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Monthly Current Affairs-October 
 

ఆర బిఐ ద్రవ్య విధానం: రేట్ల ప ై యథాతథ స్థితి 
 

ఆర బిఐ గవర్నర శకతిక ాంత దాస్ నతేృతవాంలోని 2021-22 
ఆరిిక సాంవతసర నికత సాంబాంధ ాంచిన నాలగవ ద్వవమాసకి ప లసీ 
సమావశేాంలో రిజ్ర్వవ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా (ఆర బిఐ) ద్రవయ 
విధాన కమిటీ (ఎాంపసిి) రపెో  రేటును యథాతథాంగ  
ఉాంచిాంద . ద్రవయ విధాన కమిట ీ రెపో  రేటును 4 శ తాంగ  
మార్చలేద్ు. రవిరస రెపో  రేటు 3.35 శ తాంగ  
కొనస గుత ాంద . సమావేశాం అకటో బర (6 నుాండి 8 వర్కు) 
మధ్య జ్రిగిాంద . మిగిలినవి డిస ాంబర (6 నుాండ ి8) మరయిు 
ఫిబరవరి (7 నుాండి 9, 2022) లో జ్ర్వగుతాయి. 
 

మారిానల్ సజర ండ ంగ్ ఫ స్థలిట్ీ (MSF) రేట్ు మరియు బ్యంక్ 
రేట్ుల  మార్వ్ు: 
• ప లస ీరెపో  రేటు: 4.00% 
• రివరస రెపో  రేటు: 3.35% 
• మారిినల్ స ో ాండిాంగ్ ఫ సిలిటీ రటేు: 4.25% 
• బ్యాంక్ రటేు: 4.25% 
• CRR: 4% 
• SLR: 18.00% 

 

RBI ద్రవ్య విధాన ముఖ్ాయంశజలు & కరలక నిర్ణయాలు: 
• FY22 GDP వృద ి  అాంచనా 9.5%వద్ద ఉాంచనుననద . 
• ప్రసుి త ఆరిిక సాంవతసర నికత CPI ద్రవయయలబణాం 5.3% గ  

అాంచనా వేయబడిాంద . 

• G-SAP కతాంద్ బ్ాండ్ కొనుగోళ్లు  నిలిచిపోయాయి. 
• అవసర్మ నైాంత వర్కు బహిర్ాంగ మారెెట్ క ర్యకలాప లు 

కొనస గిాంచడానికత. 
• బ్యాంకేతర్ ర్వణదాతల కటసాం అాంతర్గత అాంబుడ్స మన్ 

ప్రణాళిక. 
• చినన వ యప ర ల కటసాం ర్ూ. 10,000 కటటు  విలువ వన 3 

సాంవతసర ల ఆన్-ట్యప్ ప్రతయయక LTRO డిస ాంబర 31 
వర్కు పొ డిగిాంచబడిాంద . 

• ఆఫ్ ల వన్ విధానాంలో రిట వల్ డజిిటల్ చ్లిుాంప్ుల కటసాం 
ఫరరమ వరె ప్రణాళిక చయయబడిాంద . 

• తక్షణ చ్లిుాంప్ు సరవ (IMPS) ర్ూ .2 లక్షల నుాండి ర్ూ. 5 
లక్షల వర్కు ప రగిిాంద  

• వేరియబుల్ రవిరస రెపో  రటేు (VRRR) లో బ్యాంకులు 
డబుబను నిలవ ఉాంచవలసిన అవసర్ాం లేద్ు. 

 

ద్రవ్య విధాన కమిట్ ీకూర్డు క ీంద ివిధంగజ ఉంది: 
• రిజ్రవ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా గవర్నర - చ్వర ప్ర్సన్, ఎక్స 

అఫిషియో: శీ్ర శకతిక ాంత దాస్. 
• రిజ్రవ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా డపి్యయటీ గవర్నర, 

మానిటరీ ప లసీ ఇన్ ఛారి– సభ్ుయడు, ఎక్స అఫషిియో: 
డాకోర మ ైఖలే్ దయబబరత ప తర. 
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• రిజ్రవ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియాకు చ్ాంద న ఒక అధ క రనిి 
స ాంటరల్ బో ర్ నామినటే్ చయసుి ాంద  - సభ్ుయడు, ఎక్స 
అఫిషియో: డాకరో మృద్ుల్ కె. స గర. 

• ముాంబ వకత చ్ాంద న ఇాంద ర గ ాంధ ీ ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ 
డ్వలప్ మ ాంటల్ రీస రచ లో పొ ర ఫ సర: పొ ర ఫ సర అషమిా 
గోయల్. 

• అహ్మదాబ్ద లోని ఇాండయిన్ ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ 
మేనేజ మ ాంట్ లో ఫ వనాన్స పొ ర ఫ సర: పొ ర ఫ సర జ్యాంత్ ఆర 
వర్మ. 

• వయవస య ఆరిికవేతి మరియు నయయఢిల్లులోని నషేనల్ 
కౌనిసల్ ఆఫ్ అప లుడ్ ఎకనామిక్ రసీ రచ లో సనీియర 
సలహాదార్వ: డాకరో శశ ాంక భిడయ. 

 

ద్రవ్య విధానం యొకక కొనిి ముఖ్యమ నై సజధనాలు: 
ఆర బిఐ యొకె ద్రవయ విధానాంలో ద్రవయ విధానానిన అమలు 
చయయడానికత ఉప్యోగిాంచయ అనకే ప్రతయక్ష మరియు ప్రోక్ష 
స ధ్నాలు ఉనానయి. ద్రవయ విధానాం యొకె కొనిన 
ముఖయమ నై స ధ్నాలు కతీాంద  విధ్ాంగ  ఉనానయి: 
• రెపో  రేట్ు: లికతవడటిీ అడిసో్ మ ాంట్ ఫ సిలిట ీ (LAF) కతాంద్ 

ప్రభ్ుతవాం మరయిు ఇతర్ ఆమోద త స కయయరటిీల కుద్ువ 
ప టోడాం దావర  బ్యాంకులు భ్ర్తీయ రజి్రవ బ్యాంక్ నుాండి 
ఏకక లాంలో ద్రవ యనిన అప్ుుగ  తీసుకున ే (సిిర్) వడడ్  
రేటు. 

• రివ్ర్ రెపో  రేట్ు: ఇద  (ఫకి్స డ్) వడడ్  రేటు, ఇద  రిజ్రవ 
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా LAF కతాంద్ అర్హతగల ప్రభ్ుతవ 

స కయయరిటలీను కుద్ువ ప టటో, బ్యాంకుల నుాండి 
ఏకక లాంలో ద్రవ యనిన గీహిాంచవచుచ. 

• లిక ిడ ట్ీ అడా్స్ర మ ంట్ ఫ స్థలిట్ీ (LAF): LAF కతాంద్ ఏక 
క లాంలో అలాగ ే టరమ ర్ూప్ాంలో రపెో  వలేాం ఉాంటుాంద . 
రెపో  అనే ప్ద్ాం ఇాంటర-బ్యాంక్ టరమ మనీ మారెెట్ 
అభివృద ికత సహాయప్డుత ాంద . ర్వణాలు మరియు 
డిప జిటు  ధ్ర్ల కటసాం ఈ మారెె ట్ బ ాంచ మారె లను స ట్ 
చయసుి ాంద . ఇద  ద్రవయ విధాన ప్రస ర నిన 
మ ర్వగుప్ర్చడాంలో సహాయప్డుత ాంద . అభివృద ి  
చ్ాంద్ుత నన మారెె ట్ ప్రసిిిత ల ప్రక ర్ాం, రిజ్రవ బ్యాంక్ 
ఆఫ్ ఇాండియా వేరియబుల్ వడడ్  రటేు రివరస రపెో  వలేాం 
కయడా నిర్వహిసుి ాంద . 

• మారిానల్ సజర ండ ంగ్ ఫ స్థలిట్ీ (MSF): రిజ్రవ బ్యాంక్ ఆఫ్ 
ఇాండియా నుాండి ష డయయల్ చయయబడిన వ ణిజ్య 
బ్యాంకులు ఏకక లాంలో అద్నప్ు మొతాి నిన ర్వణాం 
తీసుకటవడానికత అనుమతిాంచయ ఒక నిబాంధ్న. బ్యాంక్ వ రి 
SLR పో రో ఫో లియోలో ఒక ప్రిమితి వర్కు వడడ్  రేటు 
ఇవవడాం దావర  దీనిన చయయవచుచ. బ్యాంకులు 
ఎద్ుర్ెాంటునన ఊహిాంచని ద్రవయ ఒతిిడులను 
ఎద్ురోెవడానికత ఇద  సహాయప్డుత ాంద . 

 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• RBI 25 వ గవర్నర: శకతిక ాంత్ దాస్ 
• ప్రధాన క ర యలయాం: ముాంబ వ 
స ి పిాంచబడిాంద : 1 ఏపిరల్ 1935, కటల్ కత 

 

అంతరజా తీయ వజర్తలు 
 

 
 

జపజన్ తద్ుపరి పరధానిగజ ఫుమియో క షథడా 
జ్ప న్ మాజీ విదయశ ాంగ మాంతిర, ఫుమియో కతషడిా అధ క ర్ 
ప రీో నాయకతవ ఎనినకలోు  విజ్యాం స ధ ాంచార్వ, వ సివాంగ  
అతను దయశ తద్ుప్రి ప్రధాని అవుతార్ని హామీ ఇచాచర్వ. 
గతాంలో ర్క్షణ మరియు విదయశ ాంగ మాంతిరగ  ప్నిచయసిన 
ప్రముఖ టకీ ల మాంతిర ట్రో కటనోను ఓడిాంచి కతషిడా 257 ఓటుు  
స ధ ాంచాడు. 
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64 ఏళ్ు  వయసుసలో ఉనన ప రీ ోనాయకుడు ప్రధాన మాంతిర 
యోషిహిడయ సుగ  స ి నాంలో ఉనానర్వ, గత స ప ోాంబర లో 
అధ క ర్ాం చయప్టటోన తర వత ఒక సాంవతసర్ాం మాతరమే 
ప్నిచయసిన తర వత ఆయన ప్ద్వి నుాంచి వ వదొలుగుత నానర్వ. 
కతషిడా గతాంలో LDP ప లసీ చీఫ్ గ  ప్నిచయశ ర్వ మరయిు 
2012-17 మధ్య విదయశ ాంగ మాంతిరగ  ఉనానర్వ, ఈ 
సమయాంలో అతను ర్ష్ య మరియు ద్క్షణి కొరయిాతో 
ఒప్ుాందాలను చరిచాంచాడు, వీరతిో జ్ప న్ సాంబాంధాలు 
తర్చుగ  విబ దాలతో కయడుకొని ఉనానయి. 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• జ్ప న్ ర జ్ధాని: టోకటయ. 
• జ్ప న్ కరనెీస: జ్ప్నీస్ యిెన్. 
 

ద్ుబ్య్ ఎక్్ పో  2020 లల భ్ర్తీయ ప విలియన్ 
పజర ర్ంభంచబడ ంద ి

 
 

వర్ల్్ ఎక్స పో  2020 యున వట డ్ అర్బ్ ఎమిరటే్స లోని 
ద్ుబ్య లో 1 అకటో బర 2021 నుాండ ి31 మారిచ 2022 వర్కు 
నిర్వహిాంచబడిాంద . ద్ుబ్య ఎక్స పో  2020 యొకె ప్రధాన 
నేప్ధ్యాం "Connecting Minds, Creating the Future". 
ఎక్స పో  వ సివ నికత 20 అకటో బర 2020 నుాండ ి 10 ఏపిరల్ 
2021 వర్కు జ్ర్గ లిస ఉాంద , క నీ COVID-19 మహ్మామరి 
క ర్ణాంగ  వ యిదా ప్డిాంద . 

MENA & SA (మిడిల్ ఈసో్ మరియు నారి ఆఫిరక  & 
ద్క్షిణాసయిా) ప ర ాంతాంలో ఎక్స పో  2020 మొద్టటస రి 
జ్ర్వగుత ాంద . ఈ రోజు మనాం జీవిసుి నన ప్రప్ాంచానిన 
తీరిచద ద దన గ్ప్ు ఆవిషెర్ణలను ప్రద్రిశాంచడానికత వర్ల్్ 
ఎక్స పో స్ ఒక వదే కను అాంద సుి ాంద . ఈ గ ీ ాండ్ ఈవ ాంట్ లో 191 
కాంటీర ప విలియన్ లు ఉాంట్యి. 
 

వ్ర్ల్ు  ఎక్్ పో  2020 లల భ్ర్తీయ ప విలియన్: 
• ప్రధాన మాంతిర శీ్ర నరేాంద్ర మోదీ అకటో బర 01, 2021 న 

వీడియో క నఫరనె్స దావర  ద్ుబ్య ఎక్స పో  2020 లో 
ఇాండియా ప విలియన్ ప ర ర్ాంభోతసవాంలో ప లగగ నానర్వ. 

• భ్ర్తదయశాంలో ప టుో బడులు ప టోడానికత మరియు 
భ్ర్తదయశ వృద ిలో భ్గస వములు క వ లని ప్రప్ాంచ 
ప టుో బడదిార్వలను ఆయన ఆహావనిాంచార్వ. 

• ఎక్స పో లో ఇాండియా ప విలియన్ నేప్ధ్యాం "Openness, 
Opportunity and Growth". 

• ఇద  5 టటరలియన్ డాలర్ు ఆరిిక వయవసిగ  ప్ుాంజుకునన 
భ్ర్త మారచ, COVID-19 కత వయతిరేకాంగ  
అస ధార్ణమ నై పో ర టాం మరయిు ప్రప్ాంచానికత భ్రీ 
అవక శ లను అాంద సుి నన ప్రప్ాంచ వ యప ర్ కేాంద్రాంగ  
దయశాం ఆవిర్భవిాంచడానిన సయచిసుి ాంద . 

 

ఇథియోపథయా పరధాని అబి అహ్మద్ రెండోసజరి పరమాణ 
స్వికజర్ం చేశజర్డ 
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ఇథ యోపయిా ప్రధాన మాంతిర అబి అహ్మద రెాండవ ఐదయళ్ు  
క లానికత ప్రమాణ సీవక ర్ాం చయశ ర్వ. సుపీరాంకటర్వో  చీఫ్ జ్సిోస్ 
మీజ్ఞ అష నాఫ ీ ఆయనతో ప్రమాణాం చయయిాంచార్వ. అబి 
యొకె పో ర స ురిటీ ప రీో జూన్ ప ర్ుమ ాంటరీ ఎనినకలోు  విజ్తేగ  
ప్రకటటాంచబడా్ ర్వ, వీటటని విప్క్ష ప రీలోు విమరశిాంచాయి, 
అయితయ గత ఎనినకల కాంటే మ ర్వగెనైవిగ  బ్హ్య ప్రిశ్రలకులు 
అభివరిణాంచార్వ. అతను 2018 నుాండి ఇథ యోపియా ప్రధాన 
మాంతిరగ  ప్నిచయసుి నానడు. 
మిసోర అబి పొ ర్వగున ఉనన ఎరిటటరయాతో సాంబాంధాలను 
ప్ునర్వది్రిాంచడానికత మరియు విసిృతమ ైన ర జ్కీయ 
సాంసెర్ణలను అనుసరిాంచినాంద్ుకు 2019 నోబ ల్ శ ాంతి 
బహ్ుమతిని గెలుచుకునానర్వ. అతను టటగే ీప ర ాంతాం మరయిు 
జ్ఞతి హిాంస దావర  వ యపిి  చ్ాంద్ుత నన యుది్ాంతో 
వయవహ్రిసుి నానడు. 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ఇథ యోపయిా ర జ్ధాని: అడిస్ అబ్బ్ 
• కరెనీస: ఇథ యోపియన్ బిర.ీ 
 

ర్ష్టజయ-చ ైనా జపజన్ స్ముద్రంలల "జాయింట్ స్వ 2021" నావికజ 
డ రల్ నిర్ిహిసోత ంద ి

 
ర్ష్ య మరయిు చ్వనా సాంయుకి నావిక  వినాయస లు “జ్ఞయిాంట్ 
సీ 2021” ర్ష్ య పటీర ద  గేటీ్ గల్ఫ, జ్ప న్ సముద్రాంలో, 
అకటో బర 14, 2021 న ప ర ర్ాంభ్మ ైాంద . ఈ వ యయామాలు 
అకటో బర 17, 2021 న ముగుస ి యి. యుది్ ఆట 

సమయాంలో, శత ర  ఉప్రతిల నౌకలను అనుకరిాంచడానికత 
మరియు వ యు-ర్క్షణ కసర్త ి లను నిర్వహిాంచడానికత 
ర్ూపొ ాంద ాంచిన లక్షయయల వద్ద  సాంయుకిాంగ  క లుులు 
జ్ర్వప్ుతార్వ. 
2012 నుాండి రెాండు సరీవసుల మధ్య జ్ర్వగుత నన ద్వవప క్షిక 
నౌక  వినాయస ల శరణీి 'జ్ఞయిాంట్ సీ' 2021 లో భ్గాంగ  ఈ డిరల్ 
నిర్వహిసుి నానర్వ. ఈ వ యయామాం 14-17 అకటో బర నుాండి 
జ్ర్వగుతోాంద్ని ర్ష్ య సరోట్ నయయస్ ఏజ్నెీస ట్స్ నివదే ాంచిాంద . 
. PLAN ట వప్ 052D డిస ో ాయర కునిమాంగ్ తో వ యయామాంలో 
ప లగగ ాంటుాంద . 
 

అంతరిక్షంలల మొద్ట్ి స్థనిమా చితీరకర్ణ తరజిత ర్ష్యన్ 
బ ంద్ం తిరిగి భూమిప ైక  వ్చిచంద ి
అాంతరిక్షాంలో చితీరకరిాంచిన మొద్టట సనిిమా కటసాం 
సనినవేశ లను చితీరకరిాంచిన తర్వవ త ఒక ర్షయన్ చితర 
బృాంద్ాం తిరిగి భ్ూమిప వకత వచిచాంద . కతుమ షిప ాంకట మరయిు 
నటుడు యులియా ప రసెిల్్ ఇాంటరేనషనల్ సరుస్ సరోషన్ 
నుాండ ిబయలుదయరి కజ్కతస ి న్ లో 

 
అడుగుప ట్ో ర్వ - టచ డౌన్ ద్ృశ యలను చితీరకరిాంచయ సబిబాంద ని 
కలుసుకునానర్వ. ఈ చితరాం ట్మ కయీ జ తో దాని సవాంత 
ర్కమ నై అాంతరిక్ష రేసులో ఉాంద . అతను నాస  మరయిు 
ఎలోన్ మస్ె యొకె సరుస్ ఎక్స ప లగగ నన హాల్లవుడ్ ఫలి్మ-
ఇన్-సరుస్ ప ర జ్ెకుో లో భ్గాంగ  ఉనానడు. 
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ఈ న ల ప ర ర్ాంభ్ాంలో కజ్కస ి న్ లోని ర్ష్ య ల్లజుకు తీసుకునన 
బ వకనయర క సో మడరరమ నుాండ ి చితర నిర మతలు 
ద్యసుకుపో యార్వ, "ద  ఛాల ాంజ" కటసాం సనినవేశ లను 
చితీరకరిాంచడానికత ప్రముఖ వయయమగ మి ఆాంటోన్ ష్ ెప ురోవ్ తో 
కలిసి ISS కు ప్రయాణిాంచార్వ. 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• అాంతర ి తీయ అాంతరిక్ష కేాంద్రాం ప్రయోగ తయదీ: 20 నవాంబర 

1998 
 

ఐకయరజజయస్మితి మానవ్ హ్కుకల మండ్లిక  భ్ర్తదేశం తిరిగి 
ఎనిికె ంది 
భ్ర్తదయశాం ఐకయర జ్యసమితి మానవ హ్కుెల మాండలికత 
(UNHRC) అకటో బర 14, 2021 న అతయధ క మ జ్ఞరటిీతో తిరిగ ి
ఎనినకెైాంద . భ్ర్తదయశాం యొకె కొతి మూడయళ్ు  ప్ద్వీక లాం 

 
జ్నవరి 2022 నుాండి డసి ాంబర 2024 వర్కు అమలులో 
ఉాంటుాంద . ఎనినకలోు  పో ల వన 193 ఓటులో భ్ర్తదయశ నికత 184 
ఓటుు  వచాచయి. 
మొతిాం 18 స ి నాలకు ఎనినకలు జ్రిగ యి మరయిు 47 UN 
సభ్ుయల మాండలికత ఎనినక క వడానికత దయశ లకు కనీసాం 97 
ఓటుు  అవసర్ాం. UNHRC ప్రధాన క ర యలయాం 
సివటిర ు ాండ్ లోని జ్ెనీవ లో ఉాంద . 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ఐకయర జ్యసమితి మానవ హ్కుెల మాండలి అధ్యక్షుడు: 

నజ్ఞత్ షమీమ; 

• ఐకయర జ్యసమితి మానవ హ్కుెల మాండలి ప్రధాన 
క ర యలయాం: జ్ెనీవ , సివటిర ు ాండ్; 

• ఐకయర జ్యసమితి మానవ హ్కుెల మాండలి 
స ి పిాంచబడిాంద : 15 మారిచ 2006. 

 

శీ్రలంక 500 మిలియన్ డాలర్లను భ్ర్తదేశం నుండ  ర్డణంగజ 
కోర్డత ంద ి
టయరిజ్ాం మరయిు రెమిట న్స ల నుాండి మహ్మామర ి దయశ 
ఆదాయానిన తాకతన తర్వవ త, దీవప్ దయశాంలో తీవరమ నై విదయశ్ర 
మార్క సాంక్షోభ్నిన ఎద్ుర్ెాంటుననాంద్ున, ముడ ిచముర్వ 
కొనుగోళ్ు  కటసాం చ్లిుాంచడానికత శీ్రలాంక ప్రభ్ుతవాం భ్ర్తదయశాం 
నుాండ ి500 మిలియన్ డాలర్ు కెడీిట్ ల వన్ ను కటరిాంద . USD 

 
500 మిలియన్ కెడీిట్ ల వన్ భ్ర్తదయశాం-శీ్రలాంక ఆరిిక 
భ్గస వమయ అమరికలో భ్గాం. ప టోర ల్ మరియు డడజిల్ 
అవసర ల కొనుగోలు కటసాం ఈ సద్ుప యాం 
ఉప్యోగిాంచబడుత ాంద . 
దయశ జిడిప ి 2020 లో రకి ర్వ్  స ి యిలో 3.6 శ తాం 
సాంకటచిాంచిాంద  మరయిు దాని విదయశ్ర మార్క నిలవలు జుల వ 
వర్కు ఒక సాంవతసర్ాంలో సగ నికత ప వగ  తగిగ  2.8 బిలియన్ 
డాలర్ుకు చయర్వకునానయి. ఇద  గత ఏడాద  క లాంలో డాలర తో 
పో లిసరి  శీ్రలాంక ర్ూప యి విలువ 9 శ తాం క్షడణతకు 
దారితీసిాంద , ద గుమత లు మరిాంత ఖరదీ్వనవిగ  మార యి. 
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• శీ్రలాంక ర జ్ధానులు: శీ్ర జ్యవరి్నేప్ుర్ కొటేో ; కరెనీస: 

శీ్రలాంక ర్ూప యి. 
• శీ్రలాంక ప్రధాన మాంతిర: మహిాంద్ ర జ్ప్కస; శీ్రలాంక 

అధ్యక్షుడు: గోటబయ ర జ్ప్కేస. 
 

బ హ్స్ుతి ట్రర జన్ గీహ్శకలాలను అధయయనం చేయడానిక  
నాసజ లూస్వ మిష్న్ ను పజర ర్ంభంచింద ి
యుఎస్ అాంతరిక్ష సాంసి నాస  బృహ్సుతి టోర జ్న్ 
గీహ్శకలాలను అధ్యయనాం చయయడానికత 'లయస ీమిషన్' అనే 
మొటోమొద్టట మిషన్ ను ప ర ర్ాంభిాంచిాంద . లయస ీ యొకె 
మిషన్ జీవితాం 12 సాంవతసర లు, ఈ సమయాంలో సౌర్ 

 
వయవసి ప్రిణామాం గురిాంచి అధ్యయనాం చయయడానికత అాంతరిక్ష 
నౌక మొతిాం ఎనిమిద  ప్ుర తన గీహ్శకలాల దావర  
ఎగుర్వత ాంద . వీటటలో ఒక ప్రధాన బ లో్ గీహ్శకలాం మరయిు 
ఏడు బృహ్సుతి టోర జ్న్ గీహ్శకలాలు ఉాంట్యి. 
లూస్వ మిష్న్ గురించి: 
• లయసీ మిషన్ అనకే విభినన గీహ్శకలాలను 

అనేవషిాంచడానికత చరితరలో నాస  యొకె మొద్టట సిాంగలి్ 
సరుస్ క ీ ఫో్ట మిషన్ ను గుర్వి  చయసుి ాంద . 

• అకటో బర 16, 2021 న ఫ్ోు రడిాలోని కపే్ కెనవ ర్ల్ సరుస్ 
ఫో రస సరోషన్ లోని సరుస్ లాాంచ క ాంప ుక్స 41 నుాండి 
యున వట డ్ లాాంచ అలయన్స (ULA) అట్ు స్ V ర కెట్ ప వ 
లయసీ పో ర బ్ ప్రయోగిాంచబడిాంద . 

• బృహ్సుతి టోర జ్న్ గీహ్శకలాలు రెాండు ప ద్ద  అాంతరిక్ష 
శిలల సమూహాలు, ఇవి సౌర్ వయవసి యొకె బ్హ్య 
గీహాలను ఏర్ురిచిన ఆద మ ప్దార ి ల అవశరష్ లుగ  
శ సిరవతిేలు భ్విసుి నానర్వ. 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• NASA నిర వహ్కుడు: బిల్ న లసన్. 
• నాస  ప్రధాన క ర యలయాం: వ షిాంగనో్ డిస,ి యున వట డ్ 

సరోట్స. 
• నాస  స ి పిాంచబడిాంద : 1 అకటో బర 1958. 
 

అంతరజా తీయ సౌర్ కూట్మి యొకక 4 వ్ సజధార్ణ స్మావేశం 
పజర ర్ంభమ ైంద ి

 
అాంతర ి తీయ సౌర్ కయటమి (ISA) నాలగవ స ధార్ణ అస ాంబ్లు  
అకటో బర 18 మరియు 21, 2021 మధ్య వ సివాంగ  
నిర్వహిాంచబడిాంద . కేాంద్ర నయతన, ప్ునర్వతాుద్క ఇాంధ్న 
శ ఖ మాంతిరగ  ఉనన ఐఎస్ఏ అస ాంబ్లు  అధ్యక్షుడు ఆర క ేసిాంగ్ 
ఈ అస ాంబ్లు కత అధ్యక్షత వహిాంచనునానర్వ. 
 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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ISA యొకక నాలగవ్ సజధార్ణ స్మావేశంలల చరిచంచబడే కరలక 
కజర్యకీమాలు: 
• OSOWOG (వన్ సన్ వన్ వర్ల్్ వన్ గిడీ్) చ్ర్వ 

యొకె క ర యచర్ణ, 2030 కటసాం $ 1 టటరలియన్ సో లార 
ఇన వసో్ మ ాంట్ రోడ్ మాయప్. 

• బ ు ాండ్డ్ ఫ వనానిియల్ రిస్ె మిటటగేషన్ ఫ సిలిటీకత ఆమోద్ాం. 
• ర బో యిే ఐదయళ్ు  కటసాం ISA యొకె వయయహాతమక ప్రణాళిక. 
• దయశ భ్గస వమయ ముస యిదా. 
• ప వరవేట్ ర్ాంగ నిశిచతారి్ాం కటసాం వయయహ్ాం. 
• ISA సభ్యతవాం అాంతట్ సౌర్ శకతి ప ర జ్కెుో లకు సర్సమ నై 

ఫ వనాన్స ను సులభ్తర్ాం చయయడానికత వ వబిలిట ీ గ యప్ 
ఫ వనానిసాంగ్ ప్థకాం. 

• LDC లు మరియు SIDS లకు స ాంకతేిక మరయిు ఆరిిక 
సహాయానిన ప ాంచడానికత గోు బల్ ఎనరీి అలయన్స 
(GEA) తో భ్గస వమాయనిన చరిచాంచడాం. 

 

భ్ర్తదశేం, ఇజార యెిల్, యుఎఇ, యుఎస్ చతురిిధ ఆరిిక 
వేదికను పజర ర్ంభంచాలని నిర్ణయించింద ి

 
భ్ర్తదయశాం, ఇజ్ఞర యిలె్, యున వట డ్ అర్బ్ ఎమిరేట్స మరయిు 
యున వట డ్ సరోట్స కొతి చత రివధ్ ఆరిిక వేద కను 
ప ర ర్ాంభిాంచాలని నిర్ణయిాంచాయి. గత సాంవతసర్ాం అబరహ్ాం 
ఒప్ుాందాల తర వత యుఎస్, ఇజ్ఞర యిలె్ మరియు యుఎఇల 
మధ్య కొనస గుత నన సహ్క ర్ాంప వ చత రివధ్ చర్చ 
నిరిమాంచబడిాంద . ఈ QUAD సమూహ్ాం ఆరిిక సహ్క ర్ాం కటసాం 
అాంతర ి తీయ ఫో ర్మ ను ఏర ుటు చయయాలని నిర్ణయిాంచిాంద  

మరియు మధ్యప ర చయాం మరయిు ఆసయిాలో ఆరిిక మరయిు 
ర జ్కయీ సహ్క ర నిన విసిరిాంచయ ఉమమడి మౌలిక 
సద్ుప యాల ప ర జ్ెకుో ల అవక శ లప వ చరిచాంచిాంద . 
భ్ర్తదయశాం, యున వట డ్ సరోట్స, ఇజ్ఞర యిెల్ మరియు యుఎఇ 
భ్విషయత్ ఆరిిక సహ్క ర్ాం కటసాం ఒక ఫో ర్మ ను 
ర్ూపొ ాంద ాంచాలని మరియు ర్వ ణా, ట క నలజీ, సముద్ర 
భ్ద్రత, ఆరిిక శ సిరాం, వ ణజి్యాం మరియు అద్నప్ు ఉమమడి 
ప ర జ్ెకుో ల కటసాం ఉమమడ ి మౌలిక సద్ుప యాల ప ర జ్కెుో ల 
అవక శ లను అనేవషిాంచడానికత నిర్ణయిాంచాయి. 
 

నేరజలు విపరీత సజి యిలల ప రిగిన కజర్ణంగజ ఈకెిడార 
అతయవ్స్ర్ పరిస్థితిని పరకట్ించింద ి
హిాంస తమక మాద్కద్రవ యల నేర లు ప ర్వగుత ననాంద్ున, 
ఈకెవడార అధ్యక్షుడు గిల ు రోమ లాసో స ద్క్షిణ అమ రకి  దయశాంలో 
60 రోజుల అతయవసర్ ప్రసిిితిని ప్రకటటాంచార్వ. హ్తయలు, గృహ్ 

 
దొాంగతనాలు, వ హ్నాలు మరియు వసుి వుల దొాంగతనాలు 
మరియు మగిగాంగ్ లు ప ర్గడాం వ నుక ప్రధాన పో ర తాసహ్కులు 
డరగ్స ర్వ ణా మరయిు వినియోగ నిన ప రసిడ్ాంట్ లాసో స 
సయచిాంచార్వ. 
అతయవసర్ చర్యల కతాంద్, స యుధ్ ద్ళాలు మరయిు 
పో ల్లసులు కలిస ి"ఆయుధ్ తనిఖీలు, తనిఖీలు, 24 గాంటల 
ప టోర లిాంగ్ మరియు మాద్కద్రవ యల శోధ్నలు, ఇతర్ చర్యలతో 
ప టుగ  ప్ని చయస ి ర్వ. ఈకెవడార పొ ర్వగున ఉనన ప ర్ూ 
మరియు కొలాంబియా నుాండి అకీమాంగ  ర్వ ణా చయయబడిన 
కొకెనై్ కటసాం ర్వ ణా చయయబడిన దయశాం మరయిు నేర్ల 
స ి యిలో ఎకుెవ భ్గాం మాద్కద్రవ యలకు సాంబాంధ ాంచినవిగ  
భ్విాంచార్వ. 
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ఈకెవడార ర జ్ధాని: కతవటో. 
• ఈకెవడార కరెనీస: యున వట డ్ సరోట్స డాలర. 
 

బ్ర్బడోస్ UK యొకక కరిన్ ఎలిజబెత ను తొలగించి తన 
మొద్ట్ి అధయక్షుడ ని ఎనుికుంద ి

 
ర ణ ి ఎలిజ్బ త్ ను దయశ ధ నేతగ  తొలగిాంచి, రపి్బిు క్ గ  
మార్డానికత సిది్మవుత ననాంద్ున బ్ర్బడరస్ తన మొద్టట 
అధ్యక్షుడిని ఎనునకుాంద . డయమ స ాండరా  మేసన్, 72, నవాంబర 
30 న ప్రమాణ సీవక ర్ాం చయయబో త నానర్వ, ఇద  బిరటన్ నుాండి 
దయశ నికత స వతాంతరయాం వచిచన 55 వ వ రిికటతసవ నిన 
సయచిసుి ాంద . బ్ర్బడరస్ కటర్వో  ఆఫ్ అపుీల్స లో ప్నిచయసిన 
మొద్టట మహళి్, డామ స ాండరా  2018 నుాండి గవర్నర 
జ్నర్ల్ గ  ఉనానర్వ. హ్ౌస్ ఆఫ్ అస ాంబ్లు  మరయిు స నేట్ 
ఉమమడి స షన్ తర వత చారితరా తమక ఎనినకలు వచాచయి. 
ఓటు అనదే  దయశ నికత "ప్రధాన క్షణాం" గ  వరిణాంచబడిాంద . 
బ్ర్బడోస్ గురించి: 
• దాదాప్ు 285,000 జ్నాభ్తో, బ్ర్బడరస్ కరేబియన్ 

దీవులలో అతయధ క జ్నాభ్ మరియు సాంప్ననమ నైద . 
ఒకప్ుుడు చకెె ర్ ఎగుమత లప వ ఎకుెవగ  
ఆధార్ప్డినప్ుుడు, దాని ఆరిిక వయవసి ప్ర యటక 
మరియు ఆరిికాంగ  వ వవిధ్యభ్రతిాంగ  మారిాంద . 

• కరేబియన్ లో రిప్బిు క్ గ  మారిన మొద్టట బిరటటష్ క లనీ 
బ్ర్బడరస్ క ద్ు. బిరటన్ నుాంచి స వతాంతరయాం పొ ాంద న 
నాలుగు సాంవతసర ల కతాంద్టే 1970 లో గయానా ఆ 
అడుగు వేసిాంద . టటరనిడాడ్ మరియు టొబ్గో 1976 లో 
మరియు డొమినిక  1978 లో అనుసరిాంచాయి. 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• బ్ర్బడరస్ ప్రధాన మాంతిర: మియా మోటీు ; 
• బ్ర్బడరస్ ర జ్ధాని: బిరడి్ టౌన్; 
• బ్ర్బడరస్ కరెనీస: బ్ర్బడరస్ డాలర; 
• బ్ర్బడరస్ ఖాండాం: ఉతిర్ అమ రకి . 
 

ఆరిికవేతత  గీత గోపవనాథ్ జనవ్రి 2022 లల IMF నుండ  
నిష్్రమించనునాిర్డ 
అాంతర ి తీయ ద్రవయ నిధ  యొకె చీఫ్ ఎకనామిసో్ మరయిు 
ప్రిశోధ్న విభ్గాం డ్వరెకరో గీతా గోపీనాథ్ జ్నవర ి2022 లో 
సాంసిను విడచిిప టోనునానర్వ. ఆమ  హార్వర్ విశవవిదాయలయాం 

 
యొకె ఆరిిక విభ్గ నికత తిరిగి వసుి ాంద . ఆమ  సాంసిలో తన 
ప్ద్వీక లాంలో ప్బిు క్ సరవీస్ ల్లవ్ లో ఉాంద , మరియు స లవు 
జ్నవరి 2022 లో ముగుసుి ాంద . గోపీనాథ్, ఆమ  
ప్ద్వీక లాంలో, కటవిడ్-19కు వయతిరకేాంగ  ప్రప్ాంచానికత టీక లు 
వేయడానికత ప్రప్ాంచవ యపి్ాంగ  ఆమోద ాంచిన లక్షయయలను 
నిరేదశిాంచిన "మహ్మామర ి పరప్ర"కు సహ్-ర్చయితగ  
ఉనానర్ని ఐఎాంఎఫ్ త్లిపిాంద . 
హార్వర్ ఒక అస ధార్ణమ ైన కేసుగ  గోపనీాథ్ స లవును ఒక 
సాంవతసర్ాం పొ డగిిాంచిాంద , ఇద  ఆమ ను IMF లో ప్రధాన 
ఆరిికవేతిగ  మూడు సాంవతసర లు సరవలాంద ాంచడానికత 
అనుమతిాంచిాంద . IMF మేనజేిాంగ్ డ్వరెకరో కతీసోల్లనా జ్ఞరిివ  
ఫాండ్ కు గోపనీాథ్ అాంద ాంచిన సహ్క ర్ాం "నిజ్ాంగ  గ్ప్ుద " 
అని అనానర్వ. 
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• IMF ప్రధాన క ర యలయాం: వ షిాంగనో్, D.C. U.S; 
• IMF మనేేజిాంగ్ డ్వరకెోర మరియు ఛ్వర్మన్: కతసోీల్లనా 

జ్ఞరిివ . 
 

ట్రీక FATF గేీ జాబితాలల పజక సజి న్  స్ర్స్న చరేింద ి

 
గోు బల్ ట ర్ీర ఫ వనానిసాంగ్ వ చ డాగ్ ఫ వనానిియల్ యాక్షన్ ట్స్ె 
ఫో రస (FATF) ప కతస ి న్ ను 'గే ీలిసో్' దయశ లలో ఉాంచిాంద . ఒక 
బ్లరఫిాంగ్ లో, FATF అధ్యక్షుడు మార్ెస్ ప ుయర కయడా మూడు 
కొతి దయశ లు టరీె , జ్ోర ్ న్ మరయిు మాల్లలను కయడా గేీ 
లిసో్ లో చయరచినటుు  చ్ప ుర్వ. ఈ ఏడాద  జూన్ లో, FATF మనీ 
లాాండరిాంగ్ ని తనిఖీ చయయడాంలో విఫలమ నైాంద్ుకు 
ప కతస ి న్ ను ‘గేీ లిసో్’ లో నిలుప్ుకుాంద , ఇద  ఉగవీ ద్ 
ఫ వనానిసాంగ్ కు దారితీసిాంద . 
• హ్ఫీజ సయిాద మరియు మసయద అజ్ఞర తో సహా 

ఐకయర జ్యసమితి నియమిాంచిన ట ర్ీర ట ర్ీరసిుో లను 
విచారిాంచి, విచారిాంచాలని FATF ఇస ు మాబ్ద ను 
కటరిాంద . ప కతస ి న్ తన వయయహాతమకాంగ  ముఖయమ నై 
లోప లను ప్రిషెరిాంచడానికత ప్ని చయయాలని కయడా 
కటరిాంద . 

 

జూన్ 2018లో ప కతస ి న్ ను FATF గేీ లిసో్ లో ఉాంచిాంద . అప్ుటట 
నుాండ,ి FATF ఆదయశ లను ప టటాంచడాంలో విఫలమ ైన 
క ర్ణాంగ  ప కతస ి న్ జ్ఞబితాలో కొనస గుతోాంద . గేీ లిసో్ లో 
ఉాంచడాం వలు , అాంతర ి తీయ ద్రవయ నిధ  (IMF), ప్రప్ాంచ 
బ్యాంకు, ఆసియా అభివృద ి  బ్యాంకు (ADB) మరయిు 
యూరోపయిన్ యూనియన్ నుాండి ఆరిిక సహాయాం పొ ాంద్డాం 
ప కతస ి న్ కు చాలా కషోాంగ  మారిాంద . 
 

భ్ర్త ఎనిికల స్ంఘం గర్డడ్ యాప ను విడ్ుద్ల చేస్థంది 

 
ఎనినకల ప్నిని వేగాంగ , త్లివిగ , ప ర్ద్ర్శకాంగ  మరయిు 
సక లాంలో ప్యరిి చయయడానికత భ్ర్త ఎనినకల సాంఘాం (ECI) 
అనిన పో లిాంగ్ కేాందరా ల డజిిటల్ మాయపిాంగ్ కటసాం గర్వడ 
యాప్ ను ప ర ర్ాంభిాంచిాంద . గర్వడ యాప్ దావర , బూత్ ల వల్ 
ఆఫీసరస (BLO) పో లిాంగ్ కేాందరా ల ఫో టోలు మరయిు లగకషేన్ 
సమాచార నిన, కేాంద్రాంలోని అక్షయాంశాం మరియు రేఖాాంశాం వాంటట 
డయట్తో ప టుగ  వ ర ి నమోద త మొబ వల్ నాంబర్ు నుాండి 
అప్ లోడ్ చయస ి ర్వ. పరప్ర వరె ను తగిగాంచడాంలో కయడా ఈ 
యాప్ సహాయప్డుత ాంద . 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• భ్ర్త ఎనినకల సాంఘాం ఏర్ుడిాంద : 25 జ్నవర ి1950. 
• భ్ర్త ఎనినకల సాంఘాం ప్రధాన క ర యలయాం: నయయఢిల్లు. 
• భ్ర్త ప్రధాన ఎనినకల కమిషనర: సుశ్రల్ చాంద్ర. 
అద్నపు స్మాచార్ం:  
• అలెగజా ండ్ర ష లెల న్ బరగ ఆస్థర ాయా కొతత  ఛాన్లర గజ 

నియమితులయాయర్డ. 
• జర్మనీ పరపంచంలలనే మొద్ట్ి స్ ల్్ డ ైైవింగ్ రె లును 

పజర ర్ంభంచింద ి
• క రిగజ సజత న్ కోస్ం భ్ర్త 200 మిలియన్ డాలర్ల అపుును 

పరకటి్ంచింది. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/10313/ibps-rrb-po-complete-interview-preparation-telugu-live-classes-by-adda247


Monthly Current Affairs in Telugu - October 
 

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

• జోనాస్ గజహ్ర్ సోర ర నారేి కొతత  పరధాని అయాయడ్ు . 
• నీతి ఆయోగ్ జియోస్పుషథయల్ ఎనరీా మాయప ను 

పజర ర్ంభంచడానిక  ఇసోర త  చేతులు కలిపథంద.ి 

• ఉజెబక సజత న్ అధయక్షుడ గజ ష్టజవ్కత మిరిాయోయెివ్ తిరగిి 
ఎనిికయాయర్డ. 

 
జాతీయ వజర్తలు 

 

లలక్ స్భ స్వుకర ‘నిధి 2.0’ పథకజనిి పజర ర్ంభంచార్డ 
 

 
 

2021 ప్రప్ాంచ ప్ర యటక ద నోతసవాం సాంద్ర్భాంగ  ప్ర యటక 
మాంతిరతవ శ ఖ నిర్వహిాంచిన క ర్యకీమాంలో నిధ  2.0 (నషేనల్ 
ఇాంటటగేటీ డ్ డయట్బసే్ ఆఫ్ హాసిుట్లిటీ ఇాండసీో )ా ప్థక నిన 
లోక్ సభ్ సుీకర ఓాం బిర ు  ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. NIDHI 2.0 
డయట్బేస్ లో వసతి యూనిట్ లు మాతరమ ే క కుాండా, టర్ వ ల్ 
ఏజ్ెాంటుు , టయర ఆప్రేటర్వు  మరియు ఇతర్వలను కయడా 
చయర్చడాం దావర  మరిాంత చయరిక ఉాంటుాంద . 
 

NIDHI పథకం గురించి: 
• ప్ర యటక శ ఖ డజిిటల వజ్షేన్ ను సులభ్తర్ాం చయయడానికత 

మరియు ఆతిథయ ప్రశిీమలో భ్గాం క వడానికత అనిన 
వసతి యూనిట్ లను ప ు ట్ ఫ ర్మ లో నమోద్ు 
చయసుకటవడానికత పో ర తసహిాంచడాం దావర  ప్ర యటక శ ఖ 
డిజిటల వజ్షేన్ ను సులభ్తర్ాం చయయడానికత మరియు 
వ యప ర నిన సులభ్తర్ాం చయయడానికత NIDHI ప్థక నిన 
ప ర ర్ాంభిాంచిాంద . 

• ఈ క ర్యకీమాంలో భ్గాంగ , ప్ర యటక మాంతిరతవ శ ఖ 
యున వట డ్ నేషన్స ఎనివర న మాంట్ పో ర గ ీ మ (యుఎన్ ఇపి) 
మరియు ద  రెస ునిసబుల్ టయరజి్ాం సొ స వటీ ఆఫ్ 
ఇాండియా (ఆర టటఎస్ ఓఐ) తో ఒక అవగ హ్న 
ఒప్ుాందానిన కుద్ుర్వచకుాంద . 

 

కేంద్రమంతిర జితేంద్ర స్థంగ్ “అమ త గజీ ండ్ ఛాలెంజ పోర గజీ మ్- 
జన్ కేర” ని పజర ర్ంభంచార్డ 
 

 
 

ఆజ్ఞద  క  అమృత్ మహ్ో తసవాంలో భ్గాంగ , కేాంద్ర మాంతిర 
డాకోర జితయాంద్ర సిాంగ్ (కేాంద్ర సహాయ మాంతిర (సవతాంతర 
బ్ధ్యత) స వన్స & ట క నలజీ) “జన్ కేర” పరర్వతో 
“అమ త గజీ ండ్ ఛాలెంజ పోర గజీ మ్” ని ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. గ ీ ాండ్ 
ఛాల ాంజ 75 స ో రో-అప్ మరియు వయవస ి ప్కులను 
గురిిాంచడాం, భ్ర్తదయశాంలో ఆరోగయ సాంర్క్షణ సవ ళ్ుకు 
వినయతన ఆలోచనలు మరయిు ప్రిష్ ెర లతో ముాంద్ుకు 
ర వడాం, భ్ర్తదయశాంలో హలిె్ కరే డ్లివరనీి బలోపరతాం 
చయయడాం కటసాం తకుెవ వనర్వల ప్రసిిిత లలో ప్ని 
చయయవచుచ. 
 

పథకం గురించి: 
• దయశవ యపి్ాంగ  "డిసెవర - డజి్ెవన్ - సరె ల్" పో ర గ ీ మ గ  

బయోట క నలజీ ఇాండసీో  ా రీస రచ అససి ోన్స కౌనిసల్ 
(BIRAC), NASSCOM మరయిు NASSCOM 
ఫౌాండయషన్ సాంయుకిాంగ  ఈ ఛాల ాంజ ను ప ర ర్ాంభిాంచాయి. 
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• जन కేర" అమృత్ ఛాల ాంజ ట లిమ డిసని్ లో 
ఆవిషెర్ణలు, డజిిటల్ హలిె్, మరియు ఇతర్ 
స ాంకేతికతలలోని స ో ర్పో్ లను గురిిసుి ాంద . ఛాల ాంజ 
డిస ాంబర 31, 2021 న ముగుసుి ాంద . 

 

సజమాజిక నాయయం & సజధికజర్త మంతిరతి శజఖ్ ఎలుర లెైన్ 
పజర ర్ంభంచింద ి

 
 

స ాంఘిక నాయయాం & స ధ క ర్త మాంతిరతవ శ ఖ సనీియర 
సిటటజ్న్ ల కటసాం 'ఎలుర లెైన్' అన ే భ్ర్తదయశాంలో మొద్టట 
ప న్-ఇాండయిా హెల్ు ల వన్ ను ప ర ర్ాంభిాంచిాంద , దీని టోల్ ఫీర 
నాంబర 14567. ఈ వేద క సనీియర సటిటజ్నును రోజువ రీ 
ప ర తిప్ద కన వ ర్వ ఎద్ుర్ెాంటునన సమసయలను 
అనుసాంధానాం చయయడానికత మరయిు వ ర ి సమసయలను 
ప్ాంచుకటవడానికత, సమాచార్ాం మరియు మార్గద్ర్శకతవాం 
పొ ాంద్డానికత అనుమతిసుి ాంద . 
 

పరధాని మోదీ అధయక్షతన 38 వ్ పరగతి స్మావశేం 
ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన 38 వ ప్రగతి 
సమావశేాంలో కేాంద్ర మరయిు ర షో ా ప్రభ్ుతావల బహ్ుళ్ 
ప ర జ్ెకుో లు, ఫిర యద్ులు మరియు క ర్యకీమాలను 
సమీక్షిాంచార్వ. ప్రగతి అాంటే యాకతోవ్ గవరనెన్స మరియు 
 

 

 

సక లాంలో అమలును గుర్వి చయసుి ాంద . సమావేశాంలో, 
సుమార్వ ర్ూ .50,000 కటటు  మొతిాం వయయాంతో ఎనిమిద  
ప ర జ్ెకుో ల సమీక్ష కటసాం నిర్ణయాం తీసుకునానర్వ. మునుప్టట 
37 ప్రగతి సమావేశ లలో ఇప్ుటటవర్కు 297 ప ర జ్ెకుో లకు 
ర్ూ. 14.39 లక్షల కటటుు  సమీక్షిాంచబడా్ యి. 
 

పరగతి గురించి: 
ప్రగతి అనేద  ఒక ప్రతిష్ ో తమక బహ్ుళ్ ప్రయోజ్న మరయిు 
బహ్ుళ్-విధాన వదే క, ఇద  మారచి 2015 లో 
ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద , ఒక ప్రతయయకమ నై సమగీమ ైన మరయిు 
చర్చనీయమ నై వదే కగ , స మానుయల మనోవదే్నలను 
ప్రిషెరిాంచడాం మరయిు ఏకక లాంలో భ్ర్త ప్రభ్ుతవ 
ముఖయమ నై క ర్యకీమాలు మరయిు ప ర జ్కెుో లను 
ప్ర్యవేక్షిాంచడాం మరియు సమీక్షిాంచడానికత PM మోడడ 
ప ర ర్ాంభిాంచార్వ . 
 

పరధాన మంతిర నరేంద్ర మోడీ 28 వ్ NHRC వ్యవ్సజి పక 
దినోత్వ్ కజర్యకీమంలల పరస్ంగించార్డ 
ప్రధాన మాంతిర శీ్ర నరేాంద్ర మోదీ అకటో బర 12, 2021 న 
నయయఢిల్లులో వీడియో క నఫరనె్స దావర  28 వ జ్ఞతీయ 
మానవ హ్కుెల సాంఘాం (NHRC) వయవస ి ప్క ద నోతసవ 
క ర్యకీమాంలో ప్రసాంగిాంచార్వ. ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోద ీ28 
వ ఎన్ హెచ ఆర సి ఫౌాండయషన్ డయ క ర్యకీమాంలో అకటో బర 12, 
2021 న కేాంద్ర హ్ో ాం మాంతిర అమిత్ ష్  మరయిు 
ఎన్ హెచ ఆర సి చ్వర ప్ర్సన్ సమక్షాంలో వీడియో క నఫరెన్స 
దావర  ప్రసాంగిాంచార్వ. భ్ర్త జ్ఞతీయ మానవ హ్కుెల 
కమిషన్ (NHRC) అనేద  ఒక చటోబది్మ ైన ప్రజ్ఞ సాంఘాం, 
ఇద  12 అకటో బర 1993 న మానవ హ్కుెల ప్రరి్క్షణ చటోాం 
1993 కతాంద్ ఏర ుటు చయయబడిాంద , మానవ హ్కుెల ప్రచార్ాం 
మరియు అటోడుగు వర గ ల గౌర్వాం కటసాం. 
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భ్విషయత ి  తర ల మానవ హ్కుెల గురిాంచి ప్రస ి విాంచడాం 
దావర  ప్రధాని ముగిాంచార్వ. అాంతర ి తీయ సౌర్ కయటమి, 
ప్ునర్వతాుద్క ఇాంధ్న లక్షయయలు మరియు హెడైరరజ్న్ మిషన్ 
వాంటట చర్యలతో, భ్ర్తదయశాం సుసిిర్మ నై జీవితాం మరయిు 
ప్ర యవర్ణ అనుకయలమ ైన అభివృద ి  ద శగ  వేగాంగ  
ప్యనిసోి ాంద్ని ఆయన నొకతె  చ్ప ుర్వ. 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• NHRC చ్వర ప్ర్సన్: జ్సిోస్ అర్వణ్ కుమార మిశ ీ; 
• NHRC ప్రధాన క ర యలయాం: నయయఢిల్లు. 
 

IEA భ్ర్తదశేజనిి పూరిత కజలపు స్భుయడ గజ ఆహ్వినిస్ుత ంది 

  
అాంతర ి తీయ ఇాంధ్న సాంసి (ఐఈఏ) భ్ర్త్ ను తన 
ప్యరిిక ల సభ్యదయశాంగ  ఆహావనిాంచిాంద . ఈ సభ్యతవ ఆహావనాం 
ఇవవబడిాంద , భ్ర్తదయశాం ప్రప్ాంచాంలో మూడవ అతిప ద్ద  
ఇాంధ్న వినియోగదార్వ. ఈ ప్రతిప ద్నను 
ఆమోద ాంచినటుయితయ, భ్ర్తదయశాం తన వయయహాతమక 
చముర్వను 90 రోజుల ఆవశయకతకు ప ాంచాలిస ఉాంటుాంద . 
చముర్వ మాంతిర హ్రీదప్ సిాంగ్ ప్యరి IEA ఎగిికయయటటవ్ డ్వరెకోర 
ఫ తిహ్ బిరోల్ తో చర్చలు జ్రపి ర్వ. చర్చ సమయాంలో, IEA 
ఎగిికయయటటవ్ డ్వరకెోర తన ప్యరిి సభ్ుయనిగ  చయర్డాం దావర  IEA 
తో తన సహ్క ర నిన మరిాంతగ  ప ాంచుకటవ లని 
ఆహావనిాంచార్వ. 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ఇాంటరనేషనల్ ఎనరీి ఏజ్ెనీస సభ్ుయలు: 30 (ఎనిమిద  

అసో సియిటే్ దయశ లు); 
• అాంతర ి తీయ శకతి సాంసి శ శవత సభ్ుయలు: కొలాంబియా, 

చిల్ల, ఇజ్ఞర యిెల్ మరయిు లిథువేనియా; 
• అాంతర ి తీయ శకతి సాంసి ప్రధాన క ర యలయాం: ప రిస్, 

ఫ ర న్స. 
 

పరపంచంలలనే అతి ప ద్ద  ఖ్ాదీ జాతీయ జెండా లడ్ఖ లలని 
లేహ్ర లల ఎగుర్వేయబడ ంద ి

 
 

ఖాదీ వసిరాంతో తయార్వ చయయబడిన ప్రప్ాంచాంలోని అతి ప ద్ద  
జ్ఞతీయ జ్ెాండా, 2021 అకటో బర 02 న మహాతామగ ాంధ ీ152 
వ జ్యాంతి సాంద్ర్భాంగ  లడఖ లోని లేహ్ లో ఏర ుటు 
చయయబడిాంద . ఖాదీ జ్ఞతీయ జ్ెాండాను లడక్ ల ఫ్ిోన ాంట్ 
గవర్నర ఆర క ేమాథుర ఎగుర్వశే ర్వ. ఖాద ీగ ీ మాం మరయిు 
ప్రిశమీల కమిషన్ కు అనుబాంధ్ాంగ  ఉనన ముాంబ వలో ఉనన 
ఖాద ీ డ్వయరస మరియు పిరాంటరస ఈ జ్ెాండాను తయార్వ 
చయశ ర్వ. 
ముాంబ వ నుాండ ి లేహ్ కు జ్ఞతీయ జ్ెాండాను తీసుకువచయచ 
బ్ధ్యతను మరియు ఆవిషెర్ణ వడేుక కటసాం ఎత్తిన ప్ర్వతాల 
ప వభ్గాంలో దానిన ఇన్ స ో ల్ చయసర బ్ధ్యతను కయడా సయర -
సో యి ఇాంజ్నీర రజెిమ ాంట్ కు అప్ుగిాంచార్వ. 
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జెండా గురించి: 
• తిరవర్ణాం 225 అడుగుల పొ డవు మరియు 150 అడుగుల 

వ డలుుతో ఉాంటుాంద . దీని బర్వవు దాదాప్ు 1,000 
కతలోలు. 

• భ్ర్త స వనయాంలోని 57 ఇాంజ్నీర రెజిమ ాంట్ ఈ జ్ెాండాను 
సిది్ాం చయసిాంద . 

• ఈ జ్ెాండా భ్ర్తదయశాంలో ఇప్ుటటవర్కు తయార్వ 
చయయబడిన చయతితో నేసిన ప ద్ద మరయిు హాయాండ్ సున్ ప్తిి 
ఖాదీ జ్ెాండా. 

 

GoI 'వేస్ర  ట్ు వెల్త ' వెబ్ పో ర్రల్ ను పజర ర్ంభంచింద ి

 
 

ఆరిిక వయవసి మరయిు సమాజ్ భ్గస వమయాం దావర  సిిర్మ ైన 
అభివృద ికత సహ్క ర నిన మ ర్వగుప్ర్చడానికత భ్ర్త 
ప్రభ్ుతవాం "వేసో్ టు వ లి్" అనే వ బ్ పో ర్ోల్ ను ప ర ర్ాంభిాంచిాంద . 
వ బ్ పో ర్ోల్ ట క నలజీ పొ ర వ వడర్వు , ప్రభ్ుతవ వ ట్దార్వలు 
మరియు ప్టోణ స ి నిక సాంసిలను కలిపి భ్ర్తదయశ వయరి్ 
సమసయలకు, ప్రధానాంగ  ప ు సిోక్ వయర ి లకు ప్రషి్ ెర లను 
కనుగ్ాంటుాంద . 
 

 

ఈ పో ర్లో్ పిరనిసప్ల్ స వాంటటఫకి్ అడ్వవజ్ర క ర యలయాం దావర  
ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద  మరియు గ ాంధీ జ్యాంతి సాంద్ర్భాంగ  
అకటో బర 02, 2021 న పిరనిసప్ల్ స వాంటటఫకి్ అడ్వవజ్ర కె. విజ్య 
ర ఘవన్ ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. 
 

చాచా చౌద్రిని ‘నమామి గంగే’ మిష్న్ యొకక అధికజరిక 
చిహ్ింగజ కేంద్రం పరకట్ించింద ి

 
 

ప్రముఖ భ్ర్తీయ క మిక్ బుక్ క ర్ూో న్ ప తర, కాంప్యయటర 
కాంటే మ ద్డు వగేాంగ  ప్నిచయసర చాచా చౌద్రి, కేాంద్ర ప రయోజిత 
నమామిగేాంజ పో ర గ ీ మ కటసాం అధ క రిక చిహ్నాంగ  
ప్రకటటాంచబడిాంద . ప ర జ్కె్ో కటసాం ర్ూ. 2.26 కటటుు  
కేట్యిాంచార్వ. క మిక్స ప ర ర్ాంభ్ాంలో హిాందీ, ఇాంగీుష్ మరయిు 
బ ాంగ ల్ల భ్షలలో ప ర ర్ాంభిాంచబడతాయి. 
నేషనల్ మిషన్ ఫర కీున్ గాంగ  (NMCG) క ర్ూో న్ ప తరను 
కలిగి ఉనన కొతి క మిక్స, ఇ-క మిక్స మరియు యానిమటే డ్ 
వీడియోలను సాంభ్షిాంచడానికత, అభివృద ి  చయయడానికత 
మరియు ప్ాంపణిీ చయయడానికత చాచా చౌద్రి క మిక్స 
ప్రచుర్ణకరి్ డ్వమాండ్ టయన్ లతో చయత లు కలిపిాంద . నద  
ప్రిశుభ్రత ప్రచార్ాంతో పలిులను ప్రతయయకాంగ  కన క్ ోచయయడానికత 
చాచా చౌద్రిని ఎాంపిక చయశ ర్వ. 
 

మిష్న్ గురించి: 
నమామి గాంగ ేపో ర గ ీ మ అనదే  ఇాంటటగేీట డ్ కనిరేవషన్ మిషన్, 
క లుష్ యనిన సమరి్వాంతాంగ  తగిగాంచడాం మరియు జ్ఞతీయ 
నద  గాంగ  యొకె ప్ునర్వజిీవనాం యొకె రెాండు లక్షయయలను 
స ధ ాంచడానికత జూన్ 2014 లో కేాంద్ర ప్రభ్ుతవాం 'ఫ్ ు గ్ షిప్ 
పో ర గ ీ మ' గ  ఆమోద ాంచబడిాంద . ఇద  జ్ల వనర్వల, నదీ 
అభివృద ి  మరియు గాంగ  ప్ునర్వజిీవన శ ఖ, జ్ల శకతి 
మాంతిరతవ శ ఖ కతాంద్ నిర్వహిాంచబడుత ాంద . 
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పరధాని మోదీ జల్ జీవ్న్ మిష్న్ యాప మరియు రజషవర ాయ జల్ 
జీవ్న్ కోష ను పజర ర్ంభంచార్డ 

 
 

భ్ర్త ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోదీ వ సివాంగ  జ్ల జీవన్ 
మిషన్ యాప్ మరయిు ర షీోయా జ్ల్ జీవన్ కటష్ ని అకటో బర 
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  
మరియు తరా గునీటటని తీసుకుర వడానికత గతాంలో ద్యర్ 
ప ర ాంతాలను ఆశయీిాంచడానికత బద్ులు ప్రతాయమానయ 
మార గ లు ఏర ుటు చయయడాం దావర  జ్ల్ జీవన్ మిషన్ 
స ధ క ర్త స ధ ాంచిాంద . 
 

జల్ జీవ్న్ మిష్న్ యాప గురించి: 
వ ట్దార్వలలో అవగ హ్న మ ర్వగుప్ర్చడానికత మరయిు 
మిషన్ కతాంద్ ప్థక ల యొకె ప ర్ద్ర్శకత మరయిు 
జ్వ బుదారీతనాం కటసాం జ్ల్ జీవన్ మిషన్ యాప్ 
ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద . మిషన్ గురిాంచి అనిన వివర లు, ఎనిన 
గృహాలు నీటటని అాంద్ుకునానయి, నీటట నాణయత, ఇతర్ 
విషయాలతోప టు, మొబ వల్ అపిు కషేన్ లో ఒక ే చోట 
అాంద్ుబ్టులో ఉాంట్యి. 
 

రజషవర ాయ జల్ జీవ్న్ కోష (RJJK) గురించి: 
ర షీోయా జ్ల్ జీవన్ కటష్ (RJJK) ప్రతి గ ీ మీణ గృహ్ాంలో, 
ప ఠశ ల, అాంగన్ వ డడ కేాంద్రాం, ఆశమీశ ల మరయిు ఇతర్ 

ప్రభ్ుతవ సాంసిలలో కుళాయి నీటట కన క్షన్ అాంద ాంచడానికత 
భ్ర్తదయశాంలో లేదా విదయశ లలో వయకుి లు, సాంసిలు, 
క ర్ురషేన్ లు లేదా ప్రోప్క ర్వలు సహ్క ర్ాం/దానాం 
చయయడానికత వీలు కలిుసుి ాంద . . RJJK జ్ల్ శకతి మాంతిరతవ 
శ ఖ కతాంద్ తాగునీర్వ మరియు ప్రిశుభ్రత శ ఖ దావర  
స ి పిాంచబడని రజిిసోర్ ప్బిు క్ ఛారటిబుల్ టరసో్ గ  
ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద . 
 

కేంద్ర మంతిర అమిత ష్టజ ‘స్ుద్ర్శన్ భ్ర్త పరికీమ’ను 
పజర ర్ంభంచార్డ. 
భ్ర్త స వతాంతరయ 75 వ వ రిికటతసవ నిన ప్ుర్సెరిాంచుకుని 
'ఆజాది కజ అమ త మహో్ త్వ్ం' లో భ్గాంగ  అకటో బర 02, 
2021 న జ్ఞతీయ భ్ద్రతా ద్ళాల (NSG) ఆల్ ఇాండయిా క ర 
 

 
 

ర యల్ల 'స్ుద్ర్శన్ భ్ర్త పరికీమ'ను కేాంద్ర హ్ో ాం మాంతిర అమిత్ 
ష్  ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. . ఢిల్లులోని చారితరా తమక ఎర్ీకటట నుాండి 
NSG క ర్వ ర యల్లని ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ఇద  అకటో బర 30, 2021 
న నయయఢిల్లులోని పో ల్లస్ మ మోరయిల్ వద్ద  ముగుసుి ాంద . 
న ల రోజుల ప్రచార్ాంలో దయశాంలోని స వతాంతోరోద్యమాం మరయిు 
స వతాంతరయ సమర్యోధ్ులతో సాంబాంధ్ాం ఉనన ముఖయమ ైన 
మరియు చారితరక ప్రదయశ ల గుాండా 12 ర ష్ ో ా లోు ని 18 నగర ల 
గుాండా 7,500 కతలోమీటర్ు సుదరీ్ఘ ప్రయాణాం ఉాంటుాంద . 
ర యల్లని కేాంద్ర హ్ో ాం మాంతిరతవ శ ఖ ఆధ్వర్యాంలో నిర్వహిాంచార్వ. 
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క రెన్ రిజిజు భ్ర్తదేశపు మొద్ట్ి సో ురర్ ఆరిబట్రరష్న్ 
స్ ంట్ర ను గుజరజత లల పజర ర్ంభంచార్డ 

 
 

గుజ్ర త్ లోని అహ్మదాబ్ద లో భ్ర్తదయశాం యొకె మొద్టట 
సో ురో్ ఆరిబటేరషన్ స ాంటర ను కేాంద్ర నాయయ శ ఖ మాంతిర కతర్ణ్ 
రిజిజు ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ఈ సో ురో్  ఆరబిటేరషన్ స ాంటర ఆఫ్ 
ఇాండియా (SACI) కీీడా ర్ాంగాంలో వివ దాలను వగేాంగ  టర్ క్ 
చయయడానికత మరియు కీీడలకు సాంబాంధ ాంచిన సమసయలను 
ప్రిషెరిాంచడానికత ఒక సమీకృత వయవసిగ  ప్నిచయసుి ాంద . 
 

SACI గురించి: 
SACI ని అహ్మదాబ్ద ఆధారతి SE టర్ న్స స ో డియా ప వరవేట్ 
లిమిట డ్ ప్రమోట్ చయసుి ాంద  మరయిు అనిన చటోప్ర్మ ైన 
మద్దత  చటో మరయిు నాయయ మాంతిరతవ శ ఖ దావర  
అాంద ాంచబడుత ాంద . SACI వివ దాలను మరియు ఇతర్ 
సమసయలను మరయిు కీడీా ర్ాంగాం యొకె సమసయలను 
వేగవాంతాంగ , ప ర్ద్ర్శకాంగ  మరయిు చాలా జ్వ బుదారీగ  
ప్రిషెరిాంచడానికత ఈ నిబాంధ్న దావర  కీరిిని సృషిోాంచడాం 
మరియు విశవసనీయతను ఏర్ుర్చడాం దావర  దయశాంలోని కీీడా 
ర్ాంగాంలో భ్విషయత ి  బలాంగ  ఉాంటుాంద . 
 

పరధాని నరేంద్ర మోడీ స్ిచఛ భ్ర్త మిష్న్-అర్బన్ 2.0 
మరియు అమ త 2.0 ని పజర ర్ంభంచార్డ 
నయయఢిల్లులోని డాకోర అాంబేద్ెర ఇాంటరేనషనల్ స ాంటర నుాండి 
సవచఛ భ్ర్త్ మిషన్-అర్బన్ (SBM-U) మరయిు అటల్ 
మిషన్ ఫర రిజువ నషేన్ అాండ్ అర్బన్ టర్ న్స ఫరేమషన్ 
(AMRUT) అన ే రెాండు ప్రధాన మిషన్ ల యొకె రెాండవ 

ద్శను ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోద ీప ర ర్ాంభిాంచార్వ. SBM-U 
2.0 మరియు అమృత్ 2.0 అనిన నగర లను 'చ్తి ర్హితాంగ ' 
మరియు 'నీటట సుర్క్షతిాంగ ' చయయాలనే ఆక ాంక్షను 
గురిిాంచడానికత ర్ూపొ ాంద ాంచబడా్ యి. 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 ప వరమ 
ట సో్ సిరసీ్ ను కొనుగోలు చయయాండ ి
 

SBM-U 2.0 లక్ష్యయలు: 
• SBM-U 2.0 అనిన నగర లను 'చ్తి ర్హతిాంగ ' చయసుి ాంద  

మరియు AMRUT కతాంద్ ఉనన అనిన నగర లోు  బూడది్ 
మరియు నలుప్ు నీటట నిర్వహ్ణను నిర ి రిసుి ాంద . 

• SBM-U 2.0 అనిన ప్టోణ స ి నిక సాంసిలను బహిర్ాంగ 
మలవిసరి్న ర్హతిాంగ  చయసుి ాంద +మరయిు ఒక లక్ష కాంటే 
తకుెవ జ్నాభ్ ఉనన వ టటని బహరి్ాంగ మల విసరి్న 
ర్హితాం ++ చయయడాం, ప్టోణ ప ర ాంతాలోు  సుర్క్షతిమ నై 
ప రిశుధ్యాం ప వ ద్ృషిోని స రసిుి ాంద . 

• SBM-U 2.0 ఘన వయర ి లను వేర్వ చయయడాం, 3R ల 
సయతరా లను ఉప్యోగిాంచడాం (తగిగాంచడాం, 
ప్ునరివనియోగాం చయయడాం, రీస వకతల్ చయయడాం), అనిన 
ర్క ల మునిసపి్ల్ ఘన వయర ి ల శ సీి రయ ప ర స సిాంగ్ 
మరియు సమరి్వాంతమ ైన ఘన వయర ి ల నిర్వహ్ణ కటసాం 
ల గసీ డాంప్ స వట్ ల నివ ర్ణ. 

 

అమ త 2.0 లక్ష్యయలు: 
• దాదాప్ు 2.68 కటటు  కుళాయి కన క్షనును అాంద ాంచడాం 

దావర  దాదాప్ు 4,700 ప్టోణ స ి నిక సాంసిలలోని అనిన 
ఇళ్ుకు అమృత్ 2.0 నీటట సర్ఫర  100 శ తాం కవరేజీని 
అాంద సుి ాంద . 
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• అమృత్ 2.0 దాదాప్ు 2.64 కటటు  ముర్వగునీటట లేదా 
స పరోజ కన క్షన్ లను అాంద ాంచడాం దావర  500 అమృత్ 
నగర లోు  100 శ తాం ముర్వగునీర్వ మరియు స పరోజ 
కవరజేీని అాంద సుి ాంద . 

• అమృత్ 2.0 ఒక వృతాి క ర్ ఆరిిక వయవసి సయతరా లను 
అవలాంబిసుి ాంద  మరయిు ఉప్రితల మరియు 
భ్ూగర్భజ్లాల ప్రిర్క్షణ మరియు ప్ునర్వజిీవనానిన 
పో ర తసహిసుి ాంద , తాజ్ఞ ప్రప్ాంచ స ాంకతేికతలు మరియు 
న వప్ుణాయలను ప ాంచడానికత నీటట నిర్వహ్ణ మరియు 
స ాంకేతిక ఉప్-మిషన్ లో డయట్-నేతృతవ ప లనను 
పో ర తసహిసుి ాంద . 

 

హిమాచల్ పరదశే్ దాలిచని వ్యవ్స్విక త సజగును పజర ర్ంభంచిన 
మొద్ట్ి రజష్ర ాంగజ అవ్తరించింద ి

 
 

CSIR యొకె ఇనిటటియయట్ ఆఫ్ హిమాలయన్ బయోసో రెసస్ 
ట క నలజీ (IHBT) ప వలట్ ప ర తిప్ద కన హిమాచల్ ప్రదయశ లో 
దాలిచన చ్కె స గును ప్రవశేప టటోాంద . నిజ్మ నై దాలిచనచ్కె 
లేదా దాలిచనచక్ె ప్రధానాంగ  శీ్రలాంకలో ప ర్వగుత ాంద , 
అయితయ తకుెవ ఉతుతిి చయసర దయశ లలో సీష ల్స, మడగ సెర 
మరియు భ్ర్తదయశాం ఉనానయి. 
చ్వనా, శీ్రలాంక, వియతానాం, ఇాండరనషేియా మరియు నపే ల్ 
నుాండి భ్ర్తదయశాం ఏట్ 45,318 టనునల దాలిచనచ్కెను 
ద గుమతి చయసుకుాంటుాంద . సిననమోమమ వ ర్మ స గుతో, 
దాలిచనచక్ె స గును నిర్వహిాంచిన భ్ర్తదయశప్ు మొద్టట 
ర షోాాంగ  HP నిలిచిాంద . 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• హిమాచల్ ప్రదయశ గవర్నర: ర జ్ేాంద్ర విశవనాథ్ అరేుకర. 
• హిమాచల్ ప్రదయశ ముఖయమాంతిర: జ్ెవ ర మ ఠ కయర. 
 

మహ్వబ్హ్ు బరహ్మపుతర నది వజర్స్తి కేందార నిి ఉప 
రజష్ర ాపతి పజర ర్ంభంచార్డ 

 
 

అస సాం ర షోాాంలోని గౌహ్తిలో గవర్నర జ్గదషీ్ ముఖి్త 
మరియు ముఖయమాంతిర హిమాంత బిస వ శర్మ సమక్షాంలో ఉప్ 
ర షోపా్తి ఎాం వ ాంకయయ నాయుడు మహాబ్హ్ు బరహ్మప్ుతర 
నద  వ ర్సతవ కేాందరా నిన ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ఈ కాేంద్రాం 
వ సివ నికత క మరప్ యొకె బిరటటష్ డిప్యయటీ కమిషనర 
నివ సాంగ  ప్నిచయసరద . ఇద  నిరిమాంచబడిన దాదాప్ు 150 
సాంవతసర ల తర్వవ త, గౌహ్తి యొకె ప్రసదిి్ DC బాంగ ు  
వ ర్సతవ కేాంద్రాంగ  ప్రజ్లకు సాంద్ర్శనారి్ాం ఉాంచార్వ. 
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DC బంగజల  చరితర: 
• 1826 లో బిరటటష్ వ ర్వ అస సాంను విల్లనాం చయసని తర్వవ త 

(యాండబూ ఒప్ుాంద్ాం తర వత), 1839 లో గౌహ్తి కటసాం 
DC ప్ద్వి సృషిోాంచబడిాంద . 

• బరహ్మప్ుతర ఒడు్ న ఉనన బర్వఫకనార టటలాు , సరిఘాట్ 
యుది్ాంలో ఉప్యోగిాంచిన ఫిర్ాంగులు చ్లాు చద్్ుర్వగ  
ఉాండయ ముాంద్ు డసిి నివ సాం కటసాం అనకే ప్రదయశ లు సరేవ 
చయయబడా్ యి. 

• స వతాంతారోనాంతర్ాం, ఇద  2011 వర్కు DC యొకె 
బాంగ ు గ  కొనస గిాంద . 

 

పరధాని మోదీ లకోిలల ఆజాది@75 ఎక్్ పో ను స్ంద్రిశంచార్డ  
ఆజ్ఞద @75 వేడుకలోు  భ్గాంగ  ఇాంద ర  గ ాంధీ ప్రతిష్ ా న్ లో 
లకటనలో ‘ఆజ్ఞద @75-నయయ అర్బన్ ఇాండయిా: 
టర్ న్స ఫ రిమాంగ్ అర్బన్ లాయాండ్ సరెప్’ క నఫరెన్స-కమ-
ఎక్స పో ను ప్రధాని నరేాంద్ర మోద ీ ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. మూడు 
రోజుల ఈవ ాంట్ యొకె నపే్ధ్యాం "నయయ అర్బన్ ఇాండయిా". 
ఇద  అకటో బర 07, 2021 న ముగుసుి ాంద . క నఫరెన్స-కమ-
ఎక్స పో ను హ్ౌసిాంగ్ & అర్బన్ అఫ వరస మాంతిరతవ శ ఖ 
(MoHUA) నిర్వహిసుి ాంద . 
క నఫరెన్స-కమ-ఎక్స పో  అనదే  భ్విషయత్ ప్రివరి్న అర్బన్ 
మిషన్ లను ప్రద్రిశాంచడానికత మరయిు మోద ీ ప్రభ్ుతవాం 
యొకె గత 7 సాంవతసర లలో చయప్టటోన విజ్యాలు మరయిు 
ప్రధాన ప్టోణ అభివృద ి  మిషన్ లను గుర్వి  చయయడానికత ఒక 
వేద క. 
 

కరలక ముఖ్ాయంశజలు 
• ప్రధానమాంతిర ఆవ స్ యోజ్న-అర్బన్ (PMAY-U) 

గృహాల తాళ్ాం చ్వులను ఉతిర్ ప్రదయశ లోని 75 జిలాు లోు ని 
75,000 మాంద  లబిిదార్వలకు ప్రధాని అాంద్జ్శే ర్వ 
మరియు ఉతిర్ప్రదయశ ప్థక లబిిదార్వలతో 
సాంభ్షిాంచార్వ. 

• స మరో సటిీస్ మిషన్ మరియు అమృత్ కతాంద్ ర షోాాంలోని 
75 ప్టోణాభివృద ి  ప ర జ్ెకుో లకు ప్రధాని ప ర ర్ాంభోతసవాం 
మరియు శాంకుస ి ప్న చయశ ర్వ. 

• లకటన, క నయుర, వ ర్ణాసి, ప్రయాగ్ ర జ, గోర్ఖ ప్యర, 
ఝానీస మరయిు ఘజియాబ్ద సహా ఏడు నగర ల 
కటసాం అతను FAME-II కతాంద్ 75 బసుసలను 
ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. 

• లకటనలోని బ్బ్స హెబ్ భీాంర వు అాంబదే్ెర 
యూనివరిసటీ (BBAU) లో శీ్ర అటల్ బిహారీ వ జ పరయి 
చ్వర ఏర ుటు చయసుి ననటుు  ప్రధాన మాంతిర ప్రకటటాంచార్వ. 

• ఈయన క నఫరెన్స-కమ-ఎక్స పో లో నిర్వహిాంచిన 
మూడు ఎగిిబిషన్ లకు హాజ్ర్యాయడు. 

 

కేంద్రం ICMR యొకక డోరన్ ఆధారిత వజయక ్న్ డ లివ్రీ మోడ్ల్ 
'i-Drone' ని పజర ర్ంభంచింది 

 
 

ఈశ నయ ర ష్ ో ా ల కటసాం డరరన్ ఆధారతి వ యకతసన్ డ్లివరీ మోడల్ 
'ఐ-డోరన్' ను కేాంద్ర ఆరోగయ మరియు కుటుాంబ సాంక్షేమ శ ఖ 
మాంతిర మనుసఖ మాాండవియా ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ఐ-డరరన్ ను 
ఇాండియన్ కౌనిసల్ ఆఫ్ మ డికల్ రసీ రచ (ICMR) అభివృద ి  
చయసిాంద . ఐ-డరరన్ అాంటే ICMR’s Drone Response and 
Outreach in North East. 
ఈ స ధ్నాం యొకె ప్రధాన లక్షయాం భ్ర్తదయశాంలోని కఠనిమ ైన 
మరియు చయర్వకటవడానికత కషోమ నై భ్ూభ్గ లకు వ యకతసన్ 
డ్లివరీని సులభ్తర్ాం చయయడాం మరయిు చివరి మ ైలు వర్కు 
ఆరోగయ సాంర్క్షణను మ ర్వగుప్ర్చడాం. ప్రసుి తాం, డరరన్ ఆధారిత 
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డ్లివరీ ప ర జ్ెక్ ోమణపి్యర, నాగ లాాండ్ మరయిు కేాంద్రప లిత 
ప ర ాంతాం అాండమాన్ మరయిు నికటబ్ర దీవప్ాంలో అమలు 
చయయబడుతోాంద . వ యకతసన్ లను సుర్క్షితాంగ  తీసుకళె్ుడానికత 
మరియు బద ల్ల చయయడానికత డరరన్ ల స మర ి యనిన 
ప్రీక్షిాంచడానికత ప ర థమిక అధ్యయనాం నిర్వహిాంచడానికత 
ICMR ఇాండియన్ ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ ట క నలజీ, క నయుర తో 
సహ్కరిాంచిాంద . 
 

స్వష ల్్ ట్్క్్ ఇన్ స్ ుకరర్ వితౌట్ బో ర్ుర్ పోర గజీ మ్ లల భ్ర్త 
చేరింద ి

 
 

సరిహ్ద్ుద లు లేని ప్నున తనిఖీదార్వలు(tax-inspectors-
withour-boarders) (TIWB) సషీ ల్స లో తన క ర్యకీమానిన 
ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ఈ క ర్యకీమానికత భ్గస వమి 
ప్రిప లనదార్వగ  భ్ర్తదయశాం ఎాంపిక చయయబడిాంద . ఈ 
చ్ర్వకు మద్దత గ  దయశాం తన ప్నున నిప్ుణుడిని 
అాంద సుి ాంద . 12 న లల ఈ క ర్యకమీాం యొకె ద్ృషిో ప్ర యటక 
మరియు ఆరిిక సరవల ర్ాంగ ల బద ల్ల ధ్ర్ కేసులప వ ఉాంటుాంద . 
 

TIWB గురించి: 
• TIWB అనదే  2015 లో ప ర ర్ాంభ్మ ైనప్ుటట నుాండి 

యున వట డ్ నషేన్స డవ్లప్ మ ాంట్ పో ర గ ీ మ (UNDP) 
మరియు ఆర్గన వజ్షేన్ ఫర ఎకనామిక్ కటఆప్రషేన్ అాండ్ 
డ్వలప్ మ ాంట్ (OECD) సాంయుకిాంగ  ఏర ుటు చయసని 
చ్ర్వ. 

• ఉతిమ ఆడటి్ ప్ది్త లను ప్ాంచుకటవడాం దావర  ప్నున 
ఆడిటర్ుకు స ాంకతేిక ప్రజి్ఞా నాం మరియు న వప్ుణాయలను 
బద ల్ల చయయడాం దావర  తమ ప్నున ప్రిప లనను 
బలోపరతాం చయయడానికత దయశ లకు సహాయాం చయయడాం ఈ 
చ్ర్వ యొకె లక్షయాం. 

• ప్నున నిప్ుణులను అాంద ాంచడాం దావర  భ్ర్తదయశాం 
మద్దత  ఇసుి నన ఆర్వ TIWB క ర్యకీమాం ఇద . 

 

5 స్ంవ్త్రజలలల 7 PM మితార  పజర్డకలను ఏరజుట్ు 
చేయడానిక  కేంద్రం ఆమోద్ం త లిపథంద ి

 
 

ఆరిిక వయవసిలో వసిర ర్ాంగాం వృద ిని మరిాంతగ  ప ాంచడానికత 
మరియు గోు బల్ ట క్స ట వల్స మాయప్ లో భ్ర్తదయశ నిన ప్టటషోాంగ  
నిలబ టోడానికత దయశవ యపి్ాంగ  ఏడు కొతి మ గ  ట క్స ట వల్ 
ప ర్వెలు లేదా PM మితరా  ప రె ల ఏర ుటుకు కాేంద్రాం 
ఆమోద్ాం త్లిపిాంద . మ గ  ఇాంటటగేీట డ్ ట క్స ట వల్ రజీియన్ 
మరియు అప ర్ల్ ప ర్వెలు (PM MITRA) గౌర్వనీయుల వన 
ప్రధాన మాంతిర యొకె "5F" ఆలలచన మీద్ ఆధార్ప్డి 
ఉాంట్యి. '5 ఎఫ్' ఫ ర్వమలాలో ఫజరమ ట్ు ఫ ైబర ; 
కర మగ ర నికత ఫ వబర; ఫ యకరోీ నుాండి ఫ యషన్ వర్కు; విదయశ ల 
నుాండ ిఫ యషన్ ఉాంట్యి. 
ఈ ప ర్వెలు వివిధ్ ర ష్ ో ా లోు ని గీనీ్ ఫీల్్ మరయిు బరర నీఫల్్ 
స వటులో ఒక ప్రతయయక ప్రయోజ్న వ హ్నాం దావర  ఏర ుటు 
చయయబడతాయి, వీటటని ర షో ా ప్రభ్ుతవాం మరయిు భ్ర్త 
ప్రభ్ుతవాం ప్బిు క్-ప వరవేట్ ప ర్ోనర షపి్ (PPP) మోడ్ లో కలిగి 
ఉాంట్యి. ప ర జ్ెక్ో కటసాం మొతిాం వయయాం ఐద్ు సాంవతసర లకు 
ర్ూ .4,445 కటటుు గ  నిర్ణయిాంచబడిాంద . 
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పరధాని నరేంద్ర మోడీ 35 PSA ఆక ్జన్ పజల ంట్లను జాతిక  
అంక తం చేశజర్డ 

 
 

ఉతిర ఖాండ్ లోని ఎయిమస రషిికశే లో జ్రగిిన క ర్యకమీాంలో 
ప్రధాని నరేాంద్ర మోద ీవీడియో క నఫరనె్స దావర  దయశ నికత 35 
ప రజ్ర సివాంగ్ యాడరసర్్షన్ (PSA) ఆకతసజ్న్ ప ు ాంటును 
అాంకతతాం చయశ ర్వ. ఈ 35 PSA ఆకతసజ్న్ ప ు ాంటుు  PM కేరస 
కతాంద్, 35 ర ష్ ో ా లు మరియు కేాంద్రప లిత ప ర ాంతాలోు  ఏర ుటు 
చయయబడా్ యి. ఇప్ుుడు దయశాంలోని అనిన జిలాు లు ఇప్ుుడు 
PSA ఆకతసజ్న్ ప ు ాంటును ప ర ర్ాంభిాంచాయి. 
డయట్ ప్రక ర్ాం, మొతిాం 1,224 PSA ఆకతసజ్న్ ప ు ాంటుకు PM-
CARES (ప్రధానమాంతిర సిటటజ్న్ అససి ోన్స అాండ్ రిల్లఫ్ ఇన్ 
ఎమరెినీస సిటుయవషేన్) ఫాండ్ కతాంద్ దయశవ యపి్ాంగ  నిధ్ులను 
అాంద ాంచార్వ మరియు వీటటలో 1,100 కత ప వగ  ప ు ాంట్ లు 
ఇప్ుటటక ేఅాంద ాంచబడా్ యి. వీటట దావర  రోజుకు 1,750 MT 
ఆకతసజ్న్ ఉతుతిి జ్ర్వగుత ాంద . 
 

భ్ర్త అంతరిక్ష స్ంఘానిి పజర ర్ంభంచిన పరధాని నరేంద్ర మోదీ 
ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోదీ వీడియో క నఫరెన్స దావర  
ఇాండియన్ సరుస్ అసో సియిషేన్ (ISpA) ని ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. 
దీని వయవస ి ప్క సభ్ుయలలో భ్ర్తీ ఎయిర ట ల్, లారెసన్ & 
టయబోర , న లోె (ట్ట్ గూీప్), వన్ వ బ్, మాయప్ మిాండయిా, 
వ ల్ చాంద నగర ఇాండసీోసా్ మరియు అనాంత్ ట క నలజీ 
లిమిట డ్ ఉనానయి. ఇతర్ ప్రధాన సభ్ుయలలో గోద్రజ, హ్యయస్ 
ఇాండియా, అజిస ో - BST ఏరోసరుస్ ప వరవేట్ లిమిట డ్, BEL, 
స ాంటమ ఎలక ోా నిక్స మరయిు మాకసర ఇాండయిా ఉనానయి. 

బో ర్డు  స్భుయల గురించి: 
• మొద్టట ఛ్వర్మన్: జ్యాంత్ ప టటల్, L & T-NxT 

సీనియర ఎగిికయయటటవ్ వ వస్ ప రసడి్ాంట్ ఆఫ్ డఫి న్స 
• ఉప ధ్యక్షుడు: ర హ్ుల్ వ ట్స, భ్ర్తీ ఎయిర ట ల్ 

చీఫ్ రెగుయలేటర ీఆఫీసర 
• డ్వరెకరో జ్నర్ల్: ల ఫ్ిోన ాంట్ జ్నర్ల్ ఎ.క.ె భ్ట్ (రిట వర్) 

ISpA గురించి: 
ISpA అనదే  ఒక ప వరవటే్ ప్రశిీమ సాంసి, ఇద  దయశాంలో సరుస్ 
మరియు శ టటల వట్ కాంప నీలకు ప్రధాన ప్రిశీమ సాంసిగ  
వయవహ్రిసుి ాంద . అాంతరిక్ష మరియు ఉప్గీహ్ స ాంకేతికతలలో 
అధ్ునాతన స మర ి యలతో సవదయశ్ర మరియు గోు బల్ క ర్ురషేను  
దావర  ISpA ప ర తినిధ్యాం వహసిుి ాంద . ISpA భ్ర్తదయశాంలో 
అాంతరిక్ష స ాంకతేిక ప్రిజ్ఞా నానిన ప ాంపొ ాంద ాంచయ ద శగ  
ప్నిచయసుి ాంద , స మరి్య నిర మణాం మరియు భ్ర్తదయశాంలో 
అాంతరిక్ష ఆరిిక కేాందరా లు మరియు ఇాంకుయబేటర లప వ ద్ృషిో 
ప డుత ాంద . 
 

రె లేి రెండ్ు స్ుద్ూర్ స్ర్డకు ర్వజణా రె ళ్లను ‘తిరశూల్’, ‘గర్డడ్’ 
పజర ర్ంభంచింది. 
భ్ర్తీయ రెైలేవలు రెాండు సుద్యర్ సర్వకు ర్వ ణా రెళై్ును 
"తిరశూల్" మరయిు "గర్వడ" లను ప ర ర్ాంభిాంచాయి - ఇవి 
సర్వకు ర్వ ణా రెళై్ు  స ధార్ణ కయర్వు కాంటే రెాండు లేదా 
అాంతకాంటే ఎకుెవ రెటుు  ఎకుెవ. కతుషోమ నై విభ్గ లలో 
స మరి్య ప్రమిిత ల సమసయకు ఈ సుద్యర్ రెైళ్లు  చాలా 
ప్రభ్వవాంతమ నై ప్రిష్ ెర నిన అాంద స ి యి. ఈ రెైళ్లు  సర్వకు 
ర్వ ణా రెైళ్ు  స ధార్ణ కయర్వు కాంటే రెాండు లేదా అాంతకాంటే 
ఎకుెవ రెటుు  ఎకుెవ మరయిు కతుషోమ ైన విభ్గ లలో స మరి్య 
ప్రిమిత ల సమసయకు చాలా ప్రభ్వవాంతమ ైన ప్రిష్ ెర నిన 
అాంద స ి యి. 
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తిరశూల్ గురించి: 
తిరశూల్ ద్క్షణి మధ్య రెైలేవ (SCR) యొకె మొటోమొద్టట 
సుద్యర్ మార్గాం ప్రయాణిాంచయ రెైలు మరయిు 177 వ యగన్ లను 
కలిగి ఉాంటుాంద , లేదా మూడు సర్వకు ర్వ ణా రెళై్ుకు 
సమానాం. విజ్యవ డ డివిజ్న్ లోని కొాండప్లిు సరోషన్ నుాండి 
తూర్వు కటసో్ రెలైేవ ఖుర ద  డివిజ్న్ వర్కు దనీిని 
ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. 
గర్డడ్ గురించి: 
రెైలు ‘గర్వడ’ గుాంతకల్ డివిజ్న్ ర యచయర నుాండి 
సికతాందరా బ్ద డివిజ్న్ మణుగూర్వ వర్కు ప ర ర్ాంభిాంచబడాింద . 
రెాండు సుద్యర్ రెైళ్ులో ప్రధానాంగ  ఓప న్ వ యగన్ లు ఉనానయి, 
ఇవి ప్రధానాంగ  థర్మల్ విద్ుయత్ కేాందరా ల కటసాం బొ గుగ ను లోడ్ 
చయయడానికత ఉప్యోగిాంచబడతాయి. 
అనిి పో ట్ీపరకీ్షలకు ముఖ్యమ ైన అంశజలు 
• కేాంద్ర రెైలేవ మాంతిర: అశివని వ వషణవ్. 
 

ఎనిమిది హ ైకోర్డర లకు కొతత  పరధాన నాయయమూర్డత ల 
నియామకం 
ఎనిమిద  మాంద  నియామక లు మరయిు ఐద్ుగుర్వ హెకైటర్వో  
ప్రధాన నాయయమూర్వి ల బద ల్లలను ప్రభ్ుతవాం నోటటఫ వ చయసాింద . 
ఎనిమిద  హెకైటర్వో లు కొతి ప్రధాన నాయయమూర్వి లను 
పొ ాంద్ుతాయి మరియు ఐద్ుగుర్వ ప్రధాన నాయయమూర్వి లు 
బద ల్ల చయయబడా్ ర్వ. 13 హెైకటర్వో లలో కతుయరెన్స 
కీలకమ ైనద గ  ప్రిగణిాంచబడిాంద , ఎాంద్ుకాంటే వ టటలో కొనిన 
యాకతోాంగ్ చీఫ్ జ్సిోస్ లతో చయయబడా్ యి. 
ఐద్ుగుర్డ పరధాన నాయయమూర్డత లు బదిలీ చేయబడాు ర్డ: 
• తిరప్ుర్ హెకైటర్వో  ప్రధాన నాయయమూరిి ఎ.ఎ.ని బద ల్ల 

చయయడానికత ప్రభ్ుతవాం ఆమోద్ాం త్లిపిాంద . కురషేి 
ర జ్స ి న్ హెైకటర్వో కు. 

• ర జ్స ి న్ హెైకటర్వో  ప్రధాన నాయయమూరిి జ్సిోస్ ఇాంద్రజిత్ 
మహ్ాంతి తిరప్ుర్ ప్రధాన నాయయమూరిిగ  బ్ధ్యతలు 
సీవకరసి ి ర్వ. 

• హిమాచల్ ప్రదయశ హెైకటర్వో  ప్రధాన నాయయమూరిిగ  
మధ్యప్రదయశ ప్రధాన నాయయమూరిి మహ్మద ర్ఫకి్ 
నియమిత లయాయర్వ. 

• మేఘాలయ హెైకటర్వో  ప్రధాన నాయయమూరిి బిశవనాథ్ 
సో మద్ర సికతె ాం హెకైటర్వో  ప్రధాన నాయయమూరిిగ  బద ల్ల 
అయాయర్వ. 

• జ్సిోస్ ఎ.కె. ఛతిీస్ గఢ్ హెకైటర్వో  ప్రధాన నాయయమూరిిగ  
గోస వమి నియమిత లయాయర్వ. ఆయన ప్రసుి తాం 
ఆాంధ్రప్రదయశ హెకైటర్వో  ప్రధాన నాయయమూరిిగ  ఉనానర్వ. 

• జ్సిోస్ ప్రశ ాంత్ కుమార మిశ ీ ఆాంధ్రప్రదయశ హెైకటర్వో  ప్రధాన 
నాయయమూరిిగ  బ్ధ్యతలు చయప్ట్ో ర్వ. 

కొతతగజ నియమితులెైన పరధాన నాయయమూరిత: 
• కలకతాి  హెకైటర్వో  తాతాెలిక ప్రధాన నాయయమూరిి జ్సిోస్ 

ర జ్ేష్ బిాందాల్ అలహాబ్ద హెకైటర్వో  ప్రధాన 
నాయయమూరిిగ  నియమిత లయాయర్వ. 

• మేఘాలయ హెైకటర్వో  ప్రధాన నాయయమూరిిగ  జ్సిోస్ 
ర్ాంజిత్ వి. మోర నియమిత లయాయర్వ. 

• కర ణ టక హెకైటర్వో  తాతాెలిక ప్రధాన నాయయమూరిి జ్సిోస్ 
సతీష్ చాంద్ర శర్మ త్లాంగ ణ హెైకటర్వో  ప్రధాన 
నాయయమూరిిగ  నియమిత లయాయర్వ. 

• మధ్యప్రదయశ హెకైటర్వో  నాయయమూరిి అయిన జ్సిోస్ ప్రక ష్ 
శీ్రవ సివ కలకతాి  హెకైటర్వో  ప్రధాన నాయయమూరిిగ  
నియమిత లయాయర్వ. 

• జ్సిోస్ ఆర.వి. మలిమత్ మధ్యప్రదయశ హెకైటర్వో  ప్రధాన 
నాయయమూరిిగ  నియమిత లయాయర్వ. 

• జ్సిోస్ రతీూ ర జ అవసీి  కర ణ టక హెకైటర్వో  ప్రధాన 
నాయయమూరిిగ  నియమిత లయాయర్వ. 

• జ్సిోస్ అర్విాంద కుమార గుజ్ర త్ హెైకటర్వో  ప్రధాన 
నాయయమూరిిగ  నియమిత లయాయర్వ.జ్సిోస్ ప్రశ ాంత్ 
కుమార మిశ ీ ఆాంధ్రప్రదయశ హెైకటర్వో  ప్రధాన 
నాయయమూరిిగ  బ్ధ్యతలు చయప్ట్ో ర్వ. 
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పో రర కజర్యకలాపజల డ జిట్ల్ పర్యవేక్షణ కోస్ం GoI 'మ ై పో రర 
యాప' ని పజర ర్ంభంచింది. 
పో ర్వో  క ర్యకలాప ల డజిిటల్ ప్ర్యవేక్షణ కటసాం కేాంద్ర ప్రభ్ుతవాం 
కటల్ కతాలో ‘మ పైో రర యాప’ ప ర ర్ాంభిాంచిాంద . ఇద  
ప ర్ద్ర్శకతను పో ర తసహిాంచడానికత మరయిు పో ర్వో  సాంబాంధ త 
సమాచార నిన అాంద ాంచడానికత ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద . వివిధ్ పో రో 
సరవలను ఉప్యోగిాంచాలనుకునే పో రో వినియోగదార్వల 
కటసాం ఈ యాప్ ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద . ఇద  పో ర్వో  గురిాంచిన 
అనిన వ సివ లను డిజిటల్ గ  కలిగి ఉాంటుాంద . ఈ యాప్ లో 
వ స ల్ బ రిిాంగ్, రేక్ & ఇాండ్ాంట్, రేక్ ర్సదీ్ు, కాంట వనర సరోటస్, 
ట్రఫి్, బిలుు లు, పో ర ోహాలిడయస్ కు సాంబాంధ ాంచిన సమాచార్ాం 
ఉాంటుాంద  మరయిు 24 × 7 లో ఎకెడ్వనా యాకెసస్ 
చయయవచుచ. 
 

కెవి స్ుబరహ్మణయం ముఖ్య ఆరిిక స్లహ్వదార్డ పద్విక  
రజజీనామా చేశజర్డ 

 
ప్రధాన ఆరిిక సలహాదార్వ (CEA) KV సుబరమణియన్ భ్ర్త 
ఆరిిక మాంతిరతవ శ ఖలో తన మూడయళ్ు  ప్ద్వీక లాం ప్యరి్యిన 
తర వత విదాయసాంసిలకు తిరగిి ర వ లని నిర్ణయిాంచుకునానర్వ. 
కెవి సుబరమణియన్ 2018 డసి ాంబర 7 న ప్రధాన ఆరిిక 
సలహాదార్వగ  బ్ధ్యతలు సీవకరిాంచార్వ. అతని ముాంద్ునన 
అర్విాంద సుబరమణియన్ ప్ద్వీ విర్మణ చయసని దాదాప్ు 
ఐద్ు న లల తర వత ఈ నియామకాం జ్రగిిాంద .  

కెవి సుబరహ్మణయాం, తన కెరరీ ప ర ర్ాంభ్ాంలో, స కయయరిటసీ్ అాండ్ 
ఎకేసఛాంజ బో ర్ ఆఫ్ ఇాండయిా (స బి) మరయిు రిజ్రవ బ్యాంక్ 
ఆఫ్ ఇాండయిా (ఆర బిఐ) యొకె నిప్ుణుల కమిటలీలో 
భ్గాంగ  ఉనానర్వ. సుబరహ్మణయాం ఐసఐిసఐి బ్యాంక్, జ్ెపి 
మోర గ న్ చయజ మరియు ట్ట్ కనసల ో నీస సరీవస స్ తో సహా 
అగీశరణీి క ర్ురటే్ లలో కుు పి్ాంగ  ప్నిచయసయి , ప వరవేటు ర్ాంగాం 
గురిాంచి బ్గ  అవగ హ్న కలిగని వయకతి. 
పరధాన ఆరిిక స్లహ్వదార్డ పజతర: 
• CEA (చీఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వవజ్ర) అనేద  భ్ర్త 

ప్రభ్ుతవాంలో ఒక పో సో్. ఇద  భ్ర్త ప్రభ్ుతవ క ర్యద్రశి 
స ి యికత సమానాం. 

• ప్రధాన ఆరిిక సలహాదార్వ ఆరిిక వయవహార ల విభ్గాం, 
ఆరిిక మాంతిరతవ శ ఖ యొకె ఆరిిక విభ్గ నికత అధ ప్తి. 

• CEA సలహాలను భ్ర్త ప్రభ్ుతవాం ఏ మరే్కు 
ప్రిగణనలోకత తీసుకుాంటుాంద  అనేద  స ధార్ణాంగ  
ఉాంటుాంద . 

 

భ్ర్తదశేపు మొట్రమొద్ట్ి అట్ల్ కమూయనిట్ీ ఇనోివషే్న్ 
స్ ంట్ర జెపైూర లల పజర ర్ంభంచబడ ంద ి

 
భ్ర్తదయశప్ు మొద్టట అటల్ కమూయనిటీ ఇనోనవషేన్ స ాంటర 
(ACIC) వివేక నాంద్ గోు బల్ యూనివరిసటీ, జ్ెవప్యర (VGU) 
లో ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద . భ్ర్త ప్రభ్ుతవాం, ఇద  అటల్ 
ఇనోనవషేన్ మిషన్ (AIM) మరయిు NITI ఆయోగ్ దావర  
ఏర ుటు చయయబడని దయశాంలో మొద్టట కేాంద్రాం అవుత ాంద . 
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ACIC గురించి: 
ACIC ప ద్ద  ఆలోచనల ఆకృతిని తీసుకునే వినయతన 
ఆలోచనలకు మద్దత  ఇవవడాం మరయిు ప ాంపొ ాంద ాంచడాం 
మరియు మ ర్వగెనై రేప్టట కటసాం సమాజ్ఞనిన నిరిమాంచడాంలో 
సహాయప్డుత ాంద . అటల్ ఇనోనవషేన్ మిషన్, NITI 
ఆయోగ్ మరియు VGU ల సాంయుకిాంగ  ప ర ర్ాంభిాంచిన ఈ 
కేాంద్రాం, తమ వ యప ర నిన ఉననత స ి యికత తీసుకెళాు లనుకున ే
ర జ్స ి న్ లోని కషోప్డి ప్నిచయసర, మకుెవ మరయిు 
ధ్వర్యవాంత ల వన వ యప ర్వేతిలకు ప్రయోజ్నాం చయకయర్వసుి ాంద .  
 

100 లక్షల కోట్ల  పరధాన మంతిర గతి శక త-జాతీయ మాస్రర 
పజల న్ ను పరధాని మోదీ పజర ర్ంభంచార్డ 

 
దయశాంలో సమగీత మరియు సమగీ మౌలిక సద్ుప యాల 
అభివృద ి  ద్ృషిోతో, ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోదీ నయయఢిల్లులోని 
ప్రగతి మ దైాన్ నుాండ ిPM గతి శక త-జాతీయ మాస్రర పజల న్ ను 
ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ర్ూ .100 లక్షల కటటు  ప్రధాన మాంతిర గతి శకతి-
జ్ఞతీయ మాసోర ప ు న్ దయశాంలోని ఆరిిక మండ్లాలకు బహ్ుళ్-
మోడ్ల్ కనెక రవిట్ీని అాంద ాంచాలని లక్షయాంగ  ప టుో కుాంద . 
 

 

కొతత  పజర జెక్ర క ంద్: 
• సమగీ ప్రణాళిక మరియు సమనవయ అమలు కటసాం, ప్రణాళిక 

మరియు ర్ూప్కలునకు బద్ులుగ  16 మాంతిరతవ శ ఖలు & 
ర షో ా ప్రభ్ుతావల ఉమమడి వేద కప వ మౌలిక సద్ుప యాల 
ప్థక లకు (2024-25 నాటటకత ప్యరిి చయయాలి) ఒక కేాందీరకృత 
పో రో్ల్ ఏర ుటు చయయబడుత ాంద . ప్రతి మాంతిరతవ శ ఖ 
మరియు శ ఖ దావర  విడివిడిగ  PM గతి శకతి ప్రచార్ాం దావర , 
సాంబాంధ త అనిన విభ్గ లను ఒకే వదే కప వ అనుసాంధానిాంచడాం 
దావర  మౌలిక సద్ుప యాల అనుసాంధాన ప ర జ్ెకుో లకు 
మరిాంత వేగాం (గతి) మరియు విద్ుయత్ (శకతి) అాంద ాంచాలని 
ప్రభ్ుతవాం లక్షయాంగ  ప టుో కుాంద . 

PM గతిశక త డ జిట్ల్ పజల ట్ ఫజం ఆర్డ స్తంభ్లప ై ఆధార్పడ  
ఉంట్ుంద:ి 
• సమగీత 
• ప ర ధానయత 
• సరోవతిమీకర్ణాం 
• సమక ల్లకర్ణ 
• విశరుషణాతమక 
• డ్వనమిక్ 
ITPO యొకె కొతి ఎగిిబిషన్ క ాంప ు క్స లను కయడా PM మోడడ 
ప ర ర్ాంభిాంచార్వ మరియు ప్రగతి మ దైాన్ లో కొతి ఎగిిబిషన్ 
క ాంప ు క్స నమూనాను సమీక్షిాంచార్వ. 
 

హ్ునార హ్వట్్ లల విశికర్మ వజటి్క ఏరజుట్ు 

 
శతాబ్ద ల నాటట కళాక ర్వలు మరియు హ్సికళాక ర్వల 
న వప్ుణాయల యొకె భ్ర్తదయశ అద్ుభతమ నై వ ర్సతావనిన 
ర్క్షిాంచడానికత, సాంర్క్షిాంచడానికత మరయిు పో ర తసహిాంచడానికత 
ప్రతి "హ్ునార హాట్స" వద్ద  "విశవకర్మ వ టటక" ను ఏర ుటు 
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చయయాలని భ్ర్త ప్రభ్ుతవాం నిర్ణయిాంచిాంద . ఉతిర్ప్రదయశ లోని 
ర ాంప్యర లోని "హ్ునార హాత్" లో అకటో బర 16 నుాండి 25, 
2021 వర్కు ఏర ుటు చయసని మొటోమొద్టట "విశవకర్మ 
వ టటక" స ి పిాంచబడిాంద . ఈ పరర్వ హిాంద్య దయవత "విశవకర్మ" 
నుాండ ివ సుి శిలిుగ  ప్యజిాంచబడుతోాంద . 
విశికర్మ వజటి్క గురించి: 
• "విశవకర్మ వ టటక" ను అకటో బర 16, 2021 న విద్య 

మరియు న వప్ుణాయభివృద ి  మరియు ప రిశ ీమికవేతి శీ్ర 
ధ్రేమాంద్ర ప్రధాన్ ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. 

• భ్ర్తదయశప్ు స ాంప్రదాయక కళ్ మరియు హ్సికళ్ 
మరియు సొ గస వన సవదయశ్ర చయతితో తయార్వ చయసని 
ఉతుత ి లు ఎలా జ్ర్వగుతాయో ప్రతయక్ష ప్రద్ర్శనలు 
ఇవవడానికత దయశవ యపి్ాంగ  ఉనన న వప్ుణయాం కలిగని 
హ్సికళాక ర్వలు, శిలుులు, కలుు గతీ క రిమకులు, 
కమమర్వలు, వడరాంగులు, కుమమర్వలు మరియు ఇతర్ 
కళాక ర్వలకు ఈ కొతి చ్ర్వ ఒకే స ో ప్ పరుస్ ని అాంద సుి ాంద . 

 

పరధాన మంతిర నరేంద్ర మోడీ 7 కొతత  ర్క్షణ PSUలను జాతిక  
అంక తం చేశజర్డ 

 
ప్రధాన మాంతిర నరేాంద్ర మోడడ OFB లతో తయార్వ చయసిన ఏడు 
కొతి ర్క్షణ PSU లను జ్ఞతికత అాంకతతాం చయశ ర్వ. 200 
సాంవతసర ల ప్ుర తనమ ైన ఆరి్న న్స ఫ యకోర ీ బో ర్ (OFB) 
ర్ద్ుద  తర్వవ త ఈ 7 కొతి కాంప నీలు అకటో బర 01, 2021. OFB 
కతాంద్ 41 ఫ యకోరలీు మరియు 9 అనుబాంధ్ సాంసిలు 
ఉనానయి. 

ఇప్ుుడు, ఈ ఫ యకరోీలు కొతిగ  సృషిోాంచబడిన ఏడు కాంప నీల 
మధ్య ప్ాంపణిీ చయయబడతాయి. అలాగ,ే ఈ OFB ల యొకె 
70,000 మాంద  ఉదరయగులు ఏడు కొతి సాంసిలకు 
ప్ాంప్బడతార్వ, ఉదర యగుల సరవ  సిితిలో ఎలాాంటట మార్వు 
ఉాండద్ు 
ఏడ్ు కొతత  ర్క్షణ పథఎస్ యులలల ఇవి ఉనాియి: 
• మునిషన్ ఇాండయిా లిమిట డ్, 
• ఆర్మర్ వ హ్నాలు నిగమ లిమిట డ్ 
• అధ్ునాతన ఆయుధాలు మరయిు స మగి ీ ఇాండయిా 

లిమిట డ్ 
• టయర ప్ కాంఫో రో్ లిమిట డ్ 
• యాంతర ఇాండయిా లిమిట డ్ 
• ఇాండియా ఆప ోల్ లిమిట డ్ 
• గెలుడరస ఇాండయిా లిమిట డ్ 
 

UIDAI ‘ఆధార హ్వయకథాన్ 2021’ క  ఆతిథయం ఇస్ుత ంద ి

 
ప్రభ్ుతవ ఏజ్ెనీస UIDAI "ఆధార హాయకథాన్ 2021" పరర్వతో 
హాయకథాన్ ని నిర్వహసిోి ాంద . హాయకథాన్ 28 అకటో బర 21 న 
ప ర ర్ాంభ్మవుత ాంద  మరియు 31 అకటో బర 21 వర్కు 
కొనస గుత ాంద . కొతి సవ లు మరియు నపే్థయాంలతో, 
హాయకథాన్ 2021 లో రెాండు అాంశ లు ఉాంట్యి. మొద్టట 
నేప్థయాం "నమోద్ు మరియు నవీకర్ణ" చుటయో  ఉాంద , ఇద  
నివ సతి లు వ రి చిర్వనామాను అప్ డయట్ చయసుి ననప్ుుడు 
ఎద్ుర్ెనే కొనిన నిజ్ జీవిత సవ ళ్ును కవర చయసుి ాంద . 
హాయకథాన్ యొకె రెాండవ నపే్థయాం UIDAI అాంద ాంచయ 
"గురిిాంప్ు మరియు ప ర మాణీకర్ణ" ప్రిష్ ెర్ాం చుటయో  ఉాంద . 
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• UIDAI ఆధార నాంబర లేదా ఎలాాంటట జ్నాభ్ 
సమాచార నిన భ్గస వమయాం చయయకుాండా గురిిాంప్ును 
నిర్ూపిాంచడానికత వినయతన ప్రషి్ ెర లను కటర్వతోాంద . 
అలాగ,ే ఇద  ముఖ ధ్ృవీకర్ణ API చుటయో  ఉనన 
వినయతన అపిుకేషన్ ల కటసాం చయసోి ాంద  - UIDAI కొతిగ  
ప ర ర్ాంభిాంచిన ప ర మాణీకర్ణ ప్ది్తి. నివ సతి ల 
అవసర లను ప్రషిెరిాంచడానికత ఇప్ుటటకే ఉనన మరియు 
కొతి APIలలో కొనినాంటటని ప్రజ్ఞద్ర్ణ పొ ాంద్డాం లక్షయాం. 

 

COP26 స్మావేశంలల భ్ర్తదశేం, UK మరియు ఆస్పర ాలియా 
స్ంయుకతంగజ IRIS చొర్వ్ను పజర ర్ంభంచాయి 

 
భ్ర్తదయశాం, ఆసరో లాియా మరయిు UK అభివృద ి  చ్ాంద్ుత నన 
అలు దీవప్ ర ష్ ో ా ల (SIDS) సహ్క ర్ాంతో, క నఫరనె్స ఆఫ్ 
ప రీోస్ (COP26) సాంద్ర్భాంగ  "ఇన్ ఫజర స్ర ాకచర ఫర రెస్థలెంట్ 
ఐలాండ్ స్పరట్్ (IRIS)"ను ప ర ర్ాంభిాంచాలని నిర్ణయిాంచాయి. 
IRIS వేద క విప్త ి లను తటుో కునే మరయిు దీవప్ దయశ లలో 
ఆరిిక నష్ ో లను తగిగాంచగల మౌలిక సద్ుప యాలను 
సృషిోాంచడాం లక్షయాంగ  ప టుో కుాంద . 
• IRIS చ్ర్వ ఆసరో లాియా, భ్ర్తదయశాం మరియు UK నుాండి 

$10 మిలియను  ప ర ర్ాంభ్ నిధ్ులతో ప ర ర్ాంభిాంచబడుత ాంద . 
2021 యున వట డ్ నేషన్స కెలుమేట్ చయాంజ క నఫరెన్స 
(COP26) అకటో బర 31 నుాండ ినవాంబర 12, 2021 వర్కు 
జ్ర్గ లిస ఉాంద . 

 

నీతి ఆయోగ్ “ఇనోివషే్న్్ ఫర యు” డ జిట్ల్-బుక్ ను 
పజర ర్ంభంచింద ి

  
నీతి ఆయోగ్ యొకె అటల్ ఇనోనవేషన్ మిషన్ (AIM) 
"ఇనోివషే్న్్ ఫర యు" పరర్వతో డజిి-బుక్ ను ప ర ర్ాంభిాంచిాంద . 
ఈ డజిి-బుక్ లో ద్ృషిో  స రిాంచిన ర్ాంగాం ఆరోగయ సాంర్క్షణ. 
"ఇనోివషే్న్ ఫర యు" అనేద  అటల్ ఇనోనవేషన్ మిషన్ 
యొకె స ో ర్ోప్ ల విజ్యగ థలను వివిధ్ డొమ ైన్ లలో 
ప్ాంచుకటవడానికత నీతి ఆయోగ్ ప ర ర్ాంభిాంచిన చ్ర్వ. 
భ్ర్తదయశాంలోని కొనిన ముఖయమ ైన సవ ళ్ును 
ప్రిషెరిాంచడానికత సృజ్నాతమకత మరియు ఊహ్ల మార్గాంలో 
ప్ని చయయడానికత ర బో యిే ప రిశ ీమికవతిేలకు పో ర తాసహ్కాంగ  
ప్నిచయయాలనే లక్షయాంతో డిజి-బుక్ ప ర ర్ాంభిాంచబడాింద . 
అత యతిమ ఆవిషెర్ణలు మరయిు వ యప ర్వేతిలను 
ముాంద్ాంజ్లోకత తీసుకుర వడాం కయడా దీని లక్షయాం. 
నీతి ఆయోగ్ డ జి బుక్: 
• భ్ర్తదయశాం ఆజ్ఞదీ క  అమృత్ మహ్ో తసవ్ ను 

జ్ర్వప్ుకుాంటుననాంద్ున NITI ఆయోగ్ DIGI ప్ుసిక నిన 
ప ర ర్ాంభిాంచిాంద . 

• డిజి-బుక్ అనేద  45 హలిె్ ట క్ స ో ర-ోఅప్ ల సాంకలనాం. ఈ 
స ో ర్ోప్ లు దయశవ యపి్ాంగ  ఉనన అటల్ ఇాంకుయబేషన్ 
స ాంటర్ులో అభివృద ి  చయయబడా్ యి. 

• ఈ స ో ర్పో్ లు నియోనాటల్ & చ్వల్్ కరే, మ ాంటల్ హెలి్, 
డ్ాంటల్ కేర, ర్కిహనీత మరయిు మానవ ప ర ణాధార లను 
ప్ర్యవేక్షిాంచడాం వాంటట ఆరోగయ సమసయలకు స మాజిక 
సాంబాంధ త ప్రిష్ ెర లను అాంద ాంచడాం కటసాం AI, IoT, 
ICT మరియు ఇతర్ స ాంకేతికతలను 
ఉప్యోగిాంచుకుాంటునానయి. 
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5,000 కోట్ల  ‘ఆయుష్టజమన్ భ్ర్త హ ల్త  ఇన్ ఫజర స్ర ాకచర మిష్న్’ 
పజర ర్ంభంచిన పరధాని మోద ీ

 
ప్రధానమాంతిర నరేాంద్ర మోడడ తన ప ర్ుమ ాంటర ీనియోజ్కవర్గాం 
ఉతిర్ప్రదయశ లోని వ ర్ణాస ి నుాండ ి అకటో బర 25, 2021న 
“ఆయుష్టజమన్ భ్ర్త హ ల్త  ఇన్ ఫజర స్ర ాకచర మిష్న్”ని 
ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ఆయుష్ మన్ భ్ర్త్ హలిె్ ఇన్ ఫ ర సోకాచర 
మిషన్ దయశవ యపి్ాంగ  ఆరోగయ సాంర్క్షణ మౌలిక 
సద్ుప యాలను బలోపరతాం చయయడానికత ఉదయదశిాంచిన అతిప ద్ద  
ప న్-ఇాండయిా ప్థక లలో ఒకటట మరియు ఇద  నషేనల్ 
హెలి్ పొ ర ట క్షన్ మిషన్ (ఆయుష్ మన్ భ్ర్త్ యోజ్న)కత 
అద్నాంగ  ఏర ుటు చయసయబడనిద . 
పథకం గురించి: 
• ప్థకాం యొకె మొతిాం వయయాం: ర్ూ. 5,000-కటటుు  
• ఉదేదశయం: ప్టోణ మరియు గ ీ మీణ ప ర ాంతాలలో కతుషోమ నై 

సాంర్క్షణ సౌకర యలు మరయిు ప ర థమిక సాంర్క్షణప వ ద్ృషిో  
స రిాంచి, ప్రజ్ఞరోగయ మౌలిక సద్ుప యాలలో అాంతర లను 
ప్రిషెరిాంచనునానర్వ. 

• పరయోజనం: భ్విషయత ి లో వచయచ వ యధ్ులతో పో ర డయ 
మరియు అరికటోగల భ్ర్తదయశ స మర ి యనిన ఈ ప్థకాం 
బలోపరతాం చయసుి ాంద . 

• ఈ ప్థకాం కతాంద్, 10 హెై ఫో కస్ ర ష్ ో ా లోు ని 17,788 
గ ీ మీణ ఆరోగయ మరియు సాంర్క్షణ కేాందరా లు ప్థకాం 
యొకె మద్దత ను పొ ాంద్ుతాయి. 

• ప్టోణ ప ర ాంతాల కటసాం, అనిన ర ష్ ో ా లోు  11,024 అర్బన్ 
హెలి్ అాండ్ వ ల్ న స్ స ాంటర్వు  ఏర ుటు చయయబడతాయి. 

• ఇద  క కుాండా, ఒక ఆరోగయాం కటసాం ఒక జ్ఞతీయ సాంసి, 
నాలుగు కొతి జ్ఞతీయ వ వర లజీ సాంసిలు, WHO సౌత్-
ఈసో్ ఆసియా రజీియన్ కటసాం ప ర ాంతీయ ప్రిశోధ్న వదే క, 
తొమిమద  బయోసరఫ్ీో  ల వల్-III ప్రయోగశ లలు, వ యధ  
నియాంతరణ కటసాం ఐద్ు కొతి ప ర ాంతీయ జ్ఞతీయ కేాందరా లు 
కయడా ఏర ుటు చయయబడతాయి. 

 

భ్ర్తదశేం యొకక 1వ్ రజష్ర ా-వ్నయపజర ణుల DNA పరీక్ష విశలలష్ణ 
లాయబ్ నాగ్ పూర లల పజర ర్ంభంచబడ ంది. 

 
మహార షో ా ముఖయమాంతిర ఉది్వ్ థాకరే, మహార షోలాోని 
నాగ్ ప్యర లోని ప ర ాంతీయ ఫో రెనిసక్ స వన్స లాబొ రేటర ీ
(RFSL)లో భ్ర్తదయశాం యొకె 1వ ర షో ా ప్రభ్ుతవ 
యాజ్మానయాంలోని వ వల్్ ల వఫ్ DNA ప్రీక్ష విశరుషణ 
ప్రయోగశ లను ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ఈ సాంద్ర్భాంగ , నిర్భయ 
ప్థకాం కతాంద్ ముాంబ వ & ప్యణేలో 3 ఫ సో్ టర్ క్ DNA ప్రీక్ష 
యూనిటును కయడా ఆయన ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. 
ప్రసుి తాం, డ్హాాడయన్ & హెైద్ర బ్ద లో 2 వనయప ర ణుల DNA 
ప్రీక్షయ ప్రయోగశ లలు ఉనానయి, ఇవి ప్యరిిగ  కేాంద్ర ప్రభ్ుతవ 
ఆధీనాంలో ఉనానయి, అయితయ కొతిగ  ప ర ర్ాంభిాంచబడనిద  
భ్ర్తదయశాంలో ర షో ా ప్రభ్ుతవ యాజ్మానయాంలో మొద్టటద . 
లాయబ్ లు ల వాంగకి నేర ల నుాంచి పలిుల ర్క్షణ (పో కటస) చటోాం, 
2012 కతాంద్ నమోద్వన కేసులతో ప్రతయయకాంగ  వయవహ్రిస ి యి. 
కేాంద్ర ప్రభ్ుతవ నిర్భయ ప్థకాం కతాంద్ ర్ూ. 53 కటటుతో 
లాయబ్ లను అభివృద ి  చయశ ర్వ. 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• మహార షో ార జ్ధాని: ముాంబ వ; 
• మహార షో ాగవర్నర: భ్గత్ సిాంగ్ కటష్ యర;ి 
• మహార షో ాముఖయమాంతిర: ఉది్వ్ ఠ కే.ీ 
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నిపున్ భ్ర్త మిష్న్ కోస్ం జాతీయ స్వరరింగ్ కమిట్ీని 
పరభుతిం ఏరజుట్ు చేస్థంద ి

 
ప ఠశ ల విద్య మరియు అక్షర సయత విభ్గాం NIPUN భ్ర్త్ 
మిషన్ అమలు కటసాం జ్ఞతీయ సీోరిాంగ్ కమిట ీ (NSC)ని 
ఏర ుటు చయసిాంద . ఇద  విద్య యొకె ప్ురోగతిని 
విశరుషిాంచడానికత మరియు ర ష్ ో ా లు /కేాంద్రప లిత ప ర ాంతాలకు 
అభిప ర యానిన అాంద ాంచడానికత మూలాయాంకన ప్ది్తిని 
అభివృద ి  చయయడానికత ప్రయతినసుి ాంద . 2026-27 నాటటకత 3వ 
తర్గతి ముగసిర నాటటకత ప్రతి బిడ్కు ప్ునాద  అక్షర సయత 
మరియు సాంఖాయశ సిరాంలో స ర్వతిరక న వప్ుణయాం అన ేలక్షయయనిన 
స ధ ాంచయ ద శగ  అడుగులు వేసోి ాంద . 
కేాంద్ర విదాయ మాంతిర శీ్ర ధ్రేమాంద్ర ప్రధాన్ ఎన్ ఎస్ సకిత చ్వర ప్ర్సన్ గ  
మరియు ర షో ా విదాయ మాంతిర శీ్రమతి. అననప్యర ణ దయవి వ వస్  
చ్వర ప్ర్సన్ గ  వయవహ్రిస ి ర్వ. 
 

AIIB గవ్ర్ిర్ల బో ర్డు  6వ్ వజరిిక స్మావేశజనిక  వ్ర్డచవ్ల్ 
విధానంలల హ్వజరె న ఎన్. స్వతారజమన్ 

 
కేాంద్ర ఆరిిక & క ర్ురేట్ వయవహార ల మాంతిర నిర్మలా 
సీతార మన్ నయయఢిల్లు నుాండి వీడియో క నఫరెన్స దావర  

ఆసియా ఇన్ ఫ ర సోకాచర ఇన వసో్ మ ాంట్ బ్యాంక్ (AIIB) బో ర్ ఆఫ్ 
గవర్నరస 6వ వ రిిక సమావేశాంలో ప లగగ నానర్వ. AIIB 
యొకె వ రిిక సమావేశాం యొకె నేప్ధ్యాం “Investing 
Today and Transforming Tomorrow”. 
ఈ సాంవతసర్ాం యున వట డ్ అర్బ్ ఎమిరటే్స (UAE) ప్రభ్ుతవాం 
సహ్క ర్ాంతో AIIB సాంయుకిాంగ  ఈ సమావేశ నిన 
నిర్వహిాంచిాంద . వ రిిక సమావేశాం యొకె ప ర థమిక లక్షయాం 
AIIB మరయిు దాని భ్విషయత ి  ద్ృషిోకత సాంబాంధ ాంచిన 
ముఖయమ నై విషయాలప వ కలీక నిర్ణయాలు తీసుకటవడాం. 
గవర్నర రౌాండ్ టేబుల్ చర్చ సాంద్ర్భాంగ  భ్ర్త ఆరిిక మాంతిర 
“COVID-19 సాంక్షోభ్ాం మరియు కటవిడ్ అనాంతర్ మద్దత ” 
అనే అాంశాంప వ తన ఆలోచనలను ప్ాంచుకునానర్వ. 
అద్నపు స్మాచార్ం : 
• కేంద్ర మంతిర అనురజగ్ ఠజకూర MyParkings యాప ను 

పజర ర్ంభంచార్డ. 
• యూపవలలని కుషవనగర అంతరజా తీయ విమానాశీయానిి 

పరధాని మోదీ పజర ర్ంభంచార్డ. 
• 100 కోట్ల  కోవిడ్-19 వజయక ్నేష్న్ మోతాద్ుల 

మ ైలురజయిని దాటి్న భ్ర్త  
• MSME మంతిరతి శజఖ్ “స్ంభవ్” జాతీయ సజి యి అవ్గజహ్న 

కజర్యకీమానిి పజర ర్ంభంచింది. 
• 16వ్ తూర్డు ఆస్థయా స్మిమట్ కు వ్ర్డచవ్ల్ గజ పరధాని మోదీ 

హ్వజర్యాయర్డ. 
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వజర్తలలల ని రజష్టజర ా లు 
 

ఆంధర, ఒడ శజలను తాక న 'గులాబ్' తుఫజను. 

 
 

వ యువయ మరయిు దాని ప్రకెన ఉనన ప్శిచమ-మధ్య 
బాంగ ళాఖాతాం మీద్ుగ  'గులాబ్ త ఫ ను' తీర్ాం దాటటన 
తర వత భ్ర్త వ తావర్ణ శ ఖ (IMD) ఒడశి  మరయిు 
ఆాంధ్రప్రదయశ లకు రెడ్ అలర ోజ్ఞరీ చయసిాంద . గులాబ్ త ఫ నుకు 
ప కతస ి న్ పరర్వ ప ట్ో ర్వ. "గులాబ్" అనే ప్ద్ాం ఆాంగుాంలో రోజ 
ను సయచిసుి ాంద . తీర్ాం దాటటన సమయాంలో, గ లి వేగాం 
గాంటకు 90 కతలోమీటర్ు నుాంచి 100 కతలోమీటర్ు మధ్య 
ఉాంటుాంద . 
ప్రప్ాంచ వ తావర్ణ సాంసి/ ఐకయర జ్యసమితి ఎకనామిక్ అాండ్ 
సో షల్ కమిషన్ ఫర ఆసయిా అాండ్ ద  ప్సిఫిక్ 
(WMO/ESCAP) ప యన ల్ ఆన్ టర్ పికల్ స వకటు న్స (PTC) 
దావర  నిర్వహిాంచబడయ త ఫ ను పరర్ు జ్ఞబితా నుాండ ిగులాబ్ 
అనే పరర్వ వచిచాంద . 
ఈ ప యన ల్ లో 13 దయశ లు ఉనానయి, అవి భ్ర్తదశేం, 
బంగజల దేశ్, మయనామర, పజక సజత న్, మాలీదవ్ులు, ఒమన్, 
శీ్రలంక, థాయిలాండ్, ఇరజన్, ఖ్తార, సౌదీ అరేబియా, 
యునెైట్ెడ్ అర్బ్ ఎమిరేట్్ మరియు యెిమ న్, ఇవి ఈ 
ప ర ాంతాంలో త ఫ నుల పరర్ును ఎాంచుకుాంట్ర్వ. 
 

4 వ్ ఇండో -యుఎస్ ఆరోగయ స్ద్దస్ు్ నూయఢ లీలలల జరిగింద ి

 
 

కేాంద్ర ఆరోగయ మరియు కుటుాంబ సాంక్షేమ శ ఖ సహాయ మాంతిర 
డాకోర భ్ర్తి ప్రవీణ్ ప్వ ర నయయఢిల్లులో జ్రగిిన 4 వ ఇాండర-
యుఎస్ హెలి్ డ్వలాగ్ లో భ్ర్త ప్రతినిధ  బృాందానికత 
నాయకతవాం వహిాంచార్వ. యుఎస్ డిప రో మ ాంట్ ఆఫ్ హెలి్ 
అాండ్ హ్యయమన్ సరీవస స్ (హెచ హచె ఎస్) లోని గోు బల్ 
అఫ వరస క ర యలయాం డ్వరకెోర శీ్రమతి లాయిస్ పరస్ ఈ 
సాంభ్షణ కటసాం యుఎస్ ప్రతినిధ  బృాందానికత నాయకతవాం 
వహిసుి నానర్వ. రెాండు రోజుల సద్దసుస రెాండు దయశ ల మధ్య 
ఆరోగయ ర్ాంగాంలో కొనస గుత నన బహ్ుళ్ సహ్క ర లప వ 
చరిచాంచయ ఒక వేద క. 
 

స్ద్దస్ు్ గురించి: 
• రెాండు దయశ ల మధ్య ఆరోగయ ర్ాంగాంలో కొనస గుత నన 

బహ్ుళ్ సహ్క ర లప వ చరచిాంచడానికత రెాండు రోజుల 
సద్దసుస ఒక వేద కగ  ఉప్యోగప్డుత ాంద . 

• ఈ సద్దసుసలో చర్చల కటసాం ప్రణాళిక చయయబడని 
సమసయలు ఎపడి్మియోలాజికల్ ప్రశిోధ్న మరియు 
నిఘా, వ యకతసన్ అభివృద ి , ఆరోగయాం, జూనోటటక్ మరియు 
వ కోర దావర  సాంకమీిాంచయ వ యధ్ులు, ఆరోగయ వయవసిలు 
మరియు ఆరోగయ విధానాలు మొద్ల వన వ టటని బలోపరతాం 
చయయడానికత సాంబాంధ ాంచిన సమసయలను కలిగ ిఉాంట్యి. 
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• భ్ర్తదయశాం యొకె ఆరోగయ మరయిు కుటుాంబ సాంక్షమే 
మాంతిరతవ శ ఖ మరియు యున వట డ్ సరోట్స ఆఫ్ హలిె్ 
అాండ్ హ్యయమన్ సరీవస స్ డిప రో మ ాంట్, ఆరోగయ ర్ాంగాంలో, 
ఆరోగయ భ్ద్రత మరయిు భ్ద్రత వాంటట అాంశ ల మధ్య ఒక 
అవగ హ్న ఒప్ుాంద్ాం ఖర ర్వ చయయబడిాంద . 

 

MGR రె లేి స్పరష్న్ సౌర్శక త దాిరజ శక తని ప ంద్ుతుంద ి

 
 

డాకోర MG ర మచాంద్రన్ స ాంటరల్ (DRM) లేదా చ్న వన స ాంటరల్ 
రెైలేవ సరోషన్ సౌర్ శకతి దావర  100 శ తాం శకతిని పొ ాంద్ుత ాంద . 
చ్న వన స ాంటరల్ రెలైేవ సరోషన్ ద్క్షిణ మధ్య రెైలేవ (SCR) జ్ోన్ 
ప్రిధ లోకత వసుి ాంద  మరయిు ఇద  ప్రప్ాంచాంలోనే అతిప ద్ద గీీన్ 
రెైలేవ న ట్ వరె గ  అవతరిాంచబో తోాంద . ఈ సరోషన్ ఇప్ుుడు 
సో లార ప యన ల్స దావర  100 శ తాం రోజూ శకతిని పొ ాందయ మొద్టట 
భ్ర్తీయ రెలైేవ సరోషన్ అవుత ాంద . 
 

స్పరష్న్ గురించి: 
• సరోషన్ యొకె సౌర్ విద్ుయత్ స మరి్యాం 1.5 మ గ వ టుు  

మరియు సౌర్ ఫలక లను సరోషన్ యొకె ష లోర్ులో 
ఏర ుటు చయశ ర్వ. 

• ద్క్షిణ మధ్య రెలైేవ 'శకతి తటసి' రెైలేవ సరోషన్ ల భ్వనను 
సీవకరిాంచిాంద  మరియు అలా చయసిన మొద్టట భ్ర్తీయ 
రెైలేవ జ్ోన్ గ  అవతరిాంచిాంద . 

• 2030 సాంవతసర నికత ముాంద్ు భ్ర్తదయశాం "నికర్-
సునాన క ర్బన్ ఉదాగ ర్ాంగ " మార లని లక్షయాంగ  
ప టుో కుాంద . 

 

అర్డణాచల్ పరదేశ్ లల 'పర్శురజమ్ కుండ్' అభవ్ దిి  చేయడానిక  
భ్ర్త పరభుతిం పని పజర ర్ంభంచింద ి

 
 

అర్వణాచల్ ప్రదయశ లోని లోహిత్ నద కత ద గువన ఉనన 
బరహ్మప్ుతర పీఠభ్ూమిలో హిాంద్య యాతరా సిలమ ైన 
‘ప్ర్శుర మ కుాండ్’ అభివృద ి  కటసాం భ్ర్త ప్రభ్ుతవాం ప్ని 
ప ర ర్ాంభిాంచిాంద . 37.88 కటటు  వయయాంతో కయడిన ఈ ప ర జ్ెక్ో 
ప్ర యటక మాంతిరతవ శ ఖ యొకె Pilgrimage 
Rejuvenation and Spiritual, Heritage 
Augmentation Drive(PRASAD) ప్థకాం కతాంద్ మాంజూర్వ 
చయయబడిాంద . 
పథకం గురించి: 
‘Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage 
Augmentation Drive’ (PRASHAD) అనే జ్ఞతీయ మిషన్ 
2014-15లో భ్ర్త ప్రభ్ుతవాం ప్యరిి ఆరిిక సహాయాంతో 
ప ర ర్ాంభిాంచిన ఒక కేాంద్ర స ి యి ప్థకాం. ఇద  ఉప ధ  కలున 
మరియు ఆరిిక భివృద ిప వ ప్రతయక్ష ప్రభ్వాం కటసాం తీరి్యాతర 
మరియు వ ర్సతవ ప్ర యటక గమయస ి నాలను 
ఉప్యోగిాంచుకటవడానికత ప్ర యటక మౌలిక సద్ుప యాలను 
అభివృద ి  చయయాలని లక్షయాంగ  ప టుో కుాంద . 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• అర్వణాచల్ ప్రదయశ ముఖయమాంతిర: ప మా ఖాండయ; 
• అర్వణాచల్ ప్రదయశ గవర్నర: B. D. మిశ ీ 
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ఆంధరపరదేశ్ పరభుతిం స్పిచాచ కజర్యకీమానిి పజర ర్ంభంచినది 
ఆాంధ్రప్రదయశ ముఖయమాంతిర వ వ. ఎస్. జ్గనోమహ్న రెడి్  
ఋత స ర వ నికత సాంబాంధ ాంచిన కళ్ాంక లను 
అధ గమిాంచడానికత, సీి ర వయకతిగత ప్రిశుభ్రతకు 
ప ర ధానయతనివవడానికత మరియు ఆరోగయకర్మ ైన సమాచార్ 

 
 

సాంభ్షణను పో ర తసహిాంచడానికత జ్గన్ మోహ్న్ రెడి్  ‘సరవచచ’ 
క ర్యకీమానిన ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. కౌమార్ద్శలో ఉనన బ్లికలు 
మరియు మహిళ్లోు  ఆరోగ యనికత మరియు ఋత స ర వ 
ప్రిశుభ్రతలో ప టటాంచవలసిన జ్ఞగతిీలను నిర ి రిాంచడానికత 
'సరవచఛ' క ర్యకీమాం ఉదయదశిాంచబడిాంద . 
 

చొర్వ్ క ంద్: 
• ర షో ా ప్రభ్ుతవాం ప్రభ్ుతవ విదాయసాంసిలోు  విదాయర్వి లకు 

మాంచి నాణయమ నై బర్ ాండ్డ్ శ నిటరీ నాయప్ కతన్ లను 
ఉచితాంగ  అాంద సుి ాంద . 

• ర షోవా యపి్ాంగ  అనిన ప్రభ్ుతవ ప ఠశ లలు మరియు 
ఇాంటరీమడియట్ క లేజీలలో 7 నుాండి 12 వ తర్గతి వర్కు 
చద్ువుత నన సుమార్వ 10 లక్షల మాంద  కౌమార్ 
బ్లికలకు ప్రతి న ల ప్ద  స నిటరీ నాయప్ కతనుు  32 కటటు  
ర్ూప యల ఆరిిక వయయాంతో అాంద ాంచబడతాయి. 

• ప్రతి విదాయరిికత సాంవతసర నికత మొతిాం 120 నాప్ కతన్ లు 
కేట్యిాంచబడతాయి, వేసవి స లవులలో కయడా, 
విదాయర్వి లు ప ఠశ ల నుాండి బయలుదయరే ముాంద్ు వ రి 
కటట్ను సర్ఫర  చయస ి ర్వ. 

 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ఆాంధ్రప్రదయశ ముఖయమాంతిర: వ వఎస్ జ్గన్ మోహ్న్ రడెి్ 
• గవర్నర: బిశవ భ్ూషణ్ హ్రచిాంద్న్. 
 

భ్ర్తదశేంలల మొట్రమొద్ట్ి ఇ-ఫథష మారెకట్ యాప ఫథష వజలే 
అసజ్ంలల పజర ర్ంభంచబడ ంద ి
అస సాం మతసయ, ప్ర యవర్ణ మరయిు అటవీ మరియు ఎకెైసజ 
మాంతిర, ప్రిమల్ సుక ు బ వద్య భ్ర్తదయశాంలో మొటోమొద్టట ఇ-
ఫిష్ మారెెట్ అయిన యాప్ ఫషి్ వ లేను ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. 
టేబుల్ స వజు చయప్ల వన భ్ాంగోన్, మృగల్ మరయిు రోహ్ు 

 
 

మరియు మాంచినీర్వ మరియు పొ డి చయప్ల ప యకటెుు , డ్వర ఫిష్ 
ప్చిచ, ఫిష్ ఊర్గ యలు మరియు ప ర స స్ చయసిన చయప్ల 
ఉతుత ి లతో ప టు అాంద్ుబ్టులో ఉాంట్యి. 
ఆక వ బూు  గోు బల్ ఆక వకలచర సొ లయయషన్స ప వరవేట్ లిమిట డ్ 
దావర  అభివృద ి  చయయబడిాంద . లిమిట డ్ ఫిషరీస్ డపి రో మ ాంట్ 
సహ్క ర్ాంతో శీ్ర మాదాబ్ దయవ్ భ్వన్ ఆడిటోరయిాంలో జ్రిగిన 
ఒక క ర్యకమీాంలో, కొనుగోలుదార్వలకు మరియు వికేీతలకు 
సహాయప్డయ "ఆక వకలచర కటసాం వన్-స ో ప్ సొ లయయషన్" అని 
మాంతిర పరర్ెనానర్వ. ఈ ప ు ట్ ఫ ాం చయప్ల ప ాంప్క సాంఘాం వ రి 
ఉతుత ి లకు సర్సమ ైన ధ్ర్ను పొ ాంద్డానికత మరయిు 
మధ్యవర్వి ల తొలగిాంప్ుకు దారతిీసుి ాంద . 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• అస సాం గవర్నర: జ్గదీష్ ముఖి. 
• అసో ాం ముఖయమాంతిర: హిమాంత బిశవ శర్మ. 
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పర్ంబికులం ట్ెైగర కనారేిష్న్ ఫౌండేష్న్ 2021 ఎరత హీరోస్ 
అవజరు్ గెలుచుకుంద ి

 
నాట్ వ సో్ గూీప్ ఏర ుటు చయసిన ఎరి గ రి్యన్ అవ ర్వ్ ను 

ప్ర్ాంబికులాం ట వగర కనిరేవషన్ ఫౌాండయషన్ గలెుచుకుాంద . ఈ 
అవ ర్వ్  పొ ాంద న ఎనిమిద  మాంద  విజ్ేతలను వర్వచవల్ వడేుక 

దావర  అాంతరిాంచిపో త నన జ్ాంత జ్ఞలాంలో అాంతర ి తీయ 
వ ణిజ్యాంప వ UN కన వనిన్ మరయిు ఫ్ోు ర  స కటీర ీ జ్నర్ల్ 

ఇవయననే హగిుయరో సతెరిాంచార్వ. 
ఎరత గజరిుయన్ అవజర్డు  గురించి 

ఈ అవ ర్వ్ లను నాట్ వ సో్ గూీప్ ఇాండియా ఏర ుటు చయసాింద . 
భ్ర్తదయశాంలో జీవవ వవిధాయనిన ప్రిర్క్షిాంచడాం మరయిు 

సాంర్క్షిాంచడాం దావర  వ తావర్ణ మార్వులను 
అణచివయేడానికత కృషి చయసుి నన వయకుి లు మరియు సాంసిల 

ప్రయతానలను గురిిాంచయ చ్ర్వలో అవి భ్గాం. 
 

 

పర్ంబికులం ట్ెైగర రిజరి: 
• ప్ర్ాంబికులాం ట వగర రజి్రవ లో ప్యర్వప్ు ప్ర్ాంబికులాం 

వనయప ర ణుల అభ్యార్ణయాం కయడా ఉాంద , ఇద  391 
చద్ర్ప్ు కతలోమీటర్ు విసీిర్ణాంలో ఉాంద . 

• ఇద  కేర్ళ్లోని ప లక ెడ్ జిలాు లో ఒక ర్క్షతి ప ర ాంతాం. ఇద  
1973లో స ి పిాంచబడిాంద . 

• ఈ అభ్యార్ణయాం అన వమల వ కొాండలు మరియు 
న లిుయాంప్తి కొాండల మధ్య సుాంగాం కొాండల శరీణలిో ఉాంద . 

• ప్ర్ాంబికులాం వనయప ర ణుల అభ్యార్ణయాం 2010లో 
ప్ర్ాంబికులాం ట వగర రిజ్రవ లో భ్గాంగ  ప్రకటటాంచబడిాంద . 
ట వగర రిజ్రవ ప రిసోిపరటర ీ ఫ రసోె్ మేనజే మ ాంట్ సీెమ 
(PFMS)ని అమలు చయసుి ాంద . 

 

హ్రజయనా పరభుతి ఉదోయగులను రజజకరయాలు, ఎనిికలలల  
పజలగగ నకుండా నిషపధించింద ి

 
ఒక సాంవతసర నికత ప వగ  కొతి వయవస య చట్ో లప వ రెతై ల 
నిర్సనలను ఎద్ుర్ెాంటునన హ్ర యనా ప్రభ్ుతవాం తన 
ఉదర యగులు ర జ్కీయాలు మరయిు ఎనినకలలో ప లగగ నడానిన 
నిషరధ ాంచిాంద . హ్ర యనా సివిల్ సరీవస స్ (ప్రభ్ుతవ ఉదర యగుల 
ప్రవరి్న) నియమాలు 2016 అమలు చయసయి  దీనికత 
సాంబాంధ ాంచి ప్రధాన క ర్యద్రశి క ర యలయాం నుాండి 
నోటటఫికషేన్ కయడా జ్ఞరీ చయయబడిాంద . 
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అడిమనిసరోటాటవ్ స కీటరీలు, విభ్గ ధ ప్త లు, మనేజేిాంగ్ 
డ్వరెకరో్వు , బో ర్ ల చీఫ్ అడిమనిసరో టార్వు , క ర్ురషేన్ లు, డివిజ్నల్ 
కమీషనర్వు , హ్ర యనా డిప్యయటీ కమిషనర్వు , హ్ర యనా 
విశవవిదాయలయాల రిజిస ో ా ర మరియు రిజిస ో ా ర (జ్నర్ల్), 
ప్ాంజ్ఞబ్ మరియు హ్ర యనా హెైకటర్వో  నిబాంధ్నలను 
ప టటాంచయలా చయడాలని ఆదయశిాంచార్వ. 9 మరియు 10 హ్ర యనా 
సివిల్ సరీవస స్ (ప్రభ్ుతవ ఉదర యగుల ప్రవరి్న) నియమాలు, 
2016 లేఖలో మరియు సయఫరిితో. ఏద్వనా ఉలు ాంఘన తక్షణ 
మరియు కఠనిమ ైన కమీశిక్షణ చర్యను ఆహావనిాంచాలి. 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• హ్ర యనా ర జ్ధాని: చాండడగఢ్; 
• హ్ర యనా గవర్నర: బాండార్వ ద్తాి తయరయ; 
• హ్ర యనా ముఖయమాంతిర: మనోహ్ర లాల్ ఖటోర. 
 

త లంగజణ భ్ర్తదేశపు మొట్రమొద్ట్ి సజమరర ఫో న్ ఆధారిత 
ఈవోట్ింగ్ పరషి్టజకరజనిి అభవ్ దిి  చసే్థంద ి

 
కటవిడ్ -19 మహ్మామరిని ప్రగిణనలోకత తీసుకొని 
భ్ర్తదయశప్ు మొటోమొద్టట స మరో ఫో న్ ఆధారతి ఈవయటటాంగ్ 
ప్రిష్ ెర నిన తల్ాంగ ణ అభివృద ి  చయసిాంద . ఖమమాం జిలాు లో 
డమీమ ఎనినకల ర్ూప్ాంలో డ్వరమ ర్న్ చయయబడుతోాంద , అకటో బర 
8-18 వర్కు ద్ర్ఖాసుి  నమోద్ు మరియు అకటో బర 20 న 
డమీమ ఓటటాంగ్ జ్ర్వగుత ాంద . 
త్లాంగ ణ ర షో ాఎనినకల సాంఘాం (TSEC) దావర  ర షోాాంలోని 
IT శ ఖ మరియు స ాంటర ఫర డవ్లప్ మ ాంట్ ఆఫ్ అడావన్స డ్ 
కాంప్యయటటాంగ్ (CDAC) అభివృద ి  మద్దత తో ఈవయటటాంగ్ 
సొ లయయషన్ అభివృద ి  చయయబడిాంద . 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• త్లాంగ ణ ర జ్ధాని: హెదై్ర బ్ద; 
• త్లాంగ ణ గవర్నర: తమిళిస వ సౌాంద్ర్ర జ్న్; 
• త్లాంగ ణ ముఖయమాంతిర: కె. చాంద్రశరఖర ర వు. 
 

వజర్ణాస్థ పరజల కోస్ం రోప వే స్పవ్లను ఉపయోగించిన మొద్ట్ి 
భ్ర్తీయ నగర్ంగజ అవ్తరించింద ి

 
ఉతిర్ ప్రదయశ లోని వ ర్ణాస ి భ్ర్తదయశాంలో ప్రజ్ఞ ర్వ ణాలో 
రోప్ వ ే సరవలను ఉప్యోగిాంచిన మొద్టట నగర్ాంగ  
అవతరిాంచనుాంద . మొతిాంమీద్, బొ ల్లవియా మరియు మ కతసకట 
సిట ీ తర్వవ త ప్రజ్ఞ ర్వ ణాలో రోప్ వనేు ఉప్యోగిాంచిన 
వ ర్ణాసి ప్రప్ాంచాంలో మూడవ నగర్ాం అవుత ాంద . రోప్ వే 
ప ర జ్ెక్ో మొతిాం ఖర్వచ ర్ూ. 424 కటటుు . మొతిాం 4.2 కత.మీ 
ద్యర్ాం కేవలాం 15 నిమిష్ లోు  చయర్వకుాంటుాంద . 
ప్బిు క్-ప వరవటే్ భ్గస వమయ నమూనాలో ఈ ప ర జ్ెక్ో అమలు 
చయయబడుత ాంద . ప ర జ్కె్ో ఖర్వచ 80:20 వద్ద  కేాంద్రాం మరయిు 
ర షో ాప్రభ్ుతవాం మధ్య విభ్జిాంచబడుత ాంద . రోప్ వే సరీవస స్ 
ప వలట్ ఫరజ యొకె నాలుగు సరోషనుు  11 మీటర్ు కాంటే ఎకుెవ 
ఎత ి లో ఉాంట్యి. 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• యుపి ర జ్ధాని: లకటన. 
• యూప ీగవర్నర: ఆనాంద బ న్ ప్టేల్. 
• యూప ీముఖయమాంతిర: యోగి ఆద తయనాథ్. 
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అద్నపు స్మాచార్ం:  
• రజజసజి న్ ‘పరశజస్న్ గజవ్ కే సజంగ్’ పరచారజనిి పజర ర్ంభంచింద ి
• మధయపరదేశ్ పరభుతిం "ముఖ్యమంతిర రషే్న్ ఆపపక దాిర 

యోజన" అమలును పరకట్ించింది. 
• భ్ర్తదేశపు మొట్రమొద్టి్ రేడ యో ఓవ్ర ఇంట్రెిట్ 

పోర ట్రకజల్ స్థస్రమ్ కోల్ కతాలల పజర ర్ంభంచబడ ంద.ి 

• పరతి ఇలుల  బహిర్ంగ మల విస్రా్న ర్హతి మరియు విద్ుయదీకర్ణ 
సజధించిన మొద్ట్ ిరజష్ర ాంగజ గోవజ నిలిచింది. 

• గుజరజత స్వఎం భూపపంద్ర పట్రల్ ‘గో గీీన్’ పథకజనిి 
పజర ర్ంభంచార్డ. 

బ్యంక ంగ్ & వజణిజయం మరియు ఆరిిక ర్ంగం 
 

నాసజకమ్: క ీపోర ట్ెక్ పరిశీమ భ్ర్తదశేంలల $ 184B ఆరిిక 
విలువ్ను జోడ ంచగలద్ు 

 
 

భ్ర్తదయశాంలోని కతపీోో  ప్రశిీమ 2030 నాటటకత 184 బిలియన్ 
డాలర్ు ఆరిిక విలువను ప టుో బడులు మరయిు వయయ 
పొ ద్ుప్ు ర్ూప్ాంలో జ్ోడిాంచయ అవక శాం ఉాంద్ని, ట క్ ప్రశిీమ 
కటసాం దయశాంలోని ప్రధాన వ ణజి్య సాంసి నివేద కలో పరర్ెాంద . 
నేషనల్ అసో సియిషేన్ ఆఫ్ స ఫో్ట వరే అాండ్ సరీవస స్ కాంప నీస్ 
(NASSCOM) బినాన్స యాజ్మానయాంలోని కతీపోో  ఎక్స ఛయాంజ 
WazirX తో కలిస ి"భ్ర్తదేశంలల క ీపోర  ఇండ్స్వర ా" అనే పరర్వతో 
ఈ నివేద కను ప్రచురిాంచార్వ. 
"కతీపోో ట క్" ప్రశిీమ - టేరడిాంగ్, చ్లిుాంప్ులు, చ్లిుాంప్ులు, రటి వల్ 
మరియు మరినినాంటటలో ప లగగ నన కాంప నీలు - 2030 నాటటకత 
భ్ర్తదయశాంలో 241 మిలియన్ డాలర్వు  మరయిు 2026 
నాటటకత ప్రప్ాంచవ యపి్ాంగ  $ 2.3 బిలియనుకు చయర్వకుాంట్యి. 
NASSCOM ద్శ బదాం చివరినాటటకత 800,000 కత ప వగ  
ప ర్వగుత ాంద్ని అాంచనా వసేిాంద . 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• నాస ెమ చ్వర ప్ర్సన్: రఖేా ఎాం మీనన్. 
• నాస ెమ ప్రధాన క ర యలయాం: నయయఢిల్లు. 
• నాస ెమ స ి పిాంచబడిాంద : 1 మారిచ 1988. 
 

2022 ఆరిిక స్ంవ్త్ర్ంలల భ్ర్తదేశం యొకక జిడ పథ వ్ దిిని 
9.00%క  ఐస్థఆరఎ స్వ్రించింద.ి 

 
 

2021-22 (FY22) ఆరిిక సాంవతసర నికత భ్ర్తదయశ సయి ల 
జ్ఞతీయోతుతిి (GDP) వృద ి  రేటును ICRA 9 శ తానికత 
సవరిాంచిాంద . ఇాంతకు ముాంద్ు ఈ రటేు 8.5% గ  ఉాంద . 
2020-21 లో 7.3 శ తాం సాంకటచాం తర్వవ త, 2021-22 లో 
అధ క వృద ి  సాంఖయ అాంచనాలు ఉనానయని గురిిాంచవచుచ. 
9 శ తాం జిడపిి వృద ి  యొకె సవరిాంచిన అాంచనాకు కీలక 
ప్రమాద్ాం సాంభ్వయ మూడవ వేవ్ మరియు వ వర్స్ యొకె కొతి 
ఉతురివరి్నాలకు వయతిరేకాంగ  ఇప్ుటటక ే ఉనన వ యకతసనుు  
అసమరి్ాంగ  ఉనానయి. ICRA అనదే  మూడడస్ క ర్ురషేన్ 
యాజ్మానయాంలోని గుర గ వ్ ఆధారతి కెీడటి్ రటేటాంగ్ ఏజ్నెీస. 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ICRA స ి పిాంచబడిాంద : 16 జ్నవరి 1991. 
• ICRA CEO: ఎన్. శివర మన్. 
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RBI కేంద్ర పరభుతాినిక  WMA పరిమితిని ర్ూ. 50,000 కోట్ుల  
గజ నిర్ణయించినద ి

 
 

రిజ్రవ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా 2021-22 ఆరిిక సాంవతసర్ాం 
ద వతీయార ి నికత Ways and Means Advances (WMA) 
ప్రిమితిని నిర్ణయిాంచిాంద , అాంటే అకటో బర 2021 నుాండి మారిచ 
2022 వర్కు ర్ూ. 50,000 కటటుు . భ్ర్త ప్రభ్ుతవాం WMA 
ప్రిమితిలో 75 శ తాం వినియోగిాంచినప్ుుడు రిజ్రవ బ్యాంక్ 
మారెెట్ ర్వణాల తాజ్ఞ వ సులుబ్టును పరరరేపిాంచవచుచ. 
ప్రసుి త ప్రిసిిత లను ప్రగిణనలోకత తీసుకొని, భ్ర్త 
ప్రభ్ుతవాంతో సాంప్రద ాంచి, ఎప్ుుడ్వనా ప్రిమితిని సవరిాంచయ 
సౌలభ్యనిన రిజ్రవ బ్యాంక్ కలిగి ఉాంద . 
 

WMA/ఓవ్ర డార ఫ్టర  ప ై వ్డీు  రేట్ు: 
• WMA కటసాం: రెపో  రేటు 
• ఓవర డరా ఫో్ట కటసాం: రెపో  రేటు కాంటే రెాండు శ తాం ఎకుెవ 
 

Paytm ర్డణ అంకుర్ స్ంసి్ కీెడ ట్ మేట్ 100% 
యాజమానాయనిి ప ందినద ి

 
 

ఆన్ ల వన్ చ్లిుాంప్ు సరవల ప్రదాత, Paytm ముాంబ వ ఆధారిత 
డిజిటల్ ల ాండిాంగ్ స ో ర్ోప్ కెడీిట్ మటే్ లో 100% వ ట్ను 

కొనుగోలు చయసిాంద . అయితయ, డడల్ యొకె లావ దయవీ వివర లు 
వ లుడిాంచలేద్ు. Paytm గూీప్ ఇప్ుుడు వ యప ర నికత 100% 
ప్రయోజ్నకర్మ నై యజ్మానులుగ  ఉాంటుాంద , అయితయ 
కెీడిట్ మేట్ సహ్ వయవస ి ప్కులు వ యప ర్ాం నుాండి 
నిష్రమిస ి ర్వ. 
 

కీెడ ట్ మేట్ గురించి: 
కెీడిట్ మేట్ 2019 లో జ్ొనాథన్ బిల్, ఆశిష్ దరష,ి స వతి లాడ్ 
మరియు ఆద తయ సిాంగ్ కల క్షన్ ప ు ట్ ఫ మ గ  స ి పిాంచబడాింద . 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• Paytm HQ: నోయిడా, ఉతిర్ ప్రదయశ. 
• Paytm వయవస ి ప్కుడు & CEO: విజ్య శరఖర శర్మ. 
• Paytm స ి పిాంచబడిాంద : 2009. 
 

FY22 లల భ్ర్తీయ GDP 8.3% క  ప ర్డగుతుంద్ని పరపంచ 
బ్యంక్ అంచనా వేస్థంద ి

 
ప్రసుి త ఆరిిక సాంవతసర్ాం 2021-22లో భ్ర్తదయశాం యొకె 
వ సివ సయి ల జ్ఞతీయోతుతిి (GDP) ద్క్షణిాసియాలో తాజ్ఞ 
ఆరిిక నవీకర్ణలో 8.3% ప ర్వగుత ాంద్ని ప్రప్ాంచ బ్యాంక్ 
అాంచనా వసేిాంద . భ్ర్తదయశ ఆరిిక వయవసి, ద్క్షణిాసయిాలో 
అతిప ద్దద , 2021-22 ఆరిిక సాంవతసర్ాంలో 8.3 శ తాం వృద ి  
చ్ాంద్ుత ాంద్ని అాంచనా వేయబడిాంద , ప్రజ్ఞ ప టుో బడుల 
ప ర్వగుద్ల మరయిు తయారీని పో ర తసహిాంచడానికత 
పో ర తాసహ్క లు సహాయప్డతాయి. ప్రప్ాంచ బ్యాంకు 
ద్క్షిణాసయిాలో తన అప్ డయట్ లో ‘షథఫథరంగ్ గేర్: డ జిట్లెైజషే్న్ 
మరియు స్రీిస్ స్-నేత తింలలని అభవ్ దిి ’ పరర్వతో పరర్ెాంద . 
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పరపంచ బ్యంకు పరకజర్ం మూడ్ు ఆరిిక స్ంవ్త్రజలలల 
భ్ర్తదశే GDP వ్ దిి  అంచనా క ీంది విధంగజ ఉంద:ి 
• 2021-22 (FY22): 8.3% 
• 2022-23 (FY23): 7.5% 
• 2023-24 (FY24): 6.5% 
 

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

 
 

ఫిచ రటేటాంగ్స ప్రసుి త ఆరిిక సాంవతసర నికత భ్ర్తదయశ ఆరిిక 
వృద ి  అాంచనాను 8.7% కత తగిగాంచిాంద , అయితయ FY23 కటసాం 
GDP వృద ి  అాంచనాను 10% కత ప ాంచిాంద , రెాండవ కటవిడ్ -19 
వేవ్ ఆరిిక ప్ునర్వది్ర్ణ ప్ట్ో లు తపరులా చయసిాంద  అని 
పరర్ెనానద . 
భ్ర్తదయశ ఫచి రేటటాంగ్స 'BBB-(ఋణ)' స ర్వభరమ రటేటాంగ్ 
"అధ క ప్బిు క్ అప్ుులు, బలహనీమ నై ఆరిిక ర్ాంగాం మరయిు 
కొనిన వ నుకబడని నిర మణాతమక క ర్క లకు వయతిరేకాంగ , 
ఇాంక  బలమ ైన మధ్యక లిక వృద ి  ద్ృకుథానిన మరయిు ఘన 
విదయశ్ర-రజి్రవ బఫర్ు దావర  బ్హ్య సిితిస ి ప్కతను 
సమత లయాం చయసుి ాంద " అని పరర్ెాంద . 
 

ట్్ట్్ గూీ ప ఎయిర ఇండ యా ప ై వేస్థన బిడ్ గెలుచుకుంద ి

 
 

ఎయిర ఇాండియా విమానయాన సాంసి యొకె ప్ుటుో కతో 
వచిచన ట్ట్ గూీప్, జ్ఞతీయాం చయయబడని దాదాప్ు 60 
సాంవతసర ల తర వత దానిని తిరిగ ి పొ ాంద ాంద . ట్ట్ సన్స 
ఎయిర ఇాండియాలో ప్రభ్ుతవ 100% వ ట్ కటసాం 180 
బిలియనుకు బిడ్ చయసిాంద . AI ఎక్స ప రస్ లిమిట డ్ లో ఎయిర 
ఇాండియా 100 శ తాం మరియు ఎయిర ఇాండియా SATS 
ఎయిర పో ర ోసరీవస స్ ప వరవేట్ లిమిట డ్ లో 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 ర్ాంభ్మ నై వ ట్ వికయీ ప్రకతీయ ఆలసయమ ైాంద . ఏపిరల్ 
2021 లో, ప్రభ్ుతవాం ఆరిిక వేలాం వేయడానికత సాంభ్వయ 
బిడ్ర్ును కటరిాంద . 
 

ఎయిర ఇండ యా చరితర: 
JRD ట్ట్ అకటో బర 1932 లో విమానయాన సాంసిను 
స ి పిాంచార్వ మరియు ఆ సమయాంలో దీనిని ట్ట్ 
ఎయిర ల వన్స అని పిలిచయవ ర్వ. ఇద  68 సాంవతసర ల తర వత 
ఎయిర ఇాండియా ట్ట్ గూీప్ చయతికత తిరగిి ర వడానిన 
సయచిసుి ాంద . ప్రభ్ుతవాం 1953 లో విమానయాన సాంసిను 
జ్ఞతీయాం చయసిాంద . దీనితో, విమానయాన సాంసి జ్ఞతీయ 
క యరయిర తో సుదరీ్ఘ చరతిర కలిగిన ట్ట్ గూీప్ుకత తిరిగ ి
వ ళ్లి ాంద . 
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భ్ర్త పరభుతిం ఎయిర ఇండ యాను ఎంద్ుకు వికీయిస్ుత ంది? 
2007 లో దయశ్రయ ఆప్రటేర ఇాండయిన్ ఎయిర ల వన్స తో 
విల్లనాం అయినప్ుటట నుాండి ఎయిర ఇాండయిా నష్ ో లోు  ఉాంద . 
1932 లో ట్ట్స్ దావర  మ యిల్ క యరియర గ  ఏర్ుడిన 
ఎయిర ల వన్, 4,400 దయశ్రయ మరయిు 1800 అాంతర ి తీయ 
లాయాండిాంగ్ మరయిు ప రిె ాంగ్ స ు ట్ ల విజ్యవాంతమ ైన బిడ్ర 
నియాంతరణను అాంద సుి ాంద . ఇద  ప్రధాన భ్ర్తీయ 
విమానాశయీాలలో క రోగ  మరయిు గౌీ ాండ్ హాయాండిు ాంగ్ సరవలను 
అాంద సుి ాంద . 
 

అద్నపు స్మాచార్ం: 
• ADB 2019–2030 కెలలమేట్ ఫ ైనాని్ంగ్ లక్ష్యయనిి $ 100 

బిలియనలకు ప ంచింద.ి 
• 2021 మ ర్్ర CFS గోల బల్ ప నిన్ ఇండ క్్ స్రేిలల 

భ్ర్తదశేం 40 వ్ సజి నంలల ఉంది. 
• NPCI కజరు ట్రకనెైజేష్న్ పజల ట్ ఫజర్మ్ 'NTS' ని 

పజర ర్ంభంచింది. 
• నాబ్రు అనుబంధ స్ంసి్ 'NABS స్ంర్క్షన్' 1000 కోట్ల  

కీెడ ట్ గజయరెంట్ీ ఫండ్ ట్రస్ర  ను ఏరజుట్ు చేస్థంద ి
 

నియామకజలు 
 

లెఫథరనెంట్ జనర్ల్ గురీబరజుల్ స్థంగ్ NCC DG గజ బ్ధయతలు 
స్వికరించార్డ 
ష్నల్ కజయడ ట్ కజరు్ (NCC) 34వ్ డ ైరెకరర జనర్ల్ గ  
ల ఫ్ిోన ాంట్ జ్నర్ల్ గురీబర పజల్ స్థంగ్ బ్ధ్యతలు సీవకరిాంచార్వ. 
అతను లెఫథరనెంట్ జనర్ల్ తర్డణ్ కుమార ఐచ్ తర్వవ త 
బ్ధ్యతలు నిర్వహసిుి నానడు. అతను 1987 లో పజరజచూట్ 
రెజిమ ంట్ లోకత నియమిాంచబడా్ డు. 
నేషనల్ డఫి న్స అక డమీ, ఖడక వస ు , ఇాండియన్ మిలిటరీ 
అక డమీ, డ్హాాడయన్ మరియు NCC యొకె ప్యర్వ విదాయరిి, 
అతను వ లిుాంగనో్ లోని డఫి న్స సరీవస స్ స ో ఫ్ క లేజీ మరయిు 
నయయ ఢిల్లులోని నేషనల్ డిఫ న్స క లేజీ కటర్వసలో చద వ డు. 
ల ఫ్ిోన ాంట్ జ్నర్ల్ సిాంగ్ నాగ లాాండ్ మరియు సయిాచిన్ 
హిమానీనద్ాంలో తిర్వగుబ్టు వయతిరేక వ తావర్ణాంలో 
కాంప నీ కమాాండర గ  ఉనానర్వ. 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు:  
• NCC స ి పిాంచబడిాంద : 16 ఏపిరల్ 1948; 
• NCC ప్రధాన క ర యలయాం: నయయఢిల్లు. 

 

NSDL పద్మజ చుండ్ూర్డని MD & CEO గజ నియమించింద ి

 
 

ప్ద్మజ్ చుాండయర్వ నషేనల్ స కయయరిటసీ్ డిప జిటరీస్ 

(NSDL) మనేేజిాంగ్ డ్వరకెోర మరియు చీఫ్ ఎగిికయయటటవ్ 
ఆఫీసర (MD & CEO) గ  నియమిత లయాయర్వ. ఆమ  జివి 

నాగేశవర్ర వు స ి నాంలో ఎమ ఎస్ డిఎల్ ఎాండ ి & సఇిఒగ  
నియమిత లయాయర్వ. భ్ర్తదయశాంలో, నషేనల్ స కయయరటిీస్ 

డిప జిటరసీ్ లిమిట డ్ (NSDL) మరియు స ాంటరల్ స కయయరటిీస్ 
డిప జిటరసీ్ లిమిట డ్ (CDSL) అన ే రెాండు డపి జిటరీలు 

ఉనానయి. రెాండు డిప జిటరీలు మన ఆరిిక స కయయరిటలీను 
కలిగి ఉనానయి. 
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పద్మజ చుండ్ూర్డ గురించి: 
ప్ద్మజ్ చుాండయర్వ ఆాంధ్ర విశవవిదాయలయాం నుాండ ిక మరస లో 
పో సో్ గ ీ డుయయిేట్. ఆమ కు బ్యాంకతాంగ్ డొమ ైన్ లో దాదాప్ు 37 
సాంవతసర ల అనుభ్వాం ఉాంద . ఆమ  స ప ోాంబర 2018 నుాండి 
ఆగష ో  2021 వర్కు ఇాండయిన్ బ్యాంక్ MD & CEO గ  
ప్నిచయశ ర్వ. ఆమ  వ ట్దార్వల నిర్వహ్ణ, డజిిటల్ ప్రివరి్న, 
నియాంతరణ వయవహార లు, అాంతర ి తీయ అనుభ్వాం మరయిు 
డ్వరవిాంగ్ ఇనోనవేషన్ లో వృద ిని అాంద ాంచడాం మరయిు 
విలువను ప ాంచడాంప వ ద్ృషిో  స రిాంచార్వ. 
 

వినోద్ అగరజిల్ ASDC అధయక్షుడ గజ నియమితులయాయర్డ 

  

ఆటోమోటటవ్ సిెల్స డవ్లప్ మ ాంట్ కౌనిసల్ (ASDC) 
ఆటోమొబ వల్ ఇాండసీో  ా వ టర్న్ వినోద అగర వల్ ను దాని 
అధ్యక్షుడిగ  నియమిాంచిాంద . ప్రసుి తాం VE కమరిియల్ 
వ హికల్స లిమిట డ్ (VECV) యొకె మేనజేిాంగ్ డ్వరెకోర 
మరియు CEO అయిన అగర వల్, నికుాంజ సాంఘ ీ ఈ 
స ి నాంలో ఉనానర్వ, అతను ASDC కత నాలుగు సాంవతసర లు 
సరవలాంద ాంచన తర్వవ త వ వదొలగనునానర్వ. 
ASDC ఒక ద్శ బదాం కతతీాం స ి పిాంచబడిాంద  మరయిు కేాంద్ర 
ప్రభ్ుతవాం మరియు నేషనల్ సిెల్ డ్వలప్ మ ాంట్ క ర్ురషేన్ 
(NSDC) తో ప టు అగీశరణీి ప్రిశమీ అసో సియిషేనుు  - SIAM, 
ACMA మరయిు FADA లచయ పో ర తసహిాంచబడిాంద . ఇద  ఆటో 
ప్రిశమీ కటసాం స క ో ర సిెల్స కౌనిసల్ ఏర ుటు చయసి, 
ఆటోమోటటవ్ ప్రిశీమ వృద ి  మరయిు పో టతీతావనిన 
కొనస గిాంచడాం దావర  దయశ నిన సవయాం సమృద ిగ  
మార చలని లక్షయాంగ  ప టుో కుాంద . 
 

ISA చ ైర్మన్ గజ స్ునీల్ కట్్రియా ఎనిికయాయర్డ 

 
 

ఇాండియన్ సొ స వట ీఆఫ్ అడవరెలజో్రస (ISA) కొతిగ  ఎనినకెైన 
ఎగిికయయటటవ్ కౌనిసల్ ISA ఛ్వర్మన్ గ  SAARC గోద్రజ 
కనయసయమర పొ ర డక్ో్ లిమిట డ్  చీఫ్ ఎగిికయయటటవ్ ఆఫీసర 
సునీల్ కట్రియా ను ఎనునకుాంద . తోటట ఎగిికయయటటవ్ కౌనిసల్ 
సభ్ుయలు, ISA సభ్ుయలు మరయిు ఇతర్ ప్రిశమీల సాంసిల 
నుాండ ి మద్దత  పొ ాంద్డాం కటసాం సునీల్ గత ఐద్ు 
సాంవతసర లలో సొ స వటనీి మరిాంత ఉననత స ి యికత 
నడిపిాంచాడు. 
 

ISA గురించి: 
ISA అనేద  గత 69 సాంవతసర లుగ  ప్రకటనదార్వలకు ఒక 
బలమ నై సవర్ాం. దాని క ీ స్-స క ో ర ప్రకటనకరి్ సభ్ుయలు వ రిిక 
జ్ఞతీయ ప్రభ్ుతయవతర్ ప్రకటన ఖర్వచలలో సగ నికత ప వగ  
దరహ్ద్ాం చయస ి ర్వ. వర్ల్్ ఫ డరషేన్ ఆఫ్ అడవరెలజో్రస (WFA) 
వయవస ి ప్క సభ్ుయడు మరియు ASCI వయవస ి ప్కులలో 
ఒకరెనై ISA, ప్రకటనదార్వలకు కన క్ో అయియే ఇతర్ ప్రశిీమ 
సాంసిలతో భ్గస వమిగ  కొనస గుతోాంద . BARC ఏర ుటులో 
ISA గణనీయమ నై ప తర పో షిాంచిాంద  మరయిు బలమ ైన 
మరియు విశవసనీయమ నై డయట్ను పొ ాంద్డానికత 
ప్రకటనదార్వల ప్టు  దానితో సనినహితాంగ  భ్గస వమిగ  
ఉాంద . 
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ట్ుయనీషథయా మొద్ట్ి మహిళా పరధాన మంతిరగజ నజాల  బౌడ న్ 
రోమ్ ధాన్ నియమితులయాయర్డ 

 
 

టుయనీషియాలో మొటోమొద్టట మహిళా ప్రధానమాంతిరగ  నజ్ఞు  
బరడ్న్ రోమ ధాన్ నియమిత లయాయర్వ. 63 ఏళ్ు ఆమ  
మొతిాం అర్బ్ ప్రప్ాంచాంలో మొటోమొద్టట మహిళా 
ప్రధానమాంతిర అయాయర్వ. ఈ నియామక నికత ముాంద్ు, నజ్ఞు  
2011 లో విదాయ మాంతిరతవ శ ఖలో ప్నిచయశ ర్వ. ఆమ  టుయనిస్ 
నేషనల్ సయెల్ ఆఫ్ ఇాంజ్నీరిాంగ్ లో పొ ర ఫ సర మరయిు 
పొ ర ఫ సర గ  జియాలజిసో్. 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• టుయనీషియా అధ్యక్షుడు: కెసై్ సయిాద; 
• టుయనీషియా ర జ్ధాని: టుయనీస్. 
• టుయనీషియా కరెనీస: టుయనీషియా దనీార. 
 

 

అమిష మ హ్తా MD & CRISIL కొతత  CEO గజ 
నియమితులయాయర్డ 

 
 

అమిష్ మ హ్తా రటేటాంగ్ ఏజ్నెీస కతీసలి్ యొకె కొతి మనేజేిాంగ్ 
డ్వరెకరో మరయిు చీఫ్ ఎగిికయయటటవ్ ఆఫీసర (MD & CEO) గ  
అకటో బర 01, 2021 నుాండ ి నియమిత లయాయర్వ. అతను 
అశు సుయాష్ స ి నాంలో కొనస గుతార్వ. కతసీిల్ S&P 
యాజ్మానయాంలో ఉాంద . 
మ హ్తాకు ప్రిశీమలలో రెాండు ద్శ బ్ద లకు ప వగ  నాయకతవ 
అనుభ్వాం ఉాంద  మరయిు అకటో బర 2014 లో కతీసలి్ లో 
ప రసిడ్ాంట్ మరియు చీఫ్ ఫ వనానిియల్ ఆఫీసర గ  చయర ర్వ. జూల వ 
2017 లో, అతను గోు బల్ ఎనలిటటకల్ స ాంటర, ఇాండయిా 
రీస రచ మరయిు SME, గోు బల్ ఇనోనవషేన్ అాండ్ ఎకసల న్స 
హ్బ్ మరయిు క ర్ురేట్ స ో ా టజీకత అధ్యక్షుడగి  మరియు చీఫ్ 
ఆప్రటేటాంగ్ ఆఫసీర గ  ఎద గ ర్వ. 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• కతీసిల్ స ి పిాంచబడిాంద : 1987; 
• కతీసిల్ ప్రధాన క ర యలయాం: ముాంబ వ. 
 

కంగనా ర్నౌత ఉతతర్పరదశే్ రజష్ర ా ODOP పధక పరచార్ కర్త 
అయాయర్డ. 
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ముఖయమాంతిర యోగి ఆద తయనాథ్ నేతృతవాంలోని ఉతిర్ ప్రదయశ 
ప్రభ్ుతవాం, ప్రముఖ బ్ల్లవుడ్ నటట కాంగనా ర్నౌత్ ర షోాాంలోని 
ప్రతిష్ ో తమక "వ్న్ డ స్థర ాక్ర వ్న్ ప ర డ్క్ర (ODOP) స్వకమ్" యొకె 
బర్ ాండ్ అాంబ్సడిర గ  పరర్ెనబడా్ ర్వ. సీఎాం యోగ ికాంగనాకు 
‘ర మ జ్నమ భ్ూమి ప్యజ్’ కటసాం ఉప్యోగిాంచిన వ ాండి 
నాణేనిన బహ్ుకరిాంచార్వ. 
 

ODOP పథకం గురించి: 
• ర షోాాంలోని 75 జిలాు లలో ఉతుతిి-నిరిదషో స ాంప్రదాయ 

ప రిశ ీమిక హ్బ్ లను సృషిోాంచయ లక్షయాంతో UP ప్రభ్ుతవాం 
ఒక జిలాు -ఒక ఉతుతిి (ODOP) క ర్యకీమానిన 
ప ర ర్ాంభిాంచిాంద . 

• ఈ ప్థకాం ఎకెడాలేని యుపికత చ్ాంద న సవదయశ్ర మరియు 
ప్రతయయక ఉతుత ి లు మరయిు చయతిప్నులను గురిిసుి ాంద . 

 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• యుపి ర జ్ధాని: లకటన; 
• యూప ీగవర్నర: ఆనాంద బ న్ ప్టేల్; 
• యూప ీముఖయమాంతిర: యోగి ఆద తయనాథ్. 
 

B C పట్్ియక్ LIC యొకక MD గజ బ్ధయతలు స్వికరించార్డ 

 
 

బ్లసీ ప్ట్నయక్ ల వఫ్ ఇనయసరెన్స క ర్ురషేన్ ఆఫ్ ఇాండయిా 
మేనేజిాంగ్ డ్వరకెోర గ  బ్ధ్యతలు సీవకరిాంచార్వ. జూల వ 5, 2021 
నాటట భ్ర్త ప్రభ్ుతవ నోటటఫికషేన్ దావర  అతడిని మనేజేిాంగ్ 
డ్వరెకరో గ  నియమిాంచార్వ. LIC మేనజేిాంగ్ డ్వరకెరో గ  

బ్ధ్యతలు చయప్టోడానికత ముాంద్ు, ప్ట్నయక్ స కీటర ీ
జ్నర్ల్, కౌనిసల్ ఫర ఇనయసరనె్స అాంబుడ్స మ న్, (CIO) 
ముాంబ వ. అతను మారిచ 1986 లో డ్వరెక్ ో రకియీ ట్ ఆఫసీర గ  
LIC ఆఫ్ ఇాండయిాలో చయర డు. 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• LIC ప్రధాన క ర యలయాం: ముాంబ వ. 
• LIC స ి పిాంచబడిాంద : 1 స ప ోాంబర 1956. 
• LIC ఛ్వర్మన్: M R కుమార. 
 

ఇండ యన్ స్వరల్ అసో స్థయేిష్న్ స్ కీట్రీ జనర్ల్ గజ అలలక్ 
స్హ్వయ్ నియమితులయాయర్డ 

 
 

భ్ర్తీయ సీోల్ అసో సయిిేషన్ (ISA) భ్సెర ఛటరీి నుాండి 
బ్ధ్యతలు సీవకరిాంచిన అలోక్ సహాయ తన కొతి స కీటర ీ
జ్నర్ల్ మరియు ఎగిికయయటటవ్ హెడ్ గ  బ్ధ్యతలు 
సీవకరిాంచినటుు  ప్రకటటాంచార్వ. సీోల్ అథారటి ీ ఆఫ్ ఇాండయిా 
(స యిల్) మాజీ ఎగిికయయటటవ్ డ్వరెకరో గ  ఉనన సహాయ కు 
ఉకుె ప్రిశమీలో దాదాప్ు నాలుగు ద్శ బ్ద ల అనుభ్వాం 
ఉాంద . 
జ్ఞతీయ మరియు అాంతర ి తీయ ఫో ర్మ లలో వ ణిజ్య 
సాంబాంధ త విషయాలప వ వ ద ాంచడానికత ప్రధాన ప్రశిీమ 
ప్రతినిధ్ులలో ఒకరగి  సహాయ ఉకుె ప్రశిీమ మరయిు 
ప్రభ్ుతవాంతో కలిసి ప్నిచయశ ర్వ. అతని అనుభ్వాంలో బిరటటష్ 
సీోల్ లో శిక్షణ మరయిు కీవన్ ఎలిజ్బ త్ హ్ౌస్, ఆక్స ఫర్ 
విశవవిదాయలయాంలో విజిటటాంగ్ ఫ లో కయడాగ  కయడా 
వయవహ్రిాంచార్వ. 
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ఇాండియన్ సీోల్ అసో సియిషేన్ ప్రధాన క ర యలయాం: 

నయయఢిల్లు. 
• ఇాండియన్ సీోల్ అసో సయిిేషన్ స ి పిాంచబడిాంద : 2014. 
అద్నపు స్మాచార్ం :  
• ఎస్ బీఐ మాజీ చీఫ్ ర్జనీష కుమార భ్ర్త పప ఛ రై్మన్ గజ 

నియమితులయాయర్డ. 
• EESL అర్డణ్ కుమార మిశజీను CEO గజ నియమించింది. 
• పరధాని మోదీక  స్లహ్వదార్డగజ అమిత ఖ్రే 

నియమితులయాయర్డ. 
• వ్ర్ల్ు స్వరల్ అసో స్థయేిష్న్ ఛ ైర్మన్ గజ స్జాన్ జిందాల్ 

నియమితులయాయర్డ. 

• PM ఫస్ల్ బీమా యోజన CEO గజ రితేష చౌహ్వన్ 
ఎంపథకయాయర్డ. 

• UCO బ్యంక్ చీఫ్ A K గోయల్ IBA చ ైర్మన్ గజ ఎనిికయాయర్డ. 
• రజహ్ుల్ ద్రవిడ్ ట్ీం ఇండ యా పరధాన కోచ్ గజ 

నియమితులయాయర్డ. 
• స్హ్దేవ్ యాద్వ్ IWF కొతత  అధయక్షుడ గజ 

నియమితులయాయర్డ. 
• HUL ను దాటి్ 5 అతి ప ద్ద  మారెకట్ మూలధనం కలిగిన 

స్ంసి్గజ ICICI అవ్తరించినద ి
• ఇండో-కెనడ యన్ అనితా ఆనంద్ కెనడా ర్క్షణ మంతిరగజ 

నియమితులయాయర్డ 
 

విజ్ఞా నము మరియు స ాంకేతికత 
 

ఉతతర్ కొరియా ఫ ైర హ ైపరో్నిక్ క్ష్ పణి "హ్విసజంగ్ -8" ని 
పరీక్ష్ ంచింద ి

 
సీవయ ర్క్షణ కటసాం దయశ స మర ి యలను ప ాంచయ కీమాంలో ఉతిర్ 
కొరయిా Hwasong-8 అనే కొతి హెపై్రోసనిక్ క్షిప్ణిని 
విజ్యవాంతాంగ  ప్రీక్షిాంచిాంద . ఐద్ు సాంవతసర ల స వనిక 
అభివృద ి  ప్రణాళికలో ఉతిర్ కొరయిా ఏర ుటు చయసని ఐద్ు 
ముఖయమ నై కొతి ఆయుధ్ వయవసిలలో క్షిప్ణి ఒకటట. ఒక 
న లలో దయశాంలో ఇద  మూడర  క్షపి్ణ ి ప్రీక్ష. అాంతకుముాంద్ు 
ఇద  కొతి ర్కాం కయీ యిజ క్షిప్ణిని ప్రీక్షిాంచిాంద . 
 

క్ష్ పణుల గురించి: 
బ్లిసిోక్ ఆయుధ్ వయవసిలతో పో లిసరి  హెపై్రోసనిక్ క్షపి్ణులు 
తకుెవ ఎత ి లో ఎగుర్వతాయి మరియు శత ర వుల 
అాంతర య స మర ి యలను ప్రిమితాం చయసయి  ధ్వని వగేాం కాంటే 
ఐద్ు రటెుు  ఎకుెవ వేగాంతో వ ళ్ళగలవు. 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ఉతిర్ కొరియా ర జ్ధాని: ప యాంగ యాంగ్. 
• ఉతిర్ కొరియా సుపీరాం నాయకుడు: కతమ జ్ఞాంగ్-ఉన్. 
• ఉతిర్ కొరియా కరెనీస: ఉతిర్ కొరయిన్ ఓన్ 
చ ైనా 1 వ్ సౌర్ అనేిష్ణ ఉపగీహ్వనిి పరయోగించింద ి

 లాాంగ్ మారచ -2 D ర కటె్ లో ఉతిర్ శ ాంకతస ప ర విన్స లోని 
త్వయువ న్ శ టటల వట్ లాాంచ స ాంటర నుాండి చ్వనా తన మొద్టట 
సౌర్ అనేవషణ ఉప్గీహానిన అాంతరిక్షాంలోకత విజ్యవాంతాంగ  
ప్రయోగిాంచిాంద .ఈ ఉప్గీహానికత 'జిహీ' (ప్ుర తన చ్వనీస్ 
ప్ుర ణాలలో క యల ాండర సృషిోాంచిన సయర్వయడ ి దయవత) అని 
పరర్వ ప ట్ో ర్వ, దీనిని చ్వనీస్ Hα సో లార ఎక్స పోు ర్ర (CHASE) 
అని కయడా అాంట్ర్వ. ఈ ఉప్గీహానిన చ్వనా ఏరోసరుస్ స వన్స 
అాండ్ ట క నలజీ క ర్ురషేన్ (CASC) అభివృద ి  చయసిాంద . 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• చ్వనా ర జ్ధాని: బ్లజిాంగ్; 
• చ్వనా కరెనీస: రెనిమనిబ; 

• చ్వనా అధ్యక్షుడు: జి జిన్ పిాంగ్. 
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రజయంకులు మరియు నివేదికలు 
 

2021 అంతరజా తీయ ఆహ్వర్ భద్రతా స్ూచీలల భ్ర్తదేశం 71 వ్ 
సజి నంలల ఉంద ి

 
111 దయశ ల ప్రప్ాంచ ఆహార్ భ్ద్రతా సయచీ (జిఎఫ్ఎస్) 2021 
లో భ్ర్తదయశాం 71 వ స ి నానిన స ధ ాంచిాంద . GFS ఇాండ్క్స 
లాండన్ ఆధారిత ఎకనామిసో్ ఇాంప క్ ో దావర  
ర్ూపొ ాంద ాంచబడిాంద  మరయిు నిరిమాంచబడిాంద  మరయిు 
కటరెవో  అగిసీ వన్స దీనిని స ునసర చయసుి ాంద . GFS ఇాండ్క్స 
2021 లో భ్ర్తదయశ మొతిాం సో ెర్వ 57.2 ప యిాంటుు . 
నివేద క ప్రక ర్ాం, 113 దయశ ల జిఎఫ్ఎస్ ఇాండ్క్స 2021 లో 
మొతిాం సో ెర్వ 57.2 ప యిాంటు  సో ెర్వతో 71 వ స ి నాంలో 
భ్ర్త్ ఉాంద , ప కతస ి న్ (75 వ స ి నాం), శీ్రలాంక (77 వ 
స ి నాం), నేప ల్ (79 వ స ి నాం) మరయిు బాంగ ు దయశ (84 వ 
స ి నాం) కాంట ేమ ర్వగెైనవి స ి నాం). క నీ దయశాం చ్వనా కాంట ేచాలా 
వ నుకబడ ి ఉాంద  (34 వ స ి నాం). ఏదయమ నైా, గత 10 
సాంవతసర లుగ , మొతిాం ఆహార్ భ్ద్రతా సో ెర లో భ్ర్తదయశాం 
ప ర్వగుత నన లాభ్లు ప కతస ి న్, నేప ల్ మరియు బాంగ ు దయశ 
కాంటే వ నుకబడ ిఉనానయి. 
పరపంచవజయపతంగజ: 
ఐర ు ాండ్, ఆసరో లాియా, UK, ఫనిాు ాండ్, సివటిర ు ాండ్, న ద్ర ు ాండ్స, 
కెనడా, జ్ప న్, ఫ ర న్స మరయిు US ట్ప్ ర యాంక్ ను 
ప్ాంచుకునానయి. వ రి మొతిాం GFS సో ెర్వ సయచికలో 77.8 
మరియు 80 ప యిాంటు  ప్రిధ లో ఉాంద . 

ఇండ క్్ గురించి: 
GFS ఇాండ్క్స 4 ప్రధాన క ర్క లు మరియు 58 ప్రతయయకమ ైన 
ఆహార్ భ్ద్రతా సయచికల ఆధార్ాంగ  ప్రప్ాంచవ యపి్ాంగ  ఆహార్ 
అభ్ద్రతను ప్రభ్వితాం చయసర క ర్క లను కొలుసుి ాంద . క ర్క లు 
సులభ్తర్ాం, లభ్యత, నాణయత మరియు భ్ద్రత మరయిు 
సహ్జ్ వనర్వలు మరియు సిితిస ి ప్కతను సయచిాంచయలా 
ఉాంట్యి. 
2021 విభని స్ూచీలలల భ్ర్తదేశ సజి నం: 
• ఆరిిక సరవచఛ సయచిక 2021: 121 వ 
• ప్రప్ాంచ సాంతోష నివదే క 2021: 139 వ 
• అాంతర ి తీయ మేధర సాంప్తిి (IP) సయచిక 2021: 40 వ 
• ప్రప్ాంచ ప్తిరక  సరవచఛ సయచిక, 2021: 142 వ 
• ప్రప్ాంచ పో టతీతవ సయచిక 2021: 43 వ 
• ప్రప్ాంచ శ ాంతి సయచీ 2021: 135 వ 
• గోు బల్ స ో ర్పో్ ఎకటసిసోమ ఇాండ్క్స 2021: 20 వ 
• అాంతర ి తీయ తయారీ ప్రమాద్ సయచీ 2021: 2 వ 
• గోు బల్ ఇనోనవేషన్ ఇాండక్్స (GII) 2021: 46 వ 
• హెనీు  ప స్ పో రో సయచిక 2021: 90 వ 
• ప్రప్ాంచ ఆకలి సయచీ 2021: 101 వ 
 

UNDP 2021 బహ్ుమితీయ పపద్రిక స్ూచిక నివేదకిను 
విడ్ుద్ల చేస్థంద ి
2021 బహ్ుమితీయ పరద్రకి సయచిక (MPI) నివేద క UNDP 
మరియు ఆక్స ఫర్ పరద్రికాం మరయిు మానవ అభివృద ి  
క ర్యకీమాం (OPHI) సాంయుకిాంగ  విడుద్ల చయసిాంద . 2009-
2019/2020 వర్కు సరవేల డయట్ ఆధార్ాంగ  ఈ నివేద క 109 
అభివృద ి  చ్ాంద్ుత నన దయశ లలో బహ్ుళ్ కటణాలలో 
పరద్రకిాంప వ అాంచనాలను అాంద సుి ాంద . ( వీటటలో 26 అలు 
ఆదాయ దయశ లు, 80 మధ్య ఆదాయ దయశ లు మరియు 3 
అధ క ఆదాయ దయశ లు ఉనానయి. సయచిక ప్రతి వయకతి యొకె 
అభివృద ి  లోప లను మూడు సమానమ నై కొలతలుగ  
విభ్జిాంచిన 10 సయచికలలో నిర ి రిస ి ర్వ. 
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నివేదిక గురించి: 
• ఈ విశరుషణ 109 దయశ లు మరయిు 5.9 బిలియన్ ప్రజ్లు 

ఆధార్ాంగ  ఉాంద . ఇాంద్ులో, 1.3 బిలియన్ ప్రజ్లు 
బహ్ుమితీయ పరద్రకిాంలో ఉనానర్వ (లేదా 21.7%) 

• దాదాప్ు సగాం (644 మిలియనుు ) 18 ఏళ్ులోప్ు పలిులు. 
• దాదాప్ు 8.2 శ తాం (105 మిలియనుు ) 60 లేదా 

అాంతకాంటే ఎకుెవ వయసుస గలవ ర్వ. 
• దాదాప్ు 85 శ తాం మాంద  సబ్-సహార  ఆఫిరక  (556 

మిలియనుు ) లేదా ద్క్షిణ ఆసయిా (532 మిలియనుు ) లో 
నివససిుి నానర్వ. 

• 84 శ తాం (1.1 బిలియన్) గ ీ మీణ ప ర ాంతాలోు  
నివససిుి నానర్వ, 16 శ తాం (సుమార్వ 209 మిలియనుు ) 
ప్టోణ ప ర ాంతాలోు  నివసిసుి నానర్వ. 

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

• భ్ర్తదయశాంలో, విభినన కటణాలలో పరద్లలో ప్రతి 
ఆర్వగురిలో ఐద్ుగుర్వ ద గువ తగ్లు లేదా కులాలకు 
చ్ాంద నవ ర్వ. 

 

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

 
 

నయయ ఢిల్లులో కేాంద్ర ఆరోగయ మాంతిర మనుసఖ మాాండవియా 
యునిస ఫ్ యొకె గోు బల్ ఫ్ ు గ్ షిప్ ప్రచుర్ణ “ది స్పరట్ ఆఫ్ ది 
వ్ర్ల్ు  చిలు ాన్ 2021; మ ై మ ైండ్: పో రమోటటాంగ్, పో ర టకేతోాంగ్ అాండ్ 
కేరిాంగ్ ఫర ద  చిల ద ాన్ మ ాంటల్ హెలి్ అనే నివేద క విడుద్ల 
చయస ర్వ. పిలుల మానసిక ఆరోగయాంప వ COVID-19 మహ్మామరి 
యొకె గణనీయమ నై ప్రభ్వ నిన నివేద క వివరిసుి ాంద . 
 

నివేదిక పరకజర్ం: 
• ఆరోగయవాంతమ ైన సమాజ్ఞనిన సృషిోాంచడానికత మానసకి 

ఆరోగ యనిన ఒక ముఖయమ నై అాంశాంగ  ప్రిషెరిాంచడానికత 
ఇద  చాలా అవసర్ాం. తలిుద్ాండుర లు మరియు కుటుాంబాంతో 
ప టు మానసిక ఆరోగయ సమసయలను ప్రిషెరిాంచడానికత 
ఉప ధాయయులు చాలా ముఖయమ ైన ప తరధార్వలు అని 
మాంతిర పరర్ెనానర్వ. 

• యునిస ఫ్ ఇాండయిా ప్రతినిధ  డాకోర యాసిమన్ అల్ల హ్క్ 
నివేద కలోని కొనిన కలీక అాంశ లను సమరుిాంచార్వ. 

• నివేద క ప్రక ర్ాం, భ్ర్తదయశాంలో 15 నుాండి 24 
సాంవతసర ల వయసుస గల వ రలిో 14 శ తాం మాంద  
లేదా వ రలిో 7 మాంద లో ఒకర్వ తర్చుగ  నిర శకు 
గుర్వుత నానర్ని లేదా ప్నులు చయయడాంలో తకుెవ 
ఆసకతి ఉననటుు  నివేద ాంచార్వ. 

 

హ్రీదప స్థంగ్ పూరి స్ిచఛ స్రేిక్షణ్ 7 వ్ ఎడ ష్న్ ను 
పజర ర్ంభంచార్డ  

 
 

కేాంద్ర గృహ్ మరియు ప్టోణ వయవహార ల మాంతిర, హ్రీదప్ సిాంగ్ 
ప్ురి సవచఛ సరేవక్షన్ 2022 యొకె 7 వ ఎడిషన్ ను 
ప ర ర్ాంభిాంచార్వ. ప్టోణ ప ర ాంతాలోు  వ రిిక ప్రశిుభ్రత సరేవ 
యొకె ఏడవ ఎడిషన్, దీని కతాంద్ జిలాు  ర యాంకతాంగ్ లు 
మొద్టటస రిగ  ప్రవేశప టోబడా్ యి. సీనియర సిటటజ్నుు  
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మరియు యువకుల సవర్ాం కయడా ప ర ధానయత 
ఇవవబడుత ాంద . 
• ఈ సరవే 2 జ్నాభ్ వర గ లను ప్రిచయాం చయయడాం దావర  

చినన నగర ల కటసాం ఒక స ి యి ఆట సిలానిన 
సృషిోసుి ాంద :-15,000 & 15,000-25,000 కతాంద్. సరేవ 
ప్రిధ ని మునుప్టట సాంవతసర లోు  40 శ తాంతో పో లిసరి  
ఇప్ుుడు శ ాంపిలిాంగ్ కటసాం 100 శ తాం వ ర్వ్ లకు 
విసిరిాంచామని మాంతిరతవ శ ఖ త్లిపిాంద . 

• ప్రజ్ఞ ప్రిశుభ్రత మౌలిక సద్ుప యాలు మరయిు సరవల 
నాణయతను మ ర్వగుప్ర్చడానికత పౌర్వలతో నిర్ాంతర్ాం 
ప లగగ నడానికత కయడా మిషన్ కటుో బడి ఉాంద . దీని కొర్కు, 
‘సర్వజ్ఞనిక్ శౌచలే సఫ య జ్న్ భ్గదీ్ర ీ ఉతసవ్’ 
కమూయనిటీ మరయిు ప్బిు క్ ట్యిల టు  నాణయతను 
అాంచనా వయేడానికత మరియు భ్విషయత ి లో ప్రకతయీ 
మ ర్వగుద్ల కటసాం పౌర్వల అభిప ర యానిన 
సాంగీహిాంచడానికత సులభ్తర్ాం చయయబడుత ాంద . 

 

ముకేశ్ అంబ్నీ హ్ుర్డన్ ఇండ యా స్ంపనుిల జాబితా 
2021 లల అగీసజి నంలల ఉనాిర్డ 

 
 

రిలయన్స ఇాండసీోసా్ ఛ్వర్మన్ ముఖేష్ అాంబ్నీ వర్వసగ  10 వ 
సాంవతసర్ాం ఐఐఎఫ్ఎల్ వ లి్ హ్ుర్వన్ ఇాండయిా రిచ 
జ్ఞబితాలో అగీస ి నాంలో ఉనానర్వ. 2021 లో, అతని మొతిాం 
నికర్ విలువ ర్ూ .7,18,000 కటటుు గ  నమోద్వాంద . ఇాంతలో, 
అదానీ గూీప్ ఛ్వర్మన్ గౌతమ అదానీ ర్ూ. నికర్ విలువతో 
రెాండవ స ి నాంలో ఉనానర్వ. 5,05,900 కటటుు . 2,36,600 
కటటు  నికర్ సాంప్ద్తో శివ నాడార & HCL ట క నలజీల 
కుటుాంబాం మూడవ స ి నాంలో ఉనానయి. 

హ్ుర్డన్ ఇండ యా స్ంపనుిల జాబితా 2021 గురించి: 
హ్ుర్వన్ ఇాండియా రచి లిసో్ 2021 స ప ోాంబర 15, 2021 
నాటటకత ర్ూ. 1,000 కటటుు  లేదా అాంతకనాన ఎకుెవ సాంప్ద్ 
కలిగిన దయశాంలోని అతయాంత ధ్నవాంత ల జ్ఞబితాను 
ప్రకటటసుి ాంద . నివదే క ప్రక ర్ాం, భ్ర్తదయశాంలో 237 మాంద  
బిలియనీర్వు  ఉనానర్వ, గత సాంవతసర్ాంతో పో లిసరి  58 మాంద  
ప రిగ ర్వ. 
 

ట్్ప 10 లల ఇతర్ భ్ర్తీయ స్ంపనుిలు: 
• SP హిాంద్యజ్ఞ & కుటుాంబాం జ్ఞబితాలో రెాండు స ి నాలు 

తగిగ  నాలగవ ర యాంకుకు చయర్వకునానయి. 
• LN మిటోల్ & కుటుాంబాం ఎనిమిద  స ి నాలు ఎగబ్కత 

ఐద్వ ర యాంకుకు చయర్వకునానయి. 
• సీర్ాం ఇన్ సిోటయయట్ ఆఫ్ ఇాండియాకు చ్ాంద న స వర్స్ ఎస్ 

ప్యనవలాు  ఆరో స ి నాంలో ఉనానర్వ. 
• ఎవ నయయ సయప్ర మారో్  కు చ్ాంద న ర ధాకతషన్ ద్మాని 

ఏడవ స ి నానిన నిలుప్ుకునానడు. 
• వినోద శ ాంతిలాల్ అదానీ & ఫ యమిల్ల ప్న నాండు స ి నాలు 

ఎగబ్కత ఎనిమిదర ర యాంకుకు చయర్వకునానర్వ. 
• కుమార మాంగళ్ాం బిర ు  & ఆద తయ బిర ు  గూీప్ కుటుాంబాం 

తొమిమద్వ స ి నాంలో ఉనానయి. 
• జ్ఞబితాలో ప్దర  స ి నానిన కౌు డ్ స కయయరిట ీ కాంప నీ 

జ్ెడ్ సరె లర కు చ్ాంద న జ్ ేచౌద్రి ద్కతె ాంచుకునానర్వ. 
 

ఫో రబ్ ఇండ యా ధనవ్ంతుల జాబితా 2021 లల ముఖ్ేష 
అంబ్నీ అగీసజి నంలల ఉనాిర్డ 

 
 

ఇటటవల విడుద్ల చయసిన ఫో రబ్ ఇాండయిా రిచ జ్ఞబితాలో 
2021 లో రలియన్స ఇాండసీో సా్ లిమిట డ్ (RIL) ఛ్వర్మన్ 
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ముఖేష్ అాంబ్నీ అగీస ి నాంలో నిలిచార్వ. ఈ జ్ఞబితా 
భ్ర్తదయశాంలోని అతయాంత ధ్నవాంత ల వన 100 మాంద  
భ్ర్తీయుల జ్ఞబితాను కలిగ ిఉననద . అతను 2008 నుాండి 
ఫో రబ్ ఇాండియా జ్ఞబితాలో వర్వసగ  14 వ సాంవతసర నికత 
అతయాంత సాంప్నన భ్ర్తీయుడిగ  తన స ి నానిన 
నిలుప్ుకునానడు. 
వ యప ర్వేతి తన సాంప్ద్ను 92.7 బిలియన్ డాలర్ుకు 
తీసుకుర వడానికత 2021 లో తన నికర్ విలువకు 4 బిలియన్ 
డాలర్ును జ్ోడిాంచార్వ. 2021 లో ఫో రబ్ ఇాండయిా 100 
సాంప్నన భ్ర్తీయుల మొతిాం సాంప్ద్ US $ 775 
బిలియనుు గ  నమోద్ు చయసిాంద . భ్ర్తదయశాంలోని 100 
ధ్నవాంత ల విలువ ఇప్ుుడు 775 బిలియన్ డాలర్వు . రెాండవ 
స ి నానిన అదానీ గూీప్ ఛ్వర్మన్ గౌతమ అదానీ 
నిలుప్ుకునానర్వ, ఈయన నికర్ విలువ 74.8 బిలియన్ 
డాలర్వు . ట క్ బిజిన స్ శివ నాడార 31 బిలియన్ డాలర్ు నికర్ 
విలువతో మూడర స ి నాంలో నిలిచార్వ. 
 

హ నీల  పజస్ పో రర ఇండ క్్ 2021 లల భ్ర్త 6 రజయంకులు 
కోలలుయింద ి

 
 

హ నీల  పజస్ పో రర ఇండ క్్ 2021 లో భ్ర్తదయశ ర యాంక్ గత 
సాంవతసర్ాం నుాండి 90 స ి నానికత ప్డిపోయిాంద , ఇద  
ప్రప్ాంచాంలోని అతయాంత ప్రయాణ అనుకయలమ నై ప స్ పో రో లను 
ప్రచురిసుి ాంద . జపజన్ మరియు స్థంగపూర ప స్ పో రో 
ఇాండ్క్స లో మొద్టట ర యాంకును కలిగి ఉాంద . ఇాండక్్స 227 

గమయస ి నాలు మరియు 199 ప స్ పో రో లను పరర్ెాంటుాంద . 
COVID-19 మహ్మామరి వ యపిి  చ్ాంద న దాదాప్ు రాెండు 
సాంవతసర ల తర వత అాంతర ి తీయ సాంద్ర్శకుల కటసాం 
దయశ లు ప్రయాణ ఆాంక్షలను సడలిసుి నన సమయాంలో ఈ 
సయచిక విడుద్ల చయయబడినద . ఇాంటరేనషనల్ ఎయిర 
టర్ న్స పో ర ోఅసో సయిిేషన్ (IATA) డయట్ సరేవ ఆధార్ాంగ  ఈ 
ర యాంకతాంగ్ లు ర్ూపొ ాంద ాంచబడా్ యి. 
 

నివేదికలల ట్్ప 5 దేశజలు: 
1. జ్ప న్, సిాంగప్యర 
2. జ్ర్మనీ, ద్క్షణి కొరయిా 
3. ఫినాు ాండ్, ఇటల్ల, లకెసాంబరగ , స ుయిన్ 
4. ఆసిోయాా, డన్ామరె 
5. ఫ ర న్స, ఐర ు ాండ్, న ద్ర ు ాండ్స, పో ర్వచగల్, సీవడన్ 
 

పరపంచంలల అతయలు శక తవ్ంతమ ైన 5 పజస్ పో రర లు: 
1. ఆఫ్ఘనిస ి న్ 
2. ఇర క్ 
3. సిరియా 
4. ప కతస ి న్ 
5. యిెమ న్ 
 

2021 EY స్ూచికలల భ్ర్తదేశం మూడ్వ్ సజి నంలల ఉంది 
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కనసల ో నీస సాంసి ఎరనెసో్ & యాంగ్ (EY) విడుద్ల చయసని 58 
వ ప్ునర్వతాుద్క శకతి దయశ ఆకరి్ణయీ సయచిక(Renewable 
Energy Country Attractiveness Index (RECAI)) లో 
భ్ర్తదయశాం మూడవ స ి నానిన నిలుప్ుకుాంద . నివేద క 
ప్రక ర్ాం, యుఎస్, చ్వనా మరయిు భ్ర్తదయశాం మొద్టట 
మూడు ర యాంకతాంగ్ లను నిలుప్ుకుాంటయనే ఉనానయి మరయిు 
ఇాండరనేషియా RECAI లో కొతిగ  ప్రవేశిాంచిాంద . 
2021 RECAI వ ర ి ప్ునర్వతాుద్క ఇాంధ్న ప టుో బడి 
మరియు విసిర్ణ అవక శ ల ఆకరి్ణప వ ప్రప్ాంచాంలోని ట్ప్ 
40 గోు బల్ మారెెటులో (దయశ లు) స ి నాం పొ ాంద ాంద . 
ప్ర యవర్ణాం, స మాజిక మరియు ప్రపి లన (ESG) 
కొలతలు కాంప నీలు మరయిు ప టుో బడిదార్వల కటసాం 
ఎజ్ెాండాలో అగసీ ి నానికత చయర్వకటవడాంతో, RECAI కయడా 
క ర్ురటే్ విద్ుయత్ కొనుగోలు ఒప్ుాందాలు (PPA లు) 
సవచఛమ ైన శకతి వృద ికత కీలక ర్ధ్స ర్ధ్ులుగ  
వ లుగ్ాంద్ుత నానయి. 
 

పరపంచ ఆకలి స్ూచిక 2021 లల భ్ర్తదేశం 101 వ్ సజి నంలల 
ఉంద ి

 
ప్రప్ాంచ ఆకలి సయచిక (GHI) 2021 లో 116 దయశ లలో 
భ్ర్తదయశ ర యాంక్ 101 వ స ి నానికత ప్డపిో యిాంద . 2020 లో, 
107 దయశ లలో భ్ర్తదయశాం 94 వ స ి నాంలో నిలిచిాంద . 
భ్ర్తదయశాంలోని 2021 GHI సో ెర్వ 50 కత 27.5 గ  నమోద్ు 
చయయబడిాంద , ఇద  తీవరమ నై కేటగరిీ కతాంద్ వసుి ాంద . నపే ల్ 
(76), బాంగ ు దయశ (76), మయనామర (71) మరియు ప కతస ి న్ 
(92) వాంటట పొ ర్వగు దయశ లు కయడా 'భ్యాంకర్మ ైన' ఆకలి 
విభ్గాంలో ఉనానయి, క నీ నివేద క ప్రక ర్ాం, దాని పౌర్వలకు 
భ్ర్తదయశాం కాంటే మ ర్వగెనై ఆహార్ాం అాంద ాంచార్వ. 

స్ూచికలల అగీ దేశజలు 
చ్వనా, కువ వట్ మరయిు బ రజిల్ తో సహా మొతిాం 18 దయశ లు 

ట్ప్ ర యాంక్ ను ప్ాంచుకునానయి. ఈ 18 దయశ ల GHI సో ెర్వ 
5 కాంట ేతకుెవ. అాంట ేఈ దయశ లు ఆకలి మరయిు పో షక హార్ 

లోప్ాంతో చాలా తకుెవగ  బ్ధ్ప్డుత నానయి. 

పరపంచ ఆకలి స్ూచిక గురించి: 
ప్రప్ాంచ ఆకలి సయచిక (GHI) ప్రప్ాంచ, ప ర ాంతీయ మరయిు 

జ్ఞతీయ స ి యిలలో ఆకలిని కొలుసుి ాంద  మరియు టర్ క్ 
చయసుి ాంద . ఈ సయచికను వ లో్ హ్ాంగర హలిేఫ (WHH) 

మరియు కనసరన వర్ల్్ వ వడ్ సాంయుకిాంగ  ప్రచురిాంచాయి. 
ప్రసుి త GHI అాంచనాల ఆధార్ాంగ , 2030 నాటటకత ప్రప్ాంచాం 

మొతిాం తకుెవ స ి యిలో ఆకలిని స ధ ాంచద్ని 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 పలిులు తమ ఎత ి  కొర్కు తకుెవ బర్వవు 

కలిగి ఉాండటాం, తీవరమ ైన పో షక హార్ లోప నిన 
ప్రతిబిాంబిాంచడాం) 

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

పో షక హార్ లోప నిన ప్రతిబిాంబిస ి ర్వ), మరియు 
• శిశు మర్ణాలు (ఐద్ు సాంవతసర ల కాంటే తకుెవ వయసుస 

ఉనన పిలుల మర్ణాల రేటు, తగినాంత పో షక హార్ాం మరియు 

అనారోగయ వ తావర్ణాల ప ర ణాాంతక మిశీమానిన ప కి్షకాంగ  
ప్రతిబిాంబిసుి ాంద ). 
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2021 కోస్ం పరపంచ ట్ిబి నివదేిక: ట్ిబి ఎలిమినేష్న్ లల 
భ్ర్తదశేం తీవ్రంగజ ద బబతిని దశేం 
ప్రప్ాంచ ఆరోగయ సాంసి (WHO) 'గోు బల్ టటబి నివేద కను 2021 
లో విడుద్ల చయసిాంద , ఇకెడ ఇద  కటవిడ్ -19 ప్రభ్వ లను 
హెైల వట్ చయసిాంద , ఇద  క్షయవ యధ  (టటబి) నిర్ూమలనలో 

 
ప్ురోగతిలో భ్ర ీరివర్సల్ కు దారితీసిాంద . TB నిర్ూమలనలో 
భ్ర్తదయశ నిన అతయాంత దార్వణాంగ  దబ్బతీసిన దయశాంగ  
నివేద క పరర్ెాంద , ఇకెడ కొతి TB కేసుల గురిిాంప్ు 2020 లో 
భ్ర ీప్రభ్వ నిన చయసిాంద . 
2019 తో పో లిసరి  2020 లో 20% TB కసేులు నాటకీయాంగ  
తగిగపోయాయి, అనగ ; 4.1 మిలియన్ కేసుల అాంతర్ాం. TB 
గురిిాంప్ులో ప్ురోగతి 2012 స ి యికత తిరిగ ివ ళిుాంద , 2020 లో 
మొతిాం కసేుల తగుగ ద్లలో 41% భ్ర్తదయశ నికత చ్ాంద నవి. 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• WHO స ి పిాంచబడిాంద : 7 ఏపిరల్ 1948; 

• WHO డ్వరకెోర జ్నర్ల్: డాకోర ట డరరస్ అధ్నామ 
ఘెబేరయిసేస్; 

• WHO ప్రధాన క ర యలయాం: జ్నెీవ , సివటిర ు ాండ్. 
 

వ్ర్ల్ు  జస్థరస్ పజర జెక్ర ర్ూల్ ఆఫ్ లా ఇండ క్్ 2021 లల 
భ్ర్తదశేం 79 వ్ సజి నంలల ఉంద ి
వర్ల్్ జ్సిోస్ ప ర జ్కె్ో (డబుు యజ్ెపి) ర్ూల్ ఆఫ్ లా ఇాండ్క్స 2021 
లో 139 దయశ లు మరియు అధ క ర్ ప్రిధ లోని 79 వ స ి నాంలో 
భ్ర్తదయశాం ఉాంద . చటోాం యొకె ప లన. డ్నామరె, నారేవ 
మరియు ఫినాు ాండ్ వర్ల్్ జ్సిోస్ ప ర జ్కె్ో (WJP) ర్ూల్ ఆఫ్ లా 
ఇాండ్క్స 2021 లో అగీస ి నాంలో ఉనానయి. 
వజరి రజయంక ంగ్ ల పరకజర్ం దేశజల జాబితా ఇకకడ్ ఉంద:ి 

ర యాంక్ దయశాం 
1 డ్నామరె 
2 నారేవ 
3 ఫినాు ాండ్ 
79 భ్ర్తదయశాం 
139 వ నిజులా, RB 
138 కాంబో డియా 
137 క ాంగో, డ్మ. ప్రతినిధ  

 
అవజర్డు లు & గురితంపులు 

 

యెిమ న్ మానవ్తా స్ంసి్ నానె్న్ రెఫూయజీ అవజర్డు  2021 
గెలుచుకుంద ి

 
 

యిెమ న్ నుాండి ఒక మానవతా సాంసి 2021 UNHCR 
నాన సన్ రెఫయయజీ అవ ర్వ్  విజ్ేతగ  ప్రకటటాంచబడిాంద . అమీన్ 
జుబర్ న్ 2017 లో స ి పిాంచిన "జీల్ అల బనా అసో సయిిషేన్ 
ఫర హ్ుయమానిటేరయిన్ డవ్లప్ మ ాంట్" అన ేసాంసి దయశాంలోని 

సాంఘరి్ణ క ర్ణాంగ  నిర వసిత ల వన వేలాద  మాంద  యిమె న్ 
ప్రజ్లకు మద్దత నివవడానికత మరయిు జీవనాధార నిన 
అాంద ాంచినాంద్ుకు గ ను ప్రతిష్ ో తమక గౌర్వ నిన గలెుచుకుాంద . 
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అవజర్డు  గురించి: 
• UNHCR నాన సన్ శర్ణారిి ప్ుర్స ెర్ాం శర్ణార్వి లు, ఇతర్ 

నిర వసతి లు మరియు సిితిలేని వయకుి లను ర్క్షిాంచడానికత 
వయకుి లు మరియు సమూహాలు లేదా సాంసిలను విధ  
పిలుప్ుకు మిాంచి ముాంద్ుకు స గనిాంద్ుకు 
సతెరిసుి ాంద . 

 

ర్ణ్ వీర స్థంగ్ భ్ర్తదశే NBA బ్ర ండ్ అంబ్స్థడ్ర గజ 
ఎంపథకయాయర్డ 

 
 

నేషనల్ బ్స ెట్ బ్ల్ అసో సయిిేషన్ (ఎన్ బిఎ) బ్ల్లవుడ్ 
నటుడు ర్ణ్ వీర సిాంగ్ ను భ్ర్తదయశ నికత బర్ ాండ్ అాంబ్సడిర గ  
ప్రకటటాంచిాంద . అతను 2021-22 75 వ వ రిికటతసవ సీజ్న్ లో 
భ్ర్తదయశాంలో ల్లగ్ పొ ర ఫ వల్ ను ప ాంచడాంలో సహాయప్డట్నికత 
NBA తో కలిసి ప్ని చయస ి డు. 2021-22 సీజ్న్ కటసాం, సిాంగ్ 
NBA ఇాండియా మరియు అతని వయకతిగత సో షల్ మీడయిా 
ఖాతాలలో ప్రద్రశిాంచబడయ అనేక ల్లగ్ క ర్యకీమాలలో 
ప లగగ ాంట్ర్వ. 
 

NBA గురించి: 
NBA అనదే  నాలుగు పొ ర ఫ షనల్ సో ురో్ ల్లగ్ ల చుటయో  
నిరిమాంచిన గోు బల్ సో ురో్ మరియు మీడయిా వ యప ర్ాం: 
నేషనల్ బ్స ెట్ బ్ల్ అసో సియిషేన్, ఉమ న్స నషేనల్ 
బ్స ె ట్ బ్ల్ అసో సియిషేన్, NBA G ల్లగ్ మరియు NBA 2K 
ల్లగ్. NBA ఆటలు మరయిు పో ర గ ీ మిాంగ్ 215 దయశ లు 
మరియు భ్ూభ్గ లు మరయిు 100 దయశ లలో 100,000 
కాంటే ఎకుెవ ద్ుక ణాలలో వికీయానికత అాంద్ుబ్టులో 
ఉనానయి. 

తమిళ్నాడ్ులలని ‘కనిియాకుమారి లవ్ంగం’ క  GI ట్్యగ్ 
లభంచినద ి

 
తమిళ్నాడులోని కనాయకుమారి జిలాు  కొాండలలో ప రిగిన 
ప్రతయయకమ నై లవాంగ మస లాకు భరగోళిక సయచిక (GI) 
'కనాయకుమారి లవాంగాం' లభిాంచిాంద . భ్ర్తదయశాంలో, లవాంగ ల 
మొతిాం ఉతుతిి 1,100 మ టటరక్ టనునలు మరియు ఇాంద్ులో 
తమిళ్నాడులో ప్రతి సాంవతసర్ాం 1,000 మ టటరక్ టనునలు 
ఉతుతిి అవుత ాండగ , కనాయకుమార ిజిలాు లోన ే750 మ టటరక్ 
టనునల లవాంగ లు ఉతుతిి అవుతాయి. 
ఇద  క కుాండా, తమిళ్నాడు నుాండ ి కర్వప్యుర కళాక రి 
ప యిాంటటాంగ్స అని పిలువబడయ స ాంప్రదాయ డ్వ-ప యిాంట్ 
అలాంక రకి మరయిు తమిళ్నాడు నుాండ ిచక్ెను చక్ెడాం 
దావర  తయార్వచయసర కలుకురిచి కయడా GI ట్యగ్ లను 
అాంద్ుకునానయి. 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• తమిళ్నాడు ర జ్ధాని: చన్ వన. 
• తమిళ్నాడు ముఖయమాంతిర: MK స ో లిన్. 
• తమిళ్నాడు గవర్నర: R.N. ర్వి. 
• తమిళ్నాడు ర షో ానృతయాం: భ్ర్తనాటయాం. 
 

2021 శజంతి స్ిర్ూప భట్్ిగర పుర్సజకర్ విజేతలను 
పరకట్ించార్డ 
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స వన్స అాండ్ ట క నలజీ 2021కత గ ను శ ాంతి సవర్ూప్ 
భ్ట్నగర ప వరజ కౌనిసల్ ఫర స వాంటటఫిక్ అాండ్ ఇాండసిోయాల్ 
రీస రచ (CSIR) యొకె 80 వ స ి ప్క ద నోతసవాం సాంద్ర్భాంగ  
ప్రకటటాంచబడిాంద . ప్రతి సాంవతసర్ాం, CSIR జీవశ సిరాం, 
ర్స యన శ సిరాం, గణితాం, భరతిక శ సిరాం, వ వద్య ర్ాంగాం, 
ఇాంజ్నీరిాంగ్ మరయిు భ్ూమి, వ తావర్ణాం, మహాసముద్రాం 
మరియు గీహ్ శ స ి ా లలో చయసని కృషకిత 45 సాంవతసర ల కాంటే 
తకుెవ వయసుస ఉనన శ సిరవతిేలకు ఈ అవ ర్వ్ ను 
అాంద్జ్సేుి ాంద . ఈ అవ ర్వ్  ర్ూ .5 లక్షల నగద్ు బహ్ుమతిని 
కలిగి ఉాంటుాంద . 
వేడుకలో, ఉప్ర షోపా్తి ఎాం. వ ాంకయయనాయుడు CSIR కత 
తమని తాము ఆవిషెరిాంచుకటవ లని మరయిు అత యననత 
శరీణి విజ్ఞా న శ స ి ా నిన అభ్యసిాంచయటప్ుుడు భ్విషయత ి  సయచికగ  
మార లని సయచిాంచార్వ. 
 

11 మంది శజస్త ైవేతతల అవజర్డు ల జాబితా ఇకకడ్ ఇవ్ిబడ నది: 
బయోలాజికల్ స్ ైనె్స్ వ్ర్గం: 
• డాకోర అమిత్ సిాంగ్, మ కైటీబయాలజీ మరియు స ల్ 

బయాలజీ విభ్గాం, ఇాండయిన్ ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ స వన్స, 
బ ాంగళ్ూర్వ. 

• డాకోర అర్వణ్ కుమార శుక ు , బయోలాజికల్ స వన సస్ 
మరియు బయో ఇాంజ్నీరిాంగ్ విభ్గాం, ఇాండియన్ 
ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ ట క నలజీ క నయుర. 

 

ర్సజయన శజసజత ా ల వ్ర్గం: 
• బ ాంగుళ్ూర్వలోని జ్వహ్ర లాల్ న హ్యా  స ాంటర ఫర 

అడావన్స డ్ స వాంటటఫిక్ రీస రచ నుాండి ఇద్దర్వ ప్రిశోధ్కులు, 
ఇాంటరనేషనల్ స ాంటర ఆఫ్ మ టీరయిల్స స వన్స నుాండి 
డాకోర కనిషె బిశ వస్ మరియు బయో ఆర గ నిక్ కెమిసీో  ా
లాబొ రేటరీ నుాండి డాకోర టట గోవిాంద్ర జులు గీహతీలుగ  
ప్రకటటాంచబడా్ ర్వ. 

 

భూమి, వజతావ్ర్ణం, మహ్వస్ముద్రం మరియు గీహ్ శజసజత ా ల 
వ్ర్గం: 
• బొ గుగ  మరయిు శకతి ప్రిశోధ్న సమూహానికత చ్ాంద న 

డాకోర బినోయ కుమార స వకతయా, CSIR నారి ఈసో్ 
ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ స వన్స అాండ్ ట క నలజీ, జ్ోర హ ట్, గీహీతగ  
ఎాంపికయాయర్వ. 

 

ఇంజనీరింగ్ స్ నైె్స్ వ్ర్గం: 
• డాకోర దయబ్ దపీ్ ముఖోప ధాయయ, కాంప్యయటర స వన్స అాండ్ 

ఇాంజ్నీరిాంగ్ విభ్గాం, ఇాండయిన్ ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ 
ట క నలజీ ఖర్గ్ ప్యర, ఇాంజ్నీరిాంగ్ స వన సస్ విభ్గాంలో 
అవ ర్వ్ ను అాంద్ుకునానర్వ. 

 

గణిత శజసజత ా ల వ్ర్గం: 
• డాకోర అనీష్ ఘోష్, సయెల్ ఆఫ్ మాయథమ టటక్స, ట్ట్ 

ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ ఫాండమ ాంటల్ రీస రచ, ముాంబ వ. 
• డాకోర స కతే్ సౌర్భ్, ద  ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ మాయథమ టటకల్ 

స వన సస్, చన్ వన, విజ్తేలుగ  ప్రకటటాంచార్వ. 
 

వెైద్య శజసజత ా లు: 
• డాకోర జీమన్ ప్నినయమమకల్, అచుయత మీనన్ స ాంటర 

ఫర హెలి్ స వన్స సోడడస్, శీ్ర చితర తిర్వనల్ ఇనిటటియయట్ ఫర 
మ డికల్ స వన సస్ అాండ్ ట క నలజీ, తిర్వవనాంతప్ుర్ాం. 

• డాకోర రోహతి్ శీ్రవ సివ, బయోస వన సస్ మరియు బయో 
ఇాంజ్నీరిాంగ్ విభ్గాం, ఇాండయిన్ ఇనిసిోటయయట్ ఆఫ్ 
ట క నలజీ బ్ాంబే. 

 

భౌతిక శజసజత ా లు: 
• ప్ుణెలోని ఇాంటర-యూనివరిసట ీ స ాంటర ఫర ఆస ో ా నమీ 

అాండ్ ఆసోో ా ఫిజిక్స నుాండ ి డాకరో కనక్ స హా భరతిక 
శ స ి ా నికత అవ ర్వ్ ను అాంద్ుకునానర్వ. 
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శజంతి స్ిర్ూప భట్్ిగర పుర్సజకర్ం గురించి: 
CSIR అభిప ర యాం ప్రక ర్ాం, మానవ జ్ఞా నాం మరయిు 
ప్ురోగతికత ప ర థమికాంగ  ముఖయమ నై మరయిు అత యతిమ 
ర్చనలు చయసిన వయకతికత ఈ బహ్ుమతి అాంద్జ్యేబడుత ాంద , 
ఇద  నిరిదషో ర్ాంగాంలో, అతని/ఆమ  ప్రతయయకతకు ఇచయచ 
ప్ుర్స ెర్ాం. 
 

సో జత మ హ్ందీ మరియు జుడ మా రె స్ వెైన్ GI ట్్యగ్ 
ప ందాయి 
జుద మా, అస సాం ర షోాాంలో ఇాంటటలో తయార్వ చయసిన బియయప్ు 
ప నీయాం మరియు ర జ్స ి న్ కు చ్ాంద న సో జ్త్ మ హ్ాందీ 
(హెనాన), భరగోళిక సయచన (GI) ట్యగ్ ని పొ ాందాయి. నిరిదషో 
భరగోళిక మూలానికత సాంబాంధ ాంచిన ఉతుత ి లకు GI ట్యగ్ 
ఇవవబడుత ాంద . GI సాంకతే ప్ుర్స ెర్ాం ఉతుత ి ల 
మూలాలను గురిిాంచడాంలో సహాయప్డటమ ే క కుాండా, 
దయశ్రయ ప్రతయయకతల యొకె ప ర మాణికతను మరయిు 
మారెెటటాంగ్ ని నిర ి రిాంచడాంలో సహాయప్డుత ాంద . 
 

జుడ మా గురించి: 
జుద మా అనదే  బియయాంతో తయార్వ చయసని స ి నిక 
ప్ులియబ టటోన ప నీయాం, దీనిని అస సాంలోని ద మాస  
కమూయనిటీ తయార్వచయసుి ాంద . ఇద  జు అన ేప్ద్ాం నుాండ ివ వన్ 
మరియు దమీా అాంటే 'ద మాస నికత చ్ాంద నద ' అని అరి్ాం. 
ఈశ నయాంలో GI ట్యగ్ ను పొ ాంద న మొద్టట స ాంప్రదాయక 
ప నీయాం ఇద . 
 

సో జత మ హ్ందీ గురించి: 
సో జ్ఞత్ లో ప రగిిన మ హ్ాంద ీఆకుల నుాండి వచిచన సో జ్ఞత్ 
మ హ్ాంద ీ సహ్జ్ాంగ  వరి్ప్ు నీటటని ఉప్యోగిాంచి స గు 
చయయబడుత ాంద . ర జ్స ి న్ లోని ప లి జిలాు లోని సో జ్ఞత్ 
తహ్సీల్ మ హ్ాందీ ల్లవ్ ప్ాంటను సహ్జ్ాంగ  ప్ాండిాంచడానికత 
అనువ వన భరగోళిక నిర మణాం, సిలాకృతి మరయిు డ్వరనేజీ 
వయవసి, వ తావర్ణాం మరియు మటటోని కలిగ ిఉాంద . 
 

శివ్ నాడార కు గోల బల్ లీడ్ర షథప అవజర్డు  2021 ఇవ్ినునాిర్డ  

 
 

యుఎస్ ఇాండియా బిజిన స్ కౌనిసల్ (యుఎస్ ఐబిసి) తన 
2021 గోు బల్ ల్లడర షపి్ అవ ర్వ్  గీహీతగ  శివ నాడార 
మరియు మలిుక  శీ్రనివ సన్ లను ఎాంపిక చయసిాంద . శివ నాడార 
HCL ట క నలజీస్ లిమిట డ్ వయవస ి ప్కుడు మరయిు చ్వర్మన్ 
ఎమిరిటస్. మలిుక  శీ్రనివ సన్ టర్ కోరస అాండ్ ఫ రమ 
ఎకతవప్ మ ాంట్ లిమిట డ్ (TAFE) కు చ్వర అాండ్ మనేజేిాంగ్ 
డ్వరెకరో. అకటో బర 6-7, 2021 న జ్రిగ ే 2021 ఇాండయిా 
ఐడియాస్ సమిమట్ లో ఇద్దరికీ సనామనాం జ్ర్వగుత ాంద . 
 

అవజర్డు ల గురించి: 
2007 నుాండి ఏట్ అాంద ాంచయ గోు బల్ ల్లడర షిప్ అవ ర్వ్ లు, 
యున వట డ్ సరోట్స మరియు ఇాండియా నుాండి అగీశరణీి క ర్ురేట్ 
ఎగిికయయటటవ్ లను సతెరసి ి యి. ప్రకటన ప్రక ర్ాం, వ ర్వ 
ఆద్ర్శవాంతమ ైన నాయకతావనిన ప్రద్రశిాంచార్వ మరయిు 
రెాండు దయశ ల మధ్య వయయహాతమక మరయిు ఆరిిక 
భ్గస వమాయనిన అభివృద ి  చయయడాంలో ముఖయమ నై ప తర 
పో షిాంచార్వ. నిష్  దయశ య బిస వల్ USIBC యొకె 
అధ్యక్షుర లు. 
 

భ్ర్తీయ స్మస్త  లెైఫ్ 2021 రె ట్ లెైవీలహ్ుడ్ అవజర్డు ను 
అంద్ుకుంది  
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ఢిల్లుకత చ్ాంద న ప్ర యవర్ణ సాంసి "లీగల్ ఇనిషథయేిట్ివ్ ఫర 
ఫజరెస్ర  అండ్ ఎనిిరజనెమంట్ (LIFE)" 2021 రెైట్ ల వవీుహ్ుడ్ 
అవ ర్ " కు బలహీన వర గ ల వ రి జీవనోప ధ ని ర్క్షిాంచడానికత 
మరియు ప్రిశుభ్రమ ైన ప్ర యవర్ణాంప వ తమ హ్కుెను 
పొ ాంద్డానకతగ ను అవ ర్వ్  కొర్కు ఎాంపకి చయయబడిాంద , ఇద  
ఒక అాంతర ి తీయ గౌర్వప్రద్మ ైన బహ్ుమతి , సీవడన్ 
ప్రతాయమానయ నోబ ల్ ప వరజ అని కయడా పిలువబడుత ాంద . 
 

ఇది కజకుండా, స్నామనించబడ న ఇతర్ ముగుగ ర్డ అవజర్డు  
గీహీతలు : 
• క మ ర్ూనియన్ మహిళా హ్కుెల క ర్యకరి్ మారేి వ ాండౌ 
• ర్షయన్ ప్ర యవర్ణ క ర్యకరి్ వ ు ద మిర సిువియాక్ 
• కెనడయిన్ సవదయశ్ర హ్కుెల ర్క్షకుడు ఫ రడా హ్ుసన్ 
 

అవజర్డు ల గురించి: 
నోబ ల్ లో చయర్చని ప్ర యవర్ణ ప్రరి్క్షణ, మానవ హ్కుెలు, 
సిిర్మ నై అభివృద ి , ఆరోగయాం, విద్య వాంటట ర్ాంగ లలో 
ఆచర్ణాతమక మరయిు ఆద్ర్శప ర యమ ైన సహ్క ర్ాం అాంద ాంచయ 
వ రిని సతెరిాంచడానికత గ ను జ్ర్మనీ-సీవడిష్ స మాజిక వేతి 
జ్ఞకబ్ వ న్ ఉయిెసుెల్ 1980 లో ఈ అవ ర్వ్ ను స ి పిాంచార్వ. 
బహ్ుమతి దావర  రెైట్ ల వవీుహ్ుడ్ అవ ర్, 1 మిలియన్ సీవడిష్ 
కౌీ ను  ($ 115,000) నగద్ు బహ్ుమతి మరియు బహ్ుమతి 
గీహీతలను పో ర తసహిాంచడానికత మరయిు విసిరిాంచడానికత 
దీర్ఘక లిక మద్దత ను ఇసుి ాంద . 
 

 

భౌతికశజస్త ైంలల నోబెల్ బహ్ుమతి 2021 పరకట్ించబడ ంద ి

 
 

ర యల్ సీవడిష్ అక డమీ ఆఫ్ స వన సస్ భరతికశ సిరాంలో 2021 
నోబ ల్ బహ్ుమతిని అాంద ాంచాలని నిర్ణయిాంచిాంద . సాంకతుషోమ ైన 
భరతిక వయవసిల గురిాంచి మన అవగ హ్నకు అద్ుభతమ ైన 
ర్చనలు చయసినాంద్ుకు సయిుకురో మనాబే, క ు స్ హ్స సలామన్, 
జ్ఞరిియో ప రిస ిసాంయుకిాంగ  2021 భరతిక శ సిరాంలో నోబ ల్ 
బహ్ుమతిని గలెుచుకునానర్వ. భరతిక శ సిరాంలో నోబ ల్ 
బహ్ుమతిని సీవడన్ లోని స ో క్ హ్ోమ లోని ర యల్ సీవడిష్ 
అక డమీ ఆఫ్ స వన సస్ అాంద సోి ాంద . ప్రతిష్ ో తమక ప్ుర్స ెర్ాం 
బాంగ ర్వ ప్తకాం మరియు 10 మిలియన్ సీవడిష్ కటీనర ($ 
1.14 మిలియనుకు ప వగ ) తో అాంద ాంచబడుత ాంద . 
 

స్థయుకురో మనాబే మరియు కజల స్ హ్స్ ్లామన్ స్హ్కజర్ం: 
సయయకురో మనాబ ే(పిరనటిన్ యూనివరిసటీ, USA) మరయిు 
క ు స్ హ్స సలామన్ (మాక్స ప ు ాంక్ ఇనిసిోటయయట్ ఫర 
మ టర లజీ, హాాంబరగ, జ్ర్మనీ) భ్ూమి యొకె వ తావర్ణ 
భరతిక నమూనా కటసాం, వేరయిబిలిటీని ల కతెాంచడాం మరయిు 
విశవసనీయాంగ  గోు బల్ వ రిమాంగ్ ను అాంచనా వేసనిాంద్ుకు 
గ ను ప్రదానాం చయశ ర్వ. 
 

జారిాయో పజరసి్థ స్హ్కజర్ం: 
జియోరిియో ప రిస ి(స పయిిెాంజ్ఞ యూనివరిశటీ ఆఫ్ రోమ, 
ఇటల్ల) ప్ర్మాణు నుాండి గీహాల ప్రమాణాల వర్కు భరతిక 
వయవసిలలో ర్వగమత మరయిు హెచుచతగుగ ల ప్ర్సుర్ చర్యను 
కనుగ్ననాంద్ుకు లభిాంచిాంద . 
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2021 ర్సజయన శజస్త ైంలల నోబెల్ బహ్ుమతి పరకట్ించార్డ 

 
 

2021 ర్స యన శ సిరాంలో నోబ ల్ బహ్ుమతి బ ాంజ్మిన్ లిసో్ 
మరియు డయవిడ్ W.C. మాక్ మిలన్ "అస్మాన కర్బన 
ఉతేరరర్క అభవ్ దిిక " అంద్ుకోనునాిర్డ. ఇద  ఔషధ్ 
ప్రిశోధ్నప వ గ్ప్ు ప్రభ్వ నిన చయపిాంద  మరియు ర్స యన 
శ స ి ా నికత ప్చచద్నానిన అద ద ాంద . ర యల్ సీవడిష్ అక డమీ 
ఆఫ్ స వన సస్ కెమిసీో  ా 2021 లో నోబ ల్ బహ్ుమతిని 
అాంద ాంచాలని నిర్ణయిాంచిాంద . 
ఉతయ్రర్క లు ర్స యన శ సిరవేతిలకు ప ర థమిక స ధ్నాలు, 
అయితయ సయతరప ర యాంగ  కేవలాం రెాండు ర్క ల ఉతయ్రర్క లు 
అాంద్ుబ్టులో ఉనానయని ప్రిశోధ్కులు చాలాక లాంగ  
విశవసిసుి నానర్వ అవి లోహాలు మరయిు ఎాంజ్ెవమ లు. 
బ ాంజ్మిన్ లిసో్ మరయిు డయవిడ్ మాకతమలన్ 2021 ర్స యన 
శ సిరాంలో నోబ ల్ బహ్ుమతిని అాంద్ుకునానర్వ, ఎాంద్ుకాంటే 
2000 లో వ ర్వ ఎవరకిీ వ ర్వ సవతాంతరాంగ , మూడవ ర్కాం 
ఉతయ్రర్క నిన అభివృద ి  చయశ ర్వ. దీనిని అస్మాన కర్బన 
ఉతేరరర్క అభవ్ దిి  అని పలిుస ి ర్వ మరయిు చినన సరాందీరయ 
అణువులతో ఇద  నిరిమాంచబడిాంద . 
 

బెంజమిన్ లిస్ర గురించి: 
బ ాంజ్మిన్ లిసో్, 1968 లో ఫ ర ాంక్ ఫరో, జ్ర్మనీలో జ్నిమాంచార్వ. 
Ph.D. 1997 గోథయ యూనివరిసటీ ఫ ర ాంక్ ఫర,ో జ్ర్మనీ మరయిు 
మాక్స-ప ు ాంక్-ఇన్ సిోటయయట్ డ్వరకెోర కటల న్ ఫో ర షాంగ్, 
మాల్ హెైమ యాన్ డ్ర ర్వహ్ర, జ్ర్మనీ. 
 

డేవిడ్ W.C మాక్ మిలన్ గురించి: 
డయవిడ్ W.C. మాక్ మిలన్, 1968 లో UK లోని బ ల్ షలి్ లో 
జ్నిమాంచార్వ. Ph.D. 1996 యూనివరిసటీ ఆఫ్ 
క లిఫో రినయా, ఇరివన్, USA నుాండి. పిరనటిన్ 
విశవవిదాయలయాంలో పొ ర ఫ సర, USA. 
 

అలీబ్గ్ త లల  ఉలిలపజయ ఆరోగయ పరయోజనాల కోస్ం GI ట్్యగ్ 
ప ందినద.ి  

 
 

మహార షోలాోని ర య గఢ్ జిలాు లోని అల్లబ్గ్ యొకె ప్రఖాయత 
త్లు  ఉలిుప యకు భరగోళిక సయచిక (జిఐ) ట్యగ్ ఇవవబడాింద , 
దాని ప్రతయయకమ ైన తీప ిర్వచి, కనీనళ్లు  ప టటోాంచని ఘాటు, అలాగే 
దాని ఔషధ్ గుణాలకు ప్రప్ాంచవ యపి్ాంగ  గురిిాంప్ు త్చిచాంద . 
అల్లబ్గ్ తాలయక  మటటోలో సలఫర కాంట ాంట్ తకుెవగ  
ఉాంటుాంద . NABL- ఆమోద ాంచిన లాయబ్ ట సో్ రపిో ర ో లో 
తకుెవ ప్ాంగెనీస, తీపి ర్వచి, 'నో టటయర' ఫ యకోర, తకుెవ 
ప వర్వవిక్ ఆము ాం, అధ క మాాంసకృత లు, కొవువ & పీచు 
మొద్ల వనవి దనీిలో ఉనానయి. 
ఇకెడ వయవస య శ ఖ మరియు కొాంకణ్ వయవస య 
విశవవిదాయలయాం సాంయుకిాంగ  జ్నవర ి 15, 2019 న GI 
ద్ర్ఖాసుి ను సమరుిాంచాయి. ఈ సాంవతసర్ాం స ప ోాంబర 29 న, 
పరట ాంట్ రిజిస ో ా ర యొకె ముాంబ వ క ర యలయాంలో ఈ 
ప్రతిప ద్న ప్రిశ్రలిాంచబడిాంద  మరియు అల్లబ్గ్ యొకె 
త్లుప్ు ఉలిుప యప వ GI ట్యగ్ ఇవవడానికత నిర్ణయిాంచినద . 
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• మహార షో ాగవర్నర: భ్గత్ సిాంగ్ కటష్ యర;ి 
• మహార షో ార జ్ధాని: ముాంబ వ; 
• మహార షో ాముఖయమాంతిర: ఉది్వ్ ఠ కే.ీ 
 

GI ట్్యగ్ చేయబడ న స్విట్ డ ష మిహిదానా బహ ్యిన్ కు 
ఎగుమతి చేయబడ ంద ి

 
 

భరగోళిక సయచిక (GI) పొ ాంద న మొద్టట తీపి వాంటకాం 
మిగిదానా, ప్శిచమ బ ాంగ ల్ లోని బరి్మాన్ నుాండి బహెాయిన్ 
కత ఎగుమతి చయయబడిాంద . భ్ర్తదయశాం యొకె దయశ్రయ & 
భరగోళిక గురిిాంప్ు (GI) ట్యగ్ చయయబడని ఉతుత ి లను 
ప్రప్ాంచవ యపి్ాంగ  పో ర తసహిాంచయ ప్రయతనాంలో భ్గాంగ  ఈ చ్ర్వ 
ఏర ుటు చయయబడినద . APEDA రిజిసోర్ M/S DM 
ఎాంటర ప వరజ్సె్, కటల్ కతా దావర  ఉతుతిి ఎగుమతి చయయబడాింద . 
2017 లో మిహిదానా సీవట్ మీట్స కటసాం ప్శిచమ బ ాంగ ల్ 
యొకె బరి్మాన్ GI ట్యగ్ పొ ాందార్వ. ఒక GI ట్యగ్ అనేద  
ఒక నిరిదషో భరగోళిక మూలానిన సయచిాంచయ సాంకేతాం మరయిు 
ఆ మూలాం క ర్ణాంగ  ఉనన లక్షణాలు లేదా ఖాయతిని ఇద  
ప్రద్రశిసుి ాంద . 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ప్శిచమ బ ాంగ ల్ ముఖయమాంతిర: మమతా బ నరీి. 
• గవర్నర: జ్గదపీ్ ధ్ాంఖర. 
 

ప ర ఫ స్ర ఎరిక్ హ్నుషపక్ మరియు డాకరర ర్డక మణి బెనరీా 2021 
యిదాన్ బహ్ుమతిని పరదానం చేశజర్డ 
పొ ర ఫ సర ఎరిక్ ఎ. హ్నుషరక్ మరియు డాకరో ర్వకతమణి బ నరీి 
ప ఠశ లలోు  అభ్యస ఫలితాలను మ ర్వగుప్రిచినాంద్ుకు 
2021 విదాయ అభివృద ి  కటసాం యిదాన్ బహ్ుమతిని 
అాంద్ుకునానర్వ. యిదాన్ ప వరజ అనదే  ప్రప్ాంచాంలోని 

 
 

అత యననత విదాయ ప్రశాంస, విద్య యొకె కలీకమ ైన భ్గ నిన 
ప్రిషెరిాంచయ వ రి అత యతిమ ప్నికత గురిిాంప్ుగ  ఉననత 
స ి యిలో విదాయర్వి ల నాణయతను మరయిు ఫలితాలను 
మ ర్వగుప్రిచినాంద్ుగ ను ఇస ి ర్వ. 
విద్య దావర  మ ర్వగెైన ప్రప్ాంచానిన సృషిోాంచడానికత 2016 లో 
చారెుస్ చ్న్ యిదాన్ దావర  యిదాన్ బహ్ుమతి 
స ి పిాంచబడిాంద . యిడాన్ బహ్ుమతి గీహీత బాంగ ర్వ ప్తకాం 
మరియు $ 3.9 మిలియన్ మొతాి నిన అాంద్ుకుాంట్ర్వ. 
 

పజలఘర యొకక పరఖ్ాయత వజడా కోలం బియయం GI ట్్యగ్ 
ప ందినద ి
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ప లఘర జిలాు లోని వ డాలో విసిృతాంగ  ప్ాండిాంచయ వివిధ్ ర్క ల 
వరికత ‘జియోగ ీ ఫికల్ ఇాండికేషన్’ ట్యగ్ ఇవవబడిాంద , ఇద  
విశిషో గురిిాంప్ుతో ప టు విసిృత మారెెటును అాంద సుి ాంద . 
వ డి కటలాం, జిని లేదా జిని బియయాం అని కయడా పలిుస ి ర్వ, 
ఇద  ప లఘర లోని వ డా తహ్సలీ్ లో ప రగిే స ాంప్రదాయ ర్కాం, 
ధానయాం త్లు  ర్ాంగులో ఉాంటుాంద . 
వ డా కటలాం బియయాం దయశ్రయ మారెెటులో కతలోకు ర్ూ.60-70 
ధ్ర్ ప్లుకుత ాంద  మరయిు విదయశ లలో కయడా గణనీయమ ైన 
డిమాాండ్ ఉాంద . కొనానళ్లు గ  ప లఘర లో వ డా కటలాం స గు 
చయసుి నానర్వ. ఇద  చినన ధానయాం, వ సన, ర్వచి మరయిు 
జీర్ణకతయీకు బ్గ  ప్రసిద ి  చ్ాంద ాంద . ఇద  గూు ట న్ ర్హితమ నైద . 
అయితయ, ఇద  తకుెవ ద గుబడనిిచయచ ప్ాంట. 
 

సజహితయంలల నోబెల్ బహ్ుమతి పరకట్ించబడ నద ి

 
 

స హితయాంలో నోబ ల్ బహ్ుమతి 2021 జ్ఞాంజీబ్ర లో 
జ్నిమాంచిన అబుద ల్ ర జ్ఞక్ గుర న కు ఇసుి ననటుో  ప్రకటటాంచార్వ, 
"uncompromising and compassionate penetration 
of the effects of colonialism and the fate of the 
refugee in the gulf between cultures and 
continents"కు గ ను స హతియాంలో నోబ ల్ బహ్ుమతిని 
సీవడషి్ అక డమీ, స ో క్ హ్ోమ, సవీడన్ ప్రదానాం చయస ి యి. 
 

అబుద ల్ రజజాక్ గురజి ఎవ్ర్డ? 
ట్ాంజ్ఞనియా నవలా ర్చయిత 1948 లో జ్ఞాంజిబ్ర లో 
జ్నిమాంచార్వ మరియు అప్ుటట నుాండ ి UK మరయిు 
న వజీరయిాలో నివససిుి నానర్వ. అతను ఆాంగుాంలో వ ర స ి డు, 
మరియు అతని అతయాంత ప్రసదిి్ నవల ప యర్డ్వజ, ఇద  1994 
లో బుకర బహ్ుమతికత ఎాంపకి చయయబడిాంద . గుర న ప్రసుి తాం 
UK లో నివససిుి నానర్వ మరయిు కెాంట్ విశవవిదాయలయాంలో 
ఆాంగు స హతిాయనిన బో ధ ాంచార్వ. ఇటీవల వర్కు, అతను 
క ాంటర బరలీోని కెాంట్ విశవవిదాయలయాంలో ఇాంగీుష్ మరయిు 
పో సో్ క లనీ స హతిాయల పొ ర ఫ సర గ  ఉనానడు మరయిు ప్ద  
నవలలు మరయిు అనేక చినన కథలను ప్రచురిాంచాడు. 
 

నోబెల్ శజంతి బహ్ుమతి విజేతల పరకట్ించబడాు ర్డ 

 
 

నారేవజియన్ నోబ ల్ కమిటీ 2021 నోబ ల్ శ ాంతి బహ్ుమతిని 
మరియా రెసజ్ మరియు డ మితిర మురజట్రవ్ లకు 
"పరజాసజిమాయనిక  మరియు శజశిత శజంతిక  ముంద్స్ుత  
ష్ర్తుగజ భ్వించే స్పిచఛను కజపజడేంద్ుకు చేస్థన క షథక " 
నిర్ణయిాంచిాంద . మరియా రసె స తన సవదయశమ నై ఫిలిపీున్స లో 
అధ క ర్ ద్ురివనియోగాం, హిాంసను ఉప్యోగిాంచడాం మరయిు 
ప ర్వగుత నన నిర్ాంకుశతావనిన బహరి్గతాం చయయడానికత 
వయకీికర్ణ సరవచఛను ఉప్యోగిాంచార్వ. ర్ష్ యలో ప ర్వగుత నన 
సవ లు ప్రిసిిత లలో డిమితిర ముర్టోవ్ ద్శ బ్ద లుగ  వ క్ 
స వతాంతారోనిన సమరిిాంచార్వ. 
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నారేవజియన్ నోబ ల్ కమిట ీప్రజ్ఞస వమయాం మరియు యుది్ాం 
మరియు సాంఘరి్ణల నుాండ ి ర్క్షణ కటసాం భ్వవయకీికర్ణ 
సరవచఛ మరయిు సమాచార్ సరవచఛ కీలకమ నై అవసర్ాం అని 
నముమత ాంద . 2021 శ ాంతి బహ్ుమతి గీహీతలు ప్రప్ాంచాంలో 
ప్రజ్ఞస వమయాం మరయిు ప్తిరక  సరవచఛ ప వ ప ర్వగుత నన 
ప్రతికయల ప్రసిిిత లను ఎద్ుర్ెాంటునన జ్ర్నలిసుో లాంద్రిక ీ
ఆద్ర్శాం. 
 

అలెకర్ నవజలీి యూరోపథయన్ యూనియన్ స్ఖ్రోవ్ 
బహ్ుమతిని గెలుచుకునాిడ్ు 
ఐరోప  ప ర్ుమ ాంటు యూరోపయిన్ యూనియన్ యొకె 
అత యననత మానవ హ్కుెల బహ్ుమతి, సఖరోవ్ ప వరడ్ ఫర 
థాట్ ఆఫ్ థాట్ 2021 కొర్కు, ఖెదై్ు చయయబడిన ర్ష్ య ప్రతిప్క్ష 

 
నాయకుడు అల కీస నవ ల్లనకత ప్రదానాం చయసిాంద . వ ు ద మిర 
ప్ుతిన్ ప లనలో అవినీతికత వయతిరకేాంగ  అవిశ ీాంతాంగ  
పో ర డట్నికత అతని అప ర్మ ైన వయకతిగత ధ్వర యనికత 45 ఏళ్ు  
క ర్యకరి్కు అవ ర్వ్  లభిాంచిాంద . 
అవజర్డు  గురించి: 
ఆలోచన సరవచఛ కటసాం సఖారోవ్ బహ్ుమతి, స ధార్ణాంగ  
సఖరోవ్ ప వరజ అని పలిుస ి ర్వ, ఇద  యూరోపియన్ ప ర్ుమ ాంటు 
యొకె అగ ీమానవ హ్కుెల బహ్ుమతి. మానవ హ్కుెలు 
మరియు ఆలోచనా సరవచఛ ను ర్క్షిాంచడానికత తమ 
జీవితాలను అాంకతతాం చయసిన వయకుి లు మరయిు సమూహాలను 
ఈ బహ్ుమతి గౌర్విసుి ాంద . 
 

మారిాన్ సో కరె్స్, సజా బో  స్తయజిత రే జీవిత సజఫలయ 
పుర్సజకర్ంను ప ందార్డ 
హాల్లవుడ్ వ టర్న్ మారినో్ సో ెరెసస్ మరయిు ప్రముఖ 
హ్ాంగేరియన్ చితరనిర మత ఇసరివ న్ స ి బో  ఈ సాంవతసర్ాం 
ఇాంటరనేషనల్ ఫలి్మ ఫ సిోవల్ ఆఫ్ ఇాండియా (IFFI)లో 
సతయజిత్ 

 

 
రే జీవిత స ఫలయ అవ ర్వ్ తో సతెరిాంచబడతార్వ. 52వ 
ఎడిషన్ ఫిల్మ ఫ సిోవల్ నవాంబర 20 నుాంచి 28 వర్కు గోవ లో 
జ్ర్గనుాంద . 
స ి బో  1966 యొకె "ఫ ద్ర" మరయిు 1981 చలన చితరాం 
"మ ఫిసోో " వాంటట కళాఖాండాలకు ప్రసిద ి  చ్ాంద నప్ుటటకీ, 
సో ెరేససర నయయ హాల్లవుడ్ శకాంయొకె ప్రధాన వయకుి లలో 
ఒకర్వ, ఇద  చలనచితర చరితరలో గ్ప్ు మరియు అతయాంత 
ప్రభ్వవాంతమ నై ద్ర్శకులోు  ఒకరిగ  విసిృతాంగ  
ప్రిగణిాంచబడుతార్వ. 
IFFI యొకె ఈ ఎడిషన్ ప ర ర్ాంభ్ చితరాం క రోు స్ సౌర  
ద్ర్శకతవాం వహిాంచిన "ద  కతాంగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద  వర్ల్్". ఫ సిోవల్ 
క లిడరసో ెప్ మరియు వర్ల్్ ప్నోర్మా విభ్గాంలో ప్రముఖ 
అాంతర ి తీయ చలనచితరోతసవ ల నుాండి 52వ IFFIలో 
సీ్రనిాంగ్ కటసాం దాదాప్ు 30 ట వటటల్స ష్ రో లిసో్ చయయబడా్ యి. 
కలిుత బిరటటష్ గూఢచార ి జ్ేమస బ్ాండ్ ని ప ద్ద  త్ర్ప వ 
చితీరకరిాంచిన మొద్టట నటుడు సనీ్ క నరీకత ఈ ప్ాండుగ ప్రతయయక 
నివ ళి అరిుసుి ాంద . 
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డార మా ఫథల్మ కూజాంగల్ ఆసజకర 2022 క  భ్ర్తదేశం నుండ  
అధికజరికంగజ నామినేట్ అయింది. 
94 వ అక డమీ అవ ర్్ (ఆస ెర 2022) కు గ ను 
భ్ర్తదయశ అధ క రకి ఎాంటీరగ  తమిళ్ భ్ష్  డరా మా ఫిల్మ 
కయజ్ాంగల్ (అాంతర ి తీయాంగ  గులకర ళ్లు గ  
అనువద ాంచబడిాంద ) ఎాంపిక చయయబడిాంద . చితర నిర మత 
వినోద ర జ పిఎస్ ద్ర్శకతవాం వహిాంచిన ఈ చితరా నిన విఘననష్ 
శివన్ మరయిు నయనతార్ నిరిమాంచార్వ. 94 వ అక డమీ 
అవ ర్వ్ లు ప్రధానాం మారిచ 27, 2022 న లాస్ ఏాంజిల్స లో 
జ్ర్గ లిస ఉాంద . 
 

ర్జనీకజంత దాదాసజహ బ్ ఫజలేక అవజర్డు త  స్తకరించబడాు ర్డ 

 
67వ జ్ఞతీయ చలనచితర అవ ర్వ్ ల వేడుకలో నటుడు 
ర్జ్నీక ాంత్ నటుడగి , నిర మతగ  మరియు సీ్రన్ రెటైర గ  
చయసిన కృషికత ప్రతిష్ ో తమకమ ైన 51వ దాదాస హెబ్ ఫ లేె 
అవ ర్వ్ తో సతెరిాంచార్వ. భ్ర్తీయ సినిమాకు ఆయన చయసిన 
విశరష కృషికత ఉప్ ర షోపా్తి ఎాం వ ాంకయయ నాయుడు నుాండి 
ప్రతిష్ ో తమక అవ ర్వ్ ను అాంద్ుకునానర్వ. 
1969 లో స ి పిాంచబడని ఈ అవ ర్వ్  భ్ర్తీయ సినిమాలోని 
ఒక కళాక ర్వడికత అత యననత గౌర్వాం. ఐద్ుగుర్వ సభ్ుయలతో 
కయడిన జూయరీ ఈ అవ ర్వ్ ను నిర్ణయిాంచిాంద : ఆశ  భోాంసరు , 
ద్ర్శకుడు సుభ్ష్ ఘాయ, మోహ్న్ లాల్, శాంకర 
మహాదయవన్ మరియు నటుడు బిశవజీత్ ఛటరీి. 2019 
సాంవతసర నికత దాదాస హెబ్ ఫ లేె  అవ ర్వ్ ను గత 
సాంవతసర్ాం ప్రకటటాంచాలిస ఉాంద  క నీ కటవిడ్-19 మహ్మామరి 
క ర్ణాంగ  వ యిదా ప్డిాంద , అలాగే 2019కత సాంబాంధ ాంచిన 
జ్ఞతీయ చలనచితర అవ ర్వ్ లు కయడా వ యిదా ప్డా్ యి. 
 

Tsitsi Dangarembga జర్మన్ బుక్ ట్రరడ్ 2021 శజంతి 
బహ్ుమతిని అంద్ుకుంద ి

 
జ్ర్మన్ బుక్ టేరడ్ 2021 శ ాంతి బహ్ుమతిని జిాంబ్బేవ 
ర్చయిత మరియు చితరనిర మత సిటీస డాంగరెాంబ్గ  "new 
Enlightenment" కత గ ను అాంద ాంచార్వ, ఆమ  దయశాంలో 
మరియు ప్రప్ాంచవ యపి్ాంగ  హిాంసప వ చయసని కృషకిత జ్ర్మన్ 
అసో సియిషేన్ ప్ుసిక ప్రచుర్ణకరి్లు మరియు ప్ుసిక 
వికేీతలు అయిన బో రెసన్ వ రనీ్ డస్్ డుయచన్్ బుచాాండ్ల్స 
అాంద ాంచార్వ. 
జ్ర్మన్ శ ాంతి బహ్ుమతిని గలెుచుకునన మొద్టట నలుజ్ఞతి 
మహిళ్ డాంగ రెాంబ్గ . ఆమ  PEN Pinter ప వరజ 2021ని 
గెలుచుకుాంద . ఆమ  తొలి నవల న ర్వస్ కాండిషన్స జిాంబ్బేవకత 
చ్ాంద న నలుజ్ఞతీయులచయ ఆాంగుాంలో ప్రచురిాంచబడిన మొద్టట 
ప్ుసికాం. 
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జర్మన్ శజంతి బహ్ుమతి గురించి: 
• ప్రదానాం చయసనివ ర్వ: బో రెసన్ వ రిన్ డ్స్ డుయచన్్ 

బుచాాండ్ల్స, జ్ర్మన్ ప్బిు షరస అాండ్ బుక్ స లు రస 
అసో సియిషేన్, జ్ర్మనీ 

• ప వరజ మనీ: 25,000 యూరోలు 

అద్నపు స్మాచార్ం :  
• డాకరర ర్ణదీప గులేరియా 22వ్ లాల్ బహ్ద్ూర శజస్థత ై 

జాతీయ అవజర్డు ను ప ందార్డ. 
• పరభుతి యాజమానయంలలని PFC లిమిట్డె్ కు "మహ్వర్తి" 

హో్ దాను కేంద్రం పరకటి్ంచింది. 
• కుంగ్ ఫూ స్నాయస్ులు యునెసో క యొకక మారి్ల్ ఆరర్ 

ఎడ్ుయకేష్న్ ప ైైజ 2021 గెలుచుకునాిర్డ. 
కరీడా అంశజలు 

 

2021 ఆర్చరీ పరపంచ ఛాంపథయన్ షథప లల భ్ర్త మూడ్ు 
ర్జత పతకజలను సజధించింది. 
యున వట డ్ సరోట్స లోని ద్క్షిణ డకటట్లోని యాాంకనో్ లో జ్రిగిన 
2021 ప్రప్ాంచ ఆర్చర ీ ఛాాంపియన్ షిప్ లో టమీ ఇాండయిా 
ఆర్చరస మూడు ర్జ్త ప్తక లతో సరపి టుో కునానర్వ. 
మహిళా క ాంపౌాండ్ వయకతిగత, మహిళా క ాంపౌాండ్ టీమ 
 

 
 

మరియు క ాంపౌాండ్ మిక్ట్ టమీ పో టీలలో ఈ మూడు ర్జ్త 
ప్తక లు గెలుచుకునానర్వ. 
దీనితో ప టు విజ్యవ డకు చ్ాంద న వ ననాం జ్ోయతి సురేఖ 
ప్రప్ాంచ ఛాాంపియన్ షిప్ లో మూడు ర్జ్త ప్తక లు స ధ ాంచిన 
మొద్టట భ్ర్తీయ మహళిా ఆర్చర గ  నిలిచిాంద . ఈ మూడు 
విభ్గ లోు  ప్రతి విభ్గాంలో ప్తకాం స ధ ాంచిన 25 ఏళ్ు  ఆమ  ఈ 
ఘనత స ధ ాంచిాంద . 
 

భ్ర్తదశేం సజధించిన స్థలిర మ డ్ల్: 
• మహిళా క ాంపౌాండ్ వయకతిగత: జ్ోయతి సురఖే వ ననాం 

• మహిళా క ాంపౌాండ్ టమీ: జ్ోయతి సురఖే వ ననాం, ముస ెర 
కతర ర మరయిు పిరయా గుర ి ర 

• క ాంపౌాండ్ మిక్ట్ టమీ: అభిషరక్ వర్మ మరియు జ్ోయతి 
సురఖే వ ననాం  

 

మాస్రర కజరు చ స్ ఛాంపథయన్ మాగిస్ కజరల స్ న్ ను దాని గోల బల్ 
అంబ్స్థడ్ర గజ నియమించింద ి

 
 

ఫ వనానిియల్ సరవీస స్ కాంప నీ, మాసోర క ర్ ఇాంక్ మాగనస్ 
క రు స న్, అత యననత రసే్ కలిగిన చ్స్ పరుయర, తన గోు బల్ 
బర్ ాండ్ అాంబ్సిడర గ  ప్రకటటాంచినద . మాసోర క ర్ సో ురో్ 
స ునసర షిప్ యొకె ప్రతిష్ ో తమక జ్ఞబితాలో చద్ర్ాంగాం 
జ్ోడిాంచడాం కటసాం ఈ చర్యలో భ్గాం. ఇద  మ లో్ వ టర 
ఛాాంపియన్స చస్్ టయర లో అధ క రిక భ్గస వమిగ  చయరాింద , 
దాని మొద్టట స ునసర షిప్ లో చస్్ లోకత ప్రవేశిాంచిాంద . 
నారేవజియన్ చస్్ గ ీ ాండ్ మాసోర మాగనస్ క రు స న్, లియోన ల్ 
మ సీస, నవయమి ఒస క , కతసోీల్ డన్ మరియు డాన్ క ర్రో వాంటట 
ఇతర్ పో టదీార్వల ర యబ్ర్వల జ్ఞబితాలో చయర ర్వ. 
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• మాసోర క ర్ ప్రధాన క ర యలయాం: నయయయారె, 

యున వట డ్ సరోట్స. 
• మాసోర క ర్ ప రసిడ్ాంట్: మ ైఖలే్ మీబ్చ. 
 

సజనియా మీరజా  & జాంగ్ ష్ుయాయ్ ఓసజర ా వజ ఓప న్ WTA 
డ్బుల్్ ట్ెైట్ిల్ గెలుచుకునాిర్డ 

 
 

చ్క్ రపి్బిు క్ లోని ఓస ో ా వ లో జ్రిగని ఓస ో ా వ  ఓప న్ లో 
మహిళ్ల డబుల్స ఫ వనలోు  భ్ర్త స నియా మీర ి  మరయిు 
ఆమ  చ్వనా భ్గస వమి జ్ఞాంగ్ ష య మహిళ్ల డబుల్స ట వటటల్ 
గెలుచుకునానర్వ. రెాండవ సీడ్ ఇాండర-చ్వనీస్ ద్వయాం మూడవ 
సీడ్ జ్త అమ రికన్ కెైటటున్ కతసీిోయన్ మరయిు నయయజిలాాండ్ 
కీీడాక రిణ ిఎరిన్ రౌట్ లిఫ్ ని 6-3 6-2తో ఒక గాంట నాలుగు 
నిమిష్ లోు  ఓడిాంచిాంద . 
ఈ న లలో యుఎస్ లో జ్రిగని WTA 250 కీువ్ లాయాండ్ 
ఈవ ాంట్ లో ర్ననర్ప్ గ  నిలిచిన తర వత, సీజ్న్ లో స నియాకు 
ఇద  రెాండర ఫ వనల్.  
 

ఇంగజల ండ్ క ీకెట్ర మొయిన్ అలీ ట్ెస్ుర ల నుంచి రిట్ెైరెమంట్ 
పరకట్ించాడ్ు 

 
 

ఇాంగ ు ాండ్ కతీకటె్ ఆల్ రౌాండర మొయిన్ అల్ల ట సో్ మాయచ కెరీర 
నుాంచి రిట వరెమాంట్ ప్రకటటాంచాడు. 34 ఏళ్ు అల్ల 2014 లో ట సో్ 
కతీకెట్ లో అర్ాంగటేరాం చయశ డు మరియు 64 ట సో్ మాయచ లలో 

ఇాంగ ు ాండ్ కు ప ర తినిధ్యాం వహిాంచాడు. అతను 5 ట సో్ వికటెుతో 
సహా 195 ట సో్ వికటెుు  తీసుకునానడు మరయిు అతని ట సో్ 
కెరీర లో ఐద్ు ట సో్ మాయచ స ాంచరీలను స ధ ాంచాడు. అయితయ, 
మోయిన్ ఇాంగ ు ాండ్ కొర్కు ప్రిమిత ఓవర్ు కతీకటె్ ఆడటాంలో 
కొనస గిస ి డు. 
 

రోహిత శర్మ ఐపథఎల్ లల ఒక ే జట్ుర ప ై 1,000 పర్డగులు 
సజధించిన ఆట్గజడ గజ ఘనత సజధించార్డ 

 
 

రోహిత్ శర్మ ఇాండయిన్ పీరమియర ల్లగ్ (ఐపిఎల్) చరతిరలో 
అబుదాబిలోని షరక్ జ్ఞయిెద సరోడియాంలో కటల్ కతా న వట్ రెడైరస 
(కెకెఆర) తో ముాంబ వ ఇాండయిన్స (ఎాంఐ) పో టీలో ఒకే జ్టుో ప వ 
1000 ప్ర్వగులు స ధ ాంచిన మొద్టట బ్యటర గ  నిలిచాడు. MI 
ఇనినాంగ్స యొకె నాలగవ ఓవరోు  34 ఏళ్ు  అతను ఈ ఘనతను 
స ధ ాంచాడు. రోహతి్ ఇప్ుుడు కకెెఆర ప వ 46.13 సగటుతో 
1015 ప్ర్వగులు మరియు 132.16 స ్రకై్ రటే్, ఇాంద్ులో ఆర్వ 
అరి్ స ాంచరలీు మరయిు వాంద్ స ాంచరీలు ఉనానయి. 
 

ఐస్వస్వ ట్ీ 20 పరపంచకప గీతానిి పజర ర్ంభంచింద ి

 
 

అాంతర ి తీయ కతీకెట్ కౌనిసల్ ర బో యిే టీ 20 వర్ల్్ కప్ 
యొకె అధ క రిక గతీాంతో ప టు భ్ర్త బ్యటటాంగ్ మాయసోో ా  
విర ట్ కటహీు  మరయిు వ సిోాండడస్ కెప ోన్ కతర్న్ పొ లార్ తో 
కయడిన 'అవతారస' అన ేచితరా నిన ప్రకటటాంచినద . ఈ ప టను 
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బ్ల్లవుడ్ సాంగీత ద్ర్శకుడు అమిత్ తిరవేద  సవర్ప్రిచార్వ, ఇద  
యానిమషేన్ చితరాం, ఇద  ప్రప్ాంచవ యపి్ాంగ  ఉనన T20 కతీకెట్  
యువ అభిమానులు మరయిు కీీడలోని అతిప ద్ద  
సయప్ర స ో ర లను ఇాంద్ులో చయపిాంచార్వ. 
టోర్నమ ాంట్ అకటో బర 17 న ఒమన్ మరియు యుఎఇలో 
ప ర ర్ాంభ్మవుత ాంద , ఫ వనల్ నవాంబర 14 న ద్ుబ్య లో 
జ్ర్వగుత ాంద . 
 

పజట్ గురించి: 
• యానిమషేన్ లో 'అవతారస' గ  ప ర ణాం పో సుకునన 

ఆటగ ళ్ు  బృాందానికత భ్ర్త కపె ోన్ కటహీు  నాయకతవాం 
వహిస ి డు, వ ర్వ అాంతట్ ప్ర్సుర్ాం సాంభ్షిస ి ర్వ. 
కటహీు తో ప టు ప్రసుి త ఛాాంపియన్స, వ సిోాండడస్ తో ప టు 
కెప ోన్ పొ లార్, అలాగే ఆసరో లాియన్ ఆల్ రౌాండర గెున్ 
మాక్స వ ల్ మరయిు ఆఫ్ఘనిస ి న్ కు చ్ాంద న ర్షదీ ఖాన్ 
కయడా ఉనానర్వ. 

• ICC యొకె గోు బల్ బర్ డ్ క సో్ భ్గస వమి స ో ర సో ురో్ 
సహ్క ర్ాంతో ప ర ర్ాంభిాంచిన ఈ చితరాం గుర్వవ ర్ాం ICC, 
BCCI, మరయిు స ో ర సో ురో్ సో షల్ మీడియా హాయాండిల్స 
అాంతట్ ప్రప్ాంచవ యపి్ాంగ  పీరమియర గ  
ప్రద్రశిాంచబడుత ాంద . 

 

ప ర ఫ ష్నల్ బ్క్ర మానీ పజక ియావో బ్క ్ంగ్ నుంచి 
రిట్ెైరెమంట్ పరకట్ించాడ్ు 

 
 

26 సాంవతసర లు మరయిు 72 పొ ర ఫ షనల్ బరట్ ల తర వత, 
మాజీ ప్రప్ాంచ ఛాాంపియన్ మానీ ప కతవయావయ పొ ర ఫ షనల్ 
బ్కతసాంగ్ నుాండ ిరటి వరెమాంట్ ప్రకటటాంచాడు. అతను 1995 లో 16 

సాంవతసర ల వయసుసలో పొ ర ఫ షనల్ బ్క్షర గ  అర్ాంగేటరాం 
చయస డు. అతను ఐద్ు వరేేవర్వ వ యిట్ క ు సులలో ల్లనియర 
ఛాాంపియన్ షపి్ గెలిచిన మొద్టట బ్కసర అయాయడు మరయిు 
ద్శ బ్ద లుగ  నాలుగు వరేేవర్వ ప్రప్ాంచ ఛాాంపయిన్ షిప్ లను 
నిర్వహిాంచిన ఏకెకై బ్కసర అయాయడు. అతను ఇటవీల 40 
సాంవతసర ల వయసుసలో 2019 నాటటకత వ లోర వ యిట్ 
ట వటటల్ ను గలెుపొ ాందాడు.  
 

ట్రకోయ ఒలింపథక్ పతక విజేత ర్ూపథంద్ర పజల్ స్థంగ్ హ్వకర నుంచి 
రిట్ెైరెమంట్ పరకట్ించాడ్ు 

 
 

ఒలిాంపిక్ క ాంసయ ప్తక విజ్ేత భ్ర్త హాకీ ఆటగ డు, 
ర్ూపిాంద్ర ప ల్ సిాంగ్ యువ మరియు ప్రతిభ్వాంత ల వన 
ఆటగ ళ్ుకు మార్గాం కలిుాంచడానికత అాంతర ి తీయ హాకీ నుాండి 
రిట వరెమాంట్ ప్రకటటాంచాడు. 30 ఏళ్ు ర్ూపిాంద్ర తన 13 
సాంవతసర ల హాకీ కరెీర లో 223 మాయచ లలో భ్ర్త హాకీ 
జ్టుో కు ప ర తినిధ్యాం వహిాంచాడు. జుల వ -ఆగసుో  2021 లో 
జ్రిగని 2020 సమమర టోకటయ ఒలిాంపిక్స లో క ాంసయ ప్తకాం 
స ధ ాంచిన భ్ర్త హాక ీజ్టుో లో ర్ూపిాంద్ర కయడా ఉనానర్వ. 
 

భ్ర్త మహిళా జట్ుర  మొట్రమొద్ట్ి పథంక్-బ్ల్ ట్ెస్ర  ఆడార్డ 

 
 

స ప ోాంబర 30 న ఆసరో లాియాలోని కీవన్స లాాండన్ లోని కర ర  
ఓవల్ లో భ్ర్త్ మరియు ఆసరో లాియా మహిళా జ్టుో  మధ్య 
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తొలి పిాంక్-బ్ల్ డయ అాండ్ న వట్ ట సో్ మాయచ. BCCI మరయిు 
కతీకెట్ ఆసరో లాియా వ ర్వ ఆడయ ప్యరిి సరిీస్ లో ట సుో లో స ు ట్ 
క వ లని కటర్వకుాంట్యి. మిథాల్ల ర జ నాయకతవాంలోని 
భ్ర్త జ్టుో . 
• మహిళ్ల యాష స్ సాంద్ర్భాంగ  2017 లో సిడడనలో 

ఇాంగ ు ాండ్ తో ఆసరో లాియా మొద్టట పిాంక్-బ్ల్ ట సో్ ఆడిాంద . 
ఈ రెాండు జ్టుు  చివరసి రగి  2006 లో అడలి వడ్ లో 
ఆసరో లాియా విజ్యాం స ధ ాంచినప్ుుడు ట సో్ ఆడాయి. 
మిథాల్ల ర జ తో ప టు ఆ ట సో్ నుాండ ి బయటప్డని 
ఇద్దరలిో జూలన్ గోస వమి ఒకర్వ. 

 

బీరేంద్ర లకజీ మరియు SV స్ునీల్ అంతరజా తీయ హ్వకర నుండ  
రిట్ెైరెమంట్ పరకట్ించార్డ 
SV సునీల్, భ్ర్త ప్ుర్వష ల ఫీల్్ హాకీ జ్టుో  యొకె 
ప్రముఖ ఫ ర్వర్ మరయిు స ో ర స ్రకైర మరయిు ఒలిాంపిక్ 
క ాంసయ ప్తక విజ్ేత భ్ర్త హాక ీస ో ర డిఫ ాండర బ్లరేాంద్ర లక ీ  
అాంతర ి తీయ హాకీ నుాండి రిట వరెమాంట్ ప్రకటటాంచార్వ. 31 ఏళ్ు  
లక ీ  2020 టోకటయ ఒలిాంపిక్స లో వ వస్ కపె ోన్ గ  క ాంసయ ప్తకాం 
గెలుచుకునన భ్ర్త జ్టుో లో భ్గాం. అతను 197 ఆటలలో 
10 గోల్స తో భ్ర్తదయశ నికత ప ర తినిధ్యాం వహిాంచాడు. 32 ఏళ్ు  
సునీల్ జ్ఞతీయ జ్టుో  కటసాం 264 మాయచ లోు  72 గోల్స చయశ డు. 
 

 

ఆస్పర ాలియన్ లల ట్ెస్ుర  స్ ంచరీ సజధించిన తొలి భ్ర్తీయ 
మహిళ్గజ స్మ తి మంధన రికజర్డు  స్ షథరంచింద ి

 
 

మహిళ్ల కతీకటె్ లో ఒక చారతిరా తమక క్షణాంలో, సమృతి మాంధ్న 
ఆసరో లాియా గడ్ప వ ట సో్ స ాంచర ీస ధ ాంచిన మొద్టట భ్ర్తీయ 
మహిళ్గ  నిలిచిాంద . ప్గలు మరయిు ర తిర మొద్టట పిాంక్ 
బ్ల్ ట సో్ లో భ్గాంగ  రెాండవ రోజు భ్ర్తదయశప్ు మొద్టట 
ఇనినాంగ్స లో ఆమ  తన స ాంచరీని ప్యరిి చయసిాంద . ఈ రోజు 
ఆసరో లాియాలోని కీవన్స లాయాండ్ లోని కర్ర  ఓవల్ లో ఈ మాయచ 
జ్రిగిాంద . ఆమ  22 ఫో ర్వు  మరియు ఒక సికసర తో 127 
ప్ర్వగులు చయసిాంద . 
 

FC గోవజ తొలి ద్ురజండ్ కప ఫుట్ బ్ల్ ట్రర ఫవని గెలుప ందనిద ి
కటల్ కతాలోని వివకే నాంద్ యుబ్ భ్ర్తి కతీర్ాంగన్ లో జ్రిగిన 
ఫ వనల్ లో ఎఫ్ సి గోవ  మొహ్మమద్న్ సో ురిోాంగ్ ని ఓడిాంచి తమ 
తొలి డయయర ాండ్ కప్ ఫుట్ బ్ల్ ట వటటల్ ను 1-0తో గలెుచుకుాంద . 
ఫ వనల్ మాయచ అద్నప్ు సమయానికత వ ళిున తర వత 105 వ 

 
 

నిమిషాంలో FC గోవ  కెప ోన్ ఎడవరో్  బ డియా అతయాంత 
ముఖయమ నై గోల్ స ధ ాంచాడు. 2021 డయయర ాండ్ కప్ అనేద  
ద్ుర ాండ్ కప్ యొకె 130 వ ఎడషిన్, ఇద  ఆసయిాలో 
ప్ుర తన ఫుట్ బ్ల్ టోర్నమ ాంట్. ఈ టోర్నమ ాంట్ స ప ోాంబర 
05 నుాండ ి అకటో బర 03, 2021 వర్కు ప్శిచమ బ ాంగ ల్ లో 
జ్రిగిాంద . 
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2021 స్వజన్ అవజర్డు ల విజేతలు: 
• ఉతిమ గోల్ కీప్ర కటసాం గోల ్ న్ గోు వ్: నవీన్ కుమార (FC 

గోవ ). 
• ట్ప్ సో ెర్ర కటసాం గోల ్ న్ బూట్: మార్ెస్ జ్ోస ఫ్ 

(మహ్మమద్న్). 
• ఉతిమ ఆటగ డకిత గోల ్ న్ బ్ల్: ఎద్ు బడేియా (గోవ ). 
 

ISSF జూనియర ఛాంపథయన్ షథప లు: ఐశిరీ పరతాప స్థంగ్ 
త మర స్ిర్ణం సజధించాడ్ు 

 
 

ప ర్ూలోని లిమాలో జ్రిగని ఐఎస్ ఎస్ ఎఫ్ జూనియర వర్ల్్ 
ఛాాంపియన్ షపి్ లో ప్ుర్వష ల 50 మీటర్ు రెఫైిల్ 3 పొ జిషన్స  
ఫ వనల్ లో భ్ర్త యువ షూటర, ఐశవరీ ప్రతాప్ సిాంగ్ తోమర 
సవర్ణాం స ధ ాంచాడు. ఈ యువకుడు 463.4 సో ెర తో ఫ వనల్ లో 
జూనియర ప్రప్ాంచ రకి ర్వ్ ను మ ర్వగుప్ర చడు, 456.5 
సో ెర్వతో ర్జ్తాం గెలిచిన రెాండవ స ి నాంలో ఉనన ఫ రాంచ 
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 ఛాంపథయన్ షథప లలగోను 
ఆవిష్కరించింద ి

 

ఫ వనల్ ఆట జ్రగిే ఒక సరోడియాంలో ల వట్ ష్ో తో వడేుకలో స కర 
2024 యూరోపయిన్ ఛాాంపయిన్ షిప్ కటసాం లోగోను జ్ర్మనీ  
ఆవిషెరిాంచిాంద . లోగోలో హెనీర డల్ాన ే కప్ యొకె 
ర్ూప్ురఖేలు ఉనానయి - బలబస్ టోర్నమ ాంట్ టోర ఫీ - 
ఒలిాంపియాస ో డియన్ ప వకప్ుును పో లి ఉాండయ ర్ాంగు ఓవల్ 
ర్ూప్ురఖేలప వ దీనిని అమర చర్వ. ఇద  UEFA యొకె 55 
సభ్య దయశ ల జ్ెాండాల నుాండ ి ర్ాంగులను కలిగి ఉాంద , టోర ఫ ీ
చుటయో  24 పొ ర్లుగ  దనీిని అమర్చడాం జ్రిగిాంద , చివరికత 
జ్ర్మనీలో జ్రగిే టోర్నమ ాంట్ కు అర్హత స ధ ాంచిన 24 జ్టుకు 
ఇద  ప ర తినిధ్యాం వహిసుి ాంద . 
• ప్రతి 10 ఆతిథయ నగర లకు సాంబాంధ ాంచిన లోగోలు; బ రిున్, 

కొలోన్, డార్ోమాండ్, డయయస లా్ రఫ, ఫ ర ాంక్ ఫరో, గలె సన్ కతరెచన్, 
హాాంబరగ , ల్లప్ జిగ్, మూయనిచ మరియు సుో ట్ గ రో కయడా 
సమరుిాంచబడా్ యి. టోర్నమ ాంట్ జూన్ మరియు జూల వ 
2024 లో ఆడాలిస ఉాంద , వచయచ ఏడాద  మాయచ ష డయయల్ 
నిర ి రిాంచబడుత ాంద . 

 

చరితర: 
• జ్ర్మనీ 2006 లో వర్ల్్ కప్ కు ఆతిథయాం ఇచిచాంద , ఫ వనల్ 

ప్ునర్వది్రిాంచబడని ఒలిాంపియాసరోడయిన్ లో జ్రగిిాంద . 
నాజీ జ్ర్మనీ నిర్వహిాంచిన 1936 ఒలిాంపకి్ కీడీల కటసాం ఈ 
సరోడియాం వ సివ నికత నిరిమాంచబడిాంద . ప్శిచమ జ్ర్మనీ 
1974 లో ప్రప్ాంచ కప్ మరయిు 1988 లో యూరోపియన్ 
ఛాాంపియన్ షపి్ కు ఆతిథయాం ఇచిచాంద . 

 

FIFA భ్ర్తదేశ 2022 U-17 మహిళ్ల పరపంచ కప యొకక 
"ఇభ్" చిహ్వినిి ఆవిష్కరించింద ి

 

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


Monthly Current Affairs in Telugu - October 
 

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

ప్రప్ాంచ ఫుట్ బ్ల్ ,బో ర్వ్  ఫిఫ  U-17 మహిళ్ల ప్రప్ాంచ కప్ 
ఇాండియా 2022 యొకె అధ క రిక చిహాననిన 
ఆవిషెరిాంచిాంద . "ఇభ్" అనదే  మహళిా శకతికత ప ర తినిధ్యాం 
వహిసుి నన ఆసియా సిాంహ్ాం. ఈ టోర్నమ ాంట్ వచయచ ఏడాద  
అకటో బర 11-30 వర్కు భ్ర్తదయశాంలో జ్ర్వగుత ాంద . 
.అాంతర ి తీయ బో ర్వ్  జ్ఞరీ చయసని ప్రకటన ప్రక ర్ాం, 
భ్ర్తదయశాంలోని మరియు ప్రప్ాంచవ యపి్ాంగ  ఉనన మహళి్లు 
మరియు అమామయిలు తమ స మర ి యనిన గీహిాంచయలా 
సయఫరిిని అాంద ాంచడమే ఇభ్ లక్షయాం. ఇభ్ ఒక బలమ ైన, 
ఉలాు సభ్రితమ నై మరయిు మనోహ్ర్మ ైన ఆసియా సిాంహ్ాం, 
ఇద  జ్టుో కృషి, సిితిస ి ప్కత, ద్య మరియు ఇతర్వలను 
శకతివాంతాం చయయడాం దావర  మహళి్లు మరియు బ్లికలను 
పరరరేపిాంచడాం మరయిు పో ర తసహిాంచడాం లక్షయాంగ  ప టుో కుాంద . 
అనిి పో ట్ీపరకీ్షలకు ముఖ్యమ ైన అంశజలు: 
• ఫిఫ  అధ్యక్షుడు: జియాని ఇన్ ఫ ాంటటనో. 
• స ి పిాంచబడిాంద : 21 మ ే1904. 
• ప్రధాన క ర యలయాం: జూయరచి, సివటిర ు ాండ్. 
 

ISSF జూనియర వ్ర్ల్ు  ఛాంపథయన్ షథప లల భ్ర్త ష్ూట్ర్డల  43 
పతకజలు సజధించార్డ 

 
2021 ఇాంటరేనషనల్ షూటటాంగ్ సో ురో ఫ డరషేన్ 
(ఐఎస్ఎస్ఎఫ్) జూనియర వర్ల్్ ఛాాంపయిన్ షిప్ 
రెైఫిల్/పిసోల్/ష్ ట్ గన్ ప ర్ూలోని లిమాలో జ్రిగిాంద . భ్ర్త 
షూటర్వు  43 ప్తక లతో చారితరా తమక విజ్యాం స ధ ాంచి 
ప్తక ల ప్టటోకలో అగీస ి నాంలో నిలిచార్వ. వీటటలో 17 సవర్ణాం, 
16 ర్జ్తాం, 10 క ాంసయ ప్తక లు ఉనానయి. అమ రకి  ఆర్వ 

సవర్ణాం, ఎనిమిద  ర్జ్తాం, ఆర్వ క ాంస యలతో సహా 21 
ప్తక లతో ప్తక ల ప్టటోకలో రెాండర  స ి నాంలో నిలిచిాంద . 
మరోవ వప్ు, ఐద్ు ప్తక లతో మను భ్కర ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ 
జూనియర వర్ల్్ ఛాాంపియన్ షపి్ ల యొకె ఒక ే ఎడిషన్ లో 
అతయధ క ప్తక లు స ధ ాంచిన మొద్టట భ్ర్తీయ షూటర గ  
మ ైలుర యి రిక ర్వ్ ను సృషిోాంచాడు. వీటటలో 4 బాంగ ర్వ 
ప్తక లు మరయిు ఒక క ాంసయాం ఉనానయి. 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ISSF ప్రధాన క ర యలయాం: మూయనిచ, జ్ర్మనీ; 
• ISSF స ి పిాంచబడిాంద : 1907; 
• ISSF అధ్యక్షుడు: వ ు ద మిర లిసిన్. 
 

ఐపథఎల్ 2021 లల చ నెైి స్ూపర క ంగ్్ గెలిచింది 

 
చ్న వన సయప్ర కతాంగ్స (CSK) ఫ వనల్స లో కటల్ కతా న వట్ రెడైరస 
(KKR) ను ఓడిాంచి 2021 ఇాండియన్ పీరమియర ల్లగ్ (IPL) 
ట వటటల్ ను గెలుచుకుాంద . ఇద  ఐపిఎల్ 14 వ ఎడషిన్, ఇద  20-
20 ఫ ర మట్ లో భ్ర్తదయశాం ఆధారిత కతీకటె్ ల్లగ్. ఐపిఎల్ లో 
చ్న వన సయప్ర కతాంగ్స (CSK) ఇద  4 వ విజ్యాం, గతాంలో 
2010, 2011 మరియు 2018 లో టోర్నమ ాంట్ గెలిచిాంద . 
పరీక్ష్య కోణం నుండ  ఇకకడ్ కొనిి ముఖ్యమ ైన అంశజలు 
ఉనాియి: 
• విజ్ేత జ్టుో  CSK కెప ోన్ M.S. ధరనీ. 
• ఇయోన్ మోర గ న్ ర్ననర్ప్ జ్టుో  కెప ోన్, అనగ  కటల్ కతా 

న వట్ రెైడరస (KKR). అతను ఇాంగ ు ాండ్ కు చ్ాంద నవ డు. 
• ఐపిఎల్ మొద్టట సగాం భ్ర్తదయశాంలో ఆడగ , రెాండవ సగాం 

యుఎఇలో జ్రగిిాంద . ఫ వనల్స ద్ుబ్య ఇాంటరేనషనల్ 
సరోడియాంలో జ్రిగ యి. 
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• పరుయర ఆఫ్ ద  టోర్నమ ాంట్: హ్రి్ల్ ప్టలే్ (RCB) 
• అతయధ క ప్ర్వగుల సో ెర్ర (ఆరెాంజ క యప్): ర్వత ర జ 

గెైక వడ్ (CSK) (635 ప్ర్వగులు) 
• అతయధ క వికెట్ టేకర (ప్ర్వుల్ క యప్): హ్రి్ల్ ప్టలే్ 

(RCB) (32 వికెటుు ) 
• ముాంబ వ ఇాండయిన్స జ్టుో  అతయధ క స ర్వు  ఐపిఎల్ ట వటటల్ 

గెలుచుకుాంద , అాంటే 5 స ర్వు . 
 

పథలలలు & యుకతవ్యస్ుకల మానస్థక శలీయస్ు్ కోస్ం ICC & 
UNICEF భ్గసజిములుగజ మారజయి 

 
యుఎఇ మరియు ఒమన్ లో 2021 ప్ుర్వష ల టట 20 ప్రప్ాంచ 
కప్ కు ముాంద్ు, అాంతర ి తీయ కతీకటె్ కౌనిసల్ (ఐసిసి) 
మరియు యునిస ఫ్ పిలులు మరియు కౌమార్ద్శలో ఈ 
సమసయప వ అవగ హ్న ప ాంచడాం దావర  మానసకి ఆరోగయాం 
చుటయో  ఉనన కళ్ాంక లను విచిఛననాం చయయడాంలో 
భ్గస వములు అవుతాయి. 
ICC మరియు UNICEF పలిులు మరియు కౌమార్ద్శలో 
మానసకి ఆరోగయాం మరయిు శరీయసుసప వ అవగ హ్న ప ాంచడాం 
మరియు ICC ప్ుర్వష ల టీ 20 ప్రప్ాంచ కప్ 2021 
ప ర ర్ాంభ్ాంలో ఎకుెవ సాంభ్షణ మరయిు అవగ హ్నను 
పో ర తసహిాంచడాం లక్షయాంగ  ప టుో కునానయి. 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ICC ప్రధాన క ర యలయాం: ద్ుబ్య, యున వట డ్ అర్బ్ 

ఎమిరేట్స; 
• ICC స ి పిాంచబడిాంద : 15 జూన్ 1909; 
• ICC డిప్యయటీ ఛ్వర్మన్: ఇమరా న్ ఖావజ్ఞ; 
• ICC ఛ్వర్మన్: గెగీ్ బ్రే్ే; 

• యునిస ఫ్ ప్రధాన క ర యలయాం: నయయయారె, యున వట డ్ 
సరోట్స ఆఫ్ అమ రిక ; 

• యునిస ఫ్ ఎగిికయయటటవ్ డ్వరెకరో: హనెిరట్ో  హెచ. ఫో ర; 
• యునిస ఫ్ స ి పిాంచబడిాంద : 11 డిస ాంబర 1946. 
 

FIFA రజయంక ంగ్ 2021: భ్ర్తదేశం 106వ్ సజి నంలల ఉంది 

 
ఫిఫ  (ఫ డరేషన్ ఇాంటరనేషనల్ డి ఫుట్ బ్ల్ అసో సయిిషేన్) 
ర యాంకతాంగ్స 2021 లో భ్ర్తదయశాం 106 వ స ి నాంలో ఉాంద , 
టీమ ఇాండియా స ి నాం ఒక స ి నానికత ప రగిిాంద . SAFF 
(ద్క్షిణాసయిా ఫుట్ బ్ల్ ఫ డరషేన్) ఛాాంపయిన్ షిప్ 2021 
లో సునీల్ ఛత్ిర నాయకతవాం వహిాంచిన టీమిాండియా 106 వ 
స ి నానిన ద్కతెాంచుకుాంద . శిఖర గ ీపో ర్వలో ఆ జ్టుో  నేప ల్ ను 
ఓడిాంచిాంద . FIFA ర యాంకతాంగ్స ప్రక ర్ాం, బ లిియాం 1 వ స ి నాంలో 
ఉాంద . బ రజిల్ 2 వ స ి నాంలో, ఫ ర న్స 3 వ స ి నాంలో ఉనానయి. 
అద్నపు స్మాచార్ం: 
• మాగిస్ కజరల స్ న్ మ ల్ర  వజట్ర ఛాంపథయన్్ చ స్ ట్ూర 

ట్ెైట్ిల్ గెలుచుకునాిడ్ు. 
• 2021 SAFF ఛాంపథయన్ షథప ను గెలుచుకోవ్డానిక  భ్ర్తదేశం 

నేపజల్ ని 3-0త  ఓడ ంచింద.ి 
• దివ్య దేశ్ ముఖ భ్ర్తదేశ 21 వ్ మహిళా గజీ ండ్ మాస్రర 

అయాయర్డ. 
• భ్ర్తదేశం యొకక "తకజచర" పథరన్్ విలియం యొకక తొలి 

'ఎకో-ఆసజకర' అవజర్డు ను గలెుచుకుంద.ి 
• ఫజర న్్ లల జరిగని చారెలల్ విలెల  జాతీయ పో ట్ీలల భ్ర్తదేశజనిక  

చ ందిన భవజనీ దేవి గెలుప ందింది. 
• చ ైనా మరియు ఇండోనేషథయా ఉబెర కప మరయిు థామస్ 

కప ను వ్ర్డస్గజ గెలుచుకునాియి. 
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• ఆస్పర ాలియాకు చ ందిన జేమ్్ పజయట్ిన్న్ అంతరజా తీయ క ీకెట్ 
నుంచి రిట్ెైర అయాయడ్ు. 

• ఇండ యన్ వెల్్ లల 2021 BNP పరిబ్స్ ఓప న్ 
ట్రర్ిమ ంట్ ముగిస్థంద.ి 

• హ ైద్రజబ్ద్ క ీకెట్ అసో స్థయేిష్న్ పరపంచంలలనే అతిప ద్ద  క ీకెట్ 
బ్యట్ ను ఆవిష్కరించింద ి

• ఐపవఎల్ లల అహ్మదాబ్ద్ మరియు లకోి రెండ్ు కొతత  జట్ుల  
• రెడ్ బుల్ యొకక మాక్్ వరెజటాప న్ యునెైట్ెడ్ స్పరట్్ గజీ ండ్ పథరక్్ 

2021ని గెలుచుకునాిడ్ు 
• డ నామరక ఓప న్ 2021లల వికరర ఆకె్లె్న్ మరియు అకజనె 

యమగుచి విజతేలుగజ నిలిచార్డ 
 

ర్క్షణ ర్ంగ వజర్తలు 
 

ఆకజష ప ైైమ్ క్ష్ పణి యొకక తొలి విమాన పరీక్షను DRDO 
విజయవ్ంతంగజ నిర్ిహించింద ి 

 
 

డిఫ న్స రీస రచ అాండ్ డవ్లప్ మ ాంట్ ఆర్గన వజ్షేన్ (DRDO) 
ఒడిశ లోని చాండడప్యర ఇాంటటగేటీ డ్ ట సో్ రేాంజ (ITR) నుాండి 
‘ఆకజష ప ైైమ్’ అనే ఆక శ క్షిప్ణి యొకె కొతి సాంసెర్ణ 
యొకె తొలి ప్రయోగ నిన విజ్యవాంతాంగ  నిర్వహిాంచిాంద . 
విమాన ప్రీక్ష విజ్యాం ప్రప్ాంచ స ి యి క్షిప్ణి వయవసిల 
ర్ూప్కలున మరియు అభివృద ిలో DRDO యొకె 
స మర ి యనిన ప్రద్రిశసుి ాంద . క్షిప్ణి శత ర  విమానాలను 
అనుకరిాంచయ మానవర్హిత వ వమానిక లక్షయయనిన 
మ ర్వగుప్రిచిన తర వత దాని తొలి విమాన ప్రీక్షలో అడ్గిాంచి 
నాశనాం చయసిాంద . 
ప్రసుి తాం ఉనన ఆక ష్ వయవసితో పో లిసరి , మ ర్వగెనై ఖచిచతతవాం 
కటసాం ఆక ష్ ప వరమ లో సవదయశ్ర యాకతోవ్ రడేియో ఫీరకెవనీస (RF) 
సీకర ని కలిగి ఉాంద . ఇతర్ మ ర్వగుద్లలు అధ క ఎత ి లో 
తకుెవ ఉష్ోణ గీత వ తావర్ణాంలో మరిాంత విశవసనీయమ ైన 
ప్నితీర్వను కయడా నిర ి రిస ి యి. ప్రసుి త విమాన ప్రీక్ష కటసాం 

ప్రసుి తాం ఉనన ఆక శ ఆయుధ్ వయవసి యొకె సవరిాంచిన 
గౌీ ాండ్ ససోిమ ఉప్యోగిాంచబడిాంద . ర డార్వు , ఎలకటోా -ఆపిోకల్ 
టర్ కతాంగ్ సిసోమ (EOTS) మరయిు ట లిమ టీర సరోషనుతో కయడిన 
ITR యొకె రేాంజ సరోషనుు  క్షిప్ణి ప్థాం మరయిు విమాన 
ప ర మిత లను ప్ర్యవేక్షిాంచాయి. 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• DRDO చ్వర్మన్: డాకరో జి సతీష్ రడెి్ . 
• DRDO ప్రధాన క ర యలయాం: నయయఢిల్లు. 
• DRDO స ి పిాంచబడిాంద : 1958. 
 

భ్ర్త బ ంద్ం శీ్రలంక ఉమమడ  వజయయామం మితర శక త 21 
కొర్కు బయలుదేర్డతుంద ి

 
 

8 వ ఎడిషన్ ఇాండియా-శీ్రలాంక ద్వవప క్షకి ఉమమడి 
వ యయామాం "మితర శక త -21" అకటో బర 4 నుాండి 15, 2021 
వర్కు శీ్రలాంకలోని అాంప్ర్లోని క ాంబ్ట్ ట వరనిాంగ్ సయెల్ లో 
జ్ర్గ లిస ఉాంద . రెాండు దయశ ల స వనాయల మధ్య తిర్వగుబ్టు 
మరియు తీవరవ ద్ వయతిరకే క ర్యకలాప లలో ఉతిమ 
ప్ది్త లను ప్ాంచుకటవడాం మరియు ద్క్షణిాసియా దయశ ల 
మధ్య సాంబాంధానిన మరిాంత బలోపరతాం చయయడాం దనీి లక్షయాం. 
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వజయయామం గురించి: 
అాంతర ి తీయ తిర్వగుబ్టు తిపుి కొటోడాం మరయిు ట ర్ీరిసో్ 
వయతిరేక వ తావర్ణాంలో ఉప్ యూనిట్ స ి యిలో వయయహాతమక 
స ి యి క ర్యకలాప లను ఈ వ యయామాంలో 
ప్రద్రిసాంచబడతాయి మరయిు ద్క్షిణాసియా దయశ ల మధ్య 
సాంబాంధానిన మరిాంత బలోపరతాం చయయడాంలో సుదీర్ఘాంగ  
రెాండు సనాయల మధ్య సాంబాంధాలను మరిాంత బలోపరతాం 
అవుతాయి. 
 

‘ఆస్థండ క్్’: 4 వ్ ఎడ ష్న్ లల భ్ర్త, ఆస్పర ాలియా పజలగగ ంట్్యి 

 
 

ద్వవవ రిిక సముద్ర సిరసీ్ 'ఆస్థండ క్్' యొకె నాలగవ 
ఎడిషన్ లో భ్ర్త్ మరియు ఆసరో లాియా ప లగగ నానయి. ఈ 
వ యయామాం ఆసరో లాియన్ నేవీ మరియు ఇాండయిన్ నేవీ 
"inter-operability, gain from best practices" 
బలోపరతాం చయయడానికత అనుమతిసుి ాంద . సముద్ర 
వ యయామాం ఆసరో లాియా మరయిు భ్ర్తదయశాంలో 
నిర్వహిాంచబడుత ాంద , ఇటీవల ఉతిర్ ఆసరో లాియా వ యయామ 
ప ర ాంతాంలో జ్రిగిాంద . 
 

వజయయామం గురించి: 
• HMAS ర ాంకతన్, ర యల్ ఆసరో లాియన్ ఎయిర ఫో రస P-

8A మరియు F-18 విమానాలు, ఆసరో లాియన్ మరియు 
ఇాండియన్ నేవీ యొకె హెలిక పో్ర్వు  ఈ సముద్ర 
వ యయామాంలో ప లగగ నానయి. 

• ఇాంటర-ఆప్రేబిలిటీని మ ర్వగుప్ర్చడానికత మరియు 
సముద్ర భ్ద్రతా క ర్యకలాప లకు సాంబాంధ ాంచిన 
విధానాలప వ స ధార్ణ అవగ హ్నను ప ాంపొ ాంద ాంచడానికత 
రెాండు నౌక ద్ళాలకు ఈ వ యయామాం ఒక అవక శ నిన 
అాంద ాంచిాంద . 

 

5 వ్ భ్ర్తదేశం-జపజన్ ద ైిపజక్ష్ క స్ముద్ర వజయయామం 
JIMEX-21పజర ర్ంభమయియంద.ి  
భ్ర్తదయశాం యొకె ఐద్వ ఎడిషన్ - జ్ప న్ సముద్ర 
ద్వవప క్షిక వ యయామాం JIMEX అరేబియా సముద్రాంలో 2021 
అకటో బర 06 నుాండ ి 08 వర్కు జ్ర్వగుత ాంద . భ్ర్త 
నావిక ద్ళ్ాం సవదయశ్రయాంగ  నిరిమాంచిన గెైడడ్్ మిస వసల్ సీో లి్ 
డిస ో ా యర కొచిచ మరయిు గెడై్డ్ మిస వసల్ ఫిరగటే్ ట గ్, P8I 
లాాంగ్ రేాంజ మారిట వమ ప టోర ల్ ఎయిర క ీ ఫో్ట, డరరనియర 
మారిట వమ ప టోర ల్ ఎయిర క ీ ఫో్ట, ఇాంటటగీల్ హెలిక పో్ర్వు  
మరియు మిగ్ 29 క ెఫ వటర ఎయిర క ీ ఫో్ట ఈ వ యయామాంలో 
ప లగగ నానయి. 
 

JIMEX గురించి: 
• ఇాండియన్ నేవీ (IN) మరియు జ్ప న్ మారటి వమ స ల్ఫ-

డిఫ న్స ఫో రస (JMSDF) మధ్య JIMEX సిరసీ్ 
వ యయామాలు 2012 నుాండి జ్ర్వగుత నానయి. 

 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-testseries/10213/appsc-junior-assistant-computer-assistant-2021-telugu-english-online-test-series


Monthly Current Affairs in Telugu - October 
 

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

• JIMEX-21 సముద్ర క ర్యకలాప ల మొతిాం అనిన ర్క ల 
అధ్ునాతన వ యయామాలను నిర్వహిాంచడాం దావర  
క ర యచర్ణ విధానాలప వ స ధార్ణ అవగ హ్నను 
ప ాంపొ ాంద ాంచడాం మరియు ఇాంటర-ఆప్రేబిలిటనీి 
మ ర్వగుప్ర్చడాం లక్షయాంగ  ప టుో కుాంద . ఇద  రెాండు 
నౌక ద్ళాల మధ్య సహ్క ర్ాం మరయిు ప్ర్సుర్ 
విశ వస నిన మరిాంత ప ాంచుత ాంద . 

 

ఇండ యన్ నేవీ ఆఫ్ ష్టో ర స్ యిలింగ్ రెగట్్ర ను పజర ర్ంభంచింది 

 
భ్ర్త నావిక ద్ళ్ాం ఆజ్ఞదీ క  అమృత్ మహ్ో తసవ్ వడేుకలోు  
భ్గాంగ  కొచిచ నుాండి గోవ  వర్కు ఆఫ్ ష్ో ర స యిలిాంగ్ 
రెగట్ో ను నిర్వహిాంచిాంద  మరయిు అనినాంటటకాంటే మిాంచి, నేవీ 
సిబబాంద లో స హ్సాం మరయిు ఓషన్ స యిలిాంగ్ సయఫరిిని 
ప ాంచిాంద . ఇాండియన్ నవేల్ స యిలిాంగ్ అసో సయిిషేన్ 
(INSA) ఆధ్వర్యాంలో నిర్వహిాంచయ క ర్యకీమాంలో నాలుగు 40 
ఫుటర లు మరియు రెాండు 56 ఫుటర లతో కయడిన ఆర్వ 
భ్ర్తీయ నావిక  నౌక  నౌకలు (INSVలు) ప లగగ ాంట్యి. ఈ 
నౌకలు కొచిచలోని గోవ లోని నావల్ బసే్ వద్ద  ప ర ర్ాంభ్ స ి నాం 
మధ్య మొతిాం 360 నాటటకల్ మ ళై్ు  ద్యర నిన ప్రయాణాం 
చయస ి యి. 
ఆర్డ INSVలు ఉనాియి: 
• 56 ఫుటర: మదయయి మరియు తారిణి. 
• 40 ఫుటర: బులుబల్, నీల్ ఖాంత్, కద్ల్ ప్ుర  మరియు 

హ్రియాల్. 

DRDO విజయవ్ంతంగజ విమాన-పరీక్షలు ఖ్ర్డచ చేయద్గిన 

ఏరియల్ ట్్రెగట్ 'అభయస్' 

డిఫ న్స రీస రచ అాండ్ డవ్లప్ మ ాంట్ ఆర్గన వజ్షేన్ (DRDO) 

ఒడిశ లోని బాంగ ళాఖాతాం తీర్ాంలోని చాండడప్యర ఇాంటటగేటీ డ్ 

ట సో్ రేాంజ (ITR) నుాండ ిహెై-సీుడ్ ఎక్స ప ాండబుల్ ఏరయిల్ 

 
ట్రెగట్ (HEAT)- AbHYASని విజ్యవాంతాంగ  ప్రీక్షిాంచిాంద . 

లక్షయ విమానాం మార్గద్ర్శకతవాం మరయిు నియాంతరణ కటసాం 

ఫ్ లు ట్ కాంటోర ల్ కాంప్యయటర (FCC) తో ప టు నావిగషేన్ కటసాం 

MEMS- ఆధారిత ఇనరిియల్ నావిగషేన్ సిసోమ (INS) కలిగి 

ఉాంటుాంద . 

అభ్యస్ గురించి: 

ABHYAS ను భ్ర్త స యుధ్ ద్ళాల కటసాం బ ాంగళ్ూర్వలోని 

DRDO ప్రయోగశ ల, ఏరోనాటటకల్ డవ్లప్ మ ాంట్ 

ఎస ో బిు ష్ మ ాంట్ (ADE) ర్ూపొ ాంద ాంచిాంద  మరయిు అభివృద ి  

చయసిాంద . వివిధ్ క్షిప్ణి వయవసిల మూలాయాంకనానికత వ యు 

వ హ్నాం అభ్యస్ ను వ వమానిక లక్షయాంగ  ఉప్యోగిాంచవచుచ. 

వ హ్నాం ప్యరిిగ  సవయాంప్రతిప్తిి కలిగని విమానాం కటసాం 

పో ర గ ీ మ చయయబడిాంద . లాయప్ ట్ప్ ఆధారతి గౌీ ాండ్ కాంటోర ల్ 

సరోషన్ (GCS) ఉప్యోగిాంచి ఎయిర వ హికల్స చ్క్-అవుట్ 

చయయబడుత ాంద . 
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ద్క్ష్ ణ కొరియా మొద్ట్ి స్ిదేశ్ర అంతరిక్ష రజకెట్ "నూరి"ని 
పరీక్ష్ ంచింద ి

 
ద్క్షిణ కొరయిా ఇటవీల దయశ్రయాంగ  అభివృద ి  చయసిన 
మొటోమొద్టట ర కటె్ ను "కొరియన్ శ టటల వట్ లాాంచ వ హికల్ 
II" లేదా "నయరి" అని పిలుస ి ర్వ. సియోల్ కు ద్క్షిణాంగ  
దాదాప్ు 300 మ ైళ్ు  (500 కతలోమీటర్వు ) ద్యర్ాంలో ఉనన ఒక 
దీవప్ాంలో నిరిమాంచిన గోహెాంగ్ లోని నారో సరుస్ స ాంటర నుాండి 
ప్రయోగ వ హ్నాం బయలుదయరిాంద . నయరి ర కటె్ పొ డవు 47.2 
మీటర్వు  మరియు బర్వవు 200 టనునలు. మూడు ద్శల 
ర కెట్ లో ఆర్వ ద్రవ ఇాంధ్న ఇాంజ్నుు  అమర్చబడి ఉాంట్యి. 
ఇద  2 టటరలియన్ వయన్ (£1.23bn లేదా $1.6bn) అాంచనా 
వయయాంతో నిరిమాంచబడిాంద . 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై ట్రకజవేలు: 
• ద్కి్షణ కొరియా అధ్యక్షుడు: మూన్ జ్ే-ఇన్. 
• ద్కి్షణ కొరియా ర జ్ధాని: సియోల్. 
• ద్కి్షణ కొరియా కరెనీస: సౌత్ కొరియా వన్. 
 

‘షథజియాన్-21’ ఉపగీహ్వనిి పరయోగించిన చ ైనా 

 

చ్వనా విజ్యవాంతాంగ  షిజియాన్ -21 అనే కొతి ఉప్గహీానిన 
ప్రయోగిాంచిాంద . అాంతరిక్ష శిధ లాల ఉప్శమన 
స ాంకేతికతలను ప్రీక్షిాంచడానికత మరయిు ధ్ృవీకరిాంచడానికత 
ఈ ఉప్గీహ్ాం ఉప్యోగిాంచబడుత ాంద . షజిియాన్ -21 లాాంగ్ 
మారిచ -3 బి క యరియర ర కెట్ లో న వర్వతి చ్వనాలోని సిచువ న్ 
ప ర విన్స లోని జిచాాంగ్ శ టటల వట్ లాాంచ స ాంటర నుాండి 
ప్రయోగిాంచబడిాంద . అాంతరిక్ష శిధ లాల ఉప్శమన 
స ాంకేతికతలను ప్రీక్షిాంచడానికత మరయిు ధ్ృవీకరిాంచడానికత 
ఈ ఉప్గీహ్ాం ప్రధానాంగ  ఉప్యోగిాంచబడుత ాంద . ఈ 
ప్రయోగాం లాాంగ్ మారచ సరిీస్ క యరియర ర కెటు  కటసాం 393వ 
మిషన్ గ  గురిిాంచబడిాంద . 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• చ్వనా ర జ్ధాని: బ్లజిాంగ్. 
• చ్వనా కరెనీస: రెనిమనిబ. 
• చ్వనా అధ్యక్షుడు: జీ జిన్ పిాంగ్. 
 

‘అగిి-5’ బ్లిస్థరక్ క్ష్ పణిని భ్ర్త విజయవ్ంతంగజ 
పరీక్ష్ ంచింద ి

 
డిఫ న్స రీస రచ అాండ్ డవ్లప్ మ ాంట్ ఆర్గన వజ్షేన్ (DRDO) 
అకటో బర 27, 2021న ఒడశి లోని APJ అబుద ల్ కలాాం దవీప్ాం 
నుాండ ిఉప్రతిలాం నుాండి ఉప్రతిల బ్లిసిోక్ క్షపి్ణ ిఅగని-5 
ప్రీక్షను విజ్యవాంతాంగ  నిర్వహిాంచిాంద . అగని-5 అణు 
స మరి్యాం గల ఖాండాాంతర్ బ్లిసిోక్ క్షపి్ణ ి (ICBM), ఇద  
మూడు-ద్శల ఘన-ఇాంధ్న ఇాంజిన్ ను ఉప్యోగిసుి ాంద . ఈ 
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క్షిప్ణ ి5,000 కత.మీ వర్కు ఉనన లక్షయయలను చాలా ఎకుెవ 
ఖచిచతతవాంతో ఛయద ాంచగలద్ు. 
• సవదయశ్ర ప్రిజ్ఞా నాంతో అభివృద ి  చయసిన ఉప్రితలాం నుాంచి 

ఉప్రతిలానికత ప్రయోగిాంచయ క్షపి్ణి అగని-5 5,000 కత.మీ 
కాంట ేఎకుెవ లక్షయయనిన ఛయద ాంచగలద్ు. ఇద  దాదాప్ు 17-
మీటర్ు పొ డవు, 2-మీటర్ు వ డలుు మరయిు దాదాప్ు 50 
టనునల లాాంచ బర్వవును కలిగి ఉాంటుాంద . ఈ క్షిప్ణి 
ఒకటట కాంటే ఎకుెవ టనునల అణు వ ర హెడ్ లను 
మోసుకెళ్ుగలద్ు. అగని-5 యొకె విజ్యవాంతమ నై 
ప్రీక్ష 'నో ఫసో్ యూజ' అనే నిబది్తను బలప్రచియ 
'విశవసనీయమ నై కనీస నిరోధ్ాం' కలిగి ఉాండాలనే 
భ్ర్తదయశాం యొకె పరర్ెనన విధానానికత అనుగుణాంగ  
ఉాంద . 

 

ఫజర న్్ స్ ైనిక స్మాచార్ ఉపగీహ్ం "స్థర్కూయస్ 4A" ను 
పజర ర్ంభంచింద ి

 
ఫ రాంచ గయానాలోని కౌరౌ నుాంచి ఏరియన్ 5 ర కెట్ దావర  
‘స్థర్కూయస్ 4ఏ’ అన ే అతాయధ్ునిక ఉప్గీహానిన ఫ ర న్స 
విజ్యవాంతాంగ  కక్షయలోకత ప్రవేశప టటోాంద . ప్రప్ాంచవ యపి్ాంగ  
ఉనన ఫ ర న్స స యుధ్ ద్ళాలు వేగాంగ  మరయిు సుర్క్షితాంగ  
కమూయనికేట్ చయయడానికత ఇద  ర్ూపొ ాంద ాంచబడిాంద . ఉప్గహీ్ాం 
దాని సమీప్ ప్రసిర లను సరేవ చయయగలద్ు మరియు దాడి 
నుాండ ితపిుాంచుకటవడానికత తనను తాను కద లిాంచగలద్ు. 

సిర్కయయస్ IV X మరయిు Ka రెాండు బ్యాండ్ లలో ప్నిచయయడాం 
దావర  సిర్కయయస్ III కాంటే మూడు రెటుు  ఎకుెవ (1.5 
Gbit/sec) ఉతుతిి చయసుి ాంద . మూడు ఉప్గీహాలను కక్షయలో 
ఉాంచాలి: రెాండవద  2022లో మరియు మూడవద  ఒక 
అనిశచయమ ైన తయదనీ ఉాంచడాం జ్ర్వగుత ాంద .. సిర్కయయస్ IV 
పో ర గ ీ మ యొకె మొతిాం ఖర్వచ EUR3.6 బిలియనుు  
(దాదాప్ు USD4.2 బిలియనుు ). సరి్కయయస్ IV అనేద  దాని 
నుాండ ి సమాచార నిన సరకరిాంచడానికత లేదా దానిని నాశనాం 
చయయడానికత ప్రయతినసుి నన ఇతర్ ఉప్గీహాలను గురిిాంచయ 
స మర ి యనిన కలిగ ిఉనన మొద్టట ఫ రాంచ స వనిక ఉప్గీహ్ాం. 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై ట్రకజవేలు: 
• ఫ ర న్స ర జ్ధాని: ప రసి్. 
• ఫ ర న్స కరెనీస: యూరో. 
• ఫ ర న్స ప్రధాన మాంతిర: జీన్ క స ోక్స. 
 

DefExpo 2022 కోస్ం రజజ నాథ్ స్థంగ్ అంబ్స్థడ్ర్ ర ండ్ 
ట్రబుల్  స్మావేశజనిక  అధయక్షత వ్హించార్డ 

 
సరనహ్ప్యర్వక విదయశ్ర దయశ లకు మరియు ప్రప్ాంచాంలోని ర్క్షణ 
తయారీ ప్రశిీమలకు, ర్క్షయ మాంతిర, ర జ నాథ్ సిాంగ్ నయయ 
ఢిల్లులో జ్రిగిన డఫ్్ ఎక్స పో  2022 కటసాం అాంబ్సడిరస రౌాండ్ 
టేబుల్  సమావేశ నికత అధ్యక్షత వహిాంచార్వ. DefExpo 2022 
ఆసియాలోనే అతిప ద్ద ర్క్షణ ప్రద్ర్శన. మారచి 10-13, 2022 
మధ్య గుజ్ర త్ లోని గ ాంధీనగర లో జ్ర్గనునన DefExpo 
2022 యొకె ప్రణాళిక, ఏర ుటుు  మరయిు ఇతర్ వివర ల 
గురిాంచి విదయశ్ర మిషన్ ల ర యబ్ర్వలకు త్లియజ్యేడాం 
రౌాండ్ టేబుల్ లక్షయాం. 
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ర యబ్ర్వలు, మిషన్స హెడ్స మరయిు ర్క్షణ సాంబాంధ త 
200 మాంద కత ప వగ  ప్రతినిధ్ులు రౌాండ్ టబేుల్  సమావేశ నికత 
హాజ్ర్యాయర్వ, ఇద  భ్ర్త ర్క్షణ ర్ాంగాంలో ప ర్వగుత నన 
ప్రప్ాంచ ఆసకతిని ప్రతిబిాంబిసుి ాంద . చీఫ్ ఆఫ్ డిఫ న్స స ో ఫ్ 
జ్నర్ల్ బిపిన్ ర వత్, చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర స ో ఫ్ ఎయిర చీఫ్ 
మారి్ల్ వీఆర చౌద్రి, స కటీర ీ (డఫి న్స పొ ర డక్షన్) శీ్ర ర జ 

కుమార మరియు గుజ్ర త్ ర్క్షణ మాంతిరతవ శ ఖ & ప్రభ్ుతవ 
సీనియర అధ క ర్వలు కయడా ప లగగ నానర్వ. 
అద్నపు స్మాచార్ం:  
• భ్ర్తదశేం-యుక ెతొలి తిర-ద్ళ్ స్పవ్ల వజయయామం 'కొంకణ్ 

శక త 2021' నిర్ిహిస్ుత నాియి. 
 

పుస్తకజలు మరియు ర్చయితలు 
 

SBI మాజీ చీఫ్ ర్జనీష కుమార ‘ది కసోర డ యన్ ఆఫ్ ట్రస్ర ’ 
పుస్తకజనిి పజర ర్ంభంచార్డ 

 
సరోట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా (SBI) మాజీ ఛ్వర్మన్ ర్జ్నీష్ 
కుమార 'ది కసోర డ యన్ ఆఫ్ ట్రస్ర  - ఎ బ్యంకర మ మోయిర' 
పరర్వతో తన జ్ఞా ప్క లతో కయడిన ప్ుసిక నిన విడుద్ల చయశ ర్వ. 
ఈ ప్ుసిక నిన ప ాంగవిన్ ర ాండమ హ్ౌస్ ఇాండయిా 
ప్రచురిాంచిాంద . ఇద  మన దయశాంలో ఆరిిక వయవసి ఎలా 
ప్నిచయసుి ాంద్నే అర్వద్వన అాంతర్దృషిోని విశదీకరిసుి ాంద . టరసో్ 
యొకె కసోో డియన్ కుమార మీర్ట్ ప త నగర్ాంలో ఒక 
నిర డాంబర్మ నై ఇాంటట నుాండి 1980 లో ఎస్ బిఐలో పొ ర బషేనర ీ
ఆఫీసర గ  మరయిు 2017 లో ఛ్వర్మన్ ప్ద్వికత ఎద గ ర్వ. 
ఇంద్ర నూయి నూతన పుస్తకం "The secrets to balancing 
work and family life"  
తన ప్ుసికాంలో, మ ై ల వఫ్ ఇన్ ఫుల్: వరె, ఫ యమిల్ల అాండ్ మా 
ఫయయచర, ఇాందరా  నయయి శ ీమిక మహళి్ల జీవితాలోు  
సాంస ి గత మద్దత  పో షిాంచయ ప ర ముఖయతప వ ద్ృషిో ప టటోాంద . 
ఉదాహ్ర్ణకు, తన తాండిరకత క యనసర ఉననటుు  నిర ి ర్ణ 
అయినప్ుుడు భ్ర్తదయశాంలో తన తాండిరని చయసుకటవడానికత 

BCG దావర  మూడు న లల వతేనాంతో కయడిన స లవు 
ఆఫర ను ఆమ  ప్రస ి విాంచినద . 
ఇాంద్ర నయయి తన జీవిత చరతిరలో మ ై ల వఫ్ ఇన్ ఫుల్ (హ్చ్టేో  
ఇాండియా ప్రచురిాంచినద ) లో అమ రకి లో సిిర్ప్డటాం, 
బో ర్ ర్ూమ, బ్ల నిసాంగ్ ప్ని మరియు కుటుాంబ జీవితానిన 
సాంత లనాం చయయడాం వాంటట వ టటని ఉదయదశిాంచి ర యడాం 
జ్రిగిాంద . 
 

కుల్ పవరత యాద్వ్ రజస్థన కొతత  పుస్తకం శ్రరిిక "ది బ్ట్ిల్ ఆఫ్ 
రెజాంగ్ లా". 
కుల్ పీరత్ యాద్వ్ ర సిన "ది బ్ట్ిల్ ఆఫ్ రజెాంగ్ లా" అనే 
కొతి ప్ుసికాం విడుద్లయియాంద . 1962 ఇాండర-చ్వనా యుది్ాంలో 
5,000 మాంద  స వనిక ద్ళాలకు వయతిరకేాంగ  వీర్ పో ర టాం 
చయసిన 120 మాంద  భ్ర్త స వనికుల కథను కొతి ప్ుసికాం 

 
 

చ్బుత ాంద , వీర్వ లడఖ ప ర ాంతాంలో ఆకమీణను నిరోధ ాంచార్వ. 
ప ాంగివన్ ర ాండమ హ్ౌస్ యొకె "వీర" ముద్ర కతాంద్ 
ప్రచురిాంచబడని రెజ్ఞాంగ్ లా యుది్ాం, మాజీ నావిక ద్ళ్ 
అధ క రి మరియు ర్చయిత కులపీరత్ యాద్వ్ ర శ ర్వ. 
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వోల్ సో యింకజ "Chronicles from the Land of the 
Happiest People on Earth" అనే పుస్తకం విడ్ుద్ల 
చేసజర్డ. 

 
 

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 ఆఫిరక లో 
మొటోమొద్టట నోబ ల్ గీహీత. అతను తన చివరి నవల "సజీ్న్ 
ఆఫ్ అనామీ" 1973 లో ర శ డు. దాదాప్ు 50 సాంవతసర ల 
తర వత అతను కొతి నవలతో తిరిగి వచాచడు. అతని ప్రముఖ 
నాటక లు "ద  జ్ెరో పరుస్", "ద  రోడ్", "ద  లయన్ అాండ్ ద  
జుయవ ల్", "మాయడ్ మ న్ అాండ్ స ుషలిసో్్" మరియు "ఫరమ 
జియా, విత్ లవ్". 
 

జెైతిరత రజవ్ు రజస్థన "ఎకనామిస్ర గజంధీ" అనే పుస్తక శ్రరిిక 

 
 

భ్ర్తీయ ప రశి ీమికవేతి మరయిు ర్చయిత జ్ెవతీర ర వు, 
జ్ెరీ ీర వుగ  ప్రసది ి  చ్ాందార్వ, మహాతామ గ ాంధీప వ "ఎకనామిసో్ 
గ ాంధీ: ద  ర్ూట్స అాండ్ ద  రివ ల న్స ఆఫ్ ద  పొ లిటటకల్ 
ఎక నమీ ఆఫ్ ద  మహాతామ" అనే పరర్వతో ఒక ప్ుసికాం 
వచిచాంద . జ్ెవతీరి ర వు ఎాంఫ ససి్ అనే స ఫో్ట వేర కాంప నీ 
వయవస ి ప్కుడు మరియు మాజీ CEO. 

ఈ ప్ుసికాం మహాతామగ ాంధ ీఆరిిక తతవశ సిరాం మరయిు అతని 
దాగి ఉనన వయకతితవాం- ఆరిిక శ సిరాం మరయిు ప టుో బడదిారీ 
విధానాంప వ ఆలోచనలను ప్రిశ్రలిసుి ాంద . ఈ ప్ుసిక నిన 
ప ాంగివన్ ర ాండమ హ్ౌస్ ఇాండియా ప్రచురిాంచిాంద .  
 

గులాా ర "Actually… I Met Them: A Memoir" అనే 
పుస్తకజనిి ర్చించార్డ 

 
ల జ్ెాండర ీఇాండియన్ కవి-గేయ ర్చయిత-ద్ర్శకుడు గులాి ర 
తన కొతి ప్ుసిక శ్రరిిక “Actually… I Met Them: A 
Memoir”. ప ాంగివన్ ర ాండమ హ్ౌస్ ఇాండియా అనే ప్రచుర్ణ 
సమూహ్ాం ప్రచురిాంచిన జ్ఞా ప్కాం. ఈ ప్ుసికాంలో, గులాి ర కతష్ో ర 
కుమార, బిమల్ ర య, రితివక్ ఘటక్, హ్ృషకిేష్ ముఖరీి 
మరియు మహాశరవతా దయవి వాంటట ల జ్ెాండ్స గురిాంచి త్లియని 
అనేక ఆసకతికర్మ ైన విషయాలను ప్ాంచుకునానర్వ. 
 

ప ర ఫ స్ర ష్టజఫవ క దాియ్ 'స్ర స్య్ద  అహ్మద్ ఖ్ాన్: రజీన్, 
రెలిజియన్ అండ్ నేష్న్' అనే పుస్తకజనిి ర్చించార్డ 
స హితయ అక డమీ అవ ర్వ్  గీహతీ పొ ర ఫ సర ష్ ఫీ కతదావయ 
"సర సయిాద అహ్మద ఖాన్: రీజ్న్, రెలిజియన్ అాండ్ నషేన్" 
పరర్వతో ఒక కొతి ప్ుసిక నిన ర్చిాంచార్వ. అల్లఘర ముసిు ాం 
విశవవిదాయలయాంగ  ప రిగని మహ్మమద్న్ ఆాంగోు -ఓరయిాంటల్ 
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కళాశ ల వయవస ి ప్కుడు సర సయద  అహ్మద ఖాన్ ను 
విశరుషిాంచడమ ేఈ ప్ుసికాం యొకె లక్షయాం. 
ఈ ప్ుసిక నిన రౌట ు డి్ ఇాండయిా ప్రచురిాంచిాంద . ఈ ప్ుసిక నికత 
ముాంద్ుమాట పొ ర ఫ సర ఇర ఫన్ హ్బ్లబ్ ర శ ర్వ. సర సయయద 
అహ్మద ఖాన్ 204 వ జ్యాంతి (17 అకటో బర 2021) కత 
ముాంద్ు ఈ ప్ుసికాం విడుద్ల చయయబడిాంద . 
 

ర్క్షణ మంతిర వీర సజవ్ర్కర ప ై పుస్తకజనిి ఆవిష్కరించార్డ 

 
నయయఢిల్లులోని అాంబేద్ెర ఇాంటరనేషనల్ స ాంటర లో ఉద్య 
మహ్యర్ెర మరియు చిర యు ప్ాండిట్ ర్చిాంచిన "వీర 
స వర్ెర: ద  మాయన్ హ్య క డ్ హావడ్ కాంటీరషన్" అనే 
ప్ుసిక నిన ర్క్షణ మాంతిర ర జ నాథ్ సిాంగ్ ఆవిషెరిాంచార్వ. 
మాంతిర ర జ నాథ్ సిాంగ్ స వర్ెర ను "భ్ర్తదయశ చరతిరకు 
చిహ్నాం" గ  అభివరిణాంచార్వ మరియు గ్ప్ు నాయకుడు 
స వర్ెర ప వ ఎప్ుటటకప్ుుడు సుదరీ్ఘమ నై వివ దాలను హెలై వట్ 
చయయని ఒక దయశ నికత ఆయన చయసిన కృషిని కయడా 
వివరిాంచార్వ. 
 

ర్స్థకన్ బ్ండ్ యొకక “రె ట్ింగ్ ఫర మ ై లెైఫ్” స్ంకలనం 
విడ్ుద్లెైంది 

 
"రె ట్ింగ్ ఫర మ ై లెైఫ్", ర్చయిత ర్సిె న్ బ్ాండ్ సాంకలనాం 
విడుద్ల చయయబడిాంద . ఇాంద్ులో ర్సిెన్ బ్ాండ్ కత 
సాంబాంధ ాంచిన అతయాంత ఆద్ర్శప రయమ నై కథలు, వ యస లు, 
కవితలు మరియు జ్ఞా ప్క 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  మరయిు 
అతని ఎడటిర పరరమాంక గోస వమి చయశ ర్వ. ర్సిెన్ బ్ాండ్ బిరటటష్ 
సాంతతికత చ్ాంద న భ్ర్తీయ ర్చయిత. అతని మొద్టట నవల 
ది ర్ూమ్ ఆన్ ది ర్ూఫ్. 
స్ంకలనం అంట్ర ఏమిట్ి? 
సాంకలనాం అనేద  సాంకలనకరి్ 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:  

• చిదానంద్ రజజ ఘట్ర  ర్చించిన “కమలా హ్వరిస్: 
ఫ నామినల్ ఉమ న్” అనే కొతత  పుస్తకం విడ్ుద్ల 

ముఖ్యమ ైన తేదీలు 
 

వ్ర్ల్ు  మారిట్ెైమ్ డే 2021: 30 స్ ప రంబర 

 
 

ప్రప్ాంచ సముద్ర ద నోతసవాం 2021 స ప ోాంబర 30 న 
ప్రప్ాంచవ యపి్ాంగ  జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. ప్రప్ాంచ సముద్ర 
ద నోతసవ నిన జ్ర్వప్ుకునే ఖచిచతమ నై తయదీ వయకతిగత 
ప్రభ్ుతావల మీద్ ఆధార్ప్డ ి ఉాంద , క నీ స ధార్ణాంగ  
స ప ోాంబర చివర ి వ ర్ాంలో జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. 2021 ప్రప్ాంచ 
సముద్ర ద నోతసవాం యొకె నేప్ధ్యాం "షిపుిాంగ్ యొకె 
భ్విషయత ి లో సముద్రయానదార్వలు". 
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ఇాంటరనేషనల్ మారిట వమ ఆర్గన వజ్షేన్ ప్రధాన 

క ర యలయాం స ి నాం: లాండన్, యున వట డ్ కతాంగ్ డమ. 
• ఇాంటరనేషనల్ మారిట వమ ఆర్గన వజ్షేన్ స ి పిాంచబడిాంద : 

17 మారిచ 1948. 
• ఇాంటరనేషనల్ మారటి వమ ఆర్గన వజ్షేన్ స కటీర ీ జ్నర్ల్: 

కతట్క్ లిమ. 
 

పరపంచ రజబిస్ దినోత్వ్ం : 28 స్ ప రంబర  

 
 

మానవులు మరయిు జ్ాంత వులప వ ర బిస్ ప్రభ్వాం గురిాంచి 
అవగ హ్న కలిుాంచడానికత, వ యధ ని ఎలా నివ రిాంచాలో 
సమాచార్ాం మరియు సలహాలను అాంద ాంచడానికత మరయిు 
రేబిస్ నియాంతరణకు ప్రయతానలు చయయడానికత స ప ోాంబర 28 
న ప్రప్ాంచ రేబిస్ ద నోతసవ నిన జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. 2021 
ప్రప్ాంచ రేబిస్ ద నోతసవాం యొకె 15 వ ఎడిషన్. 
2021 లో WRD యొకె నపే్ధ్యాం 'ర బిస్: వ సివ లు, భ్యాం 
లేద్ు'. మొద్టట రేబిస్ వ యకతసన్ ను అభివృద ి  చయసని ఫ రాంచ 
ర్స యన శ సిరవతిే మరయిు మ కైటీబయాలజిసో్ లూయిస్ 
పజశచర మర్ణ ద నోతసవ నిన కయడా ఈ రోజు సయచిసుి ాంద . 
 

 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ర బిస్ ఎగిికయయటటవ్ డ్వరకెోర కటసాం గోు బల్ అలయన్స: 

లయయిస్ న ల్. 
• ర బిస్ నియాంతరణ కటసాం గోు బల్ అలయన్స 

స ి పిాంచబడిాంద : 2007. 
• ర బిస్ నియాంతరణ ప్రధాన క ర యలయానికత గోు బల్ 

అలయన్స: మానాహ టన్, క నాసస్, యున వట డ్ సరోట్స. 
 

పరపంచ గుండ  దినోత్వ్ం స్ ప రంబర 29 న జర్డపుకుంట్్ర్డ 

 
 

ప్రప్ాంచ గుాండ ్ ద నోతసవాం ఏట్ స ప ోాంబర 29 న 
జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ, గుాండ ్ జ్బుబలు మరయిు సాంబాంధ త 
ఆరోగయ సమసయల ప్టు  ప్రజ్ల ద్ృషిోని ఆకరిిాంచడానికత. ఏట్ 
జ్ర్వప్ుకున ేఈ రోజు రోజు గుాండ ్జ్బుబలు & సోో ా క్ తో సహా 
క రి్యోవ సుెలర డసిీజ (CVD) గురిాంచి అవగ హ్న 
కలిుసుి ాంద  మరయిు నివ ర్ణ మరియు నియాంతరణ చర్యలను 
విశరుషిసుి ాంద . గుాండ్ జ్బుబలు మరియు సోో ా క్ తో సహా హ్ృద్య 
సాంబాంధ్ వ యధ్ుల గురిాంచి అవగ హ్న ప ాంచడానికత ప్రప్ాంచ 
హ్ృద్య సమాఖయ ఈ రోజును సృషిోాంచిాంద . 
ఈ సాంవతసర్ాం, ప్రప్ాంచ హ్ృద్య ద నోతసవాం యొకె నపే్ధ్యాం 
"Use Heart to Connect". 
 

చరితర: 
ప్రప్ాంచ ఆరోగయ ద నోతసవాం మొద్టటస రగి  1999 లో వర్ల్్ 
హారో ఫ డరషేన్ (WHF) ప్రప్ాంచ ఆరోగయ సాంసి (WHO) తో 
కలిసి ప్నిచయసిాంద . 1997-2011 వర్కు WHF అధ్యక్షులు 
ఆాంటోనీ బ్యిసె్ డి లయనా దావర  వ రిిక ఉతసవ ఆలోచన 
వచిచాంద . వ సివ నికత, ప్రప్ాంచ గుాండ ్ ద నోతసవాం స ప ోాంబర 
చివరి ఆద వ ర్ాం రోజున నిర్వహిాంచబద్ుత ాంద , మొద్టట 
వేడుక స ప ోాంబర 24, 2000 న జ్రగిిాంద . 
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అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• వర్ల్్ హార ోఫ డరషేన్ స ి పిాంచబడిాంద : 2000. 

• వర్ల్్ హారో ఫ డరేషన్ ప్రధాన క ర యలయాం స ి నాం: జ్ెనీవ , 
సివటిర ు ాండ్. 

• వర్ల్్ హార ోఫ డరషేన్ ఛ్వర్మన్: ర జీవ్ గుప ి . 
 

ఆహ్వర్ నష్రం మరియు వ్యరజి లప ై అంతరజా తీయ అవ్గజహ్న 
దినోత్వ్ం 

 
ఆహార్ వయర ి ల సమసయను ప్రషిెరిాంచడానికత ప్రప్ాంచ 
ప్రయతానలను పో ర తసహిాంచడానికత మరియు అమలు 

చయయడానికత 2020 నుాండి స ప ోాంబర 29 న అాంతర ి తీయ 
ఆహార్ నషోాం మరియు వయర ి ల అవగ హ్న ద నోతసవ నిన 

జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. యున వట డ్ నేషన్స జ్నర్ల్ అస ాంబ్లు  2019 
స ప ోాంబర 29 లో ఆహార్ నషోాం మరియు వయర ి ల అవగ హ్న 

ద నోతసవాంగ  ప్రకటటాంచిాంద . 
2021 నపే్ధ్యాం ప్రజ్ల కటసాం, ప్ుడమి కటసాం ఆహార్ నషోాం 

మరియు వయర ి లను ఆప్ాండ.ి ఈ రోజు యొకె ముఖయ ఉదయదశయాం 
సిిర్మ నై ఆహార్ అలవ టు  దావర  వ తావర్ణ మార్వుల 

సమసయను ప్రిషెరిాంచడానికత ప్ని చయయడాంతో ప టు 
బ్ధ్యతాయుతమ ైన వినియోగాం మరయిు ఉతుతిి మరయిు 

సునాన ఆకలి వ వప్ు అడుగులు వేయడాం. 
 

చరితర: 
2019 లో, 74 వ ఐకయర జ్యసమితి జ్నర్ల్ అస ాంబ్లు  ఆహార్ 
భ్ద్రత మరయిు పో షక హార నిన పో ర తసహిాంచడాంలో సిిర్మ ైన 
ఆహార్ ఉతుతిి పో షిాంచయ ప ర థమిక ప తరను గురిిాంచి, 
అాంతర ి తీయ ఆహార్ నషోాం మరయిు వయర ి ల అవగ హ్న 
ద నాంగ  స ప ోాంబర 29 ని నియమిాంచిాంద . 
 

67 వ్ జాతీయ వ్నయపజర ణి వజరోత్వ్ం 02 నుండ  08 అకోర బర 
2021 వ్ర్కు 
భ్ర్తదయశాంలోని వృక్షజ్ఞలాం మరియు జ్ాంత జ్ఞలాం సాంర్క్షిాంచయ 
లక్షయాంతో జ్ఞతీయ వనయప ర ణ ివ రోతసవ లను ప్రతి సాంవతసర్ాం 
అకటో బర 2 నుాండ ి8 వ తయద ీవర్కు జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. 2021 
లో, మనాం 67 వ వనయప ర ణ ి వ రోతసవ నిన 
జ్ర్వప్ుకుాంటునానము. ఈ సాంవతసర్ాం జ్ఞతీయ వనయప ర ణి 

 
వ రోతసవ నపే్ధ్యాం 2021: "అడవులు మరయిు జీవనోప ధ : 
మనుష లను మరియు గీహాలను నిలబ టుో కటవడాం". 
 

వ్నయపజర ణి వజర్పు చరితర: 
భ్ర్తదయశ వనయప ర ణులను ర్క్షిాంచాలనే దరీ్ఘక లిక లక్షయయల 
గురిాంచి అవగ హ్న కలిుాంచడానికత 1952 లో భ్ర్తీయ 
వనయప ర ణుల బో ర్ ఏర ుటు చయయబడిాంద  మరియు వ వల్్ ల వఫ్ 
వీక్ ఆలోచన 1952 లో ర్ూపొ ాంద ాంచబడిాంద . ప ర ర్ాంభ్ాంలో, 
1955 లో వనయప ర ణుల ద నోతసవ నిన జ్ర్వప్ుకునానర్వ, 
తర్వవ త దీనిని 1957 లో వనయప ర ణ ి వ ర్ాంగ  దనీిని 
మార్చడాం జ్రిగిాంద . 
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పరపంచ ఆవజస్ దినోత్వ్ం 2021: అకోర బర మొద్ట్ి 

సో మవజర్ం 

 
 

ఐకయర జ్యసమితి అకటో బర మొద్టట సో మవ ర్ాంను ప్రప్ాంచ 

ఆవ స ద నాంగ  ప్రకటటాంచిాంద . 2021 లో, ప్రప్ాంచ ఆవ స 

ద నోతసవాం అకటో బర 04 న జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. ప్రతి సాంవతసర్ాం 

ప్రప్ాంచవ యపి్ాంగ  మన ప్టోణాలు మరయిు నగర ల ప్రసిిితిని 

వ లుగులోకత త్చయచాంద్ుకు, మరియు అాంద్రిక ీ తగనిాంత 

ఆశీయాం కలిుాంచయ ప ర థమిక హ్కుెప వ సమరిాంచుకుాంట్ర్వ. 

మన నగర లు మరయిు ప్టోణాల భ్విషయత ి ను తీరిచద దయద  శకతి 

మరియు బ్ధ్యత మనాంద్రిక ీ ఉాంద్ని ప్రప్ాంచానికత గుర్వి  

చయయడానికత ఈ రోజు ఉదయదశిాంచబడిాంద . 2021 ప్రప్ాంచ ఆవ స 

ద నోతసవాం యొకె నపే్ధ్యాం "కజర్బన్ ర్హిత పరపంచం కోస్ం 

పట్రణ చర్యలను వేగవ్ంతం చేయడ్ం(Accelerating urban 

action for a carbon-free world)". 
 

చరితర: 

1985 లో ఐకయర జ్యసమితి ప్రతి సాంవతసర్ాం అకటో బర మొద్టట 

సో మవ ర్ాంను ప్రప్ాంచ ఆవ స ద నాంగ  ప్రకటటాంచిాంద . ప్రప్ాంచ 

ఆవ స ద నోతసవాం 1986 లో "ఆశయీాం నా హ్కుె" అనే 

నేప్ధ్యాంతో మొద్టటస రగి  జ్ర్వప్ుకునానర్వ. 
 

గంగజనది డాలి్న్ దినోత్వ్ం : 5 అకోర బర  

 
 

భ్ర్తదయశాంలో, గాంగ  నద  డాలిఫన్ ల ప్రిర్క్షణకు అవగ హ్న 

కలిుాంచడానికత మరయిు పో ర తసహిాంచడానికత ప్రతి సాంవతసర్ాం 

అకటో బర 5 న ‘గంగజ నది డాలి్న్ డే’ జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. 2010 

లో ఇదయ రోజున గాంగ  డాలిఫన్ లను జ్ఞతీయ జ్ల 

జ్ాంత వులుగ  ప్రకటటాంచార్వ. ఆ తర వత, 2012 లో, వ్ర్ల్ు  

వెైడ్ ఫండ్ ఫర నచేర (WWF) మరయిు ఉతిర్ ప్రదయశ 

ప్రభ్ుతవాం సాంయుకిాంగ  దయశాంలో డాలిఫన్ ప్రరి్క్షణ ప్రచార నిన 

ప ర ర్ాంభిాంచాయి. 
 

డాలి్న్ ల పరిర్క్షణ: 

గాంగ  డాలిఫన్ లు భ్ర్తీయ వనయప ర ణి (ర్క్షణ) చటోాం, 1972 

యొకె మొద్టట ష డయయల్ లో చయర్చబడా్ యి. అవి IUCN 

(ఇాంటరేనషనల్ యూనియన్ ఫర కనిరేవషన్ ఆఫ్ నచేర) 

కతాంద్ "అాంతరిాంచిపో త ననవి" గ  ప్రకటటాంచబడా్ యి. 

అాంతరిాంచిపో త నన జ్ఞత ల అాంతర ి తీయ వ ణజి్యాం 

(CITES) కతాంద్ అతయాంత ప్రమాద్ాంలో ఉననటుు గ  అవి కతీాంద్ 

జ్ఞబితా I చయయబడా్ యి. వలస జ్ఞత లప వ ప్రరి్క్షణ యొకె 

అనుబాంధ్ాం II కతాంద్ అవి జ్ఞబితా చయయబడా్ యి. వికమీశిల 

గాంగ  డాలిఫన్ అభ్యార్ణయాం బ్లహార లో వనయప ర ణి (ర్క్షణ) 

చటోాం, 1972 కతాంద్ స ి పిాంచబడిాంద . 
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అంతరజా తీయ ఉపజధాయయ దినోత్వ్ం: 5 అకోర బర  
ప్రప్ాంచ ఉప ధాయయ ద నోతసవాం, అాంతర ి తీయ ఉప ధాయయుల 
ద నోతసవాం అని కయడా పిలుస ి ర్వ, దీనిని ప్రతి సాంవతసర్ాం 
అకటో బర 5 నుాండి 1994 నుాండి నిర్వహిస ి ర్వ. ఈ ద నోతసవాం 
ప్రప్ాంచాంలోని విదాయవతిేలను ప్రశాంసిాంచడాం, అాంచనా 
వేయడాం మరియు మ ర్వగుప్ర్చడాం మరయిు 
ఉప ధాయయులు మరియు బో ధ్నకు సాంబాంధ ాంచిన 
సమసయలను ప్రిగణలోకత తీసుకున ేఅవక శ నిన కలిుాంచడాం 
లక్షయాంగ  ప టుో కుాంద . 2021 అాంతర ి తీయ ఉప ధాయయ 
ద నోతసవాం యొకె నేప్ధ్యాం "Teachers at the heart of 
education recovery". 
 

పరపంచ పతిత  దనిోత్వ్ం: 7 అకోర బర 

 
 

ప్రప్ాంచ ప్తిి ద నోతసవాం (WCD) అకటో బర 7 న 
ప్రప్ాంచవ యపి్ాంగ  జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. అాంతర ి తీయ ద నోతసవాం 
ప్తిి యొకె ప్రయోజ్నాలను సహ్జ్ ఫ వబర గ  ప్రిగణిాంచి దాని 
ఉతుతిి, ప్రవిరి్న, వ ణిజ్యాం మరియు వినియోగాం నుాండి 
ప్రజ్లు పొ ాందయ ప్రయోజ్నాల వర్కు జ్ర్వప్ుకటవ లని లక్షయాంగ  
ప టుో కుాంద . ప్రప్ాంచ వసుి వుగ  ప్తిి యొకె ప ర ముఖయతను 
ప్రతిబిాంబిాంచయలా గూీప్ ఆఫ్ క టన్ -4 దయశ ల వన బ నిన్, 
బురిెనా ఫ సో , చాడ్ మరియు మాలి దావర  WCD డయ 
ప ర ర్ాంభిాంచబడిాంద . 
 

ఆనాటి్ చరితర: 
వర్ల్్ క టన్ డయ చ్ర్వ 2019 లో ఏర్ుడినద , సబ్ -సహార  
ఆఫిరక లో నలుగుర్వ ప్తిి ఉతుతిిదార్వలు -బ నిన్, బురిె నా 
ఫ సో , చాడ్ మరయిు మాలి, క టన్ ఫో ర అని పిలవబడయ 
ప్రప్ాంచ వ ణజి్య సాంసి ప్రప్ాంచ ప్తిి ద నోతసవ నిన అకటో బర 7 
న ప్రతిప ద ాంచార్వ. 
 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• ప్రప్ాంచ వ ణజి్య సాంసి ప్రధాన క ర యలయాం: జ్ెనీవ , 

సివటిర ు ాండ్. 
• ప్రప్ాంచ వ ణిజ్య సాంసి స ి పిాంచబడిాంద : 1 జ్నవరి 1995. 
• వర్ల్్ టేరడ్ ఆర్గన వజ్ేషన్ డ్వరెకరో జ్నర్ల్: నోగ జీ ఒకటాంజ్ో-

ఇవ లా. 
 

భ్ర్త వెైమానిక ద్ళ్ దనిోత్వ్ం అకోర బర 08 న 
జర్డపుకుంట్్ర్డ 

 
 

భ్ర్త వ వమానిక ద్ళ్ ద నోతసవ నిన ప్రతి సాంవతసర్ాం అకటో బర 
8 న భ్ర్త వ వమానిక ద్ళ్ాం జ్ర్వప్ుకుాంటుాంద . ఈ సాంవతసర్ాం 
ఇాండియన్ ఎయిర ఫో రస తన 89 వ వ రిికటతసవ నిన 
జ్ర్వప్ుకుాంద . ఇాండియన్ ఎయిర ఫో రస అధ క రికాంగ  8 
అకటో బర 1932 న బిరటటష్ స మరా జ్యాం దావర  ర యల్ 
ఇాండియన్ ఎయిర ఫో రస గ  స ి పిాంచబడిాంద . 1950 లో ఈ 
పరర్వ ఇాండయిన్ ఎయిర ఫో రస గ  మార్చబడిాంద . 
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భ్ర్త వెైమానిక ద్ళ్ దినోత్వజనిి అకోర బర 8 న ఎంద్ుకు 
జర్డపుకుంట్్ర్డ? 
IAF అకటో బర 8, 1932 న స ి పిాంచబడిాంద  మరయిు ఈ ద్ళ్ాం 
అనేక కీలక యుదాి లు మరియు మ లైుర యి మిషనులో 
ప లగగ ాంద . ఇద  అధ క రికాంగ  బిరటటష్ స మరా జ్యాం యొకె 
సహాయక వ వమానిక ద్ళ్ాంగ  స ి పిాంచబడిాంద , ఇద  రెాండవ 
ప్రప్ాంచ యుది్ాంలో "ర యల్" గౌర్వ పిలుప్ుతో భ్ర్తదయశ 
వ వమానిక సరవను గౌర్విాంచబడనిద . 1947 లో యున వట డ్ 
కతాంగ్ డమ నుాండి భ్ర్తదయశాం స వతాంతరయాం పొ ాంద న తర్వవ త, 
ర యల్ ఇాండియన్ ఎయిర ఫో రస అనే పరర్వ డొమినియన్ ఆఫ్ 
ఇాండియా పరరటి ఉాంచబడిాంద . 1950 లో ప్రభ్ుతవాం రపి్బిు క్ గ  
మార్డాంతో, ర యల్ అనే ప్ద్ాం తొలగిాంచబడిాంద . 
 

IAF గురించి వజస్తవజలు 
• IAF ప్రప్ాంచాంలో నాలగవ అతిప ద్ద క ర యచర్ణ వ వమానిక 

ద్ళ్ాంగ  ఉాంద . 
• భ్ర్త వ వమానిక ద్ళ్ాం యొకె నినాద్ాం ‘ట్చ్ ది స్ ైక విత 

గోల రీ’ మరియు ఇద  భ్గవదీగత ప్ద్కొాండవ అధాయయాం 
నుాండ ితీసుకటబడిాంద  

• వ వమానిక ద్ళ్ాంలో 170,000 మాంద  సబిబాంద  మరియు 
1,400 కత ప వగ  విమానాలు ప్నిచయసుి నానయి 

• స వతాంతరయాం తర్వవ త, వ వమానిక ద్ళ్ాం ప కతస ి న్ తో 
నాలుగు యుదాి లలో ప లగగ ాంద  మరియు పపీ్ుల్స రిప్బిు క్ 
ఆఫ్ చ్వనాతో ఒక యుది్ాం చయసిాంద . 

• ఐఎఎఫ్ ఐకయర జ్యసమితి శ ాంతి ప్రరి్క్షణ మిషన్ లతో 
కలిసి ప్నిచయసుి ాంద . 

• 1998 లో గుజ్ర త్ త ఫ ను, 2004 లో సునామీ 
మరియు ఉతిర్ భ్ర్తదయశాంలో వర్ద్లు వాంటట ప్రకృతి 
వ వప్రతీాయల సమయాంలో IAF సహాయక చర్యలలో 

ప లగగ ాంద . IAF కయడా శీ్రలాంకలో ఆప్రేషన్ రెయిన్ బో  
వాంటట సహాయ క ర్యకమీాలలో భ్గాంగ  ఉాంద . 

 

అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• చీఫ్స ఆఫ్ ఎయిర స ో ఫ్: ఎయిర చీఫ్ మారి్ల్ వివేక్ ర మ 

చౌద్రి. 
 

ఐకయరజజయ స్మితి దనిోత్వ్ం: 25 అకోర బర 

 
1948 నుాండి ప్రతి సాంవతసర్ాం అకటో బర 24ని ఐకయర జ్యసమితి 
ద నోతసవాంగ  జ్ర్వప్ుకుాంటునానర్వ. 1945లో ఈ రోజునే 
ఐకయర జ్యసమితి చార్రో అమలోు కత వచిచాంద . భ్ద్రతా 
మాండలిలోని ఐద్ు శ శవత సభ్ుయలతో సహా దాని సాంతకాం 
చయసిన మ జ్ఞరటిీ UN చార్ోర ను ఆమోద ాంచడాంతో, 
ఐకయర జ్యసమితి అధ క రకిాంగ  ఉనికతలోకత వచిచాంద . దనీిని 
UNGA 1971లో అాంతర ి తీయ ఆచార్ాంగ  ప్రకటటాంచిాంద  
మరియు ఐకయర జ్యసమితి సభ్య దయశ లు దీనిని ప్బిు క్ 
హాలిడయగ  ప టటాంచాలి. 
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ఐకయరజజయ స్మితి చరితర: 
2021 సాంవతసర్ాం ఐకయర జ్యసమితి మరయిు దాని 
వయవస ి ప్క చార్రో యొకె 76వ వ రిికటతసవ నిన 
సయచిసుి ాంద . చార్ోర ప వ 50 దయశ ల ప్రతినిధ్ులు 26 జూన్ 
1945న సాంతకాం చయశ ర్వ. క నఫరనె్స లో ప ర తినిధ్యాం వహిాంచని 
పో లాాండ్, తర వత సాంతకాం చయసి, అసలు 51 సభ్య దయశ లలో 
ఒకటటగ  మారిాంద . 
చ్వనా, ఫ ర న్స, సో వియట్ యూనియన్, యున వట డ్ కతాంగ్ డమ, 
యున వట డ్ సరోట్స మరియు ఇతర్ సాంతక లు చయసని మ జ్ఞరిటీ 
దయశ లు చార్రో ను ఆమోద ాంచినప్ుుడు 1945 అకటో బర 24న 
ఐకయర జ్యసమితి అధ క రికాంగ  ఉనికతలోకత వచిచాంద . 
"యున వట డ్ నేషన్స" అన ేపరర్వను యున వట డ్ సరోట్స ప రసడి్ాంట్ 
ఫ ర ాంకతున్ డ.ి ర్ూజ వ లో్ ర్ూపొ ాంద ాంచార్వ మరయిు రెాండవ 
ప్రప్ాంచ యుది్ాం సమయాంలో 1 జ్నవర ి 1942 నాటట 
ఐకయర జ్యసమితి డికురేషన్ లో మొద్టటస రి ఉప్యోగిాంచార్వ. 
అనిి పో ట్ీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ నై అంశజలు: 
• యున వట డ్ నషేన్స ప్రధాన క ర యలయాం నయయయారె, 

USA. 
• మిసోర ఆాంటోనియో గుట రెసీ్ ఐకయర జ్యసమితి స కీటరీ 

జ్నర్ల్. 
 

పరపంచ పో లియో దినోత్వ్ం: 25 అకోర బర 

 
పో లియో టీక  మరయిు పో లియో నిర్ూమలన కటసాం 
అవగ హ్న ప ాంచడానికత ప్రతి సాంవతసర్ాం అకటో బర 24 న 
ప్రప్ాంచ పో లియో ద నోతసవ నిన జ్ర్వప్ుకుాంట్ర్వ. 

పో లియోమ ైలిటటస్ కు వయతిరేకాంగ  టకీ ను అభివృద ి  
చయయడానికత మొద్టట బృాందానికత నాయకతవాం వహిాంచిన 
జ్ోనాస్ స ల్ె జ్నమద న జ్ఞా ప్క రి్ాం రోటరీ ఇాంటరనేషనల్ ఈ 
ద నోతసవ నిన ఏర ుటు చయసిాంద . ప్రప్ాంచ పో లియో ద నోతసవాం 
కటసాం 2021 నపే్ధ్యాం “వ గ ద నాం చయయడాం”. 
పో లియో అంట్ర ఏమిట్ి? 
పో లియో అనేద  వికలాాంగ మరియు ప ర ణాాంతకమ నై అాంటు 
వ యధ . నివ ర్ణ లేద్ు, క నీ సుర్క్షతిమ ైన మరయిు 
ప్రభ్వవాంతమ నై టకీ లు ఉనానయి. వ యధ  నిరోధ్క టకీ ల 
దావర  పో లియోను నివ రిాంచవచుచ. పో లియో వ యకతసన్, 
అనేక స ర్వు  ఇవవబడుత ాంద , దాదాప్ు ఎలుప్ుుడయ పలిుల 
జీవితాాంతాం ఇద  వ రిని ర్క్షిసుి ాంద . పో లియోను నిర్ూమలన 
వయయహ్ాం, దాని సాంకమీణ ఆగిపో యిే వర్కు మరయిు 
ప్రప్ాంచాం పో లియో-ర్హతిాంగ  ఉాండయ వర్కు ప్రతి బిడ్కు 
రోగనిరోధ్క శకతిని ఇవవడాం దావర  సాంకీమణను 
నివ రిాంచడాంప వ ఆధార్ప్డి ఉాంటుాంద . 
అద్నపు స్మాచార్ం: 
• అంతరజా తీయ కజఫవ దినోత్వ్ం : 1 అకోర బర  
• అంతరజా తీయ వ్యో వ్ ద్ుద ల దినోత్వ్ం: 1 అకోర బర 
• విపతుత  నివజర్ణ కోస్ం అంతరజా తీయ దనిోత్వ్ం: 13 

అకోర బర 
• పరపంచ ఆహ్వర్ దినోత్వ్ం: అకోర బర 16. 
• పపద్రిక నిర్ూమలన కోస్ం అంతరజా తీయ దినోత్వ్ం: 17 

అకోర బర. 
• జాతీయ పో లీస్ు స్ంస్మర్ణ దినం: 21 అకోర బర 
• భ్ర్త స్ ైనయం అకోర బర 27న 75వ్ పదాతిద్ళ్ 

దినోత్వజనిి జర్డపుకుంట్ుంది. 
• ఆడ యోవిజువ్ల్ వజర్స్తిం కోస్ం పరపంచ దినోత్వ్ం: 

అకోర బర 27 
• విజిలెన్్ అవ్గజహ్న వజరోత్వజలు 2021: అకోర బర 26 

నుండ  నవ్ంబర 01 వ్ర్కు. 
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మర్ణాలు 
 

FFCO ఛ ైర్మన్ స్రజద ర బలీింద్ర స్థంగ్ నకె  కనుిమూశజర్డ 
ఫ రిోల వజ్ర మజే్ర ఇఫో ె ఛ్వర్మన్ బల్లవాంద్ర సిాంగ్ నకె ై

 
కనునమూశ ర్వ. అతను ఒక ప్రముఖ రెైత  - సహ్క రి 
మరియు గత మూడు ద్శ బ్ద లుగ  భ్ర్తీయ సహ్క ర్ 
ఉద్యమానికత సహ్క ర్ాం అాంద ాంచడాంలో లోత గ  ప లగగ నానడు. 
అతను రెతై ల స ధ క ర్త కటసాం మార్గద్ర్శక ర్చనలు చయశ డు. 
 

కోలిన్ పజవెల్, మొద్ట్ి నలల  జాతి యుఎస్ విదేశజంగ కజర్యద్రిశ, 
కనుిమూశజర్డ 

రిప్బిు కన్ మరియు డ్మొక ీ టటక్ ప రసడి్ాంట్ లకు సరవలో 
ప్రఖాయతి గ ాంచిన ఖాయతి గడిాంచిన స వనికుడు మరయిు 
దౌతయవతిే కొలిన్  

 
ప వ ల్ 2003 ఇర క్ లో యుఎస్ యుదాి నిన సమరిిసయి  తన 
తప్ుు వ ద్నలతో తడసిిపో యాడు, కటవిడ్ -19 సమసయలతో 
మర్ణిాంచాడు. అతని వయసుస 84. అతను బద్ులుగ  
ప రసిడ్ాంట్ జ్ఞరి డబూు య బుష్ ప్రపి లనలో 2001 లో ర షో ా
క ర్యద్రిశగ  చయర డు. ప్రప్ాంచ వదే కప వ యుఎస్ ప్రభ్ుతావనికత 
ప ర తినిధ్యాం వహిాంచిన మొద్టట నలుజ్ఞతి వయకతి.  

 

     

 

మీ ఉదో యగపరయతింలల మీర్డ వేస్ప పరతి అడ్ుగులల మేము మీకు త డ్ుగజ ఉంట్్ము. 
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APPSC , TSPSC గూీ ప-1, గూీ ప-2 , గూీ ప-3 , గూీ ప-4 మరియు  SI , కజనిస్పరబుల్ పరీక్షలకు 
స్ంబంధించిన ఆనెలల న్ మరియు offline కజల స్ులు, స్రడీ మ టీ్రియల్ , Mock Tests , e-Books 

అనిి ఒకే చోట్ ప ంద్వ్చుచ . 
----------******--------- 

Adda247 APP లల unlimited క ిజ 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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