురిిాంప్ును

పజరర్ంభంచింది

నిర్ూపిాంచడానికత వినయతన ప్రిష్ ెర లను కటర్వతోాంద.
అలాగే, ఇద ముఖ ధ్ృవీకర్ణ API చుటయ
ో
ఉనన
వినయతన అపిు కేషన్ల కటసాం చయసోి ాంద - UIDAI కొతి గ
ప ర ర్ాంభిాంచిన

ప ర మాణీకర్ణ

ప్ద్ి తి.

నివ సిత ల

అవసర లను ప్రిషెరిాంచడానికత ఇప్ుటటకే ఉనన మరియు
కొతి APIలలో కొనినాంటటని ప్రజ్ఞద్ర్ణ పొ ాంద్డాం లక్షయాం.
COP26 స్మావేశంలల భ్ర్తదేశం, UK మరియు ఆస్పరాలియా
స్ంయుకత ంగజ IRIS చొర్వ్ను పజరర్ంభంచాయి

నీతి ఆయోగ్ యొకె అటల్ ఇనోనవేషన్ మిషన్ (AIM)
"ఇనోివేష్న్్ ఫర యు" పరర్వతో డిజి-బుక్ను ప ర ర్ాంభిాంచిాంద.

ఈ డిజి-బుక్లో ద్ృషిో స రిాంచిన ర్ాంగాం ఆరోగయ సాంర్క్షణ.
"ఇనోివేష్న్ ఫర యు" అనేద అటల్ ఇనోనవేషన్ మిషన్
యొకె

సో ర్ోప్ల

విజ్యగ థలను

వివిధ్

డొ మైన్లలో

ప్ాంచుకటవడానికత నీతి ఆయోగ్ ప ర ర్ాంభిాంచిన చ్ర్వ.
భ్ర్తదయశాంలోని

కొనిన

ముఖయమైన

సవ ళ్ు ను

ప్రిషెరిాంచడానికత సృజ్నాతమకత మరియు ఊహ్ల మార్గ ాంలో
ప్ని చయయడానికత ర బో యిే ప రిశీ మికవేతిలకు పో ర తాసహ్కాంగ
ప్నిచయయాలనే
భ్ర్తదయశాం, ఆసరోలి
ా యా మరియు UK అభివృది చ్ాంద్ుత నన
అలు దీవప్ ర ష్ో ా ల (SIDS) సహ్క ర్ాంతో, క నఫరెన్స ఆఫ్
ప రీోస్ (COP26) సాంద్ర్భాంగ "ఇన్ఫజరస్ర క
థ ెంట్
ా చర ఫర రెస్ల

అత యతి మ

ఆరిిక

నష్ో లను

తగిగాంచగల

మౌలిక

సద్ుప యాలను

IRIS చ్ర్వ ఆసరోలి
ా యా, భ్ర్తదయశాం మరియు UK నుాండి
$10 మిలియను ప ర ర్ాంభ్ నిధ్ులతో ప ర ర్ాంభిాంచబడుత ాంద.
2021 యునట
వ డ్ నేషన్స కెు మ
ల ేట్ చయాంజ క నఫరెన్స
(COP26) అకటోబర 31 నుాండి నవాంబర 12, 2021 వర్కు
జ్ర్గ లిస ఉాంద.
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మరియు

•

భ్ర్తదయశాం

ఆజ్ఞదీ

క

అమృత్

వ యప ర్వేతిలను

మహ్ో తసవ్ను

జ్ర్వప్ుకుాంటుననాంద్ున NITI ఆయోగ్ DIGI ప్ుసి క నిన
ప ర ర్ాంభిాంచిాంద.
•

డిజి-బుక్ అనేద 45 హెల్ి టక్ సో రో-అప్ల సాంకలనాం. ఈ
సో ర్ోప్లు దయశవ యప్ి ాంగ

ఉనన అటల్ ఇాంకుయబేషన్

సాంటర్ు లో అభివృది చయయబడా్యి.
•

ఈ సో ర్ోప్లు నియోనాటల్ & చ్వల్్ కేర, మాంటల్ హెల్ి,
డ్ాంటల్ కేర, ర్కి హన
ీ త మరియు మానవ ప ర ణాధార లను

ప్ర్యవేక్షిాంచడాం వాంటట ఆరోగయ సమసయలకు స మాజిక
సాంబాంధత ప్రిష్ ెర లను అాందాంచడాం కటసాం AI, IoT,
ICT

మరియు

ఇతర్

ఉప్యోగిాంచుకుాంటునానయి.
|

ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద.

నీతి ఆయోగ్ డజి బుక్:

సృషిోాంచడాం లక్షయాంగ పటుోకుాంద.
•

ఆవిషెర్ణలు

డిజి-బుక్

ముాంద్ాంజ్లోకత తీసుకుర వడాం కయడా దీని లక్షయాం.

ఐలాండ్ స్పరట్్ (IRIS)"ను ప ర ర్ాంభిాంచాలని నిర్ణయిాంచాయి.
IRIS వేదక విప్తి లను తటుోకునే మరియు దీవప్ దయశ లలో

లక్షయాంతో

Adda247.com/te/

స ాంకేతికతలను

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - October
5,000 కోట్ల ‘ఆయుష్టజమన్ భ్ర్త హల్త ఇన్ఫజరస్ర ాకచర మిష్న్’ • ఇద క కుాండా, ఒక ఆరోగయాం కటసాం ఒక జ్ఞతీయ సాంసి ,
నాలుగు కొతి జ్ఞతీయ వర
వ లజీ సాంసి లు, WHO సౌత్-

పజరర్ంభంచిన పరధాని మోదీ

ఈస్ో ఆసియా రీజియన్ కటసాం ప ర ాంతీయ ప్రిశోధ్న వేదక,
తొమిమద బయోసరఫ్ో ీ ల వల్-III ప్రయోగశ లలు, వ యధ
నియాంతరణ కటసాం ఐద్ు కొతి ప ర ాంతీయ జ్ఞతీయ కేాందారలు
కయడా ఏర ుటు చయయబడతాయి.

ప్రధానమాంతిర నరేాంద్ర మోడడ తన ప ర్ు మాంటరీ నియోజ్కవర్గ ాం

భ్ర్తదేశం యొకక 1వ్ రజష్రా-వ్నయపజరణుల DNA పరీక్ష విశలలష్ణ
లాయబ్ నాగ్పూరలల పజరర్ంభంచబడంది.

ఉతి ర్ప్రదశ
య లోని వ ర్ణాసి నుాండి అకటోబర 25, 2021న
“ఆయుష్టజమన్

భ్ర్త

హల్త

ఇన్ఫజరస్ర ాకచర

మిష్న్”ని

ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ఆయుష్ మన్ భ్ర్త్ హెల్ి ఇన్ఫ ర సో క
ా చర
మిషన్

దయశవ యప్ి ాంగ

ఆరోగయ

సాంర్క్షణ

మౌలిక

సద్ుప యాలను బలోపరతాం చయయడానికత ఉదయదశిాంచిన అతిపద్ద
ప న్-ఇాండియా ప్థక లలో ఒకటట మరియు ఇద నేషనల్
హెల్ి పొ ర టక్షన్ మిషన్ (ఆయుష్ మన్ భ్ర్త్ యోజ్న)కత
అద్నాంగ ఏర ుటు చయసయబడినద.
ప్థకాం యొకె మొతి ాం వయయాం: ర్ూ. 5,000-కటటుు

•

ఉదేద శయం: ప్టో ణ మరియు గీ మీణ ప ర ాంతాలలో కతుషోమన
ై
సాంర్క్షణ సౌకర యలు మరియు ప ర థమిక సాంర్క్షణపవ ద్ృషిో
స రిాంచి, ప్రజ్ఞరోగయ మౌలిక సద్ుప యాలలో అాంతర లను
ప్రిషెరిాంచనునానర్వ.
పరయోజనం: భ్విషయతి లో వచయచ వ యధ్ులతో పో ర డయ
మరియు అరికటో గల భ్ర్తదయశ స మరి యనిన ఈ ప్థకాం
బలోపరతాం చయసి ుాంద.
ఈ ప్థకాం కతాంద్, 10 హెై ఫో కస్ ర ష్ో ా లోుని 17,788
యొకె మద్ద త ను పొ ాంద్ుతాయి.
ప్టో ణ ప ర ాంతాల కటసాం, అనిన ర ష్ో ా లోు 11,024 అర్బన్
హెల్ి అాండ్ వల్నస్ సాంటర్వు ఏర ుటు చయయబడతాయి.
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భ్ర్తదయశాం

ఫో రెనిసక్

యొకె

వవల్్ల వఫ్

సన్
వ స

1వ

DNA

ర షో ా

ప్రీక్ష

లాబొ రేటరీ
ప్రభ్ుతవ

విశరుషణ

ప్రయోగశ లను ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ఈ సాంద్ర్భాంగ , నిర్భయ

ప్థకాం కతాంద్ ముాంబవ & ప్యణేలో 3 ఫ స్ో ట్రక్ DNA ప్రీక్ష
యూనిటు ను కయడా ఆయన ప ర ర్ాంభిాంచార్వ.

ప్రసి ుతాం, డ్హాాడయన్ & హెైద్ర బ్దలో 2 వనయప ర ణుల DNA
ప్రీక్షయ ప్రయోగశ లలు ఉనానయి, ఇవి ప్యరిిగ కేాంద్ర ప్రభ్ుతవ
ఆధీనాంలో ఉనానయి, అయితయ కొతి గ

ప ర ర్ాంభిాంచబడినద

భ్ర్తదయశాంలో ర షో ా ప్రభ్ుతవ యాజ్మానయాంలో మొద్టటద.
లాయబ్లు ల వాంగిక నేర ల నుాంచి పిలుల ర్క్షణ (పో కటస) చటో ాం,
2012 కతాంద్ నమోద్వన కేసులతో ప్రతయయకాంగ వయవహ్రిసి యి.

గీ మీణ ఆరోగయ మరియు సాంర్క్షణ కేాందారలు ప్థకాం
•

ప ర ాంతీయ

యాజ్మానయాంలోని

•

•

నాగ్ప్యరలోని
(RFSL)లో

పథకం గురించి:

•

మహార షో ా ముఖయమాంతిర ఉద్ి వ్ థాకరే, మహార షో ల
ా ోని

|

కేాంద్ర ప్రభ్ుతవ నిర్భయ ప్థకాం కతాంద్ ర్ూ. 53 కటటు తో
లాయబ్లను అభివృది చయశ ర్వ.

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•
•
•

మహార షో ా ర జ్ధాని: ముాంబవ;

మహార షో ా గవర్నర: భ్గత్ సిాంగ్ కటష్ యరి;
మహార షో ా ముఖయమాంతిర: ఉద్ి వ్ ఠ కే.ీ
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నిపున్ భ్ర్త మిష్న్ కోస్ం జాతీయ స్వరరింగ్ కమిట్ీని
ఆసియా ఇన్ఫ ర సో క
ా చర ఇనవస్ో మాంట్ బ్యాంక్ (AIIB) బో ర్ ఆఫ్
గవర్నరస 6వ వ రిిక సమావేశాంలో ప లగగనానర్వ. AIIB

పరభుతిం ఏరజుట్ు చేస్థంది

యొకె వ రిిక సమావేశాం యొకె నేప్ధ్యాం “Investing
Today and Transforming Tomorrow”.
ఈ సాంవతసర్ాం యునట
వ డ్ అర్బ్ ఎమిరేట్స (UAE) ప్రభ్ుతవాం
సహ్క ర్ాంతో

AIIB

సాంయుకి ాంగ

ఈ

సమావేశ నిన

నిర్వహిాంచిాంద. వ రిిక సమావేశాం యొకె ప ర థమిక లక్షయాం
ప ఠశ ల విద్య మరియు అక్షర సయత విభ్గాం NIPUN భ్ర్త్
మిషన్ అమలు కటసాం జ్ఞతీయ సీోరిాంగ్ కమిటీ (NSC)ని
ఏర ుటు

చయసిాంద.

ఇద

విద్య

యొకె

ప్ురోగతిని

విశరుషిాంచడానికత మరియు ర ష్ో ా లు /కేాంద్రప లిత ప ర ాంతాలకు
అభిప ర యానిన

అాందాంచడానికత

మూలాయాంకన

ప్ద్ి తిని

అభివృది చయయడానికత ప్రయతినసుిాంద. 2026-27 నాటటకత 3వ

AIIB మరియు దాని భ్విషయతి

ముఖయమన
ై విషయాలపవ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకటవడాం.
గవర్నర రౌాండ్ టేబుల్ చర్చ సాంద్ర్భాంగ భ్ర్త ఆరిిక మాంతిర
“COVID-19 సాంక్షోభ్ాం మరియు కటవిడ్ అనాంతర్ మద్ద త ”
అనే అాంశాంపవ తన ఆలోచనలను ప్ాంచుకునానర్వ.
అద్నపు స్మాచార్ం :
•

తర్గతి ముగిసర నాటటకత ప్రతి బిడ్ కు ప్ునాద అక్షర సయత
మరియు సాంఖాయశ సి రాంలో స ర్వతిరక నవప్ుణయాం అనే లక్షయయనిన

ద్ృషిోకత సాంబాంధాంచిన

కేంద్ర మంతిర అనురజగ్ ఠజకూర MyParkings యాపను
పజరర్ంభంచార్డ.

•

స ధాంచయ దశగ అడుగులు వేసి ో ాంద.

యూపవలలని కుషవనగర అంతరజాతీయ విమానాశీయానిి
పరధాని మోదీ పజరర్ంభంచార్డ.

కేాంద్ర విదాయ మాంతిర శ్రీ ధ్రేమాంద్ర ప్రధాన్ ఎన్ఎస్సికత చ్వరప్ర్సన్గ
మరియు ర షో ా విదాయ మాంతిర శ్రీమతి. అననప్యరణ దయవి వవస్

•

కోట్ల

కోవిడ్-19

వజయక్నేష్న్

మోతాద్ుల

మైలురజయిని దాట్ిన భ్ర్త

చ్వరప్ర్సన్గ వయవహ్రిసి ర్వ.

•

AIIB గవ్ర్ిర్ల బో ర్డు 6వ్ వజరిిక స్మావేశజనిక వ్ర్డచవ్ల్

•

విధానంలల హ్వజరెన ఎన్. స్వతారజమన్

100

MSME మంతిరతి శజఖ్ “స్ంభవ్” జాతీయ సజియి అవ్గజహ్న
కజర్యకీమానిి పజరర్ంభంచింది.
16వ్ తూర్డు ఆస్థయా స్మిమట్కు వ్ర్డచవ్ల్గజ పరధాని మోదీ
హ్వజర్యాయర్డ.

కేాంద్ర ఆరిిక & క ర్ురేట్ వయవహార ల మాంతిర నిర్మలా
సీతార మన్ నయయఢిల్లు నుాండి వీడియో క నఫరెన్స దావర
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వజర్త లల లని రజష్టజరాలు
4 వ్ ఇండో -యుఎస్ ఆరోగయ స్ద్ద స్ు్ నూయఢలీల లల జరిగింది

ఆంధర, ఒడశజలను తాకన 'గులాబ్' తుఫజను.

కేాంద్ర ఆరోగయ మరియు కుటుాంబ సాంక్షేమ శ ఖ సహాయ మాంతిర
వ యువయ మరియు దాని ప్రకెన ఉనన ప్శిచమ-మధ్య

డాకోర భ్ర్తి ప్రవీణ్ ప్వ ర నయయఢిల్లులో జ్రిగిన 4 వ ఇాండర -

బాంగ ళాఖాతాం మీద్ుగ 'గులాబ్ త ఫ ను' తీర్ాం దాటటన

యుఎస్

తర వత భ్ర్త వ తావర్ణ శ ఖ (IMD) ఒడిశ మరియు

నాయకతవాం వహిాంచార్వ. యుఎస్ డిప రోమాంట్ ఆఫ్ హెల్ి

ఆాంధ్రప్ద
ర యశ లకు రెడ్ అలరో జ్ఞరీ చయసిాంద. గులాబ్ త ఫ నుకు

అాండ్ హ్యయమన్ సరీవసస్ (హెచహెచఎస్) లోని గోుబల్

ప కతసి న్ పరర్వ పట్ోర్వ. "గులాబ్" అనే ప్ద్ాం ఆాంగు ాంలో రోజ

అఫవరస క ర యలయాం డ్వరక
ె ోర శ్రీమతి లాయిస్ పరస్ ఈ

ను సయచిసుిాంద. తీర్ాం దాటటన సమయాంలో, గ లి వేగాం

సాంభ్షణ కటసాం యుఎస్ ప్రతినిధ బృాందానికత నాయకతవాం

గాంటకు 90 కతలోమీటర్ు నుాంచి 100 కతలోమీటర్ు మధ్య
ఉాంటుాంద.
ప్రప్ాంచ వ తావర్ణ సాంసి / ఐకయర జ్యసమితి ఎకనామిక్ అాండ్
సో షల్

కమిషన్

ఫర

ఆసియా

అాండ్

ద

ప్సిఫిక్

(WMO/ESCAP) ప యనల్ ఆన్ ట్రపికల్ సక
వ ు టన్స (PTC)

హెల్ి

డ్వలాగ్లో

భ్ర్త

ప్రతినిధ

బృాందానికత

వహిసి ునానర్వ. రెాండు రోజుల సద్ద సుస రెాండు దయశ ల మధ్య
ఆరోగయ ర్ాంగాంలో కొనస గుత నన బహ్ుళ్ సహ్క ర లపవ
చరిచాంచయ ఒక వేదక.
స్ద్ద స్ు్ గురించి:
•

రెాండు దయశ ల మధ్య ఆరోగయ ర్ాంగాంలో కొనస గుత నన

దావర నిర్వహిాంచబడయ త ఫ ను పరర్ు జ్ఞబితా నుాండి గులాబ్

బహ్ుళ్ సహ్క ర లపవ చరిచాంచడానికత రెాండు రోజుల

అనే పరర్వ వచిచాంద.

సద్ద సుస ఒక వేదకగ ఉప్యోగప్డుత ాంద.

ఈ ప యనల్లో 13 దయశ లు ఉనానయి, అవి భ్ర్తదేశం,
బంగజలదేశ్, మయనామర, పజకసజతన్, మాలీదవ్ులు, ఒమన్,
శ్రీలంక, థాయిలాండ్, ఇరజన్, ఖ్తార, సౌదీ అరేబియా,
యునెైట్ెడ్ అర్బ్ ఎమిరేట్్ మరియు యిెమన్, ఇవి ఈ
ప ర ాంతాంలో త ఫ నుల పరర్ును ఎాంచుకుాంట్ర్వ.
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•

ఈ సద్ద సుసలో చర్చల కటసాం ప్రణాళిక చయయబడిన
సమసయలు ఎపిడ్మియోలాజికల్ ప్రిశోధ్న మరియు
నిఘా, వ యకతసన్ అభివృది , ఆరోగయాం, జూనోటటక్ మరియు
వకోర దావర సాంకీమిాంచయ వ యధ్ులు, ఆరోగయ వయవసి లు
మరియు ఆరోగయ విధానాలు మొద్ల న
వ వ టటని బలోపరతాం
చయయడానికత సాంబాంధాంచిన సమసయలను కలిగి ఉాంట్యి.
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భ్ర్తదయశాం యొకె ఆరోగయ మరియు కుటుాంబ సాంక్షేమ
అర్డణాచల్ పరదేశ్లల 'పర్శురజమ్ కుండ్' అభవ్ దిి చేయడానిక
మాంతిరతవ శ ఖ మరియు యునవటడ్ సరోట్స ఆఫ్ హెల్ి

భ్ర్త పరభుతిం పని పజరర్ంభంచింది

అాండ్ హ్యయమన్ సరీవసస్ డిప రోమాంట్, ఆరోగయ ర్ాంగాంలో,
ఆరోగయ భ్ద్రత మరియు భ్ద్రత వాంటట అాంశ ల మధ్య ఒక
అవగ హ్న ఒప్ుాంద్ాం ఖర ర్వ చయయబడిాంద.
MGR రెలేి స్పరష్న్ సౌర్శకత దాిరజ శకతని ప ంద్ుతుంది

అర్వణాచల్ ప్రదయశ లోని లోహిత్ నదకత దగువన ఉనన
బరహ్మప్ుతర

పీఠభ్ూమిలో

హిాంద్య

యాతారసి లమైన

‘ప్ర్శుర మ కుాండ్’ అభివృది కటసాం భ్ర్త ప్రభ్ుతవాం ప్ని
ప ర ర్ాంభిాంచిాంద. 37.88 కటటు వయయాంతో కయడిన ఈ ప ర జ్ెక్ో
డాకోర MG ర మచాంద్రన్ సాంటరల్ (DRM) లేదా చ్నన
వ సాంటరల్

ప్ర యటక

మాంతిరతవ

యొకె

Pilgrimage

Spiritual,

Heritage

రెైలేవ సరోషన్ సౌర్ శకతి దావర 100 శ తాం శకతిని పొ ాంద్ుత ాంద.

Rejuvenation

చ్నవన సాంటరల్ రెల
ై ేవ సరోషన్ ద్క్షిణ మధ్య రెైలేవ (SCR) జ్ోన్

Augmentation Drive(PRASAD) ప్థకాం కతాంద్ మాంజూర్వ

ప్రిధలోకత వసుిాంద మరియు ఇద ప్రప్ాంచాంలోనే అతిపద్ద గీీన్

చయయబడిాంద.

రెైలేవ నట్వరెగ అవతరిాంచబో తోాంద. ఈ సరోషన్ ఇప్ుుడు

పథకం గురించి:

సో లార ప యనల్స దావర 100 శ తాం రోజూ శకతిని పొ ాందయ మొద్టట
భ్ర్తీయ రెల
ై ేవ సరోషన్ అవుత ాంద.

•

2014-15లో భ్ర్త ప్రభ్ుతవాం ప్యరిి ఆరిిక సహాయాంతో

సరోషన్ యొకె సౌర్ విద్ుయత్ స మర్ియాం 1.5 మగ వ టుు

ప ర ర్ాంభిాంచిన ఒక కేాంద్ర సి యి ప్థకాం. ఇద ఉప ధ కలున

మరియు సౌర్ ఫలక లను సరోషన్ యొకె షలో ర్ులో

మరియు ఆరిిక భివృది పవ ప్రతయక్ష ప్రభ్వాం కటసాం తీర్ియాతర

ఏర ుటు చయశ ర్వ.

మరియు

ద్క్షిణ మధ్య రెల
ై ేవ 'శకతి తటసి ' రెైలేవ సరోషన్ల భ్వనను
సీవకరిాంచిాంద మరియు అలా చయసిన మొద్టట భ్ర్తీయ
రెైలేవ జ్ోన్గ అవతరిాంచిాంద.

•

‘Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage
Augmentation Drive’ (PRASHAD) అనే జ్ఞతీయ మిషన్

స్పరష్న్ గురించి:
•

and

శఖ

2030 సాంవతసర నికత ముాంద్ు భ్ర్తదయశాం "నికర్సునాన

క ర్బన్

ఉదాగర్ాంగ "

మార లని

పటుోకుాంద.
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లక్షయాంగ

వ ర్సతవ

ప్ర యటక

గమయసి నాలను

ఉప్యోగిాంచుకటవడానికత ప్ర యటక మౌలిక సద్ుప యాలను
అభివృది చయయాలని లక్షయాంగ పటుోకుాంద.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

అర్వణాచల్ ప్రదశ
య ముఖయమాంతిర: పమా ఖాండయ;

•

అర్వణాచల్ ప్రదశ
య గవర్నర: B. D. మిశీ
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ఆంధరపద
ర ేశ్ పరభుతిం స్పిచాచ కజర్యకీమానిి పజరర్ంభంచినది
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
ఆాంధ్రప్ద
ర యశ

ముఖయమాంతిర

వవ.

ఎస్.

జ్గనోమహ్న

రెడ్ ి

•

ఆాంధ్రప్ద
ర యశ ముఖయమాంతిర: వవఎస్ జ్గన్ మోహ్న్ రెడి్

•

గవర్నర: బిశవ భ్ూషణ్ హ్రిచాంద్న్.

ఋత స ర వ నికత

సాంబాంధాంచిన

కళ్ాంక లను

అధగమిాంచడానికత,

సీి ర

ప్రిశుభ్రతకు

వయకతిగత

ప ర ధానయతనివవడానికత మరియు ఆరోగయకర్మైన సమాచార్

భ్ర్తదేశంలల మొట్ర మొద్ట్ి ఇ-ఫథష మారెకట్ యాప ఫథషవజలే
అసజ్ంలల పజరర్ంభంచబడంది
అస సాం మతసయ, ప్ర యవర్ణ మరియు అటవీ మరియు ఎకెైసజ
మాంతిర, ప్రిమల్ సుకు బద్
వ య భ్ర్తదయశాంలో మొటో మొద్టట ఇఫిష్ మారెెట్ అయిన యాప్ ఫిష్వ లేను ప ర ర్ాంభిాంచార్వ.
టేబుల్ సవజు చయప్ల వన భ్ాంగోన్, మృగల్ మరియు రోహ్ు

సాంభ్షణను పో ర తసహిాంచడానికత జ్గన్ మోహ్న్ రెడ్ ి ‘సరవచచ’
క ర్యకీమానిన ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. కౌమార్ద్శలో ఉనన బ్లికలు
మరియు మహిళ్లోు ఆరోగ యనికత మరియు ఋత స ర వ
ప్రిశుభ్రతలో ప టటాంచవలసిన జ్ఞగీతిలను నిరి రిాంచడానికత
'సరవచఛ' క ర్యకీమాం ఉదయదశిాంచబడిాంద.
మరియు మాంచినీర్వ మరియు పొ డి చయప్ల ప యకెటు ు, డ్వర ఫిష్

చొర్వ్ కంద్:
•

ర షో ా ప్రభ్ుతవాం ప్రభ్ుతవ విదాయసాంసి లు ో విదాయర్విలకు
మాంచి నాణయమన
ై
బ్రాండ్డ్ శ నిటరీ నాయప్కతన్లను
ఉచితాంగ అాందసుిాంద.

•

ర షో వ
ా యప్ి ాంగ

అనిన ప్రభ్ుతవ ప ఠశ లలు మరియు

ఇాంటరీమడియట్ క లేజీలలో 7 నుాండి 12 వ తర్గతి వర్కు
చద్ువుత నన సుమార్వ 10 లక్షల మాంద కౌమార్
బ్లికలకు ప్రతి నల ప్ద స నిటరీ నాయప్కతను ు 32 కటటు
ర్ూప యల ఆరిిక వయయాంతో అాందాంచబడతాయి.
•

ప్రతి విదాయరిికత సాంవతసర నికత మొతి ాం 120 నాప్కతన్లు
కేట్యిాంచబడతాయి,

వేసవి

సలవులలో

కయడా,

విదాయర్విలు ప ఠశ ల నుాండి బయలుదయరే ముాంద్ు వ రి
కటట్ను సర్ఫర చయసి ర్వ.
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ప్చిచ, ఫిష్ ఊర్గ యలు మరియు ప ర సస్ చయసిన చయప్ల
ఉతుతి లతో ప టు అాంద్ుబ్టులో ఉాంట్యి.
ఆక వ బూ
ు గోుబల్ ఆక వకలచర సొ లయయషన్స పవరవేట్ లిమిటడ్
దావర అభివృది చయయబడిాంద. లిమిటడ్ ఫిషరీస్ డిప రోమాంట్
సహ్క ర్ాంతో శ్రీ మాదాబ్దయవ్ భ్వన్ ఆడిటోరియాంలో జ్రిగిన
ఒక క ర్యకీమాంలో, కొనుగోలుదార్వలకు మరియు వికేీతలకు
సహాయప్డయ "ఆక వకలచర కటసాం వన్-సో ప్ సొ లయయషన్" అని
మాంతిర పరర్ెనానర్వ. ఈ పు ట్ఫ ాం చయప్ల పాంప్క సాంఘాం వ రి
ఉతుతి లకు సర్సమైన ధ్ర్ను పొ ాంద్డానికత మరియు
మధ్యవర్విల తొలగిాంప్ుకు దారితీసుిాంద.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

అస సాం గవర్నర: జ్గదీష్ ముఖి.

•

అసో ాం ముఖయమాంతిర: హిమాంత బిశవ శర్మ.
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పర్ంబికులం ట్ెగ
ై ర కనా రేిష్న్ ఫౌండేష్న్ 2021 ఎరత హీరోస్
పర్ంబికులం ట్ెగ
ై ర రిజరి:
అవజరు్ గెలుచుకుంది

•

ప్ర్ాంబికులాం టవగర రిజ్రవలో ప్యర్వప్ు ప్ర్ాంబికులాం
వనయప ర ణుల అభ్యార్ణయాం కయడా ఉాంద, ఇద 391
చద్ర్ప్ు కతలోమీటర్ు విసీిర్ణాంలో ఉాంద.

•

ఇద కేర్ళ్లోని ప లక ెడ్ జిలాులో ఒక ర్క్షిత ప ర ాంతాం. ఇద
1973లో సి పిాంచబడిాంద.

•

నాట్వస్ో గూ
ీ ప్ ఏర ుటు చయసిన ఎరి గ రి్యన్ అవ ర్వ్ను
ప్ర్ాంబికులాం టగ
వ ర కని రేవషన్ ఫౌాండయషన్ గెలుచుకుాంద. ఈ
అవ ర్వ్ పొ ాందన ఎనిమిద మాంద విజ్ేతలను వర్వచవల్ వేడుక
దావర

అాంతరిాంచిపో త నన జ్ాంత జ్ఞలాంలో అాంతరి తీయ

వ ణిజ్యాంపవ UN కనవని న్ మరియు ఫ్ోు ర సకీటరీ జ్నర్ల్

ఈ

అభ్యార్ణయాం

అనవమల వ

కొాండలు

మరియు

నలిు యాంప్తి కొాండల మధ్య సుాంగాం కొాండల శరీణల
ి ో ఉాంద.
•

ప్ర్ాంబికులాం

వనయప ర ణుల

అభ్యార్ణయాం

2010లో

ప్ర్ాంబికులాం టగ
వ ర రిజ్రవలో భ్గాంగ ప్రకటటాంచబడిాంద.
టవగర రిజ్రవ ప రిస
ో ిపట
ర రీ ఫ రెస్ో మేనజ
ే మాంట్ సీెమ
(PFMS)ని అమలు చయసి ుాంద.

ఇవయనేన హిగుయరో సతెరిాంచార్వ.

హ్రజయనా పరభుతి ఉదో యగులను రజజకరయాలు, ఎనిికలలల

ఎరత గజరిుయన్ అవజర్డు గురించి

పజలగగనకుండా నిషపధించింది

ఈ అవ ర్వ్లను నాట్వస్ో గూ
ీ ప్ ఇాండియా ఏర ుటు చయసాంి ద.
భ్ర్తదయశాంలో
సాంర్క్షిాంచడాం

జీవవవవిధాయనిన
దావర

ప్రిర్క్షిాంచడాం

వ తావర్ణ

మరియు

మార్వులను

అణచివేయడానికత కృషి చయసి ునన వయకుిలు మరియు సాంసి ల
ప్రయతానలను గురిిాంచయ చ్ర్వలో అవి భ్గాం.
ఒక సాంవతసర నికత పవగ కొతి వయవస య చట్ోలపవ రెత
ై ల
నిర్సనలను ఎద్ుర్ెాంటునన హ్ర యనా ప్రభ్ుతవాం తన
ఉదర యగులు ర జ్కీయాలు మరియు ఎనినకలలో ప లగగనడానిన
నిషరధాంచిాంద. హ్ర యనా సివిల్ సరీవసస్ (ప్రభ్ుతవ ఉదర యగుల
ప్రవర్ిన)

నియమాలు

సాంబాంధాంచి

ప్రధాన

2016

అమలు

క ర్యద్రిశ

చయసి య

క ర యలయాం

దీనికత
నుాండి

నోటఫ
ట ికష
ే న్ కయడా జ్ఞరీ చయయబడిాంద.
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అడిమనిసరోట
ా టవ్

సకీటరీలు,

Monthly Current Affairs in Telugu - October
విభ్గ ధప్త లు, మేనజి
ే ాంగ్
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

డ్వరెకర్
ో ు వ, బో ర్ల చీఫ్ అడిమనిసరోట
ా ర్వు, క ర్ురేషన్లు, డివిజ్నల్

•

త్లాంగ ణ ర జ్ధాని: హెద్
ై ర బ్ద;

కమీషనర్వు,

హ్ర యనా

•

విశవవిదాయలయాల రిజిసో ా ర మరియు రిజిసో ా ర (జ్నర్ల్),

త్లాంగ ణ గవర్నర: తమిళిసవ సౌాంద్ర్ర జ్న్;

•

త్లాంగ ణ ముఖయమాంతిర: కె. చాంద్రశరఖర ర వు.

ప్ాంజ్ఞబ్

హ్ర యనా

మరియు

డిప్యయటీ
హ్ర యనా

కమిషనర్వు,
హెైకటర్వో

నిబాంధ్నలను

ప టటాంచయలా చయడాలని ఆదయశిాంచార్వ. 9 మరియు 10 హ్ర యనా
సివిల్ సరీవసస్ (ప్రభ్ుతవ ఉదర యగుల ప్రవర్ిన) నియమాలు,

వజర్ణాస్థ పరజల కోస్ం రోపవే స్పవ్లను ఉపయోగించిన మొద్ట్ి
భ్ర్తీయ నగర్ంగజ అవ్తరించింది

2016 లేఖలో మరియు సయఫరిితో. ఏద్న
వ ా ఉలు ాంఘన తక్షణ
మరియు కఠినమైన కీమశిక్షణ చర్యను ఆహావనిాంచాలి.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

హ్ర యనా ర జ్ధాని: చాండడగఢ్;

•

హ్ర యనా గవర్నర: బాండార్వ ద్తాితయయ
ర ;

•

హ్ర యనా ముఖయమాంతిర: మనోహ్ర లాల్ ఖటో ర.

తలంగజణ భ్ర్తదేశపు మొట్ర మొద్ట్ి సజమరరఫో న్ ఆధారిత

ఉతి ర్ ప్రదయశ లోని వ ర్ణాసి భ్ర్తదయశాంలో ప్రజ్ఞ ర్వ ణాలో

ఈవోట్ింగ్ పరిష్టజకరజనిి అభవ్ దిి చేస్థంది

రోప్

వే

సరవలను

ఉప్యోగిాంచిన

మొద్టట

నగర్ాంగ

అవతరిాంచనుాంద. మొతి ాంమీద్, బొ ల్లవియా మరియు మకతసకట
సిటీ తర్వవ త ప్రజ్ఞ ర్వ ణాలో రోప్వేను ఉప్యోగిాంచిన
వ ర్ణాసి ప్రప్ాంచాంలో మూడవ నగర్ాం అవుత ాంద. రోప్ వే
ప ర జ్ెక్ో మొతి ాం ఖర్వచ ర్ూ. 424 కటటుు. మొతి ాం 4.2 కత.మీ
ద్యర్ాం కేవలాం 15 నిమిష్ లోు చయర్వకుాంటుాంద.
కటవిడ్

-19

మహ్మామరిని

ప్రిగణనలోకత

తీసుకొని

భ్ర్తదయశప్ు మొటో మొద్టట స మరోఫో న్ ఆధారిత ఈవయటటాంగ్
ప్రిష్ ెర నిన త్లాంగ ణ అభివృది చయసిాంద. ఖమమాం జిలాులో

ప్బిు క్-పవరవట్
ే భ్గస వమయ నమూనాలో ఈ ప ర జ్ెక్ో అమలు
చయయబడుత ాంద. ప ర జ్ెక్ో ఖర్వచ 80:20 వద్ద కేాంద్రాం మరియు
ర షో ా ప్రభ్ుతవాం మధ్య విభ్జిాంచబడుత ాంద. రోప్ వే సరీవసస్

డమీమ ఎనినకల ర్ూప్ాంలో డ్మ
వర ర్న్ చయయబడుతోాంద, అకటోబర

పవలట్ ఫరజ యొకె నాలుగు సరోషనుు 11 మీటర్ు కాంటే ఎకుెవ

8-18 వర్కు ద్ర్ఖాసుి నమోద్ు మరియు అకటోబర 20 న

ఎతి లో ఉాంట్యి.

డమీమ ఓటటాంగ్ జ్ర్వగుత ాంద.

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

త్లాంగ ణ ర షో ా ఎనినకల సాంఘాం (TSEC) దావర ర షో ాంా లోని

•

యుపి ర జ్ధాని: లకటన.

IT శ ఖ మరియు సాంటర ఫర డ్వలప్మాంట్ ఆఫ్ అడావన్సడ్

•

కాంప్యయటటాంగ్ (CDAC) అభివృది మద్ద త తో ఈవయటటాంగ్

యూపీ గవర్నర: ఆనాందబన్ ప్టేల్.

•

యూపీ ముఖయమాంతిర: యోగి ఆదతయనాథ్.

సొ లయయషన్ అభివృది చయయబడిాంద.
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•

అద్నపు స్మాచార్ం:
•

రజజసజిన్ ‘పరశజస్న్ గజవ్ కే సజంగ్’ పరచారజనిి పజరర్ంభంచింది

•

మధయపరదేశ్ పరభుతిం "ముఖ్యమంతిర రేష్న్ ఆపపక దాిర
యోజన" అమలును పరకట్ించింది.

•

భ్ర్తదేశపు

మొట్ర మొద్ట్ి

రేడయో

ఓవ్ర

పరతి ఇలుల బహిర్ంగ మల విస్ర్ాన ర్హిత మరియు విద్ుయదీకర్ణ
సజధించిన మొద్ట్ి రజష్రాంగజ గోవజ నిలిచింది.

•

గుజరజత స్వఎం భూపపంద్ర పట్రల్ ‘గో గీీన్’ పథకజనిి
పజరర్ంభంచార్డ.

ఇంట్రెిట్

పోర ట్రకజల్ స్థస్రమ్ కోల్కతాలల పజరర్ంభంచబడంది.

బ్యంకంగ్ & వజణిజయం మరియు ఆరిిక ర్ంగం
నాసజకమ్: కీపర ో ట్ెక్ పరిశీమ భ్ర్తదేశంలల $ 184B ఆరిిక
విలువ్ను జోడంచగలద్ు

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

నాస ెమ చ్ర
వ ప్ర్సన్: రేఖా ఎాం మీనన్.

•

నాస ెమ ప్రధాన క ర యలయాం: నయయఢిల్లు.

•

నాస ెమ సి పిాంచబడిాంద: 1 మారిచ 1988.

2022 ఆరిిక స్ంవ్త్ర్ంలల భ్ర్తదేశం యొకక జిడపథ వ్ దిిని
9.00%క ఐస్థఆరఎ స్వ్రించింది.

భ్ర్తదయశాంలోని కతప
ీ ో ప్రిశీమ 2030 నాటటకత 184 బిలియన్
డాలర్ు ఆరిిక విలువను పటుోబడులు మరియు వయయ
పొ ద్ుప్ు ర్ూప్ాంలో జ్ోడిాంచయ అవక శాం ఉాంద్ని, టక్ ప్రిశీమ
కటసాం దయశాంలోని ప్రధాన వ ణిజ్య సాంసి నివేదకలో పరర్ెాంద.
నేషనల్ అసో సియిష
ే న్ ఆఫ్ స ఫ్టో వేర అాండ్ సరీవసస్ కాంపనీస్
(NASSCOM) బినాన్స యాజ్మానయాంలోని కతీపో ఎక్సఛయాంజ
WazirX తో కలిసి "భ్ర్తదేశంలల కీపర ో ఇండ్స్వరా" అనే పరర్వతో
ఈ నివేదకను ప్రచురిాంచార్వ.
"కతీపో టక్" ప్రిశీమ - టేరడిాంగ్, చ్లిుాంప్ులు, చ్లిుాంప్ులు, రిటవల్
మరియు మరినినాంటటలో ప లగగనన కాంపనీలు - 2030 నాటటకత
భ్ర్తదయశాంలో 241 మిలియన్ డాలర్వు మరియు 2026
నాటటకత ప్రప్ాంచవ యప్ి ాంగ $ 2.3 బిలియను కు చయర్వకుాంట్యి.
NASSCOM ద్శ బద ాం చివరినాటటకత 800,000 కత పవగ
పర్వగుత ాంద్ని అాంచనా వేసిాంద.
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2021-22 (FY22) ఆరిిక సాంవతసర నికత భ్ర్తదయశ సయ
ి ల
జ్ఞతీయోతుతిి (GDP) వృది రేటును ICRA 9 శ తానికత
సవరిాంచిాంద. ఇాంతకు ముాంద్ు ఈ రేటు 8.5% గ ఉాంద.
2020-21 లో 7.3 శ తాం సాంకటచాం తర్వవ త, 2021-22 లో
అధక వృది సాంఖయ అాంచనాలు ఉనానయని గురిిాంచవచుచ.
9 శ తాం జిడిపి వృది యొకె సవరిాంచిన అాంచనాకు కీలక
ప్రమాద్ాం సాంభ్వయ మూడవ వేవ్ మరియు వర్
వ స్ యొకె కొతి
ఉతురివర్ి నాలకు వయతిరేకాంగ

ఇప్ుటటకే ఉనన వ యకతసనుు

అసమర్ిాంగ ఉనానయి. ICRA అనేద మూడడస్ క ర్ురేషన్
యాజ్మానయాంలోని గురగ వ్ ఆధారిత కెీడట్
ి రేటటాంగ్ ఏజ్ెనీస.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

ICRA సి పిాంచబడిాంద: 16 జ్నవరి 1991.

•

ICRA CEO: ఎన్. శివర మన్.
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RBI కేంద్ర పరభుతాినిక WMA పరిమితిని ర్ూ. 50,000 కోట్ు
కొనుగోలు చయసిాంద. అయితయ, డడల్ యొకె లావ దయవీ వివర లు
ల
గజ నిర్ణయించినది

వలు డిాంచలేద్ు. Paytm గూ
ీ ప్ ఇప్ుుడు వ యప ర నికత 100%
ప్రయోజ్నకర్మన
ై
యజ్మానులుగ
కెీడిట్మేట్

సహ్

వయవసి ప్కులు

ఉాంటుాంద, అయితయ
వ యప ర్ాం

నుాండి

నిష్రమిసి ర్వ.
కెీడట్ మేట్ గురించి:
కెీడిట్ మేట్ 2019 లో జ్ొనాథన్ బిల్, ఆశిష్ దర ష,ి స వతి లాడ్
రిజ్రవ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా 2021-22 ఆరిిక సాంవతసర్ాం
దవతీయారి నికత Ways and Means Advances (WMA)

మరియు ఆదతయ సిాంగ్ కల క్షన్ పు ట్ఫ మగ సి పిాంచబడిాంద.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

ప్రిమితిని నిర్ణయిాంచిాంద, అాంటే అకటోబర 2021 నుాండి మారిచ

•

Paytm HQ: నోయిడా, ఉతి ర్ ప్రదశ
య .

2022 వర్కు ర్ూ. 50,000 కటటుు. భ్ర్త ప్రభ్ుతవాం WMA

•

Paytm వయవసి ప్కుడు & CEO: విజ్య శరఖర శర్మ.

ప్రిమితిలో 75 శ తాం వినియోగిాంచినప్ుుడు రిజ్రవ బ్యాంక్

•

Paytm సి పిాంచబడిాంద: 2009.

మారెెట్ ర్వణాల తాజ్ఞ వసులుబ్టును పరర
ర ేపిాంచవచుచ.
ప్రసి ుత

ప్రిసత
ిి లను

ప్రిగణనలోకత

తీసుకొని,

భ్ర్త

ప్రభ్ుతవాంతో సాంప్రదాంచి, ఎప్ుుడ్న
వ ా ప్రిమితిని సవరిాంచయ

FY22 లల భ్ర్తీయ GDP 8.3% క పర్డగుతుంద్ని పరపంచ
బ్యంక్ అంచనా వేస్థంది

సౌలభ్యనిన రిజ్రవ బ్యాంక్ కలిగి ఉాంద.
WMA/ఓవ్రడారఫ్టర పై వ్డీు రేట్ు:
•

WMA కటసాం: రెపో రేటు

•

ఓవరడారఫ్టో కటసాం: రెపో రేటు కాంటే రెాండు శ తాం ఎకుెవ

Paytm

ర్డణ

అంకుర్

స్ంస్ి

కెీడట్

మేట్

100%

ప్రసి ుత ఆరిిక సాంవతసర్ాం 2021-22లో భ్ర్తదయశాం యొకె
వ సి వ సయ
ి ల జ్ఞతీయోతుతిి (GDP) ద్క్షిణాసియాలో తాజ్ఞ
ఆరిిక నవీకర్ణలో 8.3% పర్వగుత ాంద్ని ప్రప్ాంచ బ్యాంక్
అాంచనా వేసిాంద. భ్ర్తదయశ ఆరిిక వయవసి , ద్క్షిణాసియాలో

యాజమానాయనిి ప ందినది

అతిపద్ద ద, 2021-22 ఆరిిక సాంవతసర్ాంలో 8.3 శ తాం వృది
చ్ాంద్ుత ాంద్ని అాంచనా వేయబడిాంద, ప్రజ్ఞ పటుోబడుల
పర్వగుద్ల
పో ర తాసహ్క లు
ఆన్ల న్
వ చ్లిుాంప్ు సరవల ప్రదాత, Paytm ముాంబవ ఆధారిత
డిజిటల్ ల ాండిాంగ్ సో ర్ోప్ కెడ
ీ ిట్మేట్లో 100% వ ట్ను
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మరియు

తయారీని

సహాయప్డతాయి.

పో ర తసహిాంచడానికత
ప్రప్ాంచ

బ్యాంకు

ద్క్షిణాసియాలో తన అప్డయట్లో ‘షథఫర ంథ గ్ గేర్: డజిట్లెైజష్
ే న్
మరియు స్రీిస్స్-నేత తింలలని అభవ్ దిి’ పరర్వతో పరర్ెాంద.
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పరపంచ బ్యంకు పరకజర్ం మూడ్ు ఆరిిక స్ంవ్త్రజలలల
ఎయిర ఇాండియా విమానయాన సాంసి యొకె ప్ుటుోకతో
భ్ర్తదేశ GDP వ్ దిి అంచనా కీంది విధంగజ ఉంది:
•

2021-22 (FY22): 8.3%

•

2022-23 (FY23): 7.5%

•

2023-24 (FY24): 6.5%

వచిచన ట్ట్ గూ
ీ ప్, జ్ఞతీయాం చయయబడిన దాదాప్ు 60
సాంవతసర ల తర వత దానిని తిరిగి పొ ాందాంద. ట్ట్ సన్స
ఎయిర ఇాండియాలో ప్రభ్ుతవ 100% వ ట్ కటసాం 180
బిలియను కు బిడ్ చయసిాంద. AI ఎక్సపరస్ లిమిటడ్లో ఎయిర

ఫథచ్ భ్ర్తదేశ 22 ఆరిిక స్ంవ్త్ర్ GDP వ్ దిి అంచనాను
8.7% క తగిగంచింది

ఇాండియా 100 శ తాం మరియు ఎయిర ఇాండియా SATS
ఎయిరపో రో సరీవసస్ పవ
వర ేట్ లిమిటడ్లో 50 శ తాం వ ట్తో
సహా,

ప్రభ్ుతవ

యాజ్మానయాంలోని

జ్ఞతీయ

విమానయానాంలో 100 శ తాం వ ట్ను వికీయిాంచడానికత
ప్రభ్ుతవాం ప్రయతినసోి ాంద.
కటవిడ్ -19 మహ్మామరి క ర్ణాంగ

జ్నవరి 2020 న

ప ర ర్ాంభ్మన
ై వ ట్ వికీయ ప్రకతీయ ఆలసయమైాంద. ఏపిరల్
2021 లో, ప్రభ్ుతవాం ఆరిిక వేలాం వేయడానికత సాంభ్వయ
ఫిచ రేటటాంగ్స ప్రసి ుత ఆరిిక సాంవతసర నికత భ్ర్తదయశ ఆరిిక
వృది అాంచనాను 8.7% కత తగిగాంచిాంద, అయితయ FY23 కటసాం
GDP వృది అాంచనాను 10% కత పాంచిాంద, రెాండవ కటవిడ్ -19
వేవ్ ఆరిిక ప్ునర్వద్ి ర్ణ ప్ట్ోలు తపరులా చయసిాంద అని
పరర్ెనానద.
భ్ర్తదయశ ఫిచ రేటటాంగ్స 'BBB-(ఋణ)' స ర్వభరమ రేటటాంగ్
"అధక ప్బిు క్ అప్ుులు, బలహీనమన
ై ఆరిిక ర్ాంగాం మరియు
కొనిన వనుకబడిన నిర మణాతమక క ర్క లకు వయతిరేకాంగ ,
ఇాంక బలమైన మధ్యక లిక వృది ద్ృకుథానిన మరియు ఘన
విదయశ్ర-రిజ్రవ

బఫర్ు

దావర

బ్హ్య

సిితిసి ప్కతను

సమత లయాం చయసి ుాంద" అని పరర్ెాంద.

బిడ్ ర్ును కటరిాంద.
ఎయిర ఇండయా చరితర:
JRD ట్ట్ అకటోబర 1932 లో విమానయాన సాంసి ను
సి పిాంచార్వ

మరియు

ఆ

సమయాంలో

దీనిని

ట్ట్

ఎయిరల వన్స అని పిలిచయవ ర్వ. ఇద 68 సాంవతసర ల తర వత
ఎయిర ఇాండియా ట్ట్ గూ
ీ ప్ చయతికత తిరిగి ర వడానిన
సయచిసుిాంద. ప్రభ్ుతవాం 1953 లో విమానయాన సాంసి ను
జ్ఞతీయాం చయసిాంద. దీనితో, విమానయాన సాంసి జ్ఞతీయ
క యరియరతో సుదీర్ఘ చరితర కలిగిన ట్ట్ గూ
ీ ప్ుకత తిరిగి
వళ్లిాంద.

ట్్ట్్ గూ
థ బిడ్ గెలుచుకుంది
ీ ప ఎయిర ఇండయా పై వేస్న
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భ్ర్త పరభుతిం ఎయిర ఇండయాను ఎంద్ుకు వికీయిస్ుతంది?
అద్నపు స్మాచార్ం:
2007 లో దయశ్రయ ఆప్రేటర ఇాండియన్ ఎయిరల న్
వ సతో

•

విల్లనాం అయినప్ుటట నుాండి ఎయిర ఇాండియా నష్ో లోు ఉాంద.
1932 లో ట్ట్స్ దావర మయిల్ క యరియరగ ఏర్ుడిన

బిలియనల కు పంచింది.
•

ఎయిరల వన్, 4,400 దయశ్రయ మరియు 1800 అాంతరి తీయ
లాయాండిాంగ్ మరియు ప రిెాంగ్ సు ట్ల విజ్యవాంతమైన బిడ్ ర
నియాంతరణను

అాందసుిాంద.

ఇద

ప్రధాన

అాందసుిాంద.

2021 మర్్ర CFS గోలబల్ పని న్ ఇండక్్ స్రేిలల
భ్ర్తదేశం 40 వ్ సజినంలల ఉంది.

•

భ్ర్తీయ

విమానాశీయాలలో క రోగ మరియు గౌీాండ్ హాయాండిు ాంగ్ సరవలను

ADB 2019–2030 కెల మేట్ ఫైనాని్ంగ్ లక్ష్యయనిి $ 100

NPCI

కజరు

ట్రకనెైజేష్న్

పజలట్ఫజర్మ్

'NTS'

ని

పజరర్ంభంచింది.
•

నాబ్రు అనుబంధ స్ంస్ి 'NABS స్ంర్క్షన్' 1000 కోట్ల
కెీడట్ గజయరెంట్ీ ఫండ్ ట్ర స్రను ఏరజుట్ు చేస్థంది

నియామకజలు
లెఫర న
థ ెంట్ జనర్ల్ గురీబరజుల్ స్థంగ్ NCC DG గజ బ్ధయతలు

NSDL పద్మజ చుండ్ూర్డని MD & CEO గజ నియమించింది

స్వికరించార్డ
ర జనర్ల్ గ
ష్నల్ కజయడట్ కజరు్ (NCC) 34వ్ డైరెకర
ల ఫ్ిోనాంట్ జ్నర్ల్ గురీబర పజల్ స్థంగ్ బ్ధ్యతలు సీవకరిాంచార్వ.
అతను లెఫర న
థ ెంట్ జనర్ల్ తర్డణ్ కుమార ఐచ్ తర్వవ త
బ్ధ్యతలు నిర్వహిసి ునానడు. అతను 1987 లో పజరజచూట్
రెజిమంట్ లోకత నియమిాంచబడా్డు.
నేషనల్ డిఫన్స అక డమీ, ఖడక వసు , ఇాండియన్ మిలిటరీ

ప్ద్మజ్

అక డమీ, డ్హాాడయన్ మరియు NCC యొకె ప్యర్వ విదాయరిి,

(NSDL) మేనేజిాంగ్ డ్వరక
ె ోర మరియు చీఫ్ ఎగిికయయటటవ్

అతను వలిు ాంగోన్ లోని డిఫన్స సరీవసస్ సో ఫ్ క లేజీ మరియు

ఆఫీసర (MD & CEO) గ నియమిత లయాయర్వ. ఆమ జివి

నయయ ఢిల్లులోని నేషనల్ డిఫన్స క లేజీ కటర్వసలో చదవ డు.

నాగేశవర్ర వు సి నాంలో ఎమఎస్డిఎల్ ఎాండి & సిఇఒగ

ల ఫ్ిోనాంట్ జ్నర్ల్ సిాంగ్ నాగ లాాండ్ మరియు సియాచిన్

నియమిత లయాయర్వ. భ్ర్తదయశాంలో, నేషనల్ సకయయరిటీస్

హిమానీనద్ాంలో

తిర్వగుబ్టు

వయతిరేక

వ తావర్ణాంలో

కాంపనీ కమాాండర గ ఉనానర్వ.

NCC సి పిాంచబడిాంద: 16 ఏపిల్
ర 1948;

•

NCC ప్రధాన క ర యలయాం: నయయఢిల్లు.
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నేషనల్

సకయయరిటస్
ీ

డిప జిటరీస్

డిప జిటరీస్ లిమిటడ్ (NSDL) మరియు సాంటరల్ సకయయరిటీస్
డిప జిటరీస్ లిమిటడ్ (CDSL) అనే రెాండు డిప జిటరీలు

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

చుాండయర్వ

ఉనానయి. రెాండు డిప జిటరీలు మన ఆరిిక సకయయరిటల
ీ ను
కలిగి ఉనానయి.
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ISA చైర్మన్ గజ స్ునీల్ కట్్రియా ఎనిికయాయర్డ

పద్మజ చుండ్ూర్డ గురించి:

ప్ద్మజ్ చుాండయర్వ ఆాంధ్ర విశవవిదాయలయాం నుాండి క మరసలో

పో స్ో గీ డుయయిేట్. ఆమకు బ్యాంకతాంగ్ డొ మైన్లో దాదాప్ు 37

సాంవతసర ల అనుభ్వాం ఉాంద. ఆమ సపో ాంబర 2018 నుాండి
ఆగషో 2021 వర్కు ఇాండియన్ బ్యాంక్ MD & CEO గ

ప్నిచయశ ర్వ. ఆమ వ ట్దార్వల నిర్వహ్ణ, డిజిటల్ ప్రివర్ి న,
నియాంతరణ వయవహార లు, అాంతరి తీయ అనుభ్వాం మరియు
డ్వరవిాంగ్

ఇనోనవేషన్లో

వృది ని

అాందాంచడాం

విలువను పాంచడాంపవ ద్ృషిో స రిాంచార్వ.

మరియు

వినోద్ అగరజిల్ ASDC అధయక్షుడగజ నియమితులయాయర్డ

ఇాండియన్ సొ సవటీ ఆఫ్ అడవరెజ్
లో రస (ISA) కొతి గ ఎనినకెైన
ఎగిికయయటటవ్ కౌనిసల్ ISA ఛ్ర్
వ మన్ గ

SAARC గోద్రజ

కనయసయమర పొ ర డక్ో్ లిమిటడ్ చీఫ్ ఎగిికయయటటవ్ ఆఫీసర
సునీల్ కట్రియా ను ఎనునకుాంద. తోటట ఎగిికయయటటవ్ కౌనిసల్
సభ్ుయలు, ISA సభ్ుయలు మరియు ఇతర్ ప్రిశమ
ీ ల సాంసి ల
నుాండి

మద్ద త

సాంవతసర లలో
ఆటోమోటటవ్ సిెల్స డ్వలప్మాంట్

కౌనిసల్

(ASDC)

ఆటోమొబల్
వ ఇాండసీోా వటర్న్ వినోద అగర వల్ను దాని
అధ్యక్షుడిగ

నియమిాంచిాంద. ప్రసి ుతాం VE కమరిియల్

వహికల్స లిమిటడ్ (VECV) యొకె మేనజి
ే ాంగ్ డ్ర
వ ెకోర
మరియు CEO అయిన అగర వల్, నికుాంజ సాంఘీ ఈ

సి నాంలో ఉనానర్వ, అతను ASDC కత నాలుగు సాంవతసర లు

పొ ాంద్డాం
సొ సవటని
ీ

కటసాం
మరిాంత

సునీల్

గత

ఉననత

ఐద్ు
సి యికత

నడిపిాంచాడు.
ISA గురించి:
ISA అనేద గత 69 సాంవతసర లుగ ప్రకటనదార్వలకు ఒక
బలమన
ై సవర్ాం. దాని కీ స్-సకో ర ప్రకటనకర్ి సభ్ుయలు వ రిిక
జ్ఞతీయ ప్రభ్ుతయవతర్ ప్రకటన ఖర్వచలలో సగ నికత పవగ

సరవలాందాంచన తర్వవ త వవదొ లగనునానర్వ.

దర హ్ద్ాం చయసి ర్వ. వర్ల్్ ఫడరేషన్ ఆఫ్ అడవరెజ్
లో రస (WFA)

ప్రభ్ుతవాం మరియు నేషనల్ సిెల్ డ్వలప్మాంట్ క ర్ురేషన్

ఒకరెన
ై ISA, ప్రకటనదార్వలకు కనక్ో అయిేయ ఇతర్ ప్రిశీమ

ASDC ఒక ద్శ బద ాం కతత
ీ ాం సి పిాంచబడిాంద మరియు కేాంద్ర
(NSDC) తో ప టు అగీశణ
రీ ి ప్రిశమ
ీ అసో సియిష
ే నుు - SIAM,

ACMA మరియు FADA లచయ పో ర తసహిాంచబడిాంద. ఇద ఆటో

ప్రిశమ
ీ
కటసాం సకో ర సిెల్స కౌనిసల్ ఏర ుటు చయసి,
ఆటోమోటటవ్

కొనస గిాంచడాం

ప్రిశీమ

దావర

వృది

దయశ నిన

మార చలని లక్షయాంగ పటుోకుాంద.
38
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సమృది గ

వయవసి ప్క సభ్ుయడు మరియు ASCI వయవసి ప్కులలో
సాంసి లతో భ్గస వమిగ కొనస గుతోాంద. BARC ఏర ుటులో
ISA గణనీయమన
ై ప తర పో షిాంచిాంద మరియు బలమైన
మరియు

విశవసనీయమన
ై

డయట్ను

ప్రకటనదార్వల ప్టు దానితో సనినహితాంగ

పొ ాంద్డానికత
భ్గస వమిగ

ఉాంద.
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ట్ుయనీషథయా మొద్ట్ి మహిళా పరధాన మంతిరగజ నజాల బౌడన్
అమిష మహ్తా MD & CRISIL కొతత

CEO గజ

నియమితులయాయర్డ

రోమ్ధాన్ నియమితులయాయర్డ

అమిష్ మహ్తా రేటటాంగ్ ఏజ్ెనీస కతీసల్
ి యొకె కొతి మేనజి
ే ాంగ్
టుయనీషియాలో మొటో మొద్టట మహిళా ప్రధానమాంతిరగ నజ్ఞు
బరడ్న్ రోమధాన్ నియమిత లయాయర్వ. 63 ఏళ్ు ఆమ
మొతి ాం

అర్బ్

ప్రప్ాంచాంలో

మొటో మొద్టట

మహిళా

ప్రధానమాంతిర అయాయర్వ. ఈ నియామక నికత ముాంద్ు, నజ్ఞు
2011 లో విదాయ మాంతిరతవ శ ఖలో ప్నిచయశ ర్వ. ఆమ టుయనిస్
నేషనల్ సయెల్ ఆఫ్ ఇాంజ్నీరిాంగ్లో పొ ర ఫసర మరియు
పొ ర ఫసరగ జియాలజిస్ో .

డ్వరెకర
ో మరియు చీఫ్ ఎగిికయయటటవ్ ఆఫీసర (MD & CEO) గ
అకటోబర 01, 2021 నుాండి నియమిత లయాయర్వ. అతను
అశు సుయాష్ సి నాంలో కొనస గుతార్వ. కతస
ీ ిల్ S&P
యాజ్మానయాంలో ఉాంద.
మహ్తాకు ప్రిశీమలలో రెాండు ద్శ బ్దలకు పగ
వ నాయకతవ
అనుభ్వాం ఉాంద మరియు అకటోబర 2014 లో కతీసల్
ి లో
పరసిడ్ాంట్ మరియు చీఫ్ ఫన
వ ానిి యల్ ఆఫీసరగ చయర ర్వ. జూల వ
2017 లో, అతను గోుబల్ ఎనలిటటకల్ సాంటర, ఇాండియా
రీసరచ మరియు SME, గోుబల్ ఇనోనవేషన్ అాండ్ ఎకసల న్స

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

హ్బ్ మరియు క ర్ురేట్ సో ా టజీకత అధ్యక్షుడిగ మరియు చీఫ్

•

టుయనీషియా అధ్యక్షుడు: కెస్
ై సయిాద;

•

టుయనీషియా ర జ్ధాని: టుయనీస్.

•

టుయనీషియా కరెనీస: టుయనీషియా దీనార.

ఆప్రేటటాంగ్ ఆఫీసరగ ఎదగ ర్వ.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

కతీసిల్ సి పిాంచబడిాంద: 1987;

•

కతీసిల్ ప్రధాన క ర యలయాం: ముాంబ.వ

కంగనా ర్నౌత ఉతత ర్పరదశ్
ే రజష్రా ODOP పధక పరచార్ కర్త
అయాయర్డ.
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ముఖయమాంతిర యోగి ఆదతయనాథ్ నేతృతవాంలోని ఉతి ర్ ప్రదయశ బ్ధ్యతలు చయప్టో డానికత ముాంద్ు, ప్ట్నయక్ సకీటరీ
ప్రభ్ుతవాం, ప్రముఖ బ్ల్లవుడ్ నటట కాంగనా ర్నౌత్ ర షో ాంా లోని

జ్నర్ల్, కౌనిసల్ ఫర ఇనయసరెన్స అాంబుడ్సమన్, (CIO)

ప్రతిష్ో తమక "వ్న్ డస్థరాక్ర వ్న్ పర డ్క్ర (ODOP) స్వకమ్" యొకె

ముాంబవ. అతను మారిచ 1986 లో డ్వరెక్ో రికయ
ీ ట్ ఆఫీసరగ

బ్రాండ్ అాంబ్సిడరగ పరర్ెనబడా్ర్వ. సీఎాం యోగి కాంగనాకు

LIC ఆఫ్ ఇాండియాలో చయర డు.

‘ర మ జ్నమ భ్ూమి ప్యజ్’ కటసాం ఉప్యోగిాంచిన వాండి
నాణేనిన బహ్ుకరిాంచార్వ.
ODOP పథకం గురించి:
•

ర షో ాంా లోని 75 జిలాులలో ఉతుతిి -నిరిదషో స ాంప్రదాయ
ప రిశీ మిక హ్బ్లను సృషిోాంచయ లక్షయాంతో UP ప్రభ్ుతవాం
ఒక

జిలాు-ఒక

ఉతుతిి

(ODOP)

క ర్యకీమానిన

ప ర ర్ాంభిాంచిాంద.
•

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

LIC ప్రధాన క ర యలయాం: ముాంబవ.

•

LIC సి పిాంచబడిాంద: 1 సపో ాంబర 1956.

•

LIC ఛ్వర్మన్: M R కుమార.

ఇండయన్ స్వరల్ అసో స్థయిష్
ే న్ స్కీట్రీ జనర్ల్గజ అలలక్
స్హ్వయ్ నియమితులయాయర్డ

ఈ ప్థకాం ఎకెడాలేని యుపికత చ్ాందన సవదయశ్ర మరియు
ప్రతయయక ఉతుతి లు మరియు చయతిప్నులను గురిిసి ుాంద.

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

యుపి ర జ్ధాని: లకటన;

•

యూపీ గవర్నర: ఆనాందబన్ ప్టేల్;

•

యూపీ ముఖయమాంతిర: యోగి ఆదతయనాథ్.

భ్ర్తీయ సీోల్ అసో సియిేషన్ (ISA) భ్సెర ఛటరీి నుాండి

B C పట్్ియక్ LIC యొకక MD గజ బ్ధయతలు స్వికరించార్డ

బ్ధ్యతలు సీవకరిాంచిన అలోక్ సహాయ తన కొతి సకీటరీ
జ్నర్ల్

మరియు

ఎగిికయయటటవ్

హెడ్గ

బ్ధ్యతలు

సీవకరిాంచినటుు ప్రకటటాంచార్వ. సీోల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇాండియా
(సయిల్) మాజీ ఎగిికయయటటవ్ డ్ర
వ ెకర
ో గ ఉనన సహాయకు
ఉకుె ప్రిశమ
ీ లో దాదాప్ు నాలుగు ద్శ బ్దల అనుభ్వాం
ఉాంద.
జ్ఞతీయ

మరియు అాంతరి తీయ

ఫో ర్మలలో వ ణిజ్య

సాంబాంధత విషయాలపవ వ దాంచడానికత ప్రధాన ప్రిశీమ
ప్రతినిధ్ులలో ఒకరిగ సహాయ ఉకుె ప్రిశీమ మరియు
బ్లసీ ప్ట్నయక్ ల వఫ్ ఇనయసరెన్స క ర్ురేషన్ ఆఫ్ ఇాండియా

ప్రభ్ుతవాంతో కలిసి ప్నిచయశ ర్వ. అతని అనుభ్వాంలో బిరటటష్

మేనేజిాంగ్ డ్వరక
ె ోరగ బ్ధ్యతలు సీవకరిాంచార్వ. జూల వ 5, 2021

సీోల్లో శిక్షణ మరియు కీవన్ ఎలిజ్బత్ హ్ౌస్, ఆక్సఫర్

నాటట భ్ర్త ప్రభ్ుతవ నోటటఫికష
ే న్ దావర అతడిని మేనజి
ే ాంగ్

విశవవిదాయలయాంలో

డ్వరెకర
ో గ
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కయడాగ
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వయవహ్రిాంచార్వ.
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
• PM ఫస్ల్ బీమా యోజన CEO గజ రితేష చౌహ్వన్
•

ఎంపథకయాయర్డ.

ఇాండియన్ సీోల్ అసో సియిష
ే న్ ప్రధాన క ర యలయాం:
నయయఢిల్లు.

•

ఇాండియన్ సీోల్ అసో సియిేషన్ సి పిాంచబడిాంద: 2014.

•

పరధాని

మోదీక

స్లహ్వదార్డగజ

అమిత

•

వ్ర్ల్ు

ద్రవిడ్

ట్ీం

ఇండయా

పరధాన

కోచ్గజ

స్హ్దేవ్

యాద్వ్

IWF

కొతత

అధయక్షుడగజ

HUL ను దాట్ి 5 అతి పద్ద మారెకట్ మూలధనం కలిగిన
స్ంస్ి గజ ICICI అవ్తరించినది

ఖ్రే

•

నియమితులయాయర్డ.

•

రజహ్ుల్

నియమితులయాయర్డ.

నియమితులయాయర్డ.
EESL అర్డణ్ కుమార మిశజీను CEO గజ నియమించింది.

•
•

ఎస్ బీఐ మాజీ చీఫ్ ర్జనీష కుమార భ్ర్త పప ఛర్
ై మన్ గజ

•

UCO బ్యంక్ చీఫ్ A K గోయల్ IBA చైర్మన్ గజ ఎనిికయాయర్డ.
నియమితులయాయర్డ.

అద్నపు స్మాచార్ం :
•

•

ఇండో -కెనడయన్ అనితా ఆనంద్ కెనడా ర్క్షణ మంతిరగజ
నియమితులయాయర్డ

స్వరల్ అసో స్థయిష్
ే న్ ఛైర్మన్ గజ స్జా న్ జిందాల్

నియమితులయాయర్డ.

విజ్ఞానము మరియు స ాంకేతికత
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

ఉతత ర్ కొరియా ఫైర హైపరో్నిక్ క్ష్పణి "హ్విసజంగ్ -8" ని

•

పరీక్ష్ంచింది

•
•

ఉతి ర్ కొరియా ర జ్ధాని: ప యాంగ యాంగ్.

ఉతి ర్ కొరియా సుపీరాం నాయకుడు: కతమ జ్ఞాంగ్-ఉన్.
ఉతి ర్ కొరియా కరెనీస: ఉతి ర్ కొరియన్ ఓన్

చైనా 1 వ్ సౌర్ అనేిష్ణ ఉపగీహ్వనిి పరయోగించింది

సీవయ ర్క్షణ కటసాం దయశ స మరి యలను పాంచయ కీమాంలో ఉతి ర్
కొరియా Hwasong-8 అనే కొతి
విజ్యవాంతాంగ

హెప్
ై రోసనిక్ క్షిప్ణిని

ప్రీక్షిాంచిాంద. ఐద్ు సాంవతసర ల సవనిక

అభివృది ప్రణాళికలో ఉతి ర్ కొరియా ఏర ుటు చయసన
ి ఐద్ు
ముఖయమన
ై కొతి ఆయుధ్ వయవసి లలో క్షిప్ణి ఒకటట. ఒక

అాండ్ టక నలజీ క ర్ురేషన్ (CASC) అభివృది చయసిాంద.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

బ్లిసిోక్ ఆయుధ్ వయవసి లతో పో లిసరి హెప్
ై రోసనిక్ క్షిప్ణులు
మరియు

శతర వుల

అాంతర య స మరి యలను ప్రిమితాం చయసి య ధ్వని వేగాం కాంటే
ఐద్ు రెటు ు ఎకుెవ వేగాంతో వళ్ళగలవు.
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ప్రయోగిాంచిాంద.ఈ ఉప్గీహానికత 'జిహీ' (ప్ుర తన చ్నీ
వ స్

అని కయడా అాంట్ర్వ. ఈ ఉప్గీహానిన చ్న
వ ా ఏరోసరుస్ సవన్స

క్ష్పణుల గురించి:

ఎగుర్వతాయి

సౌర్ అనేవషణ ఉప్గీహానిన అాంతరిక్షాంలోకత విజ్యవాంతాంగ

పరర్వ పట్ోర్వ, దీనిని చ్వనీస్ Hα సో లార ఎక్సపోు ర్ర (CHASE)

ఇద కొతి ర్కాం కయ
ీ యిజ క్షిప్ణిని ప్రీక్షిాంచిాంద.

ఎతి లో

త్వయువ న్ శ టటల వట్ లాాంచ సాంటర నుాండి చ్న
వ ా తన మొద్టట

ప్ుర ణాలలో క యల ాండర సృషిోాంచిన సయర్వయడి దయవత) అని

నలలో దయశాంలో ఇద మూడర క్షిప్ణి ప్రీక్ష. అాంతకుముాంద్ు

తకుెవ

లాాంగ్ మారచ -2 D ర కెట్లో ఉతి ర్ శ ాంకతస ప ర విన్సలోని

•

చ్వనా ర జ్ధాని: బ్లజిాంగ్;

•

చ్వనా కరెనీస: రెనిమనిబ;

చ్వనా అధ్యక్షుడు: జి జిన్పిాంగ్.
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రజయంకులు మరియు నివేదికలు
2021 అంతరజాతీయ ఆహ్వర్ భద్రతా స్ూచీలల భ్ర్తదేశం 71 వ్
సజినంలల ఉంది

ఇండక్్ గురించి:
GFS ఇాండ్క్స 4 ప్రధాన క ర్క లు మరియు 58 ప్రతయయకమైన
ఆహార్ భ్ద్రతా సయచికల ఆధార్ాంగ ప్రప్ాంచవ యప్ి ాంగ ఆహార్
అభ్ద్రతను ప్రభ్వితాం చయసర క ర్క లను కొలుసుిాంద. క ర్క లు
సులభ్తర్ాం, లభ్యత, నాణయత మరియు భ్ద్రత మరియు
సహ్జ్ వనర్వలు మరియు సిితిసి ప్కతను సయచిాంచయలా
ఉాంట్యి.
2021 విభని స్ూచీలలల భ్ర్తదేశ సజినం:
•

111 దయశ ల ప్రప్ాంచ ఆహార్ భ్ద్రతా సయచీ (జిఎఫ్ఎస్) 2021

ఆరిిక సరవచఛ సయచిక 2021: 121 వ

•

లో భ్ర్తదయశాం 71 వ సి నానిన స ధాంచిాంద. GFS ఇాండ్క్స

ప్రప్ాంచ సాంతోష నివేదక 2021: 139 వ

•

అాంతరి తీయ మేధర సాంప్తిి (IP) సయచిక 2021: 40 వ

లాండన్

•

ప్రప్ాంచ ప్తిరక సరవచఛ సయచిక, 2021: 142 వ

•

ప్రప్ాంచ పో టీతతవ సయచిక 2021: 43 వ

•

ప్రప్ాంచ శ ాంతి సయచీ 2021: 135 వ

•

గోుబల్ సో ర్ోప్ ఎకటసిసోమ ఇాండ్క్స 2021: 20 వ

•

అాంతరి తీయ తయారీ ప్రమాద్ సయచీ 2021: 2 వ

•

మొతి ాం సో ెర్వ 57.2 ప యిాంటు సో ెర్వతో 71 వ సి నాంలో

గోుబల్ ఇనోనవేషన్ ఇాండ్క్స (GII) 2021: 46 వ

•

భ్ర్త్ ఉాంద, ప కతసి న్ (75 వ సి నాం), శ్రీలాంక (77 వ

హెనీు ప స్పో రో సయచిక 2021: 90 వ

•

ప్రప్ాంచ ఆకలి సయచీ 2021: 101 వ

ఆధారిత

ఎకనామిస్ో

ఇాంప క్ో

దావర

ర్ూపొ ాందాంచబడిాంద మరియు నిరిమాంచబడిాంద మరియు
కటరెవ
ో
అగిస
ీ వన్స దీనిని స ునసర చయసి ుాంద. GFS ఇాండ్క్స
2021 లో భ్ర్తదయశ మొతి ాం సో ెర్వ 57.2 ప యిాంటుు.
నివేదక ప్రక ర్ాం, 113 దయశ ల జిఎఫ్ఎస్ ఇాండ్క్స 2021 లో

సి నాం), నేప ల్ (79 వ సి నాం) మరియు బాంగు దయశ (84 వ
సి నాం) కాంటే మర్వగెైనవి సి నాం). క నీ దయశాం చ్న
వ ా కాంటే చాలా
వనుకబడి ఉాంద (34 వ సి నాం). ఏదయమన
ై ా, గత 10
సాంవతసర లుగ , మొతి ాం ఆహార్ భ్ద్రతా సో ెరలో భ్ర్తదయశాం
పర్వగుత నన లాభ్లు ప కతసి న్, నేప ల్ మరియు బాంగు దయశ
కాంటే వనుకబడి ఉనానయి.
ఐరు ాండ్, ఆసరోలి
ా యా, UK, ఫిను ాాండ్, సివటి రు ాండ్, నద్రు ాండ్స,
కెనడా, జ్ప న్, ఫ ర న్స మరియు US ట్ప్ ర యాంక్ను
ప్ాంచుకునానయి. వ రి మొతి ాం GFS సో ెర్వ సయచికలో 77.8
మరియు 80 ప యిాంటు ప్రిధలో ఉాంద.
www.bankersadda.com

విడ్ుద్ల చేస్థంది
2021 బహ్ుమితీయ పరద్రిక సయచిక (MPI) నివేదక UNDP
మరియు ఆక్సఫర్ పరద్రికాం మరియు మానవ అభివృది
క ర్యకీమాం (OPHI) సాంయుకి ాంగ విడుద్ల చయసిాంద. 20092019/2020 వర్కు సరేవల డయట్ ఆధార్ాంగ ఈ నివేదక 109
అభివృది

పరపంచవజయపత ంగజ:

42

UNDP 2021 బహ్ుమితీయ పపద్రిక స్ూచిక నివేదక
ి ను

చ్ాంద్ుత నన

దయశ లలో

బహ్ుళ్

కటణాలలో

పరద్రికాంపవ అాంచనాలను అాందసుిాంద. ( వీటటలో 26 అలు
ఆదాయ దయశ లు, 80 మధ్య ఆదాయ దయశ లు మరియు 3
అధక ఆదాయ దయశ లు ఉనానయి. సయచిక ప్రతి వయకతి యొకె
అభివృది లోప లను మూడు సమానమన
ై
కొలతలుగ
విభ్జిాంచిన 10 సయచికలలో నిరి రిసి ర్వ.
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నివేదిక పరకజర్ం:

నివేదిక గురించి:
•

ఈ విశరుషణ 109 దయశ లు మరియు 5.9 బిలియన్ ప్రజ్లు
ఆధార్ాంగ

•

ఉాంద. ఇాంద్ులో, 1.3 బిలియన్ ప్రజ్లు

ఆరోగ యనిన ఒక ముఖయమన
ై అాంశాంగ ప్రిషెరిాంచడానికత

బహ్ుమితీయ పరద్రికాంలో ఉనానర్వ (లేదా 21.7%)
•

దాదాప్ు సగాం (644 మిలియనుు) 18 ఏళ్ు లోప్ు పిలులు.

•

దాదాప్ు 8.2 శ తాం (105 మిలియనుు) 60 లేదా

ఇద చాలా అవసర్ాం. తలిు ద్ాండురలు మరియు కుటుాంబాంతో
ప టు మానసిక ఆరోగయ సమసయలను ప్రిషెరిాంచడానికత
ఉప ధాయయులు చాలా ముఖయమైన ప తరధార్వలు అని

అాంతకాంటే ఎకుెవ వయసుస గలవ ర్వ.
•

దాదాప్ు 85 శ తాం మాంద సబ్-సహార ఆఫిక
ర (556
మిలియనుు) లేదా ద్క్షిణ ఆసియా (532 మిలియనుు) లో

మాంతిర పరర్ెనానర్వ.
•

84

శ తాం

(1.1

బిలియన్)

గీ మీణ

ప ర ాంతాలోు

నివసిసి ునానర్వ, 16 శ తాం (సుమార్వ 209 మిలియనుు)
ప్టో ణ ప ర ాంతాలోు నివసిసి ునానర్వ.
•

67 శ తాం కాంటే ఎకుెవ మాంద మధ్య-ఆదాయ దయశ లలో
నివసిసి ునానర్వ.

•

భ్ర్తదయశాంలో,

యునిసఫ్ ఇాండియా ప్రతినిధ డాకోర యాసిమన్ అల్ల హ్క్
నివేదకలోని కొనిన కీలక అాంశ లను సమరిుాంచార్వ.

నివసిసి ునానర్వ.
•

ఆరోగయవాంతమైన సమాజ్ఞనిన సృషిోాంచడానికత మానసిక

విభినన

కటణాలలో

పరద్లలో

ప్రతి

ఆర్వగురిలో ఐద్ుగుర్వ దగువ త్గలు లేదా కులాలకు
చ్ాందనవ ర్వ.

•

నివేదక

ప్రక ర్ాం,

భ్ర్తదయశాంలో

15

నుాండి

24

సాంవతసర ల వయసుస గల వ రిలో 14 శ తాం మాంద
లేదా వ రిలో 7 మాందలో ఒకర్వ తర్చుగ నిర శకు
గుర్వుత నానర్ని లేదా ప్నులు చయయడాంలో తకుెవ
ఆసకతి ఉననటుు నివేదాంచార్వ.
హ్రీదప స్థంగ్ పూరి స్ిచఛ స్రేిక్షణ్ 7 వ్ ఎడష్న్ను
పజరర్ంభంచార్డ

ఆరోగయ మంతిర "ది స్పరట్ ఆఫ్ ది వ్ర్ల్ు చిలు ాన్ 2021" నివేదక
ి ను
విడ్ుద్ల చేశజర్డ

నయయ ఢిల్లులో కేాంద్ర ఆరోగయ మాంతిర మనుసఖ మాాండవియా
యునిసఫ్ యొకె గోుబల్ ఫ్ు గ్షిప్ ప్రచుర్ణ “ది స్పరట్ ఆఫ్ ది
వ్ర్ల్ు చిలు న్
ా 2021; మై మైండ్: పో ర మోటటాంగ్, పో ర టేకతోాంగ్ అాండ్
కేరిాంగ్ ఫర ద చిలద ాన్ మాంటల్ హెల్ి అనే నివేదక విడుద్ల
చయస ర్వ. పిలుల మానసిక ఆరోగయాంపవ COVID-19 మహ్మామరి
యొకె గణనీయమన
ై ప్రభ్వ నిన నివేదక వివరిసి ుాంద.
43

www.bankersadda.com

|

కేాంద్ర గృహ్ మరియు ప్టో ణ వయవహార ల మాంతిర, హ్రీదప్ సిాంగ్
ప్ురి సవచఛ సరేవక్షన్ 2022 యొకె 7 వ ఎడిషన్ను
ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ప్టో ణ ప ర ాంతాలోు వ రిిక ప్రిశుభ్రత సరేవ
యొకె ఏడవ ఎడిషన్, దీని కతాంద్ జిలాు ర యాంకతాంగ్లు
మొద్టటస రిగ
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ప్రవేశపటో బడా్యి.
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సవర్ాం
కయడా
ప ర ధానయత హ్ుర్డన్ ఇండయా స్ంపనుిల జాబితా 2021 గురించి:

ఇవవబడుత ాంద.
•

హ్ుర్వన్ ఇాండియా రిచ లిస్ో 2021 సపో ాంబర 15, 2021

ఈ సరేవ 2 జ్నాభ్ వరగ లను ప్రిచయాం చయయడాం దావర

నాటటకత ర్ూ. 1,000 కటటుు లేదా అాంతకనాన ఎకుెవ సాంప్ద్

చినన నగర ల కటసాం ఒక సి యి ఆట సి లానిన

కలిగిన

సృషిోసి ుాంద:-15,000 & 15,000-25,000 కతాంద్. సరేవ

ప్రకటటసి ుాంద. నివేదక ప్రక ర్ాం, భ్ర్తదయశాంలో 237 మాంద

ప్రిధని మునుప్టట సాంవతసర లోు 40 శ తాంతో పో లిసరి

బిలియనీర్వు ఉనానర్వ, గత సాంవతసర్ాంతో పో లిసరి 58 మాంద

ఇప్ుుడు శ ాంపిలిాంగ్ కటసాం 100 శ తాం వ ర్వ్లకు

పరిగ ర్వ.

విసి రిాంచామని మాంతిరతవ శ ఖ త్లిపిాంద.
•

ప్రజ్ఞ ప్రిశుభ్రత మౌలిక సద్ుప యాలు మరియు సరవల
నాణయతను మర్వగుప్ర్చడానికత పౌర్వలతో నిర్ాంతర్ాం
ప లగగనడానికత కయడా మిషన్ కటుోబడి ఉాంద. దీని కొర్కు,
‘సర్వజ్ఞనిక్ శౌచలే సఫ య జ్న్ భ్గీద్రీ ఉతసవ్’
కమూయనిటీ మరియు ప్బిు క్ ట్యిల టు

నాణయతను

అాంచనా వేయడానికత మరియు భ్విషయతి లో ప్రకయ
తీ
మర్వగుద్ల

కటసాం

పౌర్వల

అభిప ర యానిన

సాంగీహిాంచడానికత సులభ్తర్ాం చయయబడుత ాంద.
ముకేశ్ అంబ్నీ హ్ుర్డన్ ఇండయా స్ంపనుిల జాబితా

దయశాంలోని

అతయాంత

ధ్నవాంత ల

జ్ఞబితాను

ట్్ప 10 లల ఇతర్ భ్ర్తీయ స్ంపనుిలు:
•

SP హిాంద్యజ్ఞ & కుటుాంబాం జ్ఞబితాలో రెాండు సి నాలు
తగిగ నాలగ వ ర యాంకుకు చయర్వకునానయి.

•

LN మిటో ల్ & కుటుాంబాం ఎనిమిద సి నాలు ఎగబ్కత
ఐద్వ ర యాంకుకు చయర్వకునానయి.

•

సీర్ాం ఇన్సిోటయయట్ ఆఫ్ ఇాండియాకు చ్ాందన సవర్స్ ఎస్
ప్యనవలాు ఆరో సి నాంలో ఉనానర్వ.

•

ఎవనయయ సయప్రమారో్కు చ్ాందన ర ధాకతషన్ ద్మాని
ఏడవ సి నానిన నిలుప్ుకునానడు.

•

2021 లల అగీసి జనంలల ఉనాిర్డ

వినోద శ ాంతిలాల్ అదానీ & ఫ యమిల్ల ప్ననాండు సి నాలు
ఎగబ్కత ఎనిమిదర ర యాంకుకు చయర్వకునానర్వ.

•

కుమార మాంగళ్ాం బిరు & ఆదతయ బిరు గూ
ీ ప్ కుటుాంబాం
తొమిమద్వ సి నాంలో ఉనానయి.

•

జ్ఞబితాలో ప్దర

సి నానిన కౌుడ్ సకయయరిటీ కాంపనీ

జ్ెడ్సరెలరకు చ్ాందన జ్ే చౌద్రి ద్కతెాంచుకునానర్వ.
ఫో రబ్ ఇండయా ధనవ్ంతుల జాబితా 2021 లల ముఖ్ేష
రిలయన్స ఇాండసీోస్
ా ఛ్ర్
వ మన్ ముఖేష్ అాంబ్నీ వర్వసగ 10 వ
సాంవతసర్ాం ఐఐఎఫ్ఎల్ వల్ి

అంబ్నీ అగీసి జనంలల ఉనాిర్డ

హ్ుర్వన్ ఇాండియా రిచ

జ్ఞబితాలో అగీసి నాంలో ఉనానర్వ. 2021 లో, అతని మొతి ాం
నికర్ విలువ ర్ూ .7,18,000 కటటుుగ నమోద్వాంద. ఇాంతలో,
అదానీ గూ
ీ ప్ ఛ్వర్మన్ గౌతమ అదానీ ర్ూ. నికర్ విలువతో
రెాండవ సి నాంలో ఉనానర్వ. 5,05,900 కటటుు. 2,36,600
కటటు నికర్ సాంప్ద్తో శివ నాడార & HCL టక నలజీల
కుటుాంబాం మూడవ సి నాంలో ఉనానయి.
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ముఖేష్ అాంబ్నీ అగీసి నాంలో నిలిచార్వ. ఈ జ్ఞబితా
గమయసి నాలు మరియు 199 ప స్పో రోలను పరర్ెాంటుాంద.
భ్ర్తదయశాంలోని

అతయాంత

ధ్నవాంత ల వన

100

మాంద

భ్ర్తీయుల జ్ఞబితాను కలిగి ఉననద. అతను 2008 నుాండి
ఫో రబ్ ఇాండియా జ్ఞబితాలో వర్వసగ 14 వ సాంవతసర నికత
అతయాంత

సాంప్నన

భ్ర్తీయుడిగ

తన

సి నానిన

నిలుప్ుకునానడు.
వ యప ర్వేతి తన సాంప్ద్ను 92.7 బిలియన్ డాలర్ు కు
తీసుకుర వడానికత 2021 లో తన నికర్ విలువకు 4 బిలియన్

COVID-19 మహ్మామరి వ యపిి చ్ాందన దాదాప్ు రెాండు
సాంవతసర ల తర వత అాంతరి తీయ సాంద్ర్శకుల కటసాం
దయశ లు ప్రయాణ ఆాంక్షలను సడలిసుినన సమయాంలో ఈ
సయచిక విడుద్ల చయయబడినద. ఇాంటరేనషనల్ ఎయిర
ట్రన్సపో రో అసో సియిేషన్ (IATA) డయట్ సరేవ ఆధార్ాంగ ఈ
ర యాంకతాంగ్లు ర్ూపొ ాందాంచబడా్యి.

డాలర్ు ను జ్ోడిాంచార్వ. 2021 లో ఫో రబ్ ఇాండియా 100

నివేదికలల ట్్ప 5 దేశజలు:

సాంప్నన భ్ర్తీయుల మొతి ాం సాంప్ద్ US $ 775

1. జ్ప న్, సిాంగప్యర

బిలియనుుగ

2. జ్ర్మనీ, ద్క్షిణ కొరియా

నమోద్ు

చయసిాంద.

భ్ర్తదయశాంలోని

100

ధ్నవాంత ల విలువ ఇప్ుుడు 775 బిలియన్ డాలర్వు. రెాండవ

3. ఫిను ాాండ్, ఇటల్ల, లకెసాంబరగ , సుయిన్

సి నానిన

4. ఆసిోయ
ా ా, డ్నామరె

అదానీ

గూ
ీ ప్

ఛ్ర్
వ మన్

గౌతమ

అదానీ

నిలుప్ుకునానర్వ, ఈయన నికర్ విలువ 74.8 బిలియన్
డాలర్వు. టక్ బిజినస్ శివ నాడార 31 బిలియన్ డాలర్ు నికర్
విలువతో మూడర సి నాంలో నిలిచార్వ.

5. ఫ ర న్స, ఐరు ాండ్, నద్రు ాండ్స, పో ర్వచగల్, సీవడన్
పరపంచంలల అతయలు శకతవ్ంతమైన 5 పజస్పో రరలు:
1. ఆఫ్ఘ నిసి న్

హనీల పజస్పో రర ఇండక్్ 2021 లల భ్ర్త 6 రజయంకులు

2. ఇర క్

కోలలుయింది

3. సిరియా
4. ప కతసి న్
5. యిెమన్
2021 EY స్ూచికలల భ్ర్తదేశం మూడ్వ్ సజినంలల ఉంది

హనీల పజస్పో రర ఇండక్్ 2021 లో భ్ర్తదయశ ర యాంక్ గత
సాంవతసర్ాం నుాండి 90 సి నానికత ప్డిపో యిాంద, ఇద
ప్రప్ాంచాంలోని అతయాంత ప్రయాణ అనుకయలమన
ై ప స్పో రోలను
ప్రచురిసి ుాంద.

జపజన్

మరియు

స్థంగపూర

ప స్పో రో

ఇాండ్క్సలో మొద్టట ర యాంకును కలిగి ఉాంద. ఇాండ్క్స 227
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కనసలో నీస సాంసి ఎరెనస్ో & యాంగ్ (EY) విడుద్ల చయసన
ి 58
స్ూచికలల అగీ దేశజలు
వ ప్ునర్వతాుద్క శకతి దయశ ఆకర్ిణయ
ీ
సయచిక(Renewable
Energy Country Attractiveness Index (RECAI)) లో
భ్ర్తదయశాం మూడవ సి నానిన నిలుప్ుకుాంద. నివేదక
ప్రక ర్ాం, యుఎస్, చ్న
వ ా మరియు భ్ర్తదయశాం మొద్టట

చ్వనా, కువట్
వ మరియు బరజిల్తో సహా మొతి ాం 18 దయశ లు
ట్ప్ ర యాంక్ను ప్ాంచుకునానయి. ఈ 18 దయశ ల GHI సో ెర్వ
5 కాంటే తకుెవ. అాంటే ఈ దయశ లు ఆకలి మరియు పో షక హార్

మూడు ర యాంకతాంగ్లను నిలుప్ుకుాంటయనే ఉనానయి మరియు

లోప్ాంతో చాలా తకుెవగ బ్ధ్ప్డుత నానయి.

ఇాండర నేషియా RECAI లో కొతి గ ప్రవేశిాంచిాంద.

పరపంచ ఆకలి స్ూచిక గురించి:

2021 RECAI వ రి ప్ునర్వతాుద్క ఇాంధ్న పటుోబడి
మరియు విసి ర్ణ అవక శ ల ఆకర్ిణపవ ప్రప్ాంచాంలోని ట్ప్
40

గోుబల్

ప్ర యవర్ణాం,
కొలతలు

మారెెటు లో
స మాజిక

కాంపనీలు

(దయశ లు)

సి నాం

పొ ాందాంద.

మరియు ప్రిప లన

మరియు

పటుోబడిదార్వల

చయసి ుాంద. ఈ సయచికను వల్ో హ్ాంగర హిలేఫ (WHH)

కటసాం

మరియు కనసరన వర్ల్్ వడ్
వ సాంయుకి ాంగ ప్రచురిాంచాయి.

క ర్ురేట్ విద్ుయత్ కొనుగోలు ఒప్ుాందాలు (PPA లు)
శకతి

వృది కత

కీలక

జ్ఞతీయ సి యిలలో ఆకలిని కొలుసుిాంద మరియు ట్రక్

(ESG)

ఎజ్ెాండాలో అగీసి నానికత చయర్వకటవడాంతో, RECAI కయడా
సవచఛమైన

ప్రప్ాంచ ఆకలి సయచిక (GHI) ప్రప్ాంచ, ప ర ాంతీయ మరియు

ర్ధ్స ర్ధ్ులుగ

వలుగ్ాంద్ుత నానయి.
పరపంచ ఆకలి స్ూచిక 2021 లల భ్ర్తదేశం 101 వ్ సజినంలల
ఉంది

ప్రసి ుత GHI అాంచనాల ఆధార్ాంగ , 2030 నాటటకత ప్రప్ాంచాం
మొతి ాం తకుెవ సి యిలో ఆకలిని స ధాంచద్ని సయచిక
పరర్ెాంద.
నాలుగు స్ూచికల విలువ్ల ఆధార్ంగజ GHI సో కర్డల
నిర్ణయించబడ్తాయి:
•

పో షక హార్ లోప్ాం (తగినాంత కెలోరిక్ తీసుకటవడాం లేని
జ్నాభ్లో వ ట్),

•

పిలులు వృధా చయయడాం (ఐద్ు సాంవతసర ల కాంటే తకుెవ
వయసుస ఉనన పిలులు తమ ఎతి కొర్కు తకుెవ బర్వవు
కలిగి

ప్రప్ాంచ ఆకలి సయచిక (GHI) 2021 లో 116 దయశ లలో
భ్ర్తదయశ ర యాంక్ 101 వ సి నానికత ప్డిపో యిాంద. 2020 లో,

•

(92) వాంటట పొ ర్వగు దయశ లు కయడా 'భ్యాంకర్మైన' ఆకలి

పో షక హార్

లోప నిన

పిలుల ఎద్ుగుద్ల (ఐద్ు సాంవతసర ల కాంటే తకుెవ వయసుస
ఉనన పిలులు తమ వయసుసకు తకుెవ ఎతి , దీర్ఘక లిక

భ్ర్తదయశాంలోని 2021 GHI సో ెర్వ 50 కత 27.5 గ నమోద్ు
(76), బాంగు దయశ (76), మయనామర (71) మరియు ప కతసి న్

తీవరమైన

ప్రతిబిాంబిాంచడాం)

107 దయశ లలో భ్ర్తదయశాం 94 వ సి నాంలో నిలిచిాంద.
చయయబడిాంద, ఇద తీవరమన
ై కేటగిరీ కతాంద్ వసుిాంద. నేప ల్

ఉాండటాం,

పో షక హార్ లోప నిన ప్రతిబిాంబిసి ర్వ), మరియు
•

శిశు మర్ణాలు (ఐద్ు సాంవతసర ల కాంటే తకుెవ వయసుస
ఉనన పిలుల మర్ణాల రేటు, తగినాంత పో షక హార్ాం మరియు

విభ్గాంలో ఉనానయి, క నీ నివేదక ప్రక ర్ాం, దాని పౌర్వలకు

అనారోగయ వ తావర్ణాల ప ర ణాాంతక మిశీమానిన ప క్షికాంగ

భ్ర్తదయశాం కాంటే మర్వగెన
ై ఆహార్ాం అాందాంచార్వ.

ప్రతిబిాంబిసుిాంద).

46

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - October
2021 కోస్ం పరపంచ ట్ిబి నివేదిక: ట్ిబి ఎలిమినేష్న్ లల
• WHO డ్వరక
ె ోర జ్నర్ల్:
భ్ర్తదేశం తీవ్రంగజ దబబతిని దేశం

డాకోర

టడరర స్

అధ్నామ

ఘెబేరయిస
ే స్;

ప్రప్ాంచ ఆరోగయ సాంసి (WHO) 'గోుబల్ టటబి నివేదకను 2021
లో విడుద్ల చయసిాంద, ఇకెడ ఇద కటవిడ్ -19 ప్రభ్వ లను
హెైల వట్ చయసిాంద, ఇద క్షయవ యధ (టటబి) నిర్ూమలనలో

•

WHO ప్రధాన క ర యలయాం: జ్ెనీవ , సివటి రు ాండ్.

వ్ర్ల్ు జస్థరస్ పజరజెక్ర ర్ూల్ ఆఫ్ లా ఇండక్్ 2021 లల
భ్ర్తదేశం 79 వ్ సజినంలల ఉంది

వర్ల్్ జ్సిోస్ ప ర జ్ెక్ో (డబు
ు యజ్ెపి) ర్ూల్ ఆఫ్ లా ఇాండ్క్స 2021
లో 139 దయశ లు మరియు అధక ర్ ప్రిధలోని 79 వ సి నాంలో

భ్ర్తదయశాం ఉాంద. చటో ాం యొకె ప లన. డ్నామరె, నారేవ

మరియు ఫిను ాాండ్ వర్ల్్ జ్సిోస్ ప ర జ్ెక్ో (WJP) ర్ూల్ ఆఫ్ లా
ప్ురోగతిలో భ్రీ రివర్సల్కు దారితీసిాంద. TB నిర్ూమలనలో
భ్ర్తదయశ నిన అతయాంత దార్వణాంగ

ద్బబతీసిన దయశాంగ

ఇాండ్క్స 2021 లో అగీసి నాంలో ఉనానయి.

వజరి రజయంకంగ్ల పరకజర్ం దేశజల జాబితా ఇకకడ్ ఉంది:

నివేదక పరర్ెాంద, ఇకెడ కొతి TB కేసుల గురిిాంప్ు 2020 లో

ర యాంక్

దయశాం

1

డ్నామరె

2

నారేవ

3

ఫిను ాాండ్

79

భ్ర్తదయశాం

139

వనిజులా, RB

138

కాంబో డియా

137

క ాంగో, డ్మ. ప్రతినిధ

భ్రీ ప్రభ్వ నిన చయసిాంద.
2019 తో పో లిసరి 2020 లో 20% TB కేసులు నాటకీయాంగ
తగిగపో యాయి, అనగ ; 4.1 మిలియన్ కేసుల అాంతర్ాం. TB
గురిిాంప్ులో ప్ురోగతి 2012 సి యికత తిరిగి వళిు ాంద, 2020 లో
మొతి ాం కేసుల తగుగద్లలో 41% భ్ర్తదయశ నికత చ్ాందనవి.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

WHO సి పిాంచబడిాంద: 7 ఏపిల్
ర 1948;

అవజర్డులు & గురితంపులు
యిెమన్ మానవ్తా స్ంస్ి నానె్న్ రెఫూయజీ అవజర్డు 2021
గెలుచుకుంది

సాంఘర్ిణ క ర్ణాంగ నిర వసిత ల న
వ వేలాద మాంద యిెమన్
ప్రజ్లకు

మద్ద త నివవడానికత

మరియు

జీవనాధార నిన

అాందాంచినాంద్ుకు గ ను ప్రతిష్ో తమక గౌర్వ నిన గెలుచుకుాంద.

యిెమన్ నుాండి ఒక మానవతా సాంసి 2021 UNHCR

నానసన్ రెఫయయజీ అవ ర్వ్ విజ్ేతగ ప్రకటటాంచబడిాంద. అమీన్
జుబ్రన్ 2017 లో సి పిాంచిన "జీల్ అల బనా అసో సియిష
ే న్

ఫర హ్ుయమానిటేరయ
ి న్ డ్వలప్మాంట్" అనే సాంసి దయశాంలోని
47

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - October
తమిళ్నాడ్ులలని ‘కనిియాకుమారి లవ్ంగం’ క GI ట్్యగ్

అవజర్డు గురించి:
•

UNHCR నానసన్ శర్ణారిి ప్ుర్స ెర్ాం శర్ణార్విలు, ఇతర్

లభంచినది

నిర వసిత లు మరియు సిితిలేని వయకుిలను ర్క్షిాంచడానికత
వయకుిలు మరియు సమూహాలు లేదా సాంసి లను విధ
పిలుప్ుకు

మిాంచి

ముాంద్ుకు

స గినాంద్ుకు

సతెరిసి ుాంద.
ర్ణ్వీర

స్థంగ్ భ్ర్తదేశ

NBA

ఎంపథకయాయర్డ

బ్రండ్

అంబ్స్థడ్రగజ

తమిళ్నాడులోని కనాయకుమారి జిలాు కొాండలలో పరిగిన
ప్రతయయకమన
ై
లవాంగ మస లాకు భరగోళిక సయచిక (GI)
'కనాయకుమారి లవాంగాం' లభిాంచిాంద. భ్ర్తదయశాంలో, లవాంగ ల
మొతి ాం ఉతుతిి 1,100 మటటక్
ర టనునలు మరియు ఇాంద్ులో
తమిళ్నాడులో ప్రతి సాంవతసర్ాం 1,000 మటటరక్ టనునలు
ఉతుతిి అవుత ాండగ , కనాయకుమారి జిలాులోనే 750 మటటరక్
టనునల లవాంగ లు ఉతుతిి అవుతాయి.
ఇద క కుాండా, తమిళ్నాడు నుాండి కర్వప్యుర కళాక రి

నేషనల్ బ్సెట్బ్ల్ అసో సియిేషన్ (ఎన్బిఎ) బ్ల్లవుడ్

పయిాంటటాంగ్స అని పిలువబడయ స ాంప్రదాయ డ్వ-పయిాంట్

నటుడు ర్ణ్వీర సిాంగ్ను భ్ర్తదయశ నికత బ్రాండ్ అాంబ్సిడరగ

అలాంక రిక మరియు తమిళ్నాడు నుాండి చ్కెను చ్కెడాం

ప్రకటటాంచిాంద. అతను 2021-22 75 వ వ రిికటతసవ సీజ్న్లో

దావర

భ్ర్తదయశాంలో ల్లగ్ పొ ర ఫవల్ను పాంచడాంలో సహాయప్డట్నికత

అాంద్ుకునానయి.

NBA తో కలిసి ప్ని చయసి డు. 2021-22 సీజ్న్ కటసాం, సిాంగ్

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

NBA ఇాండియా మరియు అతని వయకతిగత సో షల్ మీడియా

•

తమిళ్నాడు ర జ్ధాని: చ్నవన.

ఖాతాలలో

•

తమిళ్నాడు ముఖయమాంతిర: MK సో లిన్.

•

తమిళ్నాడు గవర్నర: R.N. ర్వి.

•

తమిళ్నాడు ర షో ా నృతయాం: భ్ర్తనాటయాం.

ప్రద్రిశాంచబడయ

అనేక

ల్లగ్

క ర్యకీమాలలో

ప లగగాంట్ర్వ.
NBA గురించి:

తయార్వచయసర కలు కురిచి కయడా GI ట్యగ్లను

NBA అనేద నాలుగు పొ ర ఫషనల్ సో ురో్ ల్లగ్ల చుటయ
ో

2021 శజంతి స్ిర్ూప భట్్ిగర పుర్సజకర్ విజేతలను

నిరిమాంచిన గోుబల్ సో ురో్ మరియు మీడియా వ యప ర్ాం:

పరకట్ించార్డ

నేషనల్ బ్సెట్బ్ల్ అసో సియిష
ే న్, ఉమన్స నేషనల్
బ్సెట్బ్ల్ అసో సియిష
ే న్, NBA G ల్లగ్ మరియు NBA 2K
ల్లగ్. NBA ఆటలు మరియు పో ర గీ మిాంగ్ 215 దయశ లు
మరియు భ్ూభ్గ లు మరియు 100 దయశ లలో 100,000
కాంటే ఎకుెవ ద్ుక ణాలలో వికీయానికత అాంద్ుబ్టులో
ఉనానయి.
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సవన్స అాండ్ టక నలజీ 2021కత గ ను శ ాంతి సవర్ూప్
భూమి, వజతావ్ర్ణం, మహ్వస్ముద్రం మరియు గీహ్ శజసజతాల
భ్ట్నగర పజ
వర కౌనిసల్ ఫర సవాంటటఫిక్ అాండ్ ఇాండసిోయ
ా ల్

వ్ర్గ ం:

రీసరచ (CSIR) యొకె 80 వ సి ప్క దనోతసవాం సాంద్ర్భాంగ

•

ప్రకటటాంచబడిాంద.

ప్రతి

సాంవతసర్ాం,

CSIR

జీవశ సి రాం,

డాకోర బినోయ కుమార సవకయ
త ా, CSIR నారి ఈస్ో

ర్స యన శ సి రాం, గణితాం, భరతిక శ సి రాం, వవద్య ర్ాంగాం,

ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ సవన్స అాండ్ టక నలజీ, జ్ోరహ ట్, గీహీతగ

ఇాంజ్నీరిాంగ్ మరియు భ్ూమి, వ తావర్ణాం, మహాసముద్రాం
మరియు గీహ్ శ సి ా లలో చయసన
ి కృషికత 45 సాంవతసర ల కాంటే
తకుెవ వయసుస ఉనన శ సి రవత
ే ి లకు ఈ అవ ర్వ్ను
అాంద్జ్ేసి ుాంద. ఈ అవ ర్వ్ ర్ూ .5 లక్షల నగద్ు బహ్ుమతిని

ఎాంపికయాయర్వ.
ఇంజనీరింగ్ స్న
ై ె్స్ వ్ర్గ ం:
•

టక నలజీ ఖర్గ్ప్యర, ఇాంజ్నీరిాంగ్ సవనసస్ విభ్గాంలో

వేడుకలో, ఉప్ర షో ప్
ా తి ఎాం. వాంకయయనాయుడు CSIR కత

అవ ర్వ్ను అాంద్ుకునానర్వ.

తమని తాము ఆవిషెరిాంచుకటవ లని మరియు అత యననత
మార లని సయచిాంచార్వ.

గణిత శజసజతాల వ్ర్గ ం:
•

11 మంది శజస్త ైవేతతల అవజర్డుల జాబితా ఇకకడ్ ఇవ్ిబడనది:
బయోలాజికల్ స్ైనె్స్ వ్ర్గ ం:
•

డాకోర అమిత్ సిాంగ్, మక
ై టీబయాలజీ మరియు సల్
బాంగళ్ూర్వ.

•

డాకోర అర్వణ్ కుమార శుకు , బయోలాజికల్ సన
వ సస్

వెైద్య శజసజతాలు:
•

•

మడికల్ సవనసస్ అాండ్ టక నలజీ, తిర్వవనాంతప్ుర్ాం.

టక నలజీ బ్ాంబే.

అడావన్సడ్ సవాంటటఫిక్ రీసరచ నుాండి ఇద్ద ర్వ ప్రిశోధ్కులు,
డాకోర కనిషె బిశ వస్ మరియు బయో ఆరగ నిక్ కెమిసీోా
లాబొ రేటరీ నుాండి డాకోర టట గోవిాంద్ర జులు గీహత
ీ లుగ
ప్రకటటాంచబడా్ర్వ.
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డాకోర రోహిత్ శ్రీవ సి వ, బయోసవనసస్ మరియు బయో
ఇాంజ్నీరిాంగ్ విభ్గాం, ఇాండియన్ ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్

బాంగుళ్ూర్వలోని జ్వహ్రలాల్ నహ్య
ా
సాంటర ఫర
ఇాంటరేనషనల్ సాంటర ఆఫ్ మటీరయ
ి ల్స సవన్స నుాండి

డాకోర జీమన్ ప్నినయమమకల్, అచుయత మీనన్ సాంటర
ఫర హెల్ి సవన్స సో డస్
డ , శ్రీ చితర తిర్వనల్ ఇనిటిటయయట్ ఫర

•

ర్సజయన శజసజతాల వ్ర్గ ం:

డాకోర స కేత్ సౌర్భ్, ద ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ మాయథమటటకల్
సవనసస్, చ్నవన, విజ్ేతలుగ ప్రకటటాంచార్వ.

మరియు బయో ఇాంజ్నీరిాంగ్ విభ్గాం, ఇాండియన్
ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ టక నలజీ క నయుర.

డాకోర అనీష్ ఘోష్, సయెల్ ఆఫ్ మాయథమటటక్స, ట్ట్
ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ ఫాండమాంటల్ రీసరచ, ముాంబవ.

•

బయాలజీ విభ్గాం, ఇాండియన్ ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ సన్
వ స,

డాకోర దయబ్దీప్ ముఖోప ధాయయ, కాంప్యయటర సన్
వ స అాండ్
ఇాంజ్నీరిాంగ్ విభ్గాం, ఇాండియన్ ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్

కలిగి ఉాంటుాంద.

శరీణి విజ్ఞాన శ సి ా నిన అభ్యసిాంచయటప్ుుడు భ్విషయతి సయచికగ

బొ గుగ మరియు శకతి ప్రిశోధ్న సమూహానికత చ్ాందన

భౌతిక శజసజతాలు:
•

ప్ుణెలోని ఇాంటర-యూనివరిసటీ సాంటర ఫర ఆసో ా నమీ
అాండ్ ఆసోో ా ఫిజిక్స నుాండి డాకోర కనక్ స హా భరతిక
శ సి ా నికత అవ ర్వ్ను అాంద్ుకునానర్వ.

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - October
శజంతి స్ిర్ూప భట్్ిగర పుర్సజకర్ం గురించి:
శివ్ నాడారకు గోలబల్ లీడ్రషథప అవజర్డు 2021 ఇవ్ినునాిర్డ
CSIR అభిప ర యాం ప్రక ర్ాం, మానవ జ్ఞానాం మరియు
ప్ురోగతికత ప ర థమికాంగ ముఖయమన
ై మరియు అత యతి మ
ర్చనలు చయసిన వయకతికత ఈ బహ్ుమతి అాంద్జ్ేయబడుత ాంద,
ఇద నిరిదషో ర్ాంగాంలో, అతని/ఆమ ప్రతయయ కతకు ఇచయచ
ప్ుర్స ెర్ాం.
సో జత మహ్ందీ మరియు జుడమా రెస్ వెైన్ GI ట్్యగ్
ప ందాయి

యుఎస్ ఇాండియా బిజినస్ కౌనిసల్ (యుఎస్ఐబిసి) తన
2021 గోుబల్ ల్లడరషిప్ అవ ర్వ్ గీహీతగ

శివ నాడార

జుదమా, అస సాం ర షో ాంా లో ఇాంటటలో తయార్వ చయసిన బియయప్ు

మరియు మలిు క శ్రీనివ సన్లను ఎాంపిక చయసిాంద. శివ నాడార

ప నీయాం మరియు ర జ్సి న్కు చ్ాందన సో జ్త్ మహ్ాందీ

HCL టక నలజీస్ లిమిటడ్ వయవసి ప్కుడు మరియు చ్ర్
వ మన్

(హెనాన), భరగోళిక సయచన (GI) ట్యగ్ని పొ ాందాయి. నిరిదషో
భరగోళిక మూలానికత సాంబాంధాంచిన ఉతుతి లకు GI ట్యగ్
ఇవవబడుత ాంద.

GI

సాంకేత

ప్ుర్స ెర్ాం

ఉతుతి ల

ఎమిరిటస్.

మలిు క

శ్రీనివ సన్

ట్రకోరస

అాండ్

ఎకతవప్మాంట్ లిమిటడ్ (TAFE) కు చ్వర అాండ్ మేనజి
ే ాంగ్
డ్వరెకర
ో . అకటోబర 6-7, 2021 న జ్రిగే 2021 ఇాండియా

మూలాలను గురిిాంచడాంలో సహాయప్డటమే క కుాండా,

ఐడియాస్ సమిమట్లో ఇద్ద రికీ సనామనాం జ్ర్వగుత ాంద.

దయశ్రయ

అవజర్డుల గురించి:

ప్రతయయకతల

యొకె

ప ర మాణికతను

మరియు

మారెెటటాంగ్ని నిరి రిాంచడాంలో సహాయప్డుత ాంద.

2007 నుాండి ఏట్ అాందాంచయ గోుబల్ ల్లడరషిప్ అవ ర్వ్లు,
యునవటడ్ సరోట్స మరియు ఇాండియా నుాండి అగీశణ
రీ ి క ర్ురేట్

జుడమా గురించి:
జుదమా

అనేద

ఫ రమ

బియయాంతో

తయార్వ

చయసన
ి

సి నిక

ప్ులియబటటోన ప నీయాం, దీనిని అస సాంలోని దమాస
కమూయనిటీ తయార్వచయసి ుాంద. ఇద జు అనే ప్ద్ాం నుాండి వవన్
మరియు దీమా అాంటే 'దమాస నికత చ్ాందనద' అని అర్ిాం.
ఈశ నయాంలో GI ట్యగ్ను పొ ాందన మొద్టట స ాంప్రదాయక
ప నీయాం ఇద.

ఆద్ర్శవాంతమైన నాయకతావనిన ప్రద్రిశాంచార్వ మరియు
రెాండు

దయశ ల

మధ్య

వయయహాతమక

మరియు

ఆరిిక

భ్గస వమాయనిన అభివృది చయయడాంలో ముఖయమన
ై ప తర
పో షిాంచార్వ. నిష్

దయశ య బిస వల్ USIBC యొకె

అధ్యక్షుర లు.
భ్ర్తీయ స్మస్త లెైఫ్ 2021 రెట్ లెైవీలహ్ుడ్ అవజర్డును

సో జత మహ్ందీ గురించి:
సో జ్ఞత్లో పరిగిన మహ్ాందీ ఆకుల నుాండి వచిచన సో జ్ఞత్
మహ్ాందీ సహ్జ్ాంగ

ఎగిికయయటటవ్లను సతెరిసి యి. ప్రకటన ప్రక ర్ాం, వ ర్వ

అంద్ుకుంది

వర్ిప్ు నీటటని ఉప్యోగిాంచి స గు

చయయబడుత ాంద. ర జ్సి న్లోని ప లి జిలాులోని సో జ్ఞత్
తహ్సీల్ మహ్ాందీ ల్లవ్ ప్ాంటను సహ్జ్ాంగ ప్ాండిాంచడానికత
అనువవన భరగోళిక నిర మణాం, సి లాకృతి మరియు డ్న
వర ేజీ
వయవసి , వ తావర్ణాం మరియు మటటోని కలిగి ఉాంద.
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ఢిల్లుకత చ్ాందన ప్ర యవర్ణ సాంసి "లీగల్ ఇనిషథయిేట్ివ్ ఫర
భౌతికశజస్త ైంలల నోబెల్ బహ్ుమతి 2021 పరకట్ించబడంది
ఫజరెస్ర అండ్ ఎనిిరజనెమంట్ (LIFE)" 2021 రెైట్ ల వవీుహ్ుడ్
అవ ర్ " కు బలహీన వరగ ల వ రి జీవనోప ధని ర్క్షిాంచడానికత
మరియు ప్రిశుభ్రమైన ప్ర యవర్ణాంపవ తమ హ్కుెను
పొ ాంద్డానకతగ ను అవ ర్వ్ కొర్కు ఎాంపిక చయయబడిాంద, ఇద
ఒక అాంతరి తీయ గౌర్వప్రద్మైన బహ్ుమతి , సీవడన్
ప్రతాయమానయ నోబల్ పవరజ అని కయడా పిలువబడుత ాంద.
ఇది కజకుండా, స్నామనించబడన ఇతర్ ముగుగర్డ అవజర్డు
గీహీతలు :
•

క మర్ూనియన్ మహిళా హ్కుెల క ర్యకర్ి మారేి వ ాండౌ

•

ర్షయన్ ప్ర యవర్ణ క ర్యకర్ి వు దమిర సిు వియాక్

•

కెనడియన్ సవదయశ్ర హ్కుెల ర్క్షకుడు ఫడ
ర ా హ్ుసన్

అవజర్డుల గురించి:
నోబల్లో చయర్చని ప్ర యవర్ణ ప్రిర్క్షణ, మానవ హ్కుెలు,
సిి ర్మన
ై

అభివృది ,

ఆరోగయాం,

విద్య

వాంటట

ర్ాంగ లలో

ఆచర్ణాతమక మరియు ఆద్ర్శప ర యమైన సహ్క ర్ాం అాందాంచయ
వ రిని సతెరిాంచడానికత గ ను జ్ర్మనీ-సీవడిష్ స మాజిక వేతి
జ్ఞకబ్ వ న్ ఉయిెసుెల్ 1980 లో ఈ అవ ర్వ్ను సి పిాంచార్వ.
బహ్ుమతి దావర రెైట్ ల వవీుహ్ుడ్ అవ ర్, 1 మిలియన్ సీవడిష్
కౌీను ($ 115,000) నగద్ు బహ్ుమతి మరియు బహ్ుమతి
గీహీతలను పో ర తసహిాంచడానికత మరియు విసి రిాంచడానికత
దీర్ఘక లిక మద్ద త ను ఇసుిాంద.

ర యల్ సీవడిష్ అక డమీ ఆఫ్ సవనసస్ భరతికశ సి రాంలో 2021
నోబల్ బహ్ుమతిని అాందాంచాలని నిర్ణయిాంచిాంద. సాంకతుషోమైన
భరతిక వయవసి ల గురిాంచి మన అవగ హ్నకు అద్ుభతమైన
ర్చనలు చయసినాంద్ుకు సియుకురో మనాబే, కు స్ హ్ససలామన్,
జ్ఞరిియో ప రిసి సాంయుకి ాంగ 2021 భరతిక శ సి రాంలో నోబల్
బహ్ుమతిని గెలుచుకునానర్వ. భరతిక శ సి ాంర లో నోబల్
బహ్ుమతిని సీవడన్లోని సో క్హ్ో మలోని ర యల్ సీవడిష్
అక డమీ ఆఫ్ సవనసస్ అాందసోి ాంద. ప్రతిష్ో తమక ప్ుర్స ెర్ాం
బాంగ ర్వ ప్తకాం మరియు 10 మిలియన్ సీవడిష్ కటీనర ($
1.14 మిలియను కు పవగ ) తో అాందాంచబడుత ాంద.
స్థయుకురో మనాబే మరియు కజలస్ హ్స్్లామన్ స్హ్కజర్ం:
సయయకురో మనాబే (పిన
ర టిన్ యూనివరిసటీ, USA) మరియు
కు స్

హ్ససలామన్

(మాక్స

పు ాంక్

ఇనిసిోటయయట్

ఫర

మటర లజీ, హాాంబరగ , జ్ర్మనీ) భ్ూమి యొకె వ తావర్ణ
భరతిక నమూనా కటసాం, వేరయ
ి బిలిటీని ల కతెాంచడాం మరియు
విశవసనీయాంగ గోుబల్ వ రిమాంగ్ను అాంచనా వేసన
ి ాంద్ుకు
గ ను ప్రదానాం చయశ ర్వ.
జారిాయో పజరిస్థ స్హ్కజర్ం:
జియోరిియో ప రిసి (స పియిెాంజ్ఞ యూనివరిశటీ ఆఫ్ రోమ,
ఇటల్ల) ప్ర్మాణు నుాండి గీహాల ప్రమాణాల వర్కు భరతిక
వయవసి లలో ర్వగమత మరియు హెచుచతగుగల ప్ర్సుర్ చర్యను
కనుగ్ననాంద్ుకు లభిాంచిాంద.
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2021 ర్సజయన శజస్త ైంలల నోబెల్ బహ్ుమతి పరకట్ించార్డ
డేవిడ్ W.C మాక్ మిలన్ గురించి:
డయవిడ్ W.C. మాక్మిలన్, 1968 లో UK లోని బల్షిల్లో
జ్నిమాంచార్వ.

Ph.D.

క లిఫో రినయా,

1996

ఇరివన్,

USA

యూనివరిసటీ
నుాండి.

ఆఫ్
పిన
ర టిన్

విశవవిదాయలయాంలో పొ ర ఫసర, USA.
అలీబ్గ్ తలల ఉలిల పజయ ఆరోగయ పరయోజనాల కోస్ం GI ట్్యగ్
2021 ర్స యన శ సి ాంర లో నోబల్ బహ్ుమతి బాంజ్మిన్ లిస్ో

ప ందినది.

మరియు డయవిడ్ W.C. మాక్ మిలన్ "అస్మాన కర్బన
ఉతేరర్
ర క

అభవ్ దిిక"

అంద్ుకోనునాిర్డ.

ఇద

ఔషధ్

ప్రిశోధ్నపవ గ్ప్ు ప్రభ్వ నిన చయపిాంద మరియు ర్స యన
శ సి ా నికత ప్చచద్నానిన అదద ాంద. ర యల్ సీవడిష్ అక డమీ
ఆఫ్ సన
వ సస్ కెమిసీోా 2021 లో నోబల్ బహ్ుమతిని
అాందాంచాలని నిర్ణయిాంచిాంద.
ఉతయ్ర్
ర క లు ర్స యన శ సి వ
ర ేతిలకు ప ర థమిక స ధ్నాలు,
అయితయ సయతరప ర యాంగ కేవలాం రెాండు ర్క ల ఉతయ్ర్
ర క లు
అాంద్ుబ్టులో ఉనానయని ప్రిశోధ్కులు చాలాక లాంగ
విశవసిసి ునానర్వ

అవి లోహాలు

మరియు

ఎాంజ్ెవమలు.

బాంజ్మిన్ లిస్ో మరియు డయవిడ్ మాకతమలన్ 2021 ర్స యన
శ సి రాంలో నోబల్ బహ్ుమతిని అాంద్ుకునానర్వ, ఎాంద్ుకాంటే

మహార షో ల
ా ోని ర యగఢ్ జిలాులోని అల్లబ్గ్ యొకె ప్రఖాయత
త్లు ఉలిు ప యకు భరగోళిక సయచిక (జిఐ) ట్యగ్ ఇవవబడిాంద,
దాని ప్రతయయకమైన తీపి ర్వచి, కనీనళ్ల
ు పటటోాంచని ఘాటు, అలాగే
దాని ఔషధ్ గుణాలకు ప్రప్ాంచవ యప్ి ాంగ గురిిాంప్ు త్చిచాంద.
అల్లబ్గ్ తాలయక

మటటోలో సలఫర కాంటాంట్ తకుెవగ

2000 లో వ ర్వ ఎవరికీ వ ర్వ సవతాంతరాంగ , మూడవ ర్కాం

ఉాంటుాంద. NABL- ఆమోదాంచిన లాయబ్ టస్ో రిపో రో లో

ఉతయ్ర్
ర క నిన అభివృది చయశ ర్వ. దీనిని అస్మాన కర్బన

తకుెవ ప్ాంగెనీస, తీపి ర్వచి, 'నో టటయర' ఫ యకోర, తకుెవ

ఉతేరర్
ర క అభవ్ దిి అని పిలుసి ర్వ మరియు చినన సరాందీరయ

పవర్వవిక్ ఆముాం, అధక మాాంసకృత లు, కొవువ & పీచు

అణువులతో ఇద నిరిమాంచబడిాంద.

మొద్ల వనవి దీనిలో ఉనానయి.
ఇకెడ వయవస య శ ఖ మరియు కొాంకణ్ వయవస య

బెంజమిన్ లిస్ర గురించి:
బాంజ్మిన్ లిస్ో , 1968 లో ఫ ర ాంక్ఫరో, జ్ర్మనీలో జ్నిమాంచార్వ.
Ph.D. 1997 గోథయ యూనివరిసటీ ఫ ర ాంక్ఫరో, జ్ర్మనీ మరియు
మాక్స-పు ాంక్-ఇన్సిోటయయట్

డ్వరక
ె ోర

కటల న్ఫో రషాంగ్,

మాల్హెైమ యాన్ డ్ర ర్వహ్ర, జ్ర్మనీ.

52

www.bankersadda.com

విశవవిదాయలయాం సాంయుకి ాంగ జ్నవరి 15, 2019 న GI
ద్ర్ఖాసుిను సమరిుాంచాయి. ఈ సాంవతసర్ాం సపో ాంబర 29 న,
పరటాంట్ రిజిసో ా ర యొకె ముాంబవ క ర యలయాంలో ఈ
ప్రతిప ద్న ప్రిశ్రలిాంచబడిాంద మరియు అల్లబ్గ్ యొకె
త్లుప్ు ఉలిు ప యపవ GI ట్యగ్ ఇవవడానికత నిర్ణయిాంచినద.

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - October
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
పర ఫస్ర ఎరిక్ హ్నుషపక్ మరియు డాకరర ర్డకమణి బెనరీా 2021
•

మహార షో ా గవర్నర: భ్గత్ సిాంగ్ కటష్ యరి;

యిదాన్ బహ్ుమతిని పరదానం చేశజర్డ

•

మహార షో ా ర జ్ధాని: ముాంబవ;

పొ ర ఫసర ఎరిక్ ఎ. హ్నుషరక్ మరియు డాకోర ర్వకతమణి బనరీి

•

మహార షో ా ముఖయమాంతిర: ఉద్ి వ్ ఠ కే.ీ

ప ఠశ లలోు అభ్యస

GI ట్్యగ్ చేయబడన స్విట్ డష మిహిదానా బహ్ యిన్కు
ఎగుమతి చేయబడంది

భరగోళిక సయచిక (GI) పొ ాందన మొద్టట తీపి వాంటకాం
మిగిదానా, ప్శిచమ బాంగ ల్లోని బర్ిమాన్ నుాండి బహెాయిన్
కత ఎగుమతి చయయబడిాంద. భ్ర్తదయశాం యొకె దయశ్రయ &
భరగోళిక గురిిాంప్ు (GI) ట్యగ్ చయయబడిన ఉతుతి లను
ప్రప్ాంచవ యప్ి ాంగ పో ర తసహిాంచయ ప్రయతనాంలో భ్గాంగ ఈ చ్ర్వ
ఏర ుటు చయయబడినద. APEDA రిజిసో ర్ M/S DM
ఎాంటరపజ్
వర స్
ె , కటల్కతా దావర ఉతుతిి ఎగుమతి చయయబడిాంద.
2017 లో మిహిదానా సీవట్మీట్స కటసాం ప్శిచమ బాంగ ల్
యొకె బర్ిమాన్ GI ట్యగ్ పొ ాందార్వ. ఒక GI ట్యగ్ అనేద
ఒక నిరిదషో భరగోళిక మూలానిన సయచిాంచయ సాంకేతాం మరియు
ఆ మూలాం క ర్ణాంగ ఉనన లక్షణాలు లేదా ఖాయతిని ఇద

2021

విదాయ

ఫలితాలను

అభివృది

కటసాం

మర్వగుప్రిచినాంద్ుకు
యిదాన్ బహ్ుమతిని

అాంద్ుకునానర్వ. యిదాన్ పవరజ అనేద ప్రప్ాంచాంలోని

అత యననత విదాయ ప్రశాంస, విద్య యొకె కీలకమైన భ్గ నిన
ప్రిషెరిాంచయ వ రి అత యతి మ ప్నికత గురిిాంప్ుగ

ఉననత

సి యిలో విదాయర్విల నాణయతను మరియు ఫలితాలను
మర్వగుప్రిచినాంద్ుగ ను ఇసి ర్వ.
విద్య దావర మర్వగెైన ప్రప్ాంచానిన సృషిోాంచడానికత 2016 లో
చారెుస్

చ్న్

యిదాన్

దావర

యిదాన్

బహ్ుమతి

సి పిాంచబడిాంద. యిడాన్ బహ్ుమతి గీహీత బాంగ ర్వ ప్తకాం
మరియు $ 3.9 మిలియన్ మొతాినిన అాంద్ుకుాంట్ర్వ.
పజలఘ ర యొకక పరఖ్ాయత వజడా కోలం బియయం GI ట్్యగ్
ప ందినది

ప్రద్రిశసుిాంద.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

ప్శిచమ బాంగ ల్ ముఖయమాంతిర: మమతా బనరీి.

•

గవర్నర: జ్గదీప్ ధ్ాంఖర.
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ప లఘ ర జిలాులోని వ డాలో విసి ృతాంగ ప్ాండిాంచయ వివిధ్ ర్క ల
అబుదల్రజజాక్ గురజి ఎవ్ర్డ?
వరికత ‘జియోగీ ఫికల్ ఇాండికేషన్’ ట్యగ్ ఇవవబడిాంద, ఇద

ట్ాంజ్ఞనియా నవలా ర్చయిత 1948 లో జ్ఞాంజిబ్రలో

విశిషో గురిిాంప్ుతో ప టు విసి ృత మారెెటు ను అాందసుిాంద.

జ్నిమాంచార్వ

వ డి కటలాం, జిని లేదా జిని బియయాం అని కయడా పిలుసి ర్వ,

నవజీరియాలో నివసిసి ునానర్వ. అతను ఆాంగు ాంలో వర సి డు,

ఇద ప లఘ ర లోని వ డా తహ్సీల్లో పరిగే స ాంప్రదాయ ర్కాం,

మరియు అతని అతయాంత ప్రసద్
ి ి నవల ప యర్డ్వజ, ఇద 1994

ధానయాం త్లు ర్ాంగులో ఉాంటుాంద.

లో బుకర బహ్ుమతికత ఎాంపిక చయయబడిాంద. గుర న ప్రసి ుతాం

వ డా కటలాం బియయాం దయశ్రయ మారెెటు లో కతలోకు ర్ూ.60-70

UK లో నివసిసి ునానర్వ మరియు కెాంట్ విశవవిదాయలయాంలో

ధ్ర్ ప్లుకుత ాంద మరియు విదయశ లలో కయడా గణనీయమైన
డిమాాండ్ ఉాంద. కొనానళ్ల
ు గ ప లఘ రలో వ డా కటలాం స గు
చయసి ునానర్వ. ఇద చినన ధానయాం, వ సన, ర్వచి మరియు
జీర్ణకయ
తీ కు బ్గ ప్రసిది చ్ాందాంద. ఇద గూ
ు టన్ ర్హితమన
ై ద.
అయితయ, ఇద తకుెవ దగుబడినిచయచ ప్ాంట.

మరియు అప్ుటట

నుాండి

UK

మరియు

ఆాంగు స హితాయనిన బో ధాంచార్వ. ఇటీవల వర్కు, అతను
క ాంటరబరీలోని కెాంట్ విశవవిదాయలయాంలో ఇాంగీుష్ మరియు
పో స్ో క లనీ స హితాయల పొ ర ఫసరగ ఉనానడు మరియు ప్ద
నవలలు మరియు అనేక చినన కథలను ప్రచురిాంచాడు.
నోబెల్ శజంతి బహ్ుమతి విజేతల పరకట్ించబడాుర్డ

సజహితయంలల నోబెల్ బహ్ుమతి పరకట్ించబడనది

నారేవజియన్ నోబల్ కమిటీ 2021 నోబల్ శ ాంతి బహ్ుమతిని
మరియా

రెసజ్

మరియు

డమితిర

మురజట్రవ్లకు

జ్ఞాంజీబ్రలో

"పరజాసజిమాయనిక మరియు శజశిత శజంతిక ముంద్స్ుత

జ్నిమాంచిన అబుదల్ర జ్ఞక్ గుర న కు ఇసుిననటుో ప్రకటటాంచార్వ,

ష్ర్తుగజ భ్వించే స్పిచఛను కజపజడేంద్ుకు చేస్న
థ క షథక"

"uncompromising and compassionate penetration

నిర్ణయిాంచిాంద. మరియా రెస స తన సవదయశమన
ై ఫిలిపీున్సలో

of the effects of colonialism and the fate of the

అధక ర్ ద్ురివనియోగాం, హిాంసను ఉప్యోగిాంచడాం మరియు

refugee in the gulf between cultures and

పర్వగుత నన

continents"కు గ ను స హితయాంలో నోబల్ బహ్ుమతిని

వయకీికర్ణ సరవచఛను ఉప్యోగిాంచార్వ. ర్ష్ యలో పర్వగుత నన

స హితయాంలో

నోబల్

బహ్ుమతి

2021

సీవడిష్ అక డమీ, సో క్హ్ో మ, సీవడన్ ప్రదానాం చయసి యి.
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నారేవజియన్ నోబల్ కమిటీ ప్రజ్ఞస వమయాం మరియు యుద్ి ాం
మారిాన్ సో కరె్స్, సజాబో
మరియు సాంఘర్ిణల నుాండి ర్క్షణ కటసాం భ్వవయకీికర్ణ
సరవచఛ మరియు సమాచార్ సరవచఛ కీలకమన
ై అవసర్ాం అని
నముమత ాంద. 2021 శ ాంతి బహ్ుమతి గీహీతలు ప్రప్ాంచాంలో
ప్రజ్ఞస వమయాం మరియు ప్తిరక

సరవచఛ పవ పర్వగుత నన

ప్రతికయల ప్రిసత
ిి లను ఎద్ుర్ెాంటునన జ్ర్నలిసుోలాంద్రికీ

పుర్సజకర్ంను ప ందార్డ

స్తయజిత రే జీవిత సజఫలయ

హాల్లవుడ్ వటర్న్ మారిన్
ో
సో ెరెసస్ మరియు ప్రముఖ
హ్ాంగేరియన్ చితరనిర మత ఇసరివ న్ సి బో ఈ సాంవతసర్ాం

ఇాంటరేనషనల్ ఫిల్మ ఫసిోవల్ ఆఫ్ ఇాండియా (IFFI)లో
సతయజిత్

ఆద్ర్శాం.
అలెకర్ నవజలీి యూరోపథయన్ యూనియన్ స్ఖ్రోవ్
బహ్ుమతిని గెలుచుకునాిడ్ు
ఐరోప

ప ర్ు మాంటు యూరోపియన్ యూనియన్ యొకె

అత యననత మానవ హ్కుెల బహ్ుమతి, సఖరోవ్ పడ్
వర ఫర
థాట్ ఆఫ్ థాట్ 2021 కొర్కు, ఖెద్
ై ు చయయబడిన ర్ష్ య ప్రతిప్క్ష

రే జీవిత స ఫలయ అవ ర్వ్తో సతెరిాంచబడతార్వ. 52వ
ఎడిషన్ ఫిల్మ ఫసిోవల్ నవాంబర 20 నుాంచి 28 వర్కు గోవ లో
జ్ర్గనుాంద.

సి బో 1966 యొకె "ఫ ద్ర" మరియు 1981 చలన చితరాం
నాయకుడు అల కీస నవ ల్లనకత ప్రదానాం చయసిాంద. వు దమిర
ప్ుతిన్ ప లనలో అవినీతికత వయతిరేకాంగ

అవిశీ ాంతాంగ

పో ర డట్నికత అతని అప ర్మైన వయకతిగత ధ్వర యనికత 45 ఏళ్ు
క ర్యకర్ికు అవ ర్వ్ లభిాంచిాంద.
ఆలోచన సరవచఛ కటసాం సఖారోవ్ బహ్ుమతి, స ధార్ణాంగ
సఖరోవ్ పవరజ అని పిలుసి ర్వ, ఇద యూరోపియన్ ప ర్ు మాంటు
యొకె అగీ మానవ హ్కుెల బహ్ుమతి. మానవ హ్కుెలు
ఆలోచనా

సరవచఛ

ను

ర్క్షిాంచడానికత

తమ

జీవితాలను అాంకతతాం చయసిన వయకుిలు మరియు సమూహాలను
ఈ బహ్ుమతి గౌర్విసుిాంద.
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సో ెరేససర నయయ హాల్లవుడ్ శకాంయొకె ప్రధాన వయకుిలలో
ఒకర్వ, ఇద చలనచితర చరితల
ర ో గ్ప్ు మరియు అతయాంత
ప్రభ్వవాంతమన
ై

ప్రిగణిాంచబడుతార్వ.

ద్ర్శకులోు

ఒకరిగ

విసి ృతాంగ

IFFI యొకె ఈ ఎడిషన్ ప ర ర్ాంభ్ చితరాం క రోుస్ సౌర

అవజర్డు గురించి:

మరియు

"మఫిసో " వాంటట కళాఖాండాలకు ప్రసిది చ్ాందనప్ుటటకీ,
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ద్ర్శకతవాం వహిాంచిన "ద కతాంగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద వర్ల్్ ". ఫసిోవల్

క లిడర సో ెప్ మరియు వర్ల్్ ప్నోర్మా విభ్గాంలో ప్రముఖ

అాంతరి తీయ చలనచితోరతసవ ల నుాండి 52వ IFFIలో
సీ్రనిాంగ్ కటసాం దాదాప్ు 30 టవటటల్స ష్ రోలిస్ో చయయబడా్యి.
కలిుత బిరటష్
ట
గూఢచారి జ్ేమస బ్ాండ్ని పద్ద

త్ర్పవ

చితీరకరిాంచిన మొద్టట నటుడు సీన్ క నరీకత ఈ ప్ాండుగ ప్రతయయక
నివ ళి అరిుసుిాంద.
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డారమా ఫథల్మ కూజాంగల్ ఆసజకర 2022 క భ్ర్తదేశం నుండ
Tsitsi Dangarembga జర్మన్ బుక్ ట్రరడ్ 2021 శజంతి
అధికజరికంగజ నామినేట్ అయింది.
94 వ అక డమీ అవ ర్్ (ఆస ెర 2022) కు గ ను

బహ్ుమతిని అంద్ుకుంది

భ్ర్తదయశ అధక రిక ఎాంటీరగ తమిళ్ భ్ష్ డారమా ఫిల్మ
కయజ్ాంగల్

(అాంతరి తీయాంగ

గులకర ళ్ల
ు గ

అనువదాంచబడిాంద) ఎాంపిక చయయబడిాంద. చితర నిర మత
వినోదర జ పిఎస్ ద్ర్శకతవాం వహిాంచిన ఈ చితారనిన విఘననష్
శివన్ మరియు నయనతార్ నిరిమాంచార్వ. 94 వ అక డమీ
అవ ర్వ్లు ప్రధానాం మారిచ 27, 2022 న లాస్ ఏాంజిల్సలో
జ్ర్గ లిస ఉాంద.

జ్ర్మన్ బుక్ టేరడ్ 2021 శ ాంతి బహ్ుమతిని జిాంబ్బేవ

ర్జనీకజంత దాదాసజహబ్ ఫజలేక అవజర్డుత స్తకరించబడాుర్డ

ర్చయిత మరియు చితరనిర మత సిటీస డాంగరెాంబ్గ "new
Enlightenment" కత గ ను అాందాంచార్వ, ఆమ దయశాంలో
మరియు ప్రప్ాంచవ యప్ి ాంగ హిాంసపవ చయసన
ి కృషికత జ్ర్మన్
అసో సియిష
ే న్ ప్ుసి క ప్రచుర్ణకర్ిలు మరియు ప్ుసి క
వికేీతలు అయిన బో రెసన్వరీన్ డ్స్ డుయచ్న్ బుచాాండ్ల్స

67వ జ్ఞతీయ చలనచితర అవ ర్వ్ల వేడుకలో నటుడు
ర్జ్నీక ాంత్ నటుడిగ , నిర మతగ మరియు సీ్న్
ర రెట
ై రగ
చయసిన కృషికత ప్రతిష్ో తమకమైన 51వ దాదాస హెబ్ ఫ లేె
అవ ర్వ్తో సతెరిాంచార్వ. భ్ర్తీయ సినిమాకు ఆయన చయసిన
విశరష కృషికత ఉప్ ర షో ప్
ా తి ఎాం వాంకయయ నాయుడు నుాండి
ప్రతిష్ో తమక అవ ర్వ్ను అాంద్ుకునానర్వ.

అాందాంచార్వ.
జ్ర్మన్ శ ాంతి బహ్ుమతిని గెలుచుకునన మొద్టట నలు జ్ఞతి
మహిళ్ డాంగ రెాంబ్గ. ఆమ PEN Pinter పవరజ 2021ని
గెలుచుకుాంద. ఆమ తొలి నవల నర్వస్ కాండిషన్స జిాంబ్బేవకత
చ్ాందన నలు జ్ఞతీయులచయ ఆాంగు ాంలో ప్రచురిాంచబడిన మొద్టట
ప్ుసి కాం.

1969 లో సి పిాంచబడిన ఈ అవ ర్వ్ భ్ర్తీయ సినిమాలోని
ఒక కళాక ర్వడికత అత యననత గౌర్వాం. ఐద్ుగుర్వ సభ్ుయలతో
కయడిన జూయరీ ఈ అవ ర్వ్ను నిర్ణయిాంచిాంద: ఆశ భోాంసరు ,
ద్ర్శకుడు

సుభ్ష్

ఘాయ,

మోహ్న్

లాల్,

శాంకర

మహాదయవన్ మరియు నటుడు బిశవజీత్ ఛటరీి. 2019
సాంవతసర నికత

దాదాస హెబ్

ఫ లేె

అవ ర్వ్ను

గత

సాంవతసర్ాం ప్రకటటాంచాలిస ఉాంద క నీ కటవిడ్-19 మహ్మామరి
క ర్ణాంగ వ యిదా ప్డిాంద, అలాగే 2019కత సాంబాంధాంచిన
జ్ఞతీయ చలనచితర అవ ర్వ్లు కయడా వ యిదా ప్డా్యి.
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అద్నపు స్మాచార్ం :
జర్మన్ శజంతి బహ్ుమతి గురించి:
•

ప్రదానాం

చయసన
ి వ ర్వ:

బుచాాండ్ల్స,

జ్ర్మన్

బో రెసన్వరిన్
ప్బిు షరస

డ్స్

అాండ్

డుయచ్న్

బుక్సలు రస

అసో సియిష
ే న్, జ్ర్మనీ
•

•
•
•

పవరజ మనీ: 25,000 యూరోలు

డాకరర ర్ణదీప గులేరియా 22వ్ లాల్ బహ్ద్ూర శజస్థత ై
జాతీయ అవజర్డును ప ందార్డ.

పరభుతి యాజమానయంలలని PFC లిమిట్ెడ్కు "మహ్వర్తి"
హ్ో దాను కేంద్రం పరకట్ించింది.

కుంగ్ ఫూ స్నాయస్ులు యునెసో క యొకక మార్ిల్ ఆరర్
ఎడ్ుయకేష్న్ పైజ 2021 గెలుచుకునాిర్డ.

కరీడా అంశజలు
2021 ఆర్చరీ పరపంచ ఛాంపథయన్ షథప లల భ్ర్త మూడ్ు
ర్జత పతకజలను సజధించింది.
యునవటడ్ సరోట్సలోని ద్క్షిణ డకటట్లోని యాాంకోన్లో జ్రిగిన
2021 ప్రప్ాంచ ఆర్చరీ ఛాాంపియన్షిప్లో టీమ ఇాండియా
ఆర్చరస మూడు ర్జ్త ప్తక లతో సరిపటుోకునానర్వ.
మహిళా క ాంపౌాండ్ వయకతిగత, మహిళా క ాంపౌాండ్ టీమ

మరియు క ాంపౌాండ్ మిక్ట్ టీమ పో టీలలో ఈ మూడు ర్జ్త
ప్తక లు గెలుచుకునానర్వ.
దీనితో ప టు విజ్యవ డకు చ్ాందన వననాం జ్ోయతి సురేఖ
ప్రప్ాంచ ఛాాంపియన్షిప్లో మూడు ర్జ్త ప్తక లు స ధాంచిన
మొద్టట భ్ర్తీయ మహిళా ఆర్చరగ నిలిచిాంద. ఈ మూడు
విభ్గ లోు ప్రతి విభ్గాంలో ప్తకాం స ధాంచిన 25 ఏళ్ు ఆమ ఈ
ఘనత స ధాంచిాంద.
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కతర ర మరియు పియ
ర ా గురి ర
•

క ాంపౌాండ్ మిక్ట్ టీమ: అభిషరక్ వర్మ మరియు జ్ోయతి
సురేఖ వననాం

మాస్ర ర కజరు చస్ ఛాంపథయన్ మాగిస్ కజరల స్న్ను దాని గోలబల్
అంబ్స్థడ్రగజ నియమించింది

ఫవనానిి యల్ సరీవసస్ కాంపనీ, మాసో ర క ర్ ఇాంక్ మాగనస్
క రు సన్, అత యననత రేస్ కలిగిన చ్స్ పరు యర, తన గోుబల్
బ్రాండ్ అాంబ్సిడరగ

ప్రకటటాంచినద. మాసో రక ర్ సో ురో్

స ునసరషిప్ యొకె ప్రతిష్ో తమక జ్ఞబితాలో చద్ర్ాంగాం
జ్ోడిాంచడాం కటసాం ఈ చర్యలో భ్గాం. ఇద మల్ో వ టర
ఛాాంపియన్స చ్స్ టయరలో అధక రిక భ్గస వమిగ చయరాంి ద,
దాని మొద్టట స ునసరషిప్లో చ్స్లోకత ప్రవేశిాంచిాంద.
మసీస, నవయమి ఒస క , కతస
ీ ో ల్ డన్ మరియు డాన్ క ర్ోర వాంటట

మహిళా క ాంపౌాండ్ వయకతిగత: జ్ోయతి సురేఖ వననాం
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మహిళా క ాంపౌాండ్ టీమ: జ్ోయతి సురేఖ వననాం, ముస ెర

నారేవజియన్ చ్స్ గీ ాండ్మాసో ర మాగనస్ క రు సన్, లియోనల్

భ్ర్తదేశం సజధించిన స్థలిర మడ్ల్:
•

•

|

ఇతర్ పో టీదార్వల ర యబ్ర్వల జ్ఞబితాలో చయర ర్వ.
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
ఇాంగు ాండ్కు ప ర తినిధ్యాం వహిాంచాడు. అతను 5 టస్ో వికెటుతో
•

•

మాసో ర

క ర్

ప్రధాన

క ర యలయాం:

నయయయారె,

సహా 195 టస్ో వికెటు ు తీసుకునానడు మరియు అతని టస్ో

యునవటడ్ సరోట్స.

కెరీరలో ఐద్ు టస్ో మాయచ సాంచరీలను స ధాంచాడు. అయితయ,

మాసో ర క ర్ పస
ర ిడ్ాంట్: మైఖల్
ే మీబ్చ.

మోయిన్ ఇాంగు ాండ్ కొర్కు ప్రిమిత ఓవర్ు కతీకట్
ె ఆడటాంలో

సజనియా మీరజా & జాంగ్ ష్ుయాయ్ ఓసజరావజ ఓపన్ WTA
డ్బుల్్ ట్ెట్
ై ల్
ి గెలుచుకునాిర్డ

కొనస గిసి డు.
రోహిత శర్మ ఐపథఎల్లల ఒకే జట్ురపై 1,000 పర్డగులు
సజధించిన ఆట్గజడగజ ఘనత సజధించార్డ

చ్క్ రిప్బిు క్లోని ఓసో ా వ లో జ్రిగన
ి
ఓసో ా వ

ఓపన్లో

మహిళ్ల డబుల్స ఫన
వ లోు భ్ర్త స నియా మీరి మరియు

రోహిత్ శర్మ ఇాండియన్ పీరమియర ల్లగ్ (ఐపిఎల్) చరితరలో

ఆమ చ్న
వ ా భ్గస వమి జ్ఞాంగ్ ష య మహిళ్ల డబుల్స టట
వ టల్

అబుదాబిలోని షరక్ జ్ఞయిెద సరోడియాంలో కటల్కతా నట్
వ రెడ
ై రస

గెలుచుకునానర్వ. రెాండవ సీడ్ ఇాండర -చ్వనీస్ ద్వయాం మూడవ

(కెకెఆర) తో ముాంబవ ఇాండియన్స (ఎాంఐ) పో టీలో ఒకే జ్టుోపవ

సీడ్ జ్త అమరికన్ కెైటన్
టు కతస
ీ ోయ
ి న్ మరియు నయయజిలాాండ్

1000 ప్ర్వగులు స ధాంచిన మొద్టట బ్యటరగ నిలిచాడు. MI

కీీడాక రిణి ఎరిన్ రౌట్లిఫ్ని 6-3 6-2తో ఒక గాంట నాలుగు

ఇనినాంగ్స యొకె నాలగ వ ఓవరోు 34 ఏళ్ు అతను ఈ ఘనతను

నిమిష్ లోు ఓడిాంచిాంద.

స ధాంచాడు. రోహిత్ ఇప్ుుడు కెకెఆరపవ 46.13 సగటుతో

ఈ నలలో యుఎస్లో జ్రిగన
ి WTA 250 కీువ్లాయాండ్
ఈవాంట్లో ర్ననర్ప్గ నిలిచిన తర వత, సీజ్న్లో స నియాకు
ఇద రెాండర ఫన
వ ల్.
ఇంగజలండ్ కీకెట్ర మొయిన్ అలీ ట్ెస్ర ుల నుంచి రిట్ెైరెమంట్

1015 ప్ర్వగులు మరియు 132.16 సక్
్రై రేట్, ఇాంద్ులో ఆర్వ
అర్ి సాంచరీలు మరియు వాంద్ సాంచరీలు ఉనానయి.
ఐస్వస్వ ట్ీ 20 పరపంచకప గీతానిి పజరర్ంభంచింది

పరకట్ించాడ్ు

అాంతరి తీయ కతీకెట్ కౌనిసల్ ర బో యిే టీ 20 వర్ల్్ కప్
ఇాంగు ాండ్ కతీకట్
ె ఆల్ రౌాండర మొయిన్ అల్ల టస్ో మాయచ కెరీర
నుాంచి రిటర
వ ెమాంట్ ప్రకటటాంచాడు. 34 ఏళ్ు అల్ల 2014 లో టస్ో
కతీకెట్లో అర్ాంగేటరాం చయశ డు మరియు 64 టస్ో మాయచలలో
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యొకె అధక రిక గీతాంతో ప టు భ్ర్త బ్యటటాంగ్ మాయసోో ా
విర ట్ కటహీు మరియు వసిోాండడస్ కెపో న్ కతర్న్ పొ లార్ తో
కయడిన 'అవతారస' అనే చితారనిన ప్రకటటాంచినద. ఈ ప టను
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బ్ల్లవుడ్ సాంగీత ద్ర్శకుడు అమిత్ తిరవేద సవర్ప్రిచార్వ, ఇద
సాంవతసర ల వయసుసలో పొ ర ఫషనల్ బ్క్షరగ

అర్ాంగేటరాం

యానిమేషన్ చితరాం, ఇద ప్రప్ాంచవ యప్ి ాంగ ఉనన T20 కతీకెట్

చయస డు. అతను ఐద్ు వేరేవర్వ వయిట్ కు సులలో ల్లనియర

యువ

అతిపద్ద

ఛాాంపియన్షిప్ గెలిచిన మొద్టట బ్కసర అయాయడు మరియు

టోర్నమాంట్ అకటోబర 17 న ఒమన్ మరియు యుఎఇలో

నిర్వహిాంచిన ఏకెక
ై బ్కసర అయాయడు. అతను ఇటీవల 40

అభిమానులు

మరియు

కీీడలోని

సయప్రసో రలను ఇాంద్ులో చయపిాంచార్వ.
ప ర ర్ాంభ్మవుత ాంద, ఫవనల్ నవాంబర 14 న ద్ుబ్యలో

ద్శ బ్దలుగ నాలుగు వేరేవర్వ ప్రప్ాంచ ఛాాంపియన్షిప్లను
సాంవతసర ల వయసుసలో 2019 నాటటకత వలో రవయిట్

జ్ర్వగుత ాంద.

టవటటల్ను గెలుపొ ాందాడు.

పజట్ గురించి:

ట్రకోయ ఒలింపథక్ పతక విజేత ర్ూపథంద్ర పజల్ స్థంగ్ హ్వకర నుంచి

•

యానిమేషన్లో 'అవతారస' గ

ప ర ణాం పో సుకునన

రిట్ెైరెమంట్ పరకట్ించాడ్ు

ఆటగ ళ్ు బృాందానికత భ్ర్త కెపో న్ కటహీు నాయకతవాం
వహిసి డు, వ ర్వ అాంతట్ ప్ర్సుర్ాం సాంభ్షిసి ర్వ.
కటహీుతో ప టు ప్రసి ుత ఛాాంపియన్స, వసిోాండడస్ తో ప టు
కెపో న్ పొ లార్, అలాగే ఆసరోలి
ా యన్ ఆల్ రౌాండర గెున్
మాక్సవల్ మరియు ఆఫ్ఘ నిసి న్కు చ్ాందన ర్షీద ఖాన్
కయడా ఉనానర్వ.
•

ICC యొకె గోుబల్ బ్రడ్క స్ో భ్గస వమి సో ర సో ురో్
సహ్క ర్ాంతో ప ర ర్ాంభిాంచిన ఈ చితరాం గుర్వవ ర్ాం ICC,
BCCI, మరియు సో ర సో ురో్ సో షల్ మీడియా హాయాండిల్స
అాంతట్

ప్రప్ాంచవ యప్ి ాంగ

పీరమియరగ

ప్రద్రిశాంచబడుత ాంద.
పర ఫష్నల్ బ్క్ర మానీ పజకియావో బ్క్ంగ్ నుంచి
రిట్ెైరెమంట్ పరకట్ించాడ్ు

ఒలిాంపిక్ క ాంసయ ప్తక విజ్ేత భ్ర్త హాకీ ఆటగ డు,
ర్ూపిాంద్ర ప ల్ సిాంగ్ యువ మరియు ప్రతిభ్వాంత ల వన
ఆటగ ళ్ు కు మార్గ ాం కలిుాంచడానికత అాంతరి తీయ హాకీ నుాండి
రిటవరెమాంట్ ప్రకటటాంచాడు. 30 ఏళ్ు ర్ూపిాంద్ర తన 13
సాంవతసర ల హాకీ కెరీరలో 223 మాయచలలో భ్ర్త హాకీ
జ్టుోకు ప ర తినిధ్యాం వహిాంచాడు. జుల వ -ఆగసుో 2021 లో
జ్రిగన
ి 2020 సమమర టోకటయ ఒలిాంపిక్సలో క ాంసయ ప్తకాం
స ధాంచిన భ్ర్త హాకీ జ్టుోలో ర్ూపిాంద్ర కయడా ఉనానర్వ.
భ్ర్త మహిళా జట్ుర మొట్ర మొద్ట్ి పథంక్-బ్ల్ ట్ెస్ర ఆడార్డ

26 సాంవతసర లు మరియు 72 పొ ర ఫషనల్ బరట్ల తర వత,
మాజీ ప్రప్ాంచ ఛాాంపియన్ మానీ ప కతవయావయ పొ ర ఫషనల్
బ్కతసాంగ్ నుాండి రిటవరెమాంట్ ప్రకటటాంచాడు. అతను 1995 లో 16
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ఓవల్లో భ్ర్త్ మరియు ఆసరోలి
ా యా మహిళా జ్టుో మధ్య
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తొలి పిాంక్-బ్ల్ డయ అాండ్ నట్
వ టస్ో మాయచ. BCCI మరియు
ఆస్పరాలియన్లల ట్ెస్ర ు స్ంచరీ సజధించిన తొలి భ్ర్తీయ
కతీకెట్ ఆసరోలి
ా యా వ ర్వ ఆడయ ప్యరిి సిరీస్లో టసుోలో సు ట్

మహిళ్గజ స్మ తి మంధన రికజర్డు స్ షథరంచింది

క వ లని కటర్వకుాంట్యి. మిథాల్ల ర జ నాయకతవాంలోని
భ్ర్త జ్టుో.
•

మహిళ్ల యాషస్ సాంద్ర్భాంగ

2017 లో సిడన
డ లో

ఇాంగు ాండ్తో ఆసరోలి
ా యా మొద్టట పిాంక్-బ్ల్ టస్ో ఆడిాంద.
ఈ రెాండు జ్టుు చివరిస రిగ

2006 లో అడిల డ్
వ లో

ఆసరోలి
ా యా విజ్యాం స ధాంచినప్ుుడు టస్ో ఆడాయి.
మిథాల్ల ర జతో ప టు ఆ టస్ో నుాండి బయటప్డిన
ఇద్ద రల
ి ో జూలన్ గోస వమి ఒకర్వ.

మహిళ్ల కతీకట్
ె లో ఒక చారితారతమక క్షణాంలో, సమృతి మాంధ్న
ఆసరోలి
ా యా గడ్ పవ టస్ో సాంచరీ స ధాంచిన మొద్టట భ్ర్తీయ
మహిళ్గ నిలిచిాంద. ప్గలు మరియు ర తిర మొద్టట పిాంక్
బ్ల్ టస్ో లో భ్గాంగ రెాండవ రోజు భ్ర్తదయశప్ు మొద్టట

బీరేంద్ర లకజీ మరియు SV స్ునీల్ అంతరజాతీయ హ్వకర నుండ
రిట్ెైరెమంట్ పరకట్ించార్డ
SV సునీల్, భ్ర్త ప్ుర్వష ల ఫీల్్ హాకీ జ్టుో యొకె
ప్రముఖ ఫ ర్వర్ మరియు సో ర సక
్రై ర మరియు ఒలిాంపిక్
క ాంసయ ప్తక విజ్ేత భ్ర్త హాకీ సో ర డిఫాండర బ్లరేాంద్ర లకీ
అాంతరి తీయ హాకీ నుాండి రిటర
వ ెమాంట్ ప్రకటటాంచార్వ. 31 ఏళ్ు
లకీ 2020 టోకటయ ఒలిాంపిక్సలో వస్
వ కెపో న్గ క ాంసయ ప్తకాం
గెలుచుకునన భ్ర్త జ్టుోలో భ్గాం. అతను 197 ఆటలలో

ఇనినాంగ్సలో ఆమ తన సాంచరీని ప్యరిి చయసిాంద. ఈ రోజు
ఆసరోలి
ా యాలోని కీవన్సలాయాండ్లోని కర్ర ఓవల్లో ఈ మాయచ
జ్రిగిాంద. ఆమ 22 ఫో ర్వు మరియు ఒక సికసరతో 127
ప్ర్వగులు చయసిాంద.
FC గోవజ తొలి ద్ురజండ్ కప ఫుట్బ్ల్ ట్రరఫవని గెలుప ందినది

కటల్కతాలోని వివేక నాంద్ యుబ్ భ్ర్తి కతీర్ాంగన్లో జ్రిగిన
ఫవనల్లో ఎఫ్సి గోవ మొహ్మమద్న్ సో ురిోాంగ్ని ఓడిాంచి తమ
తొలి డయయర ాండ్ కప్ ఫుట్బ్ల్ టట
వ టల్ను 1-0తో గెలుచుకుాంద.
ఫవనల్ మాయచ అద్నప్ు సమయానికత వళిు న తర వత 105 వ

10 గోల్సతో భ్ర్తదయశ నికత ప ర తినిధ్యాం వహిాంచాడు. 32 ఏళ్ు
సునీల్ జ్ఞతీయ జ్టుో కటసాం 264 మాయచలోు 72 గోల్స చయశ డు.

నిమిషాంలో FC గోవ

కెపో న్ ఎడవరో్ బడియా అతయాంత

ముఖయమన
ై గోల్ స ధాంచాడు. 2021 డయయర ాండ్ కప్ అనేద
ద్ుర ాండ్ కప్ యొకె 130 వ ఎడిషన్, ఇద ఆసియాలో
ప్ుర తన ఫుట్బ్ల్ టోర్నమాంట్. ఈ టోర్నమాంట్ సపో ాంబర
05 నుాండి అకటోబర 03, 2021 వర్కు ప్శిచమ బాంగ ల్లో
జ్రిగిాంద.
60

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - October
2021 స్వజన్ అవజర్డుల విజేతలు:
ఫవనల్ ఆట జ్రిగే ఒక సరోడియాంలో ల వట్ ష్ో తో వేడుకలో స కర
•

ఉతి మ గోల్ కీప్ర కటసాం గోల్ న్ గోువ్: నవీన్ కుమార (FC
గోవ ).

•

ట్ప్ సో ెర్ర కటసాం గోల్ న్ బూట్: మార్ెస్ జ్ోసఫ్
(మహ్మమద్న్).

•

ఉతి మ ఆటగ డికత గోల్ న్ బ్ల్: ఎద్ు బేడియా (గోవ ).

ISSF జూనియర ఛాంపథయన్షథపలు: ఐశిరీ పరతాప స్థంగ్
త మర స్ిర్ణం సజధించాడ్ు

2024 యూరోపియన్ ఛాాంపియన్షిప్ కటసాం లోగోను జ్ర్మనీ
ఆవిషెరిాంచిాంద.

లోగోలో

హెనీర

డ్లానే

కప్

యొకె

ర్ూప్ురేఖలు ఉనానయి - బలబస్ టోర్నమాంట్ టోరఫీ ఒలిాంపియాసో డియన్ పక
వ ప్ుును పో లి ఉాండయ ర్ాంగు ఓవల్
ర్ూప్ురేఖలపవ దీనిని అమర చర్వ. ఇద UEFA యొకె 55
సభ్య దయశ ల జ్ెాండాల నుాండి ర్ాంగులను కలిగి ఉాంద, టోరఫీ
చుటయ
ో 24 పొ ర్లుగ దీనిని అమర్చడాం జ్రిగిాంద, చివరికత
జ్ర్మనీలో జ్రిగే టోర్నమాంట్కు అర్హత స ధాంచిన 24 జ్టు కు
ఇద ప ర తినిధ్యాం వహిసి ుాంద.
•

ప్రతి 10 ఆతిథయ నగర లకు సాంబాంధాంచిన లోగోలు; బరిున్,
కొలోన్, డార్ోమాండ్, డయయసలా్రఫ, ఫ ర ాంక్ఫరో, గెల సన్కతరెచన్,
హాాంబరగ , ల్లప్జిగ్, మూయనిచ మరియు సుోట్గ రో కయడా
సమరిుాంచబడా్యి. టోర్నమాంట్ జూన్ మరియు జూల వ
2024 లో ఆడాలిస ఉాంద, వచయచ ఏడాద మాయచ షడయయల్

పర్ూలోని లిమాలో జ్రిగన
ి ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ జూనియర వర్ల్్

నిరి రిాంచబడుత ాంద.

ఛాాంపియన్షిప్లో ప్ుర్వష ల 50 మీటర్ు రెఫ
ై ిల్ 3 పొ జిషన్స
ఫవనల్లో భ్ర్త యువ షూటర, ఐశవరీ ప్రతాప్ సిాంగ్ తోమర

చరితర:

సవర్ణాం స ధాంచాడు. ఈ యువకుడు 463.4 సో ెరతో ఫవనల్లో

•

జూనియర ప్రప్ాంచ రిక ర్వ్ను మర్వగుప్ర చడు, 456.5
సో ెర్వతో ర్జ్తాం గెలిచిన రెాండవ సి నాంలో ఉనన ఫరాంచ
ఆటగ డు లయక స్ కతీజ కాంటే దాదాప్ు ఏడు ప యిాంటుు వద్ద
ముగిాంచాడు. USA యొకె గ విన్ బ్రినక్ 446.6 సో ెర్వతో
క ాంసయాం గెలుచుకునానడు.
జర్మనీ

యూరో

2024

ఛాంపథయన్షథప

ఆవిష్కరించింది
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లలగోను

జ్ర్మనీ 2006 లో వర్ల్్ కప్కు ఆతిథయాం ఇచిచాంద, ఫవనల్
ప్ునర్వద్ి రిాంచబడిన ఒలిాంపియాసరోడయ
ి న్లో జ్రిగిాంద.
నాజీ జ్ర్మనీ నిర్వహిాంచిన 1936 ఒలిాంపిక్ కీడ
ీ ల కటసాం ఈ
సరోడియాం వ సి వ నికత నిరిమాంచబడిాంద. ప్శిచమ జ్ర్మనీ
1974 లో ప్రప్ాంచ కప్ మరియు 1988 లో యూరోపియన్
ఛాాంపియన్షిప్కు ఆతిథయాం ఇచిచాంద.

FIFA భ్ర్తదేశ 2022 U-17 మహిళ్ల పరపంచ కప యొకక
"ఇభ్" చిహ్వినిి ఆవిష్కరించింది
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ప్రప్ాంచ ఫుట్బ్ల్ ,బో ర్వ్ ఫిఫ U-17 మహిళ్ల ప్రప్ాంచ కప్
సవర్ణాం, ఎనిమిద ర్జ్తాం, ఆర్వ క ాంస యలతో సహా 21
ఇాండియా

2022

యొకె

అధక రిక

చిహాననిన

ప్తక లతో ప్తక ల ప్టటోకలో రెాండర సి నాంలో నిలిచిాంద.

ఆవిషెరిాంచిాంద. "ఇభ్" అనేద మహిళా శకతికత ప ర తినిధ్యాం

మరోవప్
వ ు, ఐద్ు ప్తక లతో మను భ్కర ఐఎస్ఎస్ఎఫ్

వహిసి ునన ఆసియా సిాంహ్ాం. ఈ టోర్నమాంట్ వచయచ ఏడాద

జూనియర వర్ల్్ ఛాాంపియన్షిప్ల యొకె ఒకే ఎడిషన్లో

అకటోబర

11-30

.అాంతరి తీయ

వర్కు

బో ర్వ్

భ్ర్తదయశాంలో

జ్ఞరీ

చయసన
ి

జ్ర్వగుత ాంద.

ప్రకటన

ప్రక ర్ాం,

భ్ర్తదయశాంలోని మరియు ప్రప్ాంచవ యప్ి ాంగ ఉనన మహిళ్లు
మరియు అమామయిలు తమ స మరి యనిన గీహిాంచయలా
సయఫరిిని అాందాంచడమే ఇభ్ లక్షయాం. ఇభ్ ఒక బలమైన,
ఉలాుసభ్రితమన
ై మరియు మనోహ్ర్మైన ఆసియా సిాంహ్ాం,
ఇద జ్టుోకృషి, సిి తిసి ప్కత, ద్య మరియు ఇతర్వలను
శకతివాంతాం చయయడాం దావర మహిళ్లు మరియు బ్లికలను
పరరరేపిాంచడాం మరియు పో ర తసహిాంచడాం లక్షయాంగ పటుోకుాంద.

అతయధక ప్తక లు స ధాంచిన మొద్టట భ్ర్తీయ షూటరగ
మైలుర యి రిక ర్వ్ను సృషిోాంచాడు. వీటటలో 4 బాంగ ర్వ
ప్తక లు మరియు ఒక క ాంసయాం ఉనానయి.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

ISSF ప్రధాన క ర యలయాం: మూయనిచ, జ్ర్మనీ;

•

ISSF సి పిాంచబడిాంద: 1907;

•

ISSF అధ్యక్షుడు: వు దమిర లిసిన్.

ఐపథఎల్ 2021 లల చనెైి స్ూపర కంగ్్ గెలిచింది

అనిి పో ట్ీపరీక్షలకు ముఖ్యమైన అంశజలు:
•

ఫిఫ అధ్యక్షుడు: జియాని ఇన్ఫ ాంటటనో.

•

సి పిాంచబడిాంద: 21 మే 1904.

•

ప్రధాన క ర యలయాం: జూయరిచ, సివటి రు ాండ్.

ISSF జూనియర వ్ర్ల్ు ఛాంపథయన్షథపలల భ్ర్త ష్ూట్ర్డల 43
పతకజలు సజధించార్డ

చ్నవన సయప్ర కతాంగ్స (CSK) ఫన
వ ల్సలో కటల్కతా నవట్ రెడ
ై రస
(KKR) ను ఓడిాంచి 2021 ఇాండియన్ పీరమియర ల్లగ్ (IPL)
టవటటల్ను గెలుచుకుాంద. ఇద ఐపిఎల్ 14 వ ఎడిషన్, ఇద 2020 ఫ ర మట్లో భ్ర్తదయశాం ఆధారిత కతీకట్
ె ల్లగ్. ఐపిఎల్లో
చ్నవన సయప్ర కతాంగ్స (CSK) ఇద 4 వ విజ్యాం, గతాంలో
2010, 2011 మరియు 2018 లో టోర్నమాంట్ గెలిచిాంద.
పరీక్ష్య కోణం నుండ ఇకకడ్ కొనిి ముఖ్యమైన అంశజలు

2021

ఇాంటరేనషనల్

(ఐఎస్ఎస్ఎఫ్)

షూటటాంగ్

జూనియర

వర్ల్్

సో ురో

ఫడరేషన్

ఛాాంపియన్

షిప్

ఉనాియి:
•

విజ్ేత జ్టుో CSK కెపో న్ M.S. ధర నీ.

•

ఇయోన్ మోరగ న్ ర్ననర్ప్ జ్టుో కెపో న్, అనగ కటల్కతా
నవట్ రెైడరస (KKR). అతను ఇాంగు ాండ్ కు చ్ాందనవ డు.

రెైఫిల్/పిసోల్/ష్ ట్ గన్ పర్ూలోని లిమాలో జ్రిగిాంద. భ్ర్త
షూటర్వు 43 ప్తక లతో చారితారతమక విజ్యాం స ధాంచి
ప్తక ల ప్టటోకలో అగీసి నాంలో నిలిచార్వ. వీటటలో 17 సవర్ణాం,
16 ర్జ్తాం, 10 క ాంసయ ప్తక లు ఉనానయి. అమరిక ఆర్వ
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•

ఐపిఎల్ మొద్టట సగాం భ్ర్తదయశాంలో ఆడగ , రెాండవ సగాం
యుఎఇలో జ్రిగిాంద. ఫన
వ ల్స ద్ుబ్య ఇాంటరేనషనల్
సరోడియాంలో జ్రిగ యి.
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పరు యర ఆఫ్ ద టోర్నమాంట్: హ్ర్ిల్ ప్టేల్ (RCB)
• యునిసఫ్ ప్రధాన క ర యలయాం: నయయయారె, యునవటడ్
అతయధక ప్ర్వగుల సో ెర్ర (ఆరెాంజ క యప్): ర్వత ర జ
గెైక వడ్ (CSK) (635 ప్ర్వగులు)

•

యునిసఫ్ ఎగిికయయటటవ్ డ్ర
వ ెకర
ో : హెనిరటో ్ హెచ. ఫో ర;

అతయధక వికెట్ టేకర (ప్ర్వుల్ క యప్): హ్ర్ిల్ ప్టేల్

•

యునిసఫ్ సి పిాంచబడిాంద: 11 డిసాంబర 1946.

(RCB) (32 వికెటు ు)
•

సరోట్స ఆఫ్ అమరిక ;

ముాంబవ ఇాండియన్స జ్టుో అతయధక స ర్వు ఐపిఎల్ టవటల్
ట

FIFA రజయంకంగ్ 2021: భ్ర్తదేశం 106వ్ సజినంలల ఉంది

గెలుచుకుాంద, అాంటే 5 స ర్వు.
పథలలలు & యుకత వ్యస్ుకల మానస్థక శలీయస్ు్ కోస్ం ICC &
UNICEF భ్గసజిములుగజ మారజయి
ఫిఫ (ఫడరేషన్ ఇాంటరేనషనల్ డి ఫుట్బ్ల్ అసో సియిష
ే న్)
ర యాంకతాంగ్స 2021 లో భ్ర్తదయశాం 106 వ సి నాంలో ఉాంద,
యుఎఇ మరియు ఒమన్లో 2021 ప్ుర్వష ల టట 20 ప్రప్ాంచ

టీమ ఇాండియా సి నాం ఒక సి నానికత పరిగిాంద. SAFF
(ద్క్షిణాసియా ఫుట్బ్ల్ ఫడరేషన్) ఛాాంపియన్షిప్ 2021

కప్కు ముాంద్ు, అాంతరి తీయ కతీకట్
ె
కౌనిసల్ (ఐసిసి)

లో సునీల్ ఛ్తిర నాయకతవాం వహిాంచిన టీమిాండియా 106 వ

మరియు యునిసఫ్ పిలులు మరియు కౌమార్ద్శలో ఈ

సి నానిన ద్కతెాంచుకుాంద. శిఖర గీ పో ర్వలో ఆ జ్టుో నేప ల్ను

సమసయపవ అవగ హ్న పాంచడాం దావర మానసిక ఆరోగయాం

ఓడిాంచిాంద. FIFA ర యాంకతాంగ్స ప్రక ర్ాం, బలిియాం 1 వ సి నాంలో

చుటయ
ో

ఉాంద. బరజిల్ 2 వ సి నాంలో, ఫ ర న్స 3 వ సి నాంలో ఉనానయి.

ఉనన

కళ్ాంక లను

విచిఛననాం

చయయడాంలో

భ్గస వములు అవుతాయి.

అద్నపు స్మాచార్ం:

ICC మరియు UNICEF పిలులు మరియు కౌమార్ద్శలో

•

మానసిక ఆరోగయాం మరియు శరీయసుసపవ అవగ హ్న పాంచడాం
మరియు ICC ప్ుర్వష ల టీ 20 ప్రప్ాంచ కప్ 2021
ప ర ర్ాంభ్ాంలో ఎకుెవ సాంభ్షణ మరియు అవగ హ్నను
పో ర తసహిాంచడాం లక్షయాంగ పటుోకునానయి.
ICC ప్రధాన క ర యలయాం: ద్ుబ్య, యునవటడ్ అర్బ్
ఎమిరేట్స;
•

ICC సి పిాంచబడిాంద: 15 జూన్ 1909;

•

ICC డిప్యయటీ ఛ్ర్
వ మన్: ఇమారన్ ఖావజ్ఞ;

•

ICC ఛ్వర్మన్: గెగ్
ీ బ్రే్ే;
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ట్ెట్
ై ల్
ి గెలుచుకునాిడ్ు.
•

2021 SAFF ఛాంపథయన్షథపను గెలుచుకోవ్డానిక భ్ర్తదేశం
నేపజల్ని 3-0త ఓడంచింది.

•

దివ్య దేశ్ముఖ భ్ర్తదేశ 21 వ్ మహిళా గజీండ్ మాస్ర ర
అయాయర్డ.

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

మాగిస్ కజరల స్న్ మల్ర వజట్ర ఛాంపథయన్్ చస్ ట్ూర

•

భ్ర్తదేశం యొకక "తకజచర" పథన్
ర ్ విలియం యొకక తొలి
'ఎకో-ఆసజకర' అవజర్డును గెలుచుకుంది.

•

ఫజరన్్లల జరిగన
ి చారెలల్విలెల జాతీయ పో ట్ీలల భ్ర్తదేశజనిక
చందిన భవజనీ దేవి గెలుప ందింది.

•

చైనా మరియు ఇండో నేషథయా ఉబెర కప మరియు థామస్
కపను వ్ర్డస్గజ గెలుచుకునాియి.
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•

ఆస్పరాలియాకు చందిన జేమ్్ పజయట్ిన్న్ అంతరజాతీయ కీకెట్

•

ఐపవఎల్లల అహ్మదాబ్ద్ మరియు లకోి రెండ్ు కొతత జట్ు
ల

నుంచి రిట్ెైర అయాయడ్ు.

•

రెడ్ బుల్ యొకక మాక్్ వెరజటాపన్ యునెైట్ెడ్ స్పరట్్ గజీండ్ పథరక్్

ఇండయన్ వెల్్లల 2021 BNP పరిబ్స్ ఓపన్
•

ట్రర్ిమంట్ ముగిస్థంది.
•

2021ని గెలుచుకునాిడ్ు
డనామరక ఓపన్ 2021లల వికరర ఆకె్లె్న్ మరియు అకజనె
యమగుచి విజేతలుగజ నిలిచార్డ

హైద్రజబ్ద్ కీకెట్ అసో స్థయిేష్న్ పరపంచంలలనే అతిపద్ద కీకెట్
బ్యట్ను ఆవిష్కరించింది

ర్క్షణ ర్ంగ వజర్త లు
ఆకజష పైమ్ క్ష్పణి యొకక తొలి విమాన పరీక్షను DRDO
విజయవ్ంతంగజ నిర్ిహించింది

ప్రసి ుతాం ఉనన ఆక శ ఆయుధ్ వయవసి యొకె సవరిాంచిన
గౌీాండ్ సిసోమ ఉప్యోగిాంచబడిాంద. ర డార్వు, ఎలకటోా-ఆపిోకల్
ట్రకతాంగ్ సిసోమ (EOTS) మరియు టలిమటీర సరోషను తో కయడిన
ITR యొకె రేాంజ సరోషనుు క్షిప్ణి ప్థాం మరియు విమాన
ప ర మిత లను ప్ర్యవేక్షిాంచాయి.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

డిఫన్స రీసరచ అాండ్ డ్వలప్మాంట్ ఆర్గ నవజ్ష
ే న్ (DRDO)
ఒడిశ లోని చాండడప్యర ఇాంటటగట
ేీ డ్ టస్ో రేాంజ (ITR) నుాండి
‘ఆకజష పైమ్’ అనే ఆక శ క్షిప్ణి యొకె కొతి సాంసెర్ణ
యొకె తొలి ప్రయోగ నిన విజ్యవాంతాంగ నిర్వహిాంచిాంద.

•

DRDO చ్వర్మన్: డాకోర జి సతీష్ రెడ్ .ి

•

DRDO ప్రధాన క ర యలయాం: నయయఢిల్లు.

•

DRDO సి పిాంచబడిాంద: 1958.

భ్ర్త బ ంద్ం శ్రీలంక ఉమమడ వజయయామం మితర శకత 21
కొర్కు బయలుదేర్డతుంది

విమాన ప్రీక్ష విజ్యాం ప్రప్ాంచ సి యి క్షిప్ణి వయవసి ల
ర్ూప్కలున

మరియు

స మరి యనిన

ప్రద్రిశసుిాంద.

అనుకరిాంచయ

అభివృది లో

మానవర్హిత

క్షిప్ణి

DRDO
శతర

యొకె

విమానాలను

వవమానిక

లక్షయయనిన

మర్వగుప్రిచిన తర వత దాని తొలి విమాన ప్రీక్షలో అడ్ గిాంచి
నాశనాం చయసిాంద.
ప్రసి ుతాం ఉనన ఆక ష్ వయవసి తో పో లిసరి, మర్వగెన
ై ఖచిచతతవాం
కటసాం ఆక ష్ పవరమలో సవదయశ్ర యాకతోవ్ రేడియో ఫీరకెవనీస (RF)
సీకర ని కలిగి ఉాంద. ఇతర్ మర్వగుద్లలు అధక ఎతి లో
తకుెవ ఉష్ోణ గీత వ తావర్ణాంలో మరిాంత విశవసనీయమైన
ప్నితీర్వను కయడా నిరి రిసి యి. ప్రసి ుత విమాన ప్రీక్ష కటసాం
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వ

ఎడిషన్

ఇాండియా-శ్రీలాంక

ద్వవప క్షిక

ఉమమడి

వ యయామాం "మితర శకత -21" అకటోబర 4 నుాండి 15, 2021
వర్కు శ్రీలాంకలోని అాంప్ర్లోని క ాంబ్ట్ టవరనిాంగ్ సయెల్లో
జ్ర్గ లిస ఉాంద. రెాండు దయశ ల సవనాయల మధ్య తిర్వగుబ్టు
మరియు

తీవరవ ద్

వయతిరేక

క ర్యకలాప లలో

ఉతి మ

ప్ద్ి త లను ప్ాంచుకటవడాం మరియు ద్క్షిణాసియా దయశ ల
మధ్య సాంబాంధానిన మరిాంత బలోపరతాం చయయడాం దీని లక్షయాం.
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• ఇాంటర-ఆప్రేబిలిటీని

వజయయామం గురించి:

సముద్ర

వయతిరేక వ తావర్ణాంలో ఉప్ యూనిట్ సి యిలో వయయహాతమక

విధానాలపవ స ధార్ణ అవగ హ్నను పాంపొ ాందాంచడానికత

సి యి

రెాండు నౌక ద్ళాలకు ఈ వ యయామాం ఒక అవక శ నిన

ఈ

వ యయామాంలో

ప్రద్రిసాంచబడతాయి మరియు ద్క్షిణాసియా దయశ ల మధ్య
సాంబాంధానిన మరిాంత బలోపరతాం చయయడాంలో సుదీర్ాంఘ గ
రెాండు సనాయల మధ్య సాంబాంధాలను మరిాంత బలోపరతాం
అవుతాయి.

క ర్యకలాప లకు

మరియు

అాంతరి తీయ తిర్వగుబ్టు తిపిు కొటో డాం మరియు టర్ీరిస్ో
క ర్యకలాప లను

భ్ద్రతా

మర్వగుప్ర్చడానికత

సాంబాంధాంచిన

అాందాంచిాంద.
5 వ్ భ్ర్తదేశం-జపజన్ దైిపజక్ష్క స్ముద్ర వజయయామం
JIMEX-21పజరర్ంభమయియంది.
భ్ర్తదయశాం యొకె ఐద్వ ఎడిషన్ - జ్ప న్ సముద్ర

‘ఆస్థండక్్’: 4 వ్ ఎడష్న్లల భ్ర్త, ఆస్పరాలియా పజలగగంట్్యి

ద్వవప క్షిక వ యయామాం JIMEX అరేబియా సముద్రాంలో 2021
అకటోబర 06 నుాండి 08 వర్కు జ్ర్వగుత ాంద. భ్ర్త
నావిక ద్ళ్ాం సవదయశ్రయాంగ నిరిమాంచిన గెైడడ్
్ మిసవసల్ సీోల్ి
డిసో ా యర కొచిచ మరియు గెడ
ై ్డ్ మిసవసల్ ఫిరగట్
ే టగ్, P8I
లాాంగ్ రేాంజ మారిటమ
వ
పటోరల్ ఎయిరకీ ఫ్టో , డర రన
ి యర
మారిటమ
వ

ద్వవవ రిిక సముద్ర సిరస్
ీ
'ఆస్థండక్్' యొకె నాలగ వ
ఎడిషన్లో భ్ర్త్ మరియు ఆసరోలి
ా యా ప లగగనానయి. ఈ
వ యయామాం ఆసరోలి
ా యన్ నేవీ మరియు ఇాండియన్ నేవీ
"inter-operability, gain from best practices"
బలోపరతాం
వ యయామాం

చయయడానికత
ఆసరోలి
ా యా

అనుమతిసుిాంద.
మరియు

సముద్ర

భ్ర్తదయశాంలో

పటోరల్

ఎయిరకీ ఫ్టో ,

ఇాంటటగీల్

హెలిక ప్ో ర్ు వ

మరియు మిగ్ 29 కె ఫవటర ఎయిరకీ ఫ్టో ఈ వ యయామాంలో
ప లగగనానయి.
JIMEX గురించి:
•

ఇాండియన్ నేవీ (IN) మరియు జ్ప న్ మారిటవమ సల్ఫడిఫన్స

ఫో రస

(JMSDF)

మధ్య

JIMEX

సిరస్
ీ

వ యయామాలు 2012 నుాండి జ్ర్వగుత నానయి.

నిర్వహిాంచబడుత ాంద, ఇటీవల ఉతి ర్ ఆసరోలి
ా యా వ యయామ
ప ర ాంతాంలో జ్రిగిాంద.
వజయయామం గురించి:
•

HMAS ర ాంకతన్, ర యల్ ఆసరోలి
ా యన్ ఎయిర ఫో రస P8A మరియు F-18 విమానాలు, ఆసరోలి
ా యన్ మరియు
ఇాండియన్ నేవీ యొకె హెలిక ప్ో ర్ు వ ఈ సముద్ర
వ యయామాంలో ప లగగనానయి.
65

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

•

Monthly Current Affairs in Telugu - October
JIMEX-21 సముద్ర క ర్యకలాప ల మొతి ాం అనిన ర్క ల
DRDO విజయవ్ంతంగజ విమాన-పరీక్షలు ఖ్ర్డచ చేయద్గిన
అధ్ునాతన వ యయామాలను నిర్వహిాంచడాం దావర
క ర యచర్ణ

విధానాలపవ

పాంపొ ాందాంచడాం

మరియు

మర్వగుప్ర్చడాం లక్షయాంగ
నౌక ద్ళాల

స ధార్ణ

మధ్య

అవగ హ్నను

ఇాంటర-ఆప్రేబిలిటీని
పటుోకుాంద. ఇద రెాండు

సహ్క ర్ాం

మరియు

ప్ర్సుర్

ఏరియల్ ట్్రెగట్ 'అభయస్'
డిఫన్స రీసరచ అాండ్ డ్వలప్మాంట్ ఆర్గ నవజ్ష
ే న్ (DRDO)
ఒడిశ లోని బాంగ ళాఖాతాం తీర్ాంలోని చాండడప్యర ఇాంటటగట
ేీ డ్
టస్ో రేాంజ (ITR) నుాండి హెై-సీుడ్ ఎక్సపాండబుల్ ఏరియల్

విశ వస నిన మరిాంత పాంచుత ాంద.
ఇండయన్ నేవీ ఆఫ్ష్టో ర స్యిలింగ్ రెగట్్రను పజరర్ంభంచింది

ట్రెగట్ (HEAT)- AbHYASని విజ్యవాంతాంగ ప్రీక్షిాంచిాంద.
లక్షయ విమానాం మార్గ ద్ర్శకతవాం మరియు నియాంతరణ కటసాం
ఫ్ట్
లు కాంటోరల్ కాంప్యయటర (FCC) తో ప టు నావిగేషన్ కటసాం
భ్ర్త నావిక ద్ళ్ాం ఆజ్ఞదీ క అమృత్ మహ్ో తసవ్ వేడుకలోు

MEMS- ఆధారిత ఇనరిియల్ నావిగేషన్ సిసోమ (INS) కలిగి

భ్గాంగ

ఉాంటుాంద.

కొచిచ నుాండి గోవ

వర్కు ఆఫ్ష్ో ర సయిలిాంగ్

రెగట్ోను నిర్వహిాంచిాంద మరియు అనినాంటటకాంటే మిాంచి, నేవీ
సిబబాందలో స హ్సాం మరియు ఓషన్ సయిలిాంగ్ సయఫరిిని
పాంచిాంద. ఇాండియన్ నేవల్ సయిలిాంగ్ అసో సియిష
ే న్

అభ్యస్ గురించి:
ABHYAS ను భ్ర్త స యుధ్ ద్ళాల కటసాం బాంగళ్ూర్వలోని

(INSA) ఆధ్వర్యాంలో నిర్వహిాంచయ క ర్యకీమాంలో నాలుగు 40

DRDO

ఫుటరలు మరియు రెాండు 56 ఫుటరలతో కయడిన ఆర్వ

ఎసో బిు ష్మాంట్ (ADE) ర్ూపొ ాందాంచిాంద మరియు అభివృది

భ్ర్తీయ నావిక నౌక నౌకలు (INSVలు) ప లగగాంట్యి. ఈ

చయసిాంద. వివిధ్ క్షిప్ణి వయవసి ల మూలాయాంకనానికత వ యు

నౌకలు కొచిచలోని గోవ లోని నావల్ బేస్ వద్ద ప ర ర్ాంభ్ సి నాం
మధ్య మొతి ాం 360 నాటటకల్ మళ్
ై ు ద్యర నిన ప్రయాణాం
చయసి యి.
•

56 ఫుటర: మదయయి మరియు తారిణి.

•

40 ఫుటర: బులుబల్, నీల్ఖాంత్, కద్ల్ప్ుర
హ్రియాల్.
www.bankersadda.com

ఏరోనాటటకల్

డ్వలప్మాంట్

వ హ్నాం అభ్యస్ను వవమానిక లక్షయాంగ ఉప్యోగిాంచవచుచ.
వ హ్నాం ప్యరిిగ సవయాంప్రతిప్తిి కలిగిన విమానాం కటసాం
పో ర గీ మ చయయబడిాంద. లాయప్ట్ప్ ఆధారిత గౌీాండ్ కాంటోరల్

ఆర్డ INSVలు ఉనాియి:
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ద్క్ష్ణ కొరియా మొద్ట్ి స్ిదేశ్ర అంతరిక్ష రజకెట్ "నూరి"ని
చ్వనా విజ్యవాంతాంగ షిజియాన్ -21 అనే కొతి ఉప్గీహానిన
పరీక్ష్ంచింది

ప్రయోగిాంచిాంద.

అాంతరిక్ష

శిధలాల

ఉప్శమన

స ాంకేతికతలను ప్రీక్షిాంచడానికత మరియు ధ్ృవీకరిాంచడానికత
ఈ ఉప్గీహ్ాం ఉప్యోగిాంచబడుత ాంద. షిజియాన్ -21 లాాంగ్
మారిచ -3 బి క యరియర ర కెట్లో నవర్వతి చ్వనాలోని సిచువ న్
ప ర విన్సలోని జిచాాంగ్ శ టటల ట్
వ
లాాంచ సాంటర నుాండి
ప్రయోగిాంచబడిాంద.
ద్క్షిణ

కొరియా

ఇటీవల

దయశ్రయాంగ

అభివృది

చయసిన

మొటో మొద్టట ర కెట్ను "కొరియన్ శ టటల వట్ లాాంచ వహికల్
II" లేదా "నయరి" అని పిలుసి ర్వ. సియోల్కు ద్క్షిణాంగ
దాదాప్ు 300 మైళ్ు (500 కతలోమీటర్వు) ద్యర్ాంలో ఉనన ఒక
దీవప్ాంలో నిరిమాంచిన గోహెాంగ్లోని నారో సరుస్ సాంటర నుాండి

అాంతరిక్ష

ఈ

ఉప్గీహ్ాం ప్రధానాంగ

ఉప్యోగిాంచబడుత ాంద. ఈ

ప్రయోగాం లాాంగ్ మారచ సిరీస్ క యరియర ర కెటు కటసాం 393వ
మిషన్గ గురిిాంచబడిాంద.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:

ప్రయోగ వ హ్నాం బయలుదయరిాంద. నయరి ర కెట్ పొ డవు 47.2

చ్వనా ర జ్ధాని: బ్లజిాంగ్.

•

చ్వనా కరెనీస: రెనిమనిబ.

మీటర్వు మరియు బర్వవు 200 టనునలు. మూడు ద్శల

•

చ్వనా అధ్యక్షుడు: జీ జిన్పిాంగ్.

ఇద 2 టటరలియన్ వయన్ (£1.23bn లేదా $1.6bn) అాంచనా
వయయాంతో నిరిమాంచబడిాంద.

ఉప్శమన

స ాంకేతికతలను ప్రీక్షిాంచడానికత మరియు ధ్ృవీకరిాంచడానికత

•

ర కెట్లో ఆర్వ ద్రవ ఇాంధ్న ఇాంజ్నుు అమర్చబడి ఉాంట్యి.

శిధలాల

‘అగిి-5’

బ్లిస్థరక్

క్ష్పణిని

భ్ర్త

విజయవ్ంతంగజ

పరీక్ష్ంచింది

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై ట్రకజవేలు:
•

ద్క్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు: మూన్ జ్ే-ఇన్.

•

ద్క్షిణ కొరియా ర జ్ధాని: సియోల్.

•

ద్క్షిణ కొరియా కరెనీస: సౌత్ కొరియా వన్.

‘షథజియాన్-21’ ఉపగీహ్వనిి పరయోగించిన చైనా

డిఫన్స రీసరచ అాండ్ డ్వలప్మాంట్ ఆర్గ నవజ్ష
ే న్ (DRDO)
అకటోబర 27, 2021న ఒడిశ లోని APJ అబుదల్ కలాాం దీవప్ాం
నుాండి ఉప్రితలాం నుాండి ఉప్రితల బ్లిసిోక్ క్షిప్ణి అగిన-5
ప్రీక్షను విజ్యవాంతాంగ

నిర్వహిాంచిాంద. అగిన-5 అణు

స మర్ియాం గల ఖాండాాంతర్ బ్లిసిోక్ క్షిప్ణి (ICBM), ఇద
మూడు-ద్శల ఘన-ఇాంధ్న ఇాంజిన్ను ఉప్యోగిసి ుాంద. ఈ
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క్షిప్ణి 5,000 కత.మీ వర్కు ఉనన లక్షయయలను చాలా ఎకుెవ సిర్కయయస్ IV X మరియు Ka రెాండు బ్యాండ్లలో ప్నిచయయడాం
దావర సిర్కయయస్ III కాంటే మూడు రెటు ు ఎకుెవ (1.5

ఖచిచతతవాంతో ఛయదాంచగలద్ు.
•

సవదయశ్ర ప్రిజ్ా ఞనాంతో అభివృది చయసిన ఉప్రితలాం నుాంచి
ఉప్రితలానికత ప్రయోగిాంచయ క్షిప్ణి అగిన-5 5,000 కత.మీ
కాంటే ఎకుెవ లక్షయయనిన ఛయదాంచగలద్ు. ఇద దాదాప్ు 17మీటర్ు పొ డవు, 2-మీటర్ు వడలుు మరియు దాదాప్ు 50
టనునల లాాంచ బర్వవును కలిగి ఉాంటుాంద. ఈ క్షిప్ణి
ఒకటట కాంటే ఎకుెవ టనునల అణు వ రహెడ్లను
మోసుకెళ్ుగలద్ు. అగిన-5 యొకె విజ్యవాంతమన
ై
ప్రీక్ష 'నో ఫస్ో యూజ' అనే నిబద్ి తను బలప్రిచయ
'విశవసనీయమన
ై

కనీస

నిరోధ్ాం' కలిగి

ఉాండాలనే

Gbit/sec) ఉతుతిి చయసి ుాంద. మూడు ఉప్గీహాలను కక్షయలో
ఉాంచాలి: రెాండవద 2022లో మరియు మూడవద ఒక
అనిశచయమైన తయదన
ీ ఉాంచడాం జ్ర్వగుత ాంద.. సిర్కయయస్ IV
పో ర గీ మ యొకె మొతి ాం ఖర్వచ EUR3.6 బిలియనుు
(దాదాప్ు USD4.2 బిలియనుు). సిర్కయయస్ IV అనేద దాని
నుాండి సమాచార నిన సరకరిాంచడానికత లేదా దానిని నాశనాం
చయయడానికత ప్రయతినసుినన ఇతర్ ఉప్గీహాలను గురిిాంచయ
స మరి యనిన కలిగి ఉనన మొద్టట ఫరాంచ సని
వ క ఉప్గీహ్ాం.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై ట్రకజవేలు:
•

భ్ర్తదయశాం యొకె పరర్ెనన విధానానికత అనుగుణాంగ

ఫ ర న్స ర జ్ధాని: ప రిస్.

•

ఉాంద.

ఫ ర న్స కరెనీస: యూరో.

•

ఫ ర న్స ప్రధాన మాంతిర: జీన్ క సో క్స.

ఫజరన్్ స్ైనిక స్మాచార్ ఉపగీహ్ం "స్థర్కూయస్ 4A" ను

DefExpo 2022 కోస్ం రజజనాథ్ స్థంగ్ అంబ్స్థడ్ర్ ర ండ్

పజరర్ంభంచింది

ట్రబుల్ స్మావేశజనిక అధయక్షత వ్హించార్డ

ఫరాంచ గయానాలోని కౌరౌ నుాంచి ఏరియన్ 5 ర కెట్ దావర
‘స్థర్కూయస్ 4ఏ’ అనే అతాయధ్ునిక ఉప్గీహానిన ఫ ర న్స
విజ్యవాంతాంగ

కక్షయలోకత ప్రవేశపటటోాంద. ప్రప్ాంచవ యప్ి ాంగ

ఉనన ఫ ర న్స స యుధ్ ద్ళాలు వేగాంగ మరియు సుర్క్షితాంగ
కమూయనికేట్ చయయడానికత ఇద ర్ూపొ ాందాంచబడిాంద. ఉప్గీహ్ాం
దాని సమీప్ ప్రిసర లను సరేవ చయయగలద్ు మరియు దాడి
నుాండి తపిుాంచుకటవడానికత తనను తాను కదలిాంచగలద్ు.

సరనహ్ప్యర్వక విదయశ్ర దయశ లకు మరియు ప్రప్ాంచాంలోని ర్క్షణ
తయారీ ప్రిశీమలకు, ర్క్షయ మాంతిర, ర జనాథ్ సిాంగ్ నయయ
ఢిల్లులో జ్రిగిన డ్ఫ్ ఎక్సపో 2022 కటసాం అాంబ్సిడరస రౌాండ్
టేబుల్ సమావేశ నికత అధ్యక్షత వహిాంచార్వ. DefExpo 2022
ఆసియాలోనే అతిపద్ద ర్క్షణ ప్రద్ర్శన. మారిచ 10-13, 2022
మధ్య గుజ్ర త్లోని గ ాంధీనగరలో జ్ర్గనునన DefExpo
2022 యొకె ప్రణాళిక, ఏర ుటుు మరియు ఇతర్ వివర ల
గురిాంచి విదయశ్ర మిషన్ల ర యబ్ర్వలకు త్లియజ్ేయడాం
రౌాండ్ టేబుల్ లక్షయాం.
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ర యబ్ర్వలు, మిషన్స హెడ్స మరియు ర్క్షణ సాంబాంధత
కుమార మరియు గుజ్ర త్ ర్క్షణ మాంతిరతవ శ ఖ & ప్రభ్ుతవ
200 మాందకత పవగ ప్రతినిధ్ులు రౌాండ్ టేబుల్ సమావేశ నికత

సీనియర అధక ర్వలు కయడా ప లగగనానర్వ.

హాజ్ర్యాయర్వ, ఇద భ్ర్త ర్క్షణ ర్ాంగాంలో పర్వగుత నన

అద్నపు స్మాచార్ం:

ప్రప్ాంచ ఆసకతిని ప్రతిబిాంబిసుిాంద. చీఫ్ ఆఫ్ డిఫన్స సో ఫ్

•

జ్నర్ల్ బిపిన్ ర వత్, చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర సో ఫ్ ఎయిర చీఫ్

భ్ర్తదేశం-యుకె తొలి తిర-ద్ళ్ స్పవ్ల వజయయామం 'కొంకణ్
శకత 2021' నిర్ిహిస్త ునాియి.

మార్ిల్ వీఆర చౌద్రి, సకీటరీ (డిఫన్స పొ ర డక్షన్) శ్రీ ర జ

పుస్త కజలు మరియు ర్చయితలు
SBI మాజీ చీఫ్ ర్జనీష కుమార ‘ది కసోర డయన్ ఆఫ్ ట్ర స్ర’
పుస్త కజనిి పజరర్ంభంచార్డ

BCG దావర

మూడు నలల వేతనాంతో కయడిన సలవు

ఆఫరను ఆమ ప్రసి విాంచినద.
ఇాంద్ర నయయి తన జీవిత చరితరలో మై ల వఫ్ ఇన్ ఫుల్ (హ్చ్టో ే
ఇాండియా ప్రచురిాంచినద) లో అమరిక లో సిి ర్ప్డటాం,
బో ర్ర్ూమ, బ్ల నిసాంగ్ ప్ని మరియు కుటుాంబ జీవితానిన
సాంత లనాం చయయడాం వాంటట వ టటని ఉదయదశిాంచి ర యడాం
జ్రిగిాంద.

సరోట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా (SBI) మాజీ ఛ్వర్మన్ ర్జ్నీష్
కుమార 'ది కసోర డయన్ ఆఫ్ ట్ర స్ర - ఎ బ్యంకర మమోయిర'
పరర్వతో తన జ్ఞాప్క లతో కయడిన ప్ుసి క నిన విడుద్ల చయశ ర్వ.
ఈ

ప్ుసి క నిన

పాంగివన్

ర ాండమ

హ్ౌస్

ఇాండియా

ప్రచురిాంచిాంద. ఇద మన దయశాంలో ఆరిిక వయవసి ఎలా
ప్నిచయసి ుాంద్నే అర్వద్న
వ అాంతర్దృషిోని విశదీకరిసి ుాంద. టరస్ో

కుల్పవరత యాద్వ్ రజస్థన కొతత పుస్త కం శ్రరిిక "ది బ్ట్ిల్ ఆఫ్
రెజాంగ్ లా".
కుల్పీరత్ యాద్వ్ ర సిన "ది బ్ట్ిల్ ఆఫ్ రెజాంగ్ లా" అనే
కొతి ప్ుసి కాం విడుద్లయియాంద. 1962 ఇాండర -చ్వనా యుద్ి ాంలో
5,000 మాంద సవనిక ద్ళాలకు వయతిరేకాంగ వీర్ పో ర టాం
చయసిన 120 మాంద భ్ర్త సవనికుల కథను కొతి ప్ుసి కాం

యొకె కసోో డియన్ కుమార మీర్ట్ ప త నగర్ాంలో ఒక
నిర డాంబర్మన
ై ఇాంటట నుాండి 1980 లో ఎస్బిఐలో పొ ర బేషనరీ
ఆఫీసరగ మరియు 2017 లో ఛ్వర్మన్ ప్ద్వికత ఎదగ ర్వ.
ఇంద్ర నూయి నూతన పుస్త కం "The secrets to balancing
work and family life"
తన ప్ుసి కాంలో, మై ల వఫ్ ఇన్ ఫుల్: వరె, ఫ యమిల్ల అాండ్ మా
ఫయయచర, ఇాందార నయయి శీ మిక మహిళ్ల జీవితాలోు
సాంసి గత మద్ద త

పో షిాంచయ ప ర ముఖయతపవ ద్ృషిో పటటోాంద.

ఉదాహ్ర్ణకు, తన తాండిక
ర త క యనసర ఉననటుు నిరి ర్ణ
అయినప్ుుడు భ్ర్తదయశాంలో తన తాండిరని చయసుకటవడానికత
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వోల్ సో యింకజ "Chronicles from the Land of the
ఈ ప్ుసి కాం మహాతామగ ాంధీ ఆరిిక తతవశ సి రాం మరియు అతని
Happiest People on Earth" అనే పుస్త కం విడ్ుద్ల
చేసజర్డ.

దాగి ఉనన వయకతితవాం- ఆరిిక శ సి రాం మరియు పటుోబడిదారీ
విధానాంపవ ఆలోచనలను ప్రిశ్రలిసుిాంద. ఈ ప్ుసి క నిన
పాంగివన్ ర ాండమ హ్ౌస్ ఇాండియా ప్రచురిాంచిాంద.
గులాార "Actually… I Met Them: A Memoir" అనే
పుస్త కజనిి ర్చించార్డ

వయల్ సో యిాంక ర్చిాంచిన "Chronicles from the Land of
the Happiest People on Earth" అనే పరర్వతో ఒక నవల
విడుద్ల చయయబడిాంద. వయల్ సో యిాంక స హితయాంలో ఆఫిక
ర లో
మొటో మొద్టట నోబల్ గీహీత. అతను తన చివరి నవల "సీజ్న్
ఆఫ్ అనామీ" 1973 లో ర శ డు. దాదాప్ు 50 సాంవతసర ల
తర వత అతను కొతి నవలతో తిరిగి వచాచడు. అతని ప్రముఖ
నాటక లు "ద జ్ెరో పరు స్", "ద రోడ్", "ద లయన్ అాండ్ ద
జుయవల్", "మాయడ్ మన్ అాండ్ సుషలిస్ో ్" మరియు "ఫరమ

ల జ్ెాండరీ ఇాండియన్ కవి-గేయ ర్చయిత-ద్ర్శకుడు గులాిర
తన కొతి ప్ుసి క శ్రరిిక “Actually… I Met Them: A
Memoir”. పాంగివన్ ర ాండమ హ్ౌస్ ఇాండియా అనే ప్రచుర్ణ
సమూహ్ాం ప్రచురిాంచిన జ్ఞాప్కాం. ఈ ప్ుసి కాంలో, గులాిర కతష్ో ర
కుమార, బిమల్ ర య, రితివక్ ఘటక్, హ్ృషికేష్ ముఖరీి
మరియు మహాశరవతా దయవి వాంటట ల జ్ెాండ్స గురిాంచి త్లియని

జియా, విత్ లవ్".

అనేక ఆసకతికర్మైన విషయాలను ప్ాంచుకునానర్వ.

జెైతిరత రజవ్ు రజస్థన "ఎకనామిస్ర గజంధీ" అనే పుస్త క శ్రరిిక

పర ఫస్ర ష్టజఫవ కదాియ్ 'స్ర స్య్ద అహ్మద్ ఖ్ాన్: రీజన్,
రెలిజియన్ అండ్ నేష్న్' అనే పుస్త కజనిి ర్చించార్డ
స హితయ అక డమీ అవ ర్వ్ గీహత
ీ పొ ర ఫసర ష్ ఫీ కతదావయ
"సర సయిాద అహ్మద ఖాన్: రీజ్న్, రెలిజియన్ అాండ్ నేషన్"
పరర్వతో ఒక కొతి ప్ుసి క నిన ర్చిాంచార్వ. అల్లఘర ముసిు ాం
విశవవిదాయలయాంగ పరిగన
ి మహ్మమద్న్ ఆాంగోు-ఓరియాంటల్

భ్ర్తీయ ప రిశీ మికవేతి మరియు ర్చయిత జ్ెవతీర ర వు,
జ్ెరీ ర వుగ ప్రసద
ి ి చ్ాందార్వ, మహాతామ గ ాంధీపవ "ఎకనామిస్ో
గ ాంధీ: ద ర్ూట్స అాండ్ ద రివ ల న్స ఆఫ్ ద పొ లిటటకల్
ఎక నమీ ఆఫ్ ద మహాతామ" అనే పరర్వతో ఒక ప్ుసి కాం
వచిచాంద. జ్ెతీ
వ రి ర వు ఎాంఫ సిస్ అనే స ఫ్టో వేర కాంపనీ
వయవసి ప్కుడు మరియు మాజీ CEO.
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కళాశ ల వయవసి ప్కుడు సర సయద అహ్మద ఖాన్ ను
ర్స్థకన్ బ్ండ్ యొకక “రెట్ింగ్ ఫర మై లెైఫ్” స్ంకలనం
విశరుషిాంచడమే ఈ ప్ుసి కాం యొకె లక్షయాం.

విడ్ుద్లెైంది

ఈ ప్ుసి క నిన రౌటు డ్ి ఇాండియా ప్రచురిాంచిాంద. ఈ ప్ుసి క నికత
ముాంద్ుమాట పొ ర ఫసర ఇర ఫన్ హ్బ్లబ్ ర శ ర్వ. సర సయయద
అహ్మద ఖాన్ 204 వ జ్యాంతి (17 అకటోబర 2021) కత
ముాంద్ు ఈ ప్ుసి కాం విడుద్ల చయయబడిాంద.
ర్క్షణ మంతిర వీర సజవ్ర్కరపై పుస్త కజనిి ఆవిష్కరించార్డ

"రెట్ింగ్ ఫర మై లెైఫ్", ర్చయిత ర్సిెన్ బ్ాండ్ సాంకలనాం
విడుద్ల

చయయబడిాంద.

ఇాంద్ులో

ర్సిెన్

బ్ాండ్కత

సాంబాంధాంచిన అతయాంత ఆద్ర్శప ర యమన
ై కథలు, వ యస లు,
కవితలు మరియు జ్ఞాప్క లు ఉనానయి. ఈ సాంకలనాం బ్ాండ్
యొకె మొద్టట సాంకలనానికత 25 సాంవతసర ల తర వత "ది
బెస్ర ఆఫ్ ర్స్థకన్ బ్ండ్" పరర్వతో విడుద్ల చయయబడిాంద. ఈ
సాంకలనాం కటసాం ఎాంపికలను బ్ాండ్ సవయాంగ మరియు
నయయఢిల్లులోని అాంబేద్ెర ఇాంటరేనషనల్ సాంటరలో ఉద్య
మహ్యర్ెర మరియు చిర యు ప్ాండిట్ ర్చిాంచిన "వీర
స వర్ెర: ద మాయన్ హ్య క డ్ హావడ్ కాంటీరషన్" అనే
ప్ుసి క నిన ర్క్షణ మాంతిర ర జనాథ్ సిాంగ్ ఆవిషెరిాంచార్వ.
మాంతిర ర జనాథ్ సిాంగ్ స వర్ెరను "భ్ర్తదయశ చరితరకు
చిహ్నాం" గ అభివరిణాంచార్వ మరియు గ్ప్ు నాయకుడు
స వర్ెరపవ ఎప్ుటటకప్ుుడు సుదీర్ఘమన
ై వివ దాలను హెల
ై వట్
చయయని ఒక దయశ నికత ఆయన చయసిన కృషిని కయడా

అతని ఎడిటర పరరమాంక గోస వమి చయశ ర్వ. ర్సిెన్ బ్ాండ్ బిరటటష్
సాంతతికత చ్ాందన భ్ర్తీయ ర్చయిత. అతని మొద్టట నవల
ది ర్ూమ్ ఆన్ ది ర్ూఫ్.
స్ంకలనం అంట్ర ఏమిట్ి?
సాంకలనాం అనేద సాంకలనకర్ి ఎాంచుకునన స హితయ ర్చనల
సమాహార్ాం; ఇద వివిధ్ ర్చయితల నాటక లు, కవితలు,
చినన కథలు, ప టలు లేదా స ర ాంశ ల సమాహార్ాం క వచుచ.
అద్నప్ు సమాచార్ాం:
•

వివరిాంచార్వ.

చిదానంద్ రజజఘట్ర ర్చించిన “కమలా హ్వరిస్:
ఫనామినల్ ఉమన్” అనే కొతత పుస్త కం విడ్ుద్ల

ముఖ్యమైన తేదీలు
ప్రప్ాంచ సముద్ర దనోతసవాం 2021 సపో ాంబర 30 న

వ్ర్ల్ు మారిట్ెైమ్ డే 2021: 30 స్పర ంబర

ప్రప్ాంచవ యప్ి ాంగ
దనోతసవ నిన

జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ.
జ్ర్వప్ుకునే

ప్రప్ాంచ

ఖచిచతమన
ై

తయదీ

సముద్ర
వయకతిగత

ప్రభ్ుతావల మీద్ ఆధార్ప్డి ఉాంద, క నీ స ధార్ణాంగ
సపో ాంబర చివరి వ ర్ాంలో జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. 2021 ప్రప్ాంచ
సముద్ర దనోతసవాం యొకె నేప్ధ్యాం "షిపుి ాంగ్ యొకె
భ్విషయతి లో సముద్రయానదార్వలు".
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

ఇాంటరేనషనల్

మారిటమ
వ

ఆర్గ నవజ్ష
ే న్

ప్రధాన

క ర యలయాం సి నాం: లాండన్, యునట
వ డ్ కతాంగ్డమ.
•

ఇాంటరేనషనల్ మారిటమ
వ
ఆర్గ నవజ్ష
ే న్ సి పిాంచబడిాంద:
17 మారిచ 1948.

•

ఇాంటరేనషనల్ మారిటవమ ఆర్గ నవజ్ష
ే న్ సకీటరీ జ్నర్ల్:
కతట్క్ లిమ.

•

ర బిస్ ఎగిికయయటటవ్ డ్వరక
ె ోర కటసాం గోుబల్ అలయన్స:
లయయిస్ నల్.

•

ర బిస్

నియాంతరణ

కటసాం

గోుబల్

అలయన్స

సి పిాంచబడిాంద: 2007.
•

ర బిస్

నియాంతరణ

ప్రధాన

క ర యలయానికత

గోుబల్

అలయన్స: మానాహటన్, క నాసస్, యునట
వ డ్ సరోట్స.
పరపంచ గుండ దినోత్వ్ం స్పర ంబర 29 న జర్డపుకుంట్్ర్డ

పరపంచ రజబిస్ దినోత్వ్ం : 28 స్పర ంబర

మానవులు మరియు జ్ాంత వులపవ ర బిస్ ప్రభ్వాం గురిాంచి
అవగ హ్న కలిుాంచడానికత, వ యధని ఎలా నివ రిాంచాలో
సమాచార్ాం మరియు సలహాలను అాందాంచడానికత మరియు
రేబిస్ నియాంతరణకు ప్రయతానలు చయయడానికత సపో ాంబర 28
న ప్రప్ాంచ రేబిస్ దనోతసవ నిన జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. 2021
ప్రప్ాంచ రేబిస్ దనోతసవాం యొకె 15 వ ఎడిషన్.
2021 లో WRD యొకె నేప్ధ్యాం 'ర బిస్: వ సి వ లు, భ్యాం
లేద్ు'. మొద్టట రేబిస్ వ యకతసన్ను అభివృది చయసన
ి ఫరాంచ
ర్స యన శ సి రవత
ే ి మరియు మక
ై టీబయాలజిస్ో లూయిస్
పజశచర మర్ణ దనోతసవ నిన కయడా ఈ రోజు సయచిసుిాంద.

ప్రప్ాంచ

గుాండ్

దనోతసవాం

ఏట్

సపో ాంబర

29

న

జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ, గుాండ్ జ్బుబలు మరియు సాంబాంధత
ఆరోగయ సమసయల ప్టు ప్రజ్ల ద్ృషిోని ఆకరిిాంచడానికత. ఏట్
జ్ర్వప్ుకునే ఈ రోజు రోజు గుాండ్ జ్బుబలు & సోో ా క్తో సహా
క రి్యోవ సుెలర డిసీజ (CVD) గురిాంచి అవగ హ్న
కలిుసుిాంద మరియు నివ ర్ణ మరియు నియాంతరణ చర్యలను
విశరుషిసి ుాంద. గుాండ్ జ్బుబలు మరియు సోో ా క్తో సహా హ్ృద్య
సాంబాంధ్ వ యధ్ుల గురిాంచి అవగ హ్న పాంచడానికత ప్రప్ాంచ
హ్ృద్య సమాఖయ ఈ రోజును సృషిోాంచిాంద.
ఈ సాంవతసర్ాం, ప్రప్ాంచ హ్ృద్య దనోతసవాం యొకె నేప్ధ్యాం
"Use Heart to Connect".
చరితర:
ప్రప్ాంచ ఆరోగయ దనోతసవాం మొద్టటస రిగ 1999 లో వర్ల్్
హారో ఫడరేషన్ (WHF) ప్రప్ాంచ ఆరోగయ సాంసి (WHO) తో
కలిసి ప్నిచయసిాంద. 1997-2011 వర్కు WHF అధ్యక్షులు
ఆాంటోనీ బ్యిెస్ డి లయనా దావర వ రిిక ఉతసవ ఆలోచన
వచిచాంద. వ సి వ నికత, ప్రప్ాంచ గుాండ్ దనోతసవాం సపో ాంబర
చివరి ఆదవ ర్ాం రోజున నిర్వహిాంచబద్ుత ాంద, మొద్టట
వేడుక సపో ాంబర 24, 2000 న జ్రిగిాంద.
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
చరితర:
•

వర్ల్్ హారో ఫడరేషన్ సి పిాంచబడిాంద: 2000.

2019 లో, 74 వ ఐకయర జ్యసమితి జ్నర్ల్ అసాంబ్లు ఆహార్

•

వర్ల్్ హారో ఫడరేషన్ ప్రధాన క ర యలయాం సి నాం: జ్ెనీవ ,

భ్ద్రత మరియు పో షక హార నిన పో ర తసహిాంచడాంలో సిి ర్మైన

సివటి రు ాండ్.
•

ఆహార్

ఉతుతిి

పో షిాంచయ

ప ర థమిక

ప తరను

గురిిాంచి,

అాంతరి తీయ ఆహార్ నషో ాం మరియు వయరి ల అవగ హ్న

వర్ల్్ హారో ఫడరేషన్ ఛ్వర్మన్: ర జీవ్ గుపి .

దనాంగ సపో ాంబర 29 ని నియమిాంచిాంద.

ఆహ్వర్ నష్రం మరియు వ్యరజిలపై అంతరజాతీయ అవ్గజహ్న
దినోత్వ్ం

67 వ్ జాతీయ వ్నయపజరణి వజరోత్వ్ం 02 నుండ 08 అకోరబర
2021 వ్ర్కు
భ్ర్తదయశాంలోని వృక్షజ్ఞలాం మరియు జ్ాంత జ్ఞలాం సాంర్క్షిాంచయ
లక్షయాంతో జ్ఞతీయ వనయప ర ణి వ రోతసవ లను ప్రతి సాంవతసర్ాం
అకటోబర 2 నుాండి 8 వ తయదీ వర్కు జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. 2021
లో,

మనాం

67

వ

వనయప ర ణి

వ రోతసవ నిన

జ్ర్వప్ుకుాంటునానము. ఈ సాంవతసర్ాం జ్ఞతీయ వనయప ర ణి
ఆహార్

వయరి ల

ప్రయతానలను

సమసయను

ప్రిషెరిాంచడానికత

పో ర తసహిాంచడానికత

మరియు

ప్రప్ాంచ
అమలు

చయయడానికత 2020 నుాండి సపో ాంబర 29 న అాంతరి తీయ
ఆహార్ నషో ాం మరియు వయరి ల అవగ హ్న దనోతసవ నిన
జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. యునట
వ డ్ నేషన్స జ్నర్ల్ అసాంబ్లు 2019

వ రోతసవ నేప్ధ్యాం 2021: "అడవులు మరియు జీవనోప ధ:

సపో ాంబర 29 లో ఆహార్ నషో ాం మరియు వయరి ల అవగ హ్న

మనుష లను మరియు గీహాలను నిలబటుోకటవడాం".

దనోతసవాంగ ప్రకటటాంచిాంద.
2021 నేప్ధ్యాం ప్రజ్ల కటసాం, ప్ుడమి కటసాం ఆహార్ నషో ాం

వ్నయపజరణి వజర్పు చరితర:
భ్ర్తదయశ వనయప ర ణులను ర్క్షిాంచాలనే దీర్ఘక లిక లక్షయయల

మరియు వయరి లను ఆప్ాండి. ఈ రోజు యొకె ముఖయ ఉదయదశయాం

గురిాంచి అవగ హ్న కలిుాంచడానికత 1952 లో భ్ర్తీయ

సిి ర్మన
ై ఆహార్ అలవ టు దావర

వనయప ర ణుల బో ర్ ఏర ుటు చయయబడిాంద మరియు వల్
వ ్ ల వఫ్

వ తావర్ణ మార్వుల
ప టు

వీక్ ఆలోచన 1952 లో ర్ూపొ ాందాంచబడిాంద. ప ర ర్ాంభ్ాంలో,

బ్ధ్యతాయుతమైన వినియోగాం మరియు ఉతుతిి మరియు

1955 లో వనయప ర ణుల దనోతసవ నిన జ్ర్వప్ుకునానర్వ,

సునాన ఆకలి వప్
వ ు అడుగులు వేయడాం.

తర్వవ త దీనిని 1957 లో వనయప ర ణి వ ర్ాంగ

సమసయను
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2021: అకోరబర మొద్ట్ి
గంగజనది డాలి్న్ దినోత్వ్ం : 5 అకోరబర

సో మవజర్ం

భ్ర్తదయశాంలో, గాంగ నద డాలిఫన్ల ప్రిర్క్షణకు అవగ హ్న
ఐకయర జ్యసమితి అకటోబర మొద్టట సో మవ ర్ాంను ప్రప్ాంచ
ఆవ స దనాంగ ప్రకటటాంచిాంద. 2021 లో, ప్రప్ాంచ ఆవ స
దనోతసవాం అకటోబర 04 న జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. ప్రతి సాంవతసర్ాం
ప్రప్ాంచవ యప్ి ాంగ మన ప్టో ణాలు మరియు నగర ల ప్రిసి తిని
వలుగులోకత త్చచయ ాంద్ుకు, మరియు అాంద్రికీ తగినాంత
ఆశీయాం కలిుాంచయ ప ర థమిక హ్కుెపవ సమరిాంచుకుాంట్ర్వ.
మన నగర లు మరియు ప్టో ణాల భ్విషయతి ను తీరిచదదయద శకతి

కలిుాంచడానికత మరియు పో ర తసహిాంచడానికత ప్రతి సాంవతసర్ాం
అకటోబర 5 న ‘గంగజ నది డాలి్న్ డే’ జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. 2010
లో

ఇదయ

రోజున

గాంగ

డాలిఫన్లను

జ్ఞతీయ

జ్ల

జ్ాంత వులుగ ప్రకటటాంచార్వ. ఆ తర వత, 2012 లో, వ్ర్ల్ు
వెైడ్ ఫండ్ ఫర నేచర (WWF) మరియు ఉతి ర్ ప్రదయశ
ప్రభ్ుతవాం సాంయుకి ాంగ దయశాంలో డాలిఫన్ ప్రిర్క్షణ ప్రచార నిన
ప ర ర్ాంభిాంచాయి.

మరియు బ్ధ్యత మనాంద్రికీ ఉాంద్ని ప్రప్ాంచానికత గుర్వి

డాలి్న్ల పరిర్క్షణ:

చయయడానికత ఈ రోజు ఉదయదశిాంచబడిాంద. 2021 ప్రప్ాంచ ఆవ స

గాంగ డాలిఫన్లు భ్ర్తీయ వనయప ర ణి (ర్క్షణ) చటో ాం, 1972

దనోతసవాం యొకె నేప్ధ్యాం "కజర్బన్ ర్హిత పరపంచం కోస్ం

యొకె మొద్టట షడయయల్లో చయర్చబడా్యి. అవి IUCN

పట్ర ణ చర్యలను వేగవ్ంతం చేయడ్ం(Accelerating urban

(ఇాంటరేనషనల్ యూనియన్ ఫర కని రేవషన్ ఆఫ్ నేచర)

action for a carbon-free world)".

కతాంద్

అాంతరిాంచిపో త నన

చరితర:
1985 లో ఐకయర జ్యసమితి ప్రతి సాంవతసర్ాం అకటోబర మొద్టట
సో మవ ర్ాంను ప్రప్ాంచ ఆవ స దనాంగ ప్రకటటాంచిాంద. ప్రప్ాంచ
ఆవ స దనోతసవాం 1986 లో "ఆశీయాం నా హ్కుె" అనే
నేప్ధ్యాంతో మొద్టటస రిగ జ్ర్వప్ుకునానర్వ.
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జ్ఞత ల

గ

ప్రకటటాంచబడా్యి.

అాంతరి తీయ

వ ణిజ్యాం

(CITES) కతాంద్ అతయాంత ప్రమాద్ాంలో ఉననటుుగ అవి కతీాంద్
జ్ఞబితా I చయయబడా్యి. వలస జ్ఞత లపవ ప్రిర్క్షణ యొకె
అనుబాంధ్ాం II కతాంద్ అవి జ్ఞబితా చయయబడా్యి. వికీమశిల
గాంగ డాలిఫన్ అభ్యార్ణయాం బ్లహారలో వనయప ర ణి (ర్క్షణ)
చటో ాం, 1972 కతాంద్ సి పిాంచబడిాంద.

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - October
అంతరజాతీయ ఉపజధాయయ దినోత్వ్ం: 5 అకోరబర
ఆనాట్ి చరితర:
ప్రప్ాంచ ఉప ధాయయ దనోతసవాం, అాంతరి తీయ ఉప ధాయయుల

వర్ల్్ క టన్ డయ చ్ర్వ 2019 లో ఏర్ుడినద, సబ్ -సహార

దనోతసవాం అని కయడా పిలుసి ర్వ, దీనిని ప్రతి సాంవతసర్ాం

ఆఫిరక లో నలుగుర్వ ప్తిి ఉతుతిి దార్వలు -బనిన్, బురిెనా

అకటోబర 5 నుాండి 1994 నుాండి నిర్వహిసి ర్వ. ఈ దనోతసవాం

ఫ సో , చాడ్ మరియు మాలి, క టన్ ఫో ర అని పిలవబడయ

ప్రప్ాంచాంలోని

ప్రప్ాంచ వ ణిజ్య సాంసి ప్రప్ాంచ ప్తిి దనోతసవ నిన అకటోబర 7

వేయడాం

విదాయవేతిలను
మరియు

ఉప ధాయయులు

మరియు

ప్రశాంసిాంచడాం,

అాంచనా

మర్వగుప్ర్చడాం
బో ధ్నకు

మరియు
సాంబాంధాంచిన

సమసయలను ప్రిగణలోకత తీసుకునే అవక శ నిన కలిుాంచడాం
లక్షయాంగ

న ప్రతిప దాంచార్వ.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

పటుోకుాంద. 2021 అాంతరి తీయ ఉప ధాయయ

ప్రప్ాంచ వ ణిజ్య సాంసి ప్రధాన క ర యలయాం: జ్ెనీవ ,
సివటి రు ాండ్.

దనోతసవాం యొకె నేప్ధ్యాం "Teachers at the heart of

•

education recovery".

ప్రప్ాంచ వ ణిజ్య సాంసి సి పిాంచబడిాంద: 1 జ్నవరి 1995.

•

వర్ల్్ టేరడ్ ఆర్గ నజ్
వ ేషన్ డ్ర
వ ెకర
ో జ్నర్ల్: నోగజీ ఒకటాంజ్ోఇవ లా.

పరపంచ పతిత దినోత్వ్ం: 7 అకోరబర

భ్ర్త

వెైమానిక

ద్ళ్

దినోత్వ్ం

అకోరబర

08

న

జర్డపుకుంట్్ర్డ

ప్రప్ాంచ

ప్తిి

దనోతసవాం

(WCD)

అకటోబర

7

న

ప్రప్ాంచవ యప్ి ాంగ జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. అాంతరి తీయ దనోతసవాం
ప్తిి యొకె ప్రయోజ్నాలను సహ్జ్ ఫబ
వ రగ ప్రిగణిాంచి దాని

భ్ర్త వవమానిక ద్ళ్ దనోతసవ నిన ప్రతి సాంవతసర్ాం అకటోబర

ఉతుతిి , ప్రివర్ిన, వ ణిజ్యాం మరియు వినియోగాం నుాండి

8 న భ్ర్త వమ
వ ానిక ద్ళ్ాం జ్ర్వప్ుకుాంటుాంద. ఈ సాంవతసర్ాం

ప్రజ్లు పొ ాందయ ప్రయోజ్నాల వర్కు జ్ర్వప్ుకటవ లని లక్షయాంగ

ఇాండియన్ ఎయిర ఫో రస తన 89 వ వ రిికటతసవ నిన

పటుోకుాంద. ప్రప్ాంచ వసుివుగ ప్తిి యొకె ప ర ముఖయతను
ప్రతిబిాంబిాంచయలా గూ
వ బనిన్,
ీ ప్ ఆఫ్ క టన్ -4 దయశ ల న
బురిెనా ఫ సో , చాడ్ మరియు మాలి దావర WCD డయ
ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద.
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భ్ర్త వెైమానిక ద్ళ్ దినోత్వజనిి అకోరబర 8 న ఎంద్ుకు
ప లగగాంద. IAF కయడా శ్రీలాంకలో ఆప్రేషన్ రెయిన్బో
జర్డపుకుంట్్ర్డ?

వాంటట సహాయ క ర్యకీమాలలో భ్గాంగ ఉాంద.

IAF అకటోబర 8, 1932 న సి పిాంచబడిాంద మరియు ఈ ద్ళ్ాం
అనేక కీలక యుదాిలు మరియు మల
ై ుర యి మిషను లో
ప లగగాంద. ఇద అధక రికాంగ

బిరటటష్ స మారజ్యాం యొకె

సహాయక వవమానిక ద్ళ్ాంగ సి పిాంచబడిాంద, ఇద రెాండవ
ప్రప్ాంచ యుద్ి ాంలో "ర యల్" గౌర్వ పిలుప్ుతో భ్ర్తదయశ

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

చీఫ్స ఆఫ్ ఎయిర సో ఫ్: ఎయిర చీఫ్ మార్ిల్ వివేక్ ర మ
చౌద్రి.

ఐకయరజజయ స్మితి దినోత్వ్ం: 25 అకోరబర

వవమానిక సరవను గౌర్విాంచబడినద. 1947 లో యునట
వ డ్
కతాంగ్డమ నుాండి భ్ర్తదయశాం స వతాంతరయాం పొ ాందన తర్వవ త,
ర యల్ ఇాండియన్ ఎయిర ఫో రస అనే పరర్వ డొ మినియన్ ఆఫ్
ఇాండియా పరరట
ి ఉాంచబడిాంద. 1950 లో ప్రభ్ుతవాం రిప్బిు క్గ
మార్డాంతో, ర యల్ అనే ప్ద్ాం తొలగిాంచబడిాంద.
1948 నుాండి ప్రతి సాంవతసర్ాం అకటోబర 24ని ఐకయర జ్యసమితి

IAF గురించి వజస్త వజలు
•

IAF ప్రప్ాంచాంలో నాలగ వ అతిపద్ద క ర యచర్ణ వవమానిక
ద్ళ్ాంగ ఉాంద.

•

భ్ర్త వవమానిక ద్ళ్ాం యొకె నినాద్ాం ‘ట్చ్ ది స్ైక విత
గోలరీ’ మరియు ఇద భ్గవదీగ త ప్ద్కొాండవ అధాయయాం
నుాండి తీసుకటబడిాంద

•

వవమానిక ద్ళ్ాంలో 170,000 మాంద సిబబాంద మరియు
1,400 కత పవగ విమానాలు ప్నిచయసి ునానయి

•

స వతాంతరయాం తర్వవ త, వవమానిక ద్ళ్ాం ప కతసి న్తో

దనోతసవాంగ

జ్ర్వప్ుకుాంటునానర్వ. 1945లో ఈ రోజునే

ఐకయర జ్యసమితి

చార్ోర

అమలోుకత

వచిచాంద.

భ్ద్రతా

మాండలిలోని ఐద్ు శ శవత సభ్ుయలతో సహా దాని సాంతకాం
చయసిన

మజ్ఞరిటీ

UN

చార్ోరను

ఆమోదాంచడాంతో,

ఐకయర జ్యసమితి అధక రికాంగ ఉనికతలోకత వచిచాంద. దీనిని
UNGA 1971లో అాంతరి తీయ ఆచార్ాంగ

ప్రకటటాంచిాంద

మరియు ఐకయర జ్యసమితి సభ్య దయశ లు దీనిని ప్బిు క్
హాలిడయగ ప టటాంచాలి.

నాలుగు యుదాిలలో ప లగగాంద మరియు పీప్ుల్స రిప్బిు క్
ఆఫ్ చ్వనాతో ఒక యుద్ి ాం చయసిాంద.
•

ఐఎఎఫ్ ఐకయర జ్యసమితి శ ాంతి ప్రిర్క్షణ మిషన్లతో
కలిసి ప్నిచయసి ుాంద.

•

1998 లో గుజ్ర త్ త ఫ ను, 2004 లో సునామీ
మరియు ఉతి ర్ భ్ర్తదయశాంలో వర్ద్లు వాంటట ప్రకృతి
వవప్రీతాయల సమయాంలో IAF సహాయక చర్యలలో
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పో లియోమైలిటటస్కు
వయతిరేకాంగ

ఐకయరజజయ స్మితి చరితర:
2021

సాంవతసర్ాం

చయయడానికత మొద్టట బృాందానికత నాయకతవాం వహిాంచిన

వ రిికటతసవ నిన

జ్ోనాస్ స ల్ె జ్నమదన జ్ఞాప్క ర్ిాం రోటరీ ఇాంటరేనషనల్ ఈ

సయచిసుిాంద. చార్ోరపవ 50 దయశ ల ప్రతినిధ్ులు 26 జూన్

దనోతసవ నిన ఏర ుటు చయసిాంద. ప్రప్ాంచ పో లియో దనోతసవాం

1945న సాంతకాం చయశ ర్వ. క నఫరెన్సలో ప ర తినిధ్యాం వహిాంచని

కటసాం 2021 నేప్ధ్యాం “వ గద నాం చయయడాం”.

పో లాాండ్, తర వత సాంతకాం చయసి, అసలు 51 సభ్య దయశ లలో

పో లియో అంట్ర ఏమిట్ి?

ఒకటటగ మారిాంద.

పో లియో అనేద వికలాాంగ మరియు ప ర ణాాంతకమన
ై అాంటు

చ్వనా, ఫ ర న్స, సో వియట్ యూనియన్, యునట
వ డ్ కతాంగ్డమ,

వ యధ. నివ ర్ణ లేద్ు,

చార్ోర

యొకె

మరియు

అభివృది

దాని

వయవసి ప్క

ఐకయర జ్యసమితి

టీక ను

76వ

యునవటడ్ సరోట్స మరియు ఇతర్ సాంతక లు చయసన
ి మజ్ఞరిటీ
దయశ లు చార్ోరను ఆమోదాంచినప్ుుడు 1945 అకటోబర 24న
ఐకయర జ్యసమితి

అధక రికాంగ

ఉనికతలోకత

వచిచాంద.

"యునవటడ్ నేషన్స" అనే పరర్వను యునవటడ్ సరోట్స పస
ర డ
ి ్ాంట్
ఫ ర ాంకతున్ డి. ర్ూజవల్ో ర్ూపొ ాందాంచార్వ మరియు రెాండవ
ప్రప్ాంచ యుద్ి ాం సమయాంలో 1 జ్నవరి 1942 నాటట
ఐకయర జ్యసమితి డికురేషన్లో మొద్టటస రి ఉప్యోగిాంచార్వ.
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశజలు:
•

యునవటడ్ నేషన్స ప్రధాన క ర యలయాం నయయయారె,
USA.

•

మిసో ర ఆాంటోనియో గుటరెస్
ీ ఐకయర జ్యసమితి సకీటరీ
జ్నర్ల్.

క నీ సుర్క్షితమైన మరియు

ప్రభ్వవాంతమన
ై టీక లు ఉనానయి. వ యధ నిరోధ్క టీక ల
దావర

పో లియోను నివ రిాంచవచుచ. పో లియో వ యకతసన్,

అనేక స ర్వు ఇవవబడుత ాంద, దాదాప్ు ఎలు ప్ుుడయ పిలుల
జీవితాాంతాం ఇద వ రిని ర్క్షిసి ుాంద. పో లియోను నిర్ూమలన
వయయహ్ాం, దాని సాంకీమణ ఆగిపో యిే వర్కు మరియు
ప్రప్ాంచాం పో లియో-ర్హితాంగ
రోగనిరోధ్క

శకతిని

ఉాండయ వర్కు ప్రతి బిడ్ కు

ఇవవడాం

దావర

సాంకీమణను

నివ రిాంచడాంపవ ఆధార్ప్డి ఉాంటుాంద.
అద్నపు స్మాచార్ం:

•

అంతరజాతీయ కజఫవ దినోత్వ్ం : 1 అకోరబర

•

అంతరజాతీయ వ్యో వ్ ద్ుదల దినోత్వ్ం: 1 అకోరబర

•

విపతు
త నివజర్ణ కోస్ం అంతరజాతీయ దినోత్వ్ం: 13
అకోరబర

పరపంచ పో లియో దినోత్వ్ం: 25 అకోరబర

• పరపంచ ఆహ్వర్ దినోత్వ్ం: అకోరబర 16.
• పపద్రిక నిర్ూమలన కోస్ం అంతరజాతీయ దినోత్వ్ం: 17
అకోరబర.

• జాతీయ పో లీస్ు స్ంస్మర్ణ దినం: 21 అకోరబర
• భ్ర్త

స్ైనయం

అకోరబర

27న

75వ్

పదాతిద్ళ్

దినోత్వజనిి జర్డపుకుంట్ుంది.
పో లియో

టీక

మరియు

పో లియో

నిర్ూమలన

కటసాం

అవగ హ్న పాంచడానికత ప్రతి సాంవతసర్ాం అకటోబర 24 న
ప్రప్ాంచ
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• ఆడయోవిజువ్ల్ వజర్స్తిం కోస్ం పరపంచ దినోత్వ్ం:
అకోరబర 27
•

విజిలెన్్ అవ్గజహ్న వజరోత్వజలు 2021: అకోరబర 26
నుండ నవ్ంబర 01 వ్ర్కు.
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మర్ణాలు
FFCO ఛైర్మన్ స్రజదర బలీింద్ర స్థంగ్ నకె కనుిమూశజర్డ
ఫరిోల వజ్ర మేజ్ర ఇఫో ె ఛ్ర్
వ మన్ బల్లవాంద్ర సిాంగ్ నకెై

కనునమూశ ర్వ. అతను ఒక ప్రముఖ రెైత
మరియు గత మూడు ద్శ బ్దలుగ

- సహ్క రి

భ్ర్తీయ సహ్క ర్

ఉద్యమానికత సహ్క ర్ాం అాందాంచడాంలో లోత గ ప లగగనానడు.
అతను రెత
ై ల స ధక ర్త కటసాం మార్గ ద్ర్శక ర్చనలు చయశ డు.
కోలిన్ పజవెల్, మొద్ట్ి నలల జాతి యుఎస్ విదేశజంగ కజర్యద్రిశ,
కనుిమూశజర్డ

రిప్బిు కన్ మరియు డ్మొకీ టటక్ పరసడ
ి ్ాంట్లకు సరవలో
ప్రఖాయతి గ ాంచిన ఖాయతి గడిాంచిన సవనికుడు మరియు
దౌతయవేతి కొలిన్

ప వల్ 2003 ఇర క్లో యుఎస్ యుదాినిన సమరిిసి య తన
తప్ుు వ ద్నలతో తడిసిపో యాడు, కటవిడ్ -19 సమసయలతో
మర్ణిాంచాడు. అతని వయసుస 84. అతను బద్ులుగ
పరసిడ్ాంట్ జ్ఞరి డబూ
ు య బుష్ ప్రిప లనలో 2001 లో ర షో ా
క ర్యద్రిశగ చయర డు. ప్రప్ాంచ వేదకపవ యుఎస్ ప్రభ్ుతావనికత
ప ర తినిధ్యాం వహిాంచిన మొద్టట నలు జ్ఞతి వయకతి.

మీ ఉదో యగపర యతింలల మీర్డ వేస్ప పరతి అడ్ుగులల మేము మీకు త డ్ుగజ ఉంట్్ము.
--------******--------
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APPSC , TSPSC గూ
ీ ప-1, గూ
ీ ప-2 , గూ
ీ ప-3 , గూ
ీ ప-4 మరియు SI , కజనిస్పరబుల్ పరీక్షలకు
స్ంబంధించిన ఆనెల న్
ల మరియు offline కజలస్ులు, స్ర డీ మట్ీరియల్ , Mock Tests , e-Books
అనిి ఒకే చోట్ ప ంద్వ్చుచ .
----------******---------

Adda247 APP లల unlimited కిజ లు మరియు mock tests పూరితగజ ఉచితంగజ
పరయతిించవ్చుచ.
Download our APP in Play

store and select AP AND TS EXAMINATION SECTION

and select

TELUGU as your default Languae.
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