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జాతీయ క్రీడా పురస్కారకలు -2021
జాతీయ క్రీడా పురస్కారకలు 2021 పరకటంచబడాుయి : 2021
సంవతసరకనిక్ జాతీయ క్రీడా అవకరడులను యువజన వయవహారకలు

& క్రీడల మంతిరతవ శకఖ్ పరకటంచంది. భ్రత రకష్టర ప
ా తి శ్రీ రకమ్నాథ్

క్ోవింద్ నవంబర్ 13, 2021న అవకరడు గీహత
ీ లను సతారిస్త కరడ.

క్రీడలలల పరతిభ చూపిన వకరిని గురితంచ, సతారించడానిక్ జాతీయ
క్రీడా అవకరడులను పరతి సంవతసరం అందజేస్త కరడ. ఈ సంవతసరం ఈ

అవకరడులను అందుక్ోనునన ఎంపిక చేసిన క్రీడాక్కరడల జాబితా క్ీంద
ఇవవబడంది.

మేజర్ ధ్ాయన్ చంద్ ఖ్ేల్ రతన పురస్కారం 2021:
Name of the Sportsperson
Neeraj Chopra
Ravi Kumar
Lovlina Borgohain
Sreejesh P.R
Avani Lekhara
Sumit Antil
Pramod Bhagat
Krishna Nagar
Manish Narwal
Mithali Raj
Sunil Chhetri
Manpreet Singh

Discipline
Athletics
Wrestling
Boxing
Hockey
Para Shooting
Para Athletics
Para-Badminton
Para-Badminton
Para Shooting
Cricket
Football
Hockey

క్రీడలు మరియు ఆటలు 2021లల అతయయతత మ పరదరశనకు అరడాన
అవకరడులు:
Name of the Sportsperson
Arpinder Singh
SimranjitKaur
Shikhar Dhawan
Bhavani Devi Chadalavada
Anandha Sundhararaman
Monika
VandanaKatariya
SandeepNarwal
HimaniUttamParab
Abhishek Verma
Ankita Raina
Deepak Punia
Dilpreet Singh
Harman Preet Singh
Rupinder Pal Singh
3
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Discipline
Athletics
Boxing
Cricket
Fencing

Name of the Sportsperson
Surender Kumar
AmitRohidas
BirendraLakra
Sumit
Nilakanta Sharma
Hardik Singh
Vivek Sagar Prasad
Gurjant Singh
Mandeep Singh
Shamsher Singh
Lalit Kumar Upadhyay
Varun Kumar
Simranjeet Singh
YogeshKathuniya
Nishad Kumar
Praveen Kumar
SuhashYathiraj
SinghrajAdhana
Bhavina Patel
Harvinder Singh
Sharad Kumar

Discipline
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey
Para Athletics
Para Athletics
Para Athletics
Para-Badminton
Para Shooting
Para Table Tennis
Para Archery
Para Athletics

క్రీడలు మరియు ఆటలలల అతయయతత మ క్ోచ్లకు దరర ణాచారయ అవకరడు
2021 (ల ఫ్
ై -టమ్
ై క్ేటగిర)ీ :
Name of the Coach
T. P. Ouseph
SarkarTalwar
Sarpal Singh
Ashan Kumar
Tapan Kumar Panigrahi

Discipline
Athletics
Cricket
Hockey
Kabaddi
Swimming

Hockey
Hockey
Kabaddi
Mallakhamb
Shooting
Tennis
Wrestling
Hockey
Hockey
Hockey
|
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క్రీడలు మరియు ఆటలలల అతయయతత మ క్ోచ్లకు దరర ణాచారయ అవకరడు
2021 (రెగుయలర్ క్ేటగిర)ీ :

రకష్ట్రయ
ా ఖ్ేల్ ప్ర ర తాసహన్ పురస్కార్ 2021:
Category

Name of the Coach
Discipline
Radhakrishnan Nair P
Athletics
SandhyaGurung
Boxing
PritamSiwach
Hockey
Jai PrakashNautiyal
Para Shooting
Subramanian Raman
Table Tennis
క్రీడలు మరియు ఆటలలల ధ్ాయన్ చంద్ జీవితక్కల స్కఫలయ

పురస్కారం 2021:

Name
Lekha K.C.
AbhijeetKunte
Davinder Singh Garcha
Vikas Kumar
Sajjan Singh

Discipline
Boxing
Chess
Hockey
Kabaddi
Wrestling

Identification and
Nurturing of Budding
and Young Talent
Encouragement to sports
through Corporate Social
Responsibility

Entity recommended
for Rashtriya Khel
Protsahan Puraskar,
2021
ManavRachna
Educational Institution
Indian Oil Corporation
Limited

మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ (MAKA) టరరఫ్ 2021:


Panjab University: Chandigarh.

అంతరకాతీయ వకరత లు
NASA

పరపంచంలలనే

ప్కరరంభంచంది:

మొటర మొదట

DART

మిష్టన్ను

రక్ంచగల గీహ రక్షణ వూయహానిన పరీక్ంచడానిక్ ఈ మిష్టన్
అరడదన
ై , వకసత వ పరపంచ అవక్కశకనిన అందిసత ుంది.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:





ఉదేేశపూరవకంగక వయయమనౌకను క్కీష్ చేయడం దావరక గీహశకలం
యొకా మారకానిన మారచడానిక్ US అంతరిక్ష పరిశోధనా సంసథ

NASA DART అనే పేరడతో మొటర మొదట మిష్టన్ను ప్కరరంభంచంది.

NASA అడినిసేరట
ా ర్: బిల్ నెలసన్;

NASA యొకా పరధ్ాన క్కరకయలయం: వకష్టింగరన్ D.C.,
యునెట
ై డ్ సేరట్స;

NASA స్కథపించబడంది: 1 అక్ోరబర్ 1958.

8,573 వెనిజులా సంగీతక్కరడలు పరపంచంలలనే అతిపదే ఆరెాస్కరా
రిక్కరడును నెలక్ొలాపరడ:

DART అంటే డబుల్ ఆసర రకయిడ్ రీడర
ై క్ష
ె న్ టస్టర . $325 మిలియనో

DART మిష్టన్ నవంబర్ 24, 2021న క్కలిఫర రినయాలలని వకండన్

బర్ా సేపస్ట ఫర ర్స బేస్ట నుండ SpaceX ఫకలాన్ 9 రకక్ెట్పై కక్షయలలక్
పరవశ
ే పటర బడంది.
మిష్టన్ గురించ:

ఆసర రకయిడ్-డఫ్ో క్రంగ్ టక్కనలజీని పరీక్ంచడం ఈ మిష్టన్ లక్షయం.

వెనిజులా 8,573 మంది సంగీతక్కరడలు కలిసి ఐదు నిమిష్టకల కంటే

చేయడం, దాని వేగం మరియు గమనానిన మారచడం తదావరక

ను నెలక్ొలిపంది. "ఎల్ సిసర మా" అని పిలువబడే దేశంలలని నేష్టనల్

క్కీష్ చేయడం దావరక గీహశకలానిన మళ్ో ంచే మొటర మొదట మిష్టన్

నెలక్ొలిపంది. సయింట్ ప్టర్సబర్ా లల 8,097 మంది సంగీతక్కరడలు

భవిష్టయతయ
త లల విపతయ
త సంభవించే పరమాదం నుండ భూమిని

రిక్కరడు రష్టకయచే చేయబడంది.

మిష్టన్ యొకా ఉదేేశయం గీహశకలం లలక్ అంతరిక్ష పరిశోధనను క్కీష్

ఎకుావసేపు వకయించే అతిపదే ఆరెాస్కరాగక క్ొతత గినినస్ట వరల్ు రిక్కర్ు

భూమిని ఢీక్ొనకుండా నిరోధ్ించడం. ఉదేేశపూరవకంగక వయయమనౌకను

సిసరమ్ ఆఫ్ యూత్ అండ్ చలు న్
ా స ఆరెాస్కరాస్ట ఈ రిక్కరడును

తో దాని గురించ పరిశోధ్ించడానిక్ NASA సిదింగక ఉంది.

కలిసి వకయించనపుపడు ఆరెాస్కరా క్ోసం ఇంతకుముందు అలాంట
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ప్ర యటర్ చైక్ోవ్స్ా చేత లామారేచ సేో వ్ని ఐదు నిమిష్టకలకు పైగక
వకయించన తరకవత వెనిజులా సంగీతక్కరడలు క్ొతత రిక్కరడును
నెలక్ొలపడంలల విజయం స్కధ్ించారని గినినస్ట వరల్ు రిక్కర్ు ్
నిపుణుడు సుస్కనా రేయిస్ట
ె పరకటంచన రిక్కరిుంగ్ పరస్కరంలల ఉంది.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


వెనిజులా రకజధ్ాని: క్కరక్కస్ట;



వెనిజులా కరెన్సస: వెనిజులా బొ లివర్;



వెనిజులా అధయక్షుడు: నిక్ోలస్ట మదురో.

రష్టయన్ నౌక్కదళం ఫిగ
ర ేట్ - అడిరల్ గోర్్క్ోవ్ యుది నౌక నుండ
'జిరకాన్'

హైపర్స్ర నిక్

కూ
ీ యిజ్

క్పణిని

విజయవంతంగక

పరీక్ంచంది, ఇది రష్టయన్ ఆరిాటక్ జలాలలో ఉంచన పరీక్ష లక్యయనిన

సరిగా క చేధ్ించంది. రష్టకయ తన సవంత ఉపగీహానిన తకుావ-భూమి
కక్షయలల 'నుడర ల్' అనే యాంటీ-శకటల ైట్ (ASAT) క్పణిని
ఉపయోగించ నాశనం చేసింది, ఇది ఇతర కక్షయలల ఉనన ఉపగీహాలు
& అంతరకాతీయ అంతరిక్ష క్ేందరం (ISS) ను నాశనం చేయగల
అంతరిక్ష శిధ్ిలాల మేఘం ఏరపడట్నిక్ దారితీసింది. .
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

ఎల్ స్కలవడార్ పరపంచంలలనే మొదట 'బిట్క్కయిన్ సిట'ీ ని
నిరిించాలని యోచస్రత ంది:





రష్టకయ రకజధ్ాని: మాస్ర ా;
రష్టకయ కరెన్సస: రూబుల్;

రష్టకయ అధయక్షుడు: వకోదిమిర్ పుతిన్.

పరధ్ానమంతిర మోడీ సిడన
ీ డల
ై ాగ్లల వరడచవల్గక క్రలక పరసంగం
చేశకరడ:

ఎల్

స్కలవడార్

పరసడ
ి ంట్

నయిీబ్

బుక్ెలే

పరపంచంలలనే

మొటర మొదట "బిట్క్కయిన్ సిట"ీ ని నిరిించాలని యోచసుతననటల
ో
పరకటంచారడ. క్ొతత నగరం లా యూనియన్ యొకా తూరడప
ప్కరంతంలల అభవృదిి చేయడానిక్ పరణాళ్క చేయబడంది మరియు
ప్కరరంభంలల

బిట్క్కయిన్-ఆధ్ారిత

బ్ండో

దావరక

సమకూరడస్కతయి. ఇది అగినపరవతం నుండ భూఉష్టణ

నిధులు
శక్త ని

ప్ ందుతయంది. బిట్క్కయిన్ సిటీ విలువ ఆధ్ారిత పనున (వకయట్)
మినహా ఎలాంట పనునలు విధ్ించదు. విధ్ించబడన ఈ వకయట్లల
సగం నగరకనిన నిరిించడానిక్ జారీ చేయబడన బ్ండ్లకు నిధులు
సమకూరచడానిక్ మరియు తరడవకతి సగం చతత సేకరణ వంట
సేవలకు చలిో ంచడానిక్ ఉపయోగించబడుతయంది.

క్కరయకీమంలల పరసంగించారడ. సిడన
ీ డైలాగ్ను నవంబర్ 17-19,
2021

వరకు

నిరవహంచంది.

ఆసేరలి
ా యన్

స్కరాటజిక్

ప్కలస్

ఇన్సిరటయయట్

ఈవెంట్ రకజక్రయ, వకయప్కర మరియు పరభుతవ నాయకులను
చరచకు, క్ొతత ఆలలచనలను రూప్ ందించడానిక్ మరియు అభవృదిి
చందుతయనన మరియు క్ో ష్టరమన
ై స్కంక్ేతికతల దావరక ఎదురయియయ

అవక్కశకలు మరియు సవకళో పై స్కధ్ారణ అవగకహన క్ోసం పని

క్ో ష్టరమైన స్కంక్ేతికతల వకరి్క శిఖ్రకగీ సమావేశం.

పరయోగించన హప
ై ర్స్ర నిక్ కూ
ీ యిజ్ క్పణి ‘జిరకాన్’ను రష్టకయ
విజయవంతంగక పరీక్ంచంది:
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పరిణామం మరియు విపో వం' అనే అంశంపై పరధ్ాన మంతిర ఈ

డజిటల్ డొ మన్
ై పతనం గురించ చరిచంచడానిక్ సబ
ై ర్ మరియు

ఎల్ స్కలవడార్ రకజధ్ాని: శకన్ స్కలవడార్.

5

డల
ై ాగ్లల క్రలక్ోపనాయసం చేశకరడ. 'భ్రతదేశం యొకా స్కంక్ేతిక

చేసత ుంది. సిడన
ీ డల
ై ాగ్ అనేది పరపంచంలలని శకంతిభదరతల పరిసథ తి
ి పై

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


పరధ్ాన మంతిర నరేందర మోదీ వీడయో క్కనఫరెనిసంగ్ దావరక సిడన
ీ

|
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ఫేస్టబుక్

ఇపుపడు

మట్

అని

పిలువబడుతయంది,

ఇది

"మట్వర్స"ను నిరిించడంపై దృష్టిర స్కరించే రీబ్రండ్, ఇది మొబల్
ై
ఇంటరెనట్ ను అందించనుననది. ఈ పేరడ మారడప క్ోసం మొదట వెర్ా
పరణాళ్క నివేదించన , Facebookక్ ముఖ్యమన
ై రీబ్రండ్, క్కన్స ఇది
మొదటది క్కదు. 2019లల కంపన్సక్ మరియు దాని స్కమాజిక యాప్
కు మధయ వయతాయస్కనిన సృష్టిరంచేందుకు క్ొతత లలగోను ప్కరరంభంచంది.
మట్వర్స నుండ ఉదభవించందా?
మట్వర్స అనేది మూడు దశకబ్ేల క్ీతం డస్రర పియన్ నవల "స్ర న
క్కీష్"లల సృష్టిరంచబడన పదం మరియు ఇపుపడు సిలిక్కన్ వకయలీలల
ఇది సందడ చేస్త ర ంది. క్ొతత పేరడ, "beyond" అనే గీీకు పదం నుండ
వచచనది. ఇది విభనన పరికరకలను ఉపయోగించే వయకుతలచే
యాక్ెసస్ట చేయగల భ్గస్కవమయ వరడచవల్ రకజయం యొకా
ఆలలచనను విసత ృతంగక సూచసుతంది.

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై టేక్కవేలు:




దక్ణ క్ొరియా రకజధ్ాని: సియోల్.

దక్ణ క్ొరియా కరెన్సస: దక్ణ క్ొరియా గెలిచంది.
దక్ణ క్ొరియా అధయక్షుడు: మూన్ జే-ఇన్.

USA ISAలల 101వ సభయ దేశంగక అవతరించంది

యునెట
ై డ్ సేరట్స ఆఫ్ అమరిక్క (USA) ఇంటరేనష్టనల్ స్ర లార్
అలయన్స (ISA) సభయ దేశంగక చేరింది. ISA యొకా ఫేమ్
ర వర్ా
ఒపపందంపై సంతకం చేసన
ి 101వ దేశం U.S. గకోస్రా లల జరిగిన

COP26 క్ెో మ
ల ట్
ే సమిిట్లల వకతావరణానిక్ సంబంధ్ించన U.S.

పరతయే క అధయక్ష పరతినిధ్ి జాన్ క్ెరీ ఈ ఫేమ్
ర వర్ా ఒపపందానిన
అధ్ిక్కరికంగక సంతకం చేశకరడ. పరపంచవకయపత ంగక ఉనన దేశకలు

స్ౌరశక్త యొకా ఆరిథక మరియు వకతావరణ ఉపశమన విలువను,

అలాగే పరపంచ శక్త పరివరత నకు ఉతేరేరకంగక ఈ శక్త వనరడ యొకా
స్కమరకథానిన గురితంచాయని ఇది నిరూపిసత ుంది.
ISA ఫేమ్
ర వర్ా గురించ:

ఫేస్టబుక్ పేరడ ఎందుకు మారడచకుంది?
పరపంచంలలని అతిపదే స్ర ష్టల్ మీడయా కంపన్స తన మారెాట్ శక్త ,
అలాారిథమిక్ నిరణ యాలు మరియు దాని సేవలపై దురివనియోగకల
ప్ర లీసింగ్పై చటర సభ సభుయలు మరియు నియంతరణదారడల నుండ
విమరశలను ఎదుర్ాంటలండగక పేరడ మారడప వచచంది.

ISA యొకా ఫేరమ్వర్ా, ఇతర దేశకల నుండ మదే తయ ప్ ందడానిక్

2016లల మొదటస్కరిగక పంపిణీ చేయబడంది, సహక్కరకల దావరక

అనిన దేశకలకు స్కథనిక పరయోజనాలను అందించడంపై ఉదాాటసుతంది.
ISA యొకా ముఖ్య జోక్కయలు స్ౌర స్కంక్ేతిక పరిజా ానాల విసత రణను

సులభతరం చేయడానిక్ క్కరయకలాప్కలు, నష్టకరలను తగిాంచడం

పరపంచంలలనే అతిపదే హడ
ై ర జన్ ఫూయయల్ సల్ పవర్ ప్కోంట్ను
దక్ణ క్ొరియా ప్కరరంభంచంది

మరియు వినూతన ఫన
ై ానిసంగ్ స్కధనాలను ప్కరరంభంచడంపై దృష్టిర

స్కరించాయి. అంతకుముందు COP26లల, ఆసేరలి
ా యా, ఫకరన్స, UK
మరియు భ్రతదేశకనిన కలిగి ఉనన “వన్ సన్ వన్ వరల్ు వన్ గిీడ్”
చ్రవ యొకా స్రరింగ్ కమిటీలల US చేరింది.

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:




ఇంచయాన్లలని సియో-గులలని క్ొరియా సదరన్ పవర్లలని ష్టినిన్



ISA పరధ్ాన క్కరకయలయం: గురడగకీమ్;

ISA స్కథపించబడంది: 30 నవంబర్ 2015;
ISA స్కథపించబడంది: ప్కరిస్ట, ఫకరన్స;

ISA డర
ై ెకరర్ జనరల్: అజయ్ మాథుర్.

చయాన్ బిట్డీమ్
ర
హడ్క్కవరరర్సలలని ‘ష్టినిన్చయాన్ బిట్డీమ్
ర
ఫూయయల్

సల్

పవర్

ప్కోంట్’

పూరత యిందని

మరియు

ప్కరరంభంచబడందని దక్ణ క్ొరియా వకణిజయం, పరిశీమలు మరియు
ఇంధన మంతిరతవ శకఖ్ పేర్ాంది. పవర్ ప్కోంట్ను దక్ణ క్ొరియా
యొకా సవతంతర విదుయత్ ఉతపతిత సంసథ , ప్ర స్ర ా ఎనరీా మరియు
దూసన్ ఫూయయిెల్ సల్ నిరవహసుతంది. ఇది 2017 నుండ నాలుగు
దశలలో నిరిించబడన 78 మగకవకటో స్కమరకథానిన కలిగి ఉంది. ప్కరజెక్ర
వయయం సుమారడ 340 బిలియను
ో ($292 మిలియను
ో ).
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SpaceX భ్రతదేశంలల అనుబంధ సంసథ ను ఏరకపటల చేయనుననది

US సేపస్ట ఏజెన్సస NASA మరియు ఎలలన్ మస్టా యాజమానయంలలని
పవ
ై ట్
ే రకక్ెట్ కంపన్స SpaceX నవంబర్ 10, 2021న “కూ
ీ 3” మిష్టన్
ను ప్కరరంభంచాయి. “కూ
ీ 3” మిష్టన్లల భ్రతీయ సంతతిక్ చందిన

NASA వయయమగకమి రకజా చారి దాని మిష్టన్ కమాండర్గక ఉనానరడ.
ఇతర ముగుారడ వయయమగకములు NASA యొకా ట్మ్ మార్్బర్న
(పైలట్); మరియు క్ెైలా బ్రన్ (మిష్టన్ సపష్టలిస్టర ); అలాగే ESA

(యూరోపియన్ సేపస్ట ఏజెన్సస) వయయమగకమి మాథియాస్ట మౌరర్
పరపంచంలలని

అతయంత

సంపనన

వయక్త

ఎలలన్

మస్టా

యాజమానయంలలని సేపస్టఎక్స స్కథనిక బ్రడ్బ్యండ్ క్కరయకలాప్కలను

ప్కరరంభంచడానిక్ భ్రతదేశంలల తన పూరిత యాజమానయంలలని
అనుబంధ సంసథ ను చేరడచకుంది. SpaceX యొకా శకటల ట్
ై బ్రడ్
బ్యండ్ విభ్గం స్కరర్లింక్ డసంబర్ 2022 నుండ భ్రతదేశంలల బ్రడ్

బ్యండ్ సేవలను ప్కరరంభంచాలని లక్షయంగక పటలరకుంది, పరభుతవ
అనుమతిక్ లలబడ 2 లక్షల క్ీయాశ్రల టరిినల్స ఉనానయి.

కంపన్స ఒక్ోా కసర మర్కు USD 99 లేదా రూ. 7,350 డప్కజిట్గక

వసూలు చేస్త ర ంది మరియు బీట్ దశలల సకనుకు 50 నుండ 150
మగకబిటో పరిధ్ల
ి ల డేట్ స్పడ్ని అందజేసత ుందని పేర్ాంది. సంసథ

యొకా సేవలు బ్రడ్బ్యండ్లల రిలయన్స జియో, భ్రతీ ఎయిర్టల్,
వయడాఫర న్ ఐడయాతో ప్ర టీపడతాయి మరియు ఇది భ్రతి గూ
ీ ప్మదే తయగల వన్వెబ్కు పరతయక్ష ప్ర టీదారడగక ఉంటలంది. బ్రడ్బ్యండ్
సేవలను అందించడం క్ోసం గకీమీణ ప్కరంతాలలో పనిచేయడానిక్
కంపన్స ఆసక్త గక ఉంది.

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:




(మిష్టన్ సపష్టలిస్టర ).

ఈ మిష్టన్ క్ంద, ఏపిల్
ర 2022 వరకు ఆరడ నెలల సన్
ై స మిష్టన్ క్ోసం
నలుగురడ వయయమగకములు ఇంటరేనష్టనల్ సేపస్ట సేరష్టన్ (ISS)క్
పంపబడాురడ. నలుగురడ సభుయల అంతరకాతీయ వయయమగకములు

సిబబంది ఫ్రో రిడాలలని NASA యొకా క్ెనెనడీ సేపస్ట సంటర్లలని
లాంచ్ క్కంపో క్స 39A నుండ బయలుదేరకరడ. ఎండూయరెన్స అనే
పేరడగల సేపస్టఎక్స కూ
ీ డారగన్ క్కయపూసల్ ఫకలాన్ 9 రకక్ెట్కు
అమరచబడంది.

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:







NASA అడినిసేరట
ా ర్: బిల్ నెలసన్.

NASA యొకా పరధ్ాన క్కరకయలయం: వకష్టింగరన్ D.C.,
యునెట
ై డ్ సేరట్స.

NASA స్కథపించబడంది: 1 అక్ోరబర్ 1958.

SpaceX వయవస్కథపకుడు & CEO: ఎలాన్ మస్టా.
SpaceX స్కథపించబడంది: 2002.

క్కలిన్స నిఘంటలవు ‘NFT’ని వర్ు ఆఫ్ ది ఇయర్ 2021గక పేర్ాంది:

SpaceX వయవస్కథపకుడు & CEO: ఎలాన్ మస్టా.
SpaceX స్కథపించబడంది: 2002.

SpaceX పరధ్ాన క్కరకయలయం: క్కలిఫర రినయా, యునెట
ై డ్ సేరట్స
ఆఫ్ అమరిక్క.

సేపస్టఎక్స భ్రత సంతతిక్ చందిన వయయమగకమి రకజా చారి
నేతృతవంలలని కూ
ీ 3 మిష్టన్ను ప్కరరంభంచంది

క్కలిన్స నిఘంటలవు 'NFT' అనే పదానిన 2021 సంవతసరపు
పదంగక పేర్ాంది. NFT అనేది "నాన్-ఫంగబుల్ టరక్ెన్క్ సంక్పత

రూపం. క్కలిన్స డక్షనరీ పరక్కరం, NFT అనేది "బ్ోక్చయిన్లల

నమోదు చేయబడన ఒక పరతేయకమన
ై డజిటల్ సరిరఫిక్ట్
ే , ఇది
కళీకృతి లేదా సేకరించదగినది వంట ఆసిత యొకా యాజమానాయనిన

రిక్కర్ు చేయడానిక్ ఉపయోగించబడుతయంది" అని నిరవచంచబడంది.
క్కలిన్స ఇంగీోష్ డక్షనరీని గకోస్రా లలని హారపర్క్ోలిన్స పరచురించంది.
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జాతీయ వకరత లు
రెల
ై ేవలు

నేపథయం

ప్కరరంభంచనునానరడ:

ఆధ్ారిత

భ్రత్

గౌరవ్

రెళ
ై ో ను

మణిపూర్లలని

‘రకణి

గెడ
ై నిో యు

టబ
ై ల్

ఫ్డ
ర మ్

ఫట
ై ర్స

మూయజియం’కు క్ేందర హ ంమంతిర అమిత్ ష్టక వీడయో క్కనఫరెన్స
దావరక శంకుస్కథపన చేశకరడ. స్కవతంతరా సమరయోధురకలు రకణి
గెైడనిో యు జనిసథ లమైన మణిపూర్లలని తమంగ్లాంగ్ జిలాోలలని

లువకంగ్క్కవయ గకీమంలల ఈ మూయజియం ఏరకపటల క్కనుంది. గిరజ
ి న

వయవహారకల మంతిరతవ శకఖ్ దావరక రూ.15 క్ోటో అంచనా వయయంతో
పరతిప్కదిత
రెైలేవ మంతిర అశివని వెష్ట
ై ణ వ్ భ్రత్ గౌరవ్ను ప్కరరంభంచనటల
ో

పరకటంచారడ, ఇది పవ
ై ట్
ే రంగం మరియు IRCTC రెండంట దావరక

థీమ్-ఆధ్ారిత సరూాాట్లలల నడుసుతంది. భ్రతీయ రెైలేవలు దేశం
యొకా గ్పప స్కంసాృతిక వకరసతావనిన పరదరిశంచడానిక్ పవ
ై ట్
ే

చేసత ునానరడ.

స్కవతంతరా

జాతీయ భ్వకనిన నింపుతయంది.
రకణి గెడ
ై నిో యు గురించ:


రకణి గెడ
ై నిో యు జనవరి 26, 1915న మణిపూర్లలని తమంగ్
లాంగ్ జిలాోలలని నుంగ్క్కవయ గకీమంలల జనిించారడ. ఆమ
మణిపూర్లలని రోంగ్మీ తగకు చందిన ఆధ్ాయతిిక మరియు

నేపథయం-ఆధ్ారిత టయరిస్టర సరూాాట్ రెళ
ై ో ను ఖ్రకరడ చేసే పరక్ీయలల


FY22లల భ్రతదేశ GDPని 9.1%గక గోల్ు మన్ స్కక్స అంచనా
వేసంి ది

ఏరకపటల

సమరయోధుల గౌరవకరథ ం ఇటలవంట మూయజియం యువతలల

మరియు పరభుతవ యాజమానయంలలని సరీవస్ట ప్ ర వెడ
ై రో దావరక
ఉంది.

మూయజియం

రకజక్రయ నాయకురకలు.

13 సంవతసరకల వయసుసలల, ఆమ స్కవతంతరా ఉదయమంలల
చేరకరడ మరియు తరడవకత బిరటష్ వకరిని తరిమిక్ొటర డానిక్



స్కమాజిక-రకజక్రయ ఉదయమానిక్ నాయకతవం వహంచారడ.

1932 లల, ఆమ అరెసర ు చేయబడంది మరియు జీవిత ఖ్ెద
ై ు
విధ్ించబడంది. ఆమ 14 సంవతసరకలు జెల
ై ులల గడపింది
మరియు 1947లల భ్రతదేశకనిక్ స్కవతంతరాం వచచన తరకవత
మాతరమే విడుదల ైంది.

EAC-PM భ్రతదేశం యొకా GDP వృదిి ని FY23లల 7.07.5%గక అంచనా వేసంి ది:
వకల్ స్రట్
ా బరర కరేజ్, గోల్ు మన్ స్కచ్స తన ఇటీవలి మాక్ోీ అవుట్లుక్

2022 నోట్లల సూ
థ ల దేశ్రయోతపతిత (GDP) క్ోసం దాని అంచనాను

9.1 శకతానిక్ సవరించంది, ఇది 2022 క్కయల ండర్ సంవతసరకనిక్ 8
శకతంగక ఉంది. 2021-22 (FY22) క్ోసం ), ఇది ఆరిథక వృదిిని 8.5
శకతంగక పేర్ాంది.

రకణి గెడ
ై నిో యు మూయజియంకు అమిత్ ష్టక శంకుస్కథపన చేశకరడ:

5th2022-23 (FY23) మరియు తదుపరి భ్రత ఆరిథక వృదిి ని
పరిశ్రలించడానిక్ పరధ్ానమంతిర (EAC-PM) సభుయలకు ఆరిథక సలహా

మండలి సమావేశం నూయఢలీో లల జరిగింది. అకాడ, EAC-PM
సభుయలు భ్రతదేశ వకసత వ సూ
థ ల దేశ్రయోతపతిత (GDP) 7-7.5%

మరియు FY23లల నామమాతరపు వృదిి రేటల 11% కంటే ఎకుావగక

ఉంటలందని అంచనా వేశకరడ. FY21లల రిక్కరడు స్కథయిలల 7.3% (7.3%) సంక్ోచం నుండ పరసత ుత ఆరిథక సంవతసరంలల (FY22) 5%
వృదిిని కూడా వకరడ అంచనా వేశకరడ.
8

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - November
EAC-PM గురించ:

2021-25 క్కలానిక్ యునెస్ర ా ఎగిాకూయటవ్ బర రడుకు భ్రతదేశం
తిరిగి ఎనినక్ెంై ది:



చైరిన్: బిబేక్ దేబ్రయ్



ప్కర్ర టమ్
ై సభుయలు: రకక్ేష్ మోహన్, పూనమ్ గుప్కత, T.T. రకమ్
మోహన్, స్కజిద్ చనోయ్, న్సలకంత్ మిశకీ మరియు న్సలేష్ ష్టక

IIT గౌహతిలల నానోటక్కనలజీ క్ోసం క్ేందారలను ప్కరరంభంచన విదాయ
మంతిర:

2021-25 క్కలానిక్ UNESCO ఎగిాకూయటవ్ బర ర్ు కు భ్రతదేశం
తిరిగి ఎనినక్ెైంది. నాలుగు సంవతసరకల పదవీ క్కలానిక్ తిరిగి ఎనినక
క్కవడానిక్ భ్రతదేశం 164 ఓటో ను ప్ ందింది. గూ
ీ ప్ IV ఆసియా
మరియు పసిఫిక్ సేరట్స విభ్గంలల భ్రత్తో ప్కటల జప్కన్,
ఫిలిప్పన్స, వియతానం, కుక్ ఐలాండ్స మరియు చన
ై ా కూడా

IIT గౌహతిలల అతాయధునిక స్కంక్ేతిక పరిజా ానంతో కూడన సంటర్
ఫర్ నానోటక్కనలజీ మరియు సంటర్ ఫర్ ఇండయన్ నాల డ్ా సిసరమ్
ను క్ేందర విదాయశకఖ్ మంతిర ధరేిందర పరధ్ాన్ ప్కరరంభంచారడ. అతను

ఎంపికయాయయి. UNESCO ఎగిాకూయటవ్ బర ర్ు లల 58 సభయ-రకష్టకరాలు
ఒక్ొాకాట నాలుగు సంవతసరకల పదవీ క్కలానిన కలిగి ఉంట్యి.
ఎగిాకూయటవ్ బర రడు గురించ:


NEP 2020 అమలుపై ఒక పుసత క్కనిన కూడా విడుదల చేశకడు. ఈ

క్కరయనిరకవహక బర రడు UN ఏజెన్సస యొకా మూడు రకజాయంగ

క్కరయకీమంలల అస్కసం విదాయశకఖ్ మంతిర రనోజ్ పగూ ప్కలగానానరడ.

అవయవకలలల ఒకట. మిగతా రెండు జనరల్ క్కనఫరెన్స

IIT గౌహతి వివిధ జాతీయ మరియు అంతరకాతీయ రకయంక్ంగ్
వయవసథ లలల అదుభతమన
ై రకయంక్ంగ్లను స్కధ్ించంది.

మరియు సకీటర
ే ియట్.


సంటర్ ఫర్ నానోటక్కనలజీ మరియు సంటర్ ఫర్ ఇండయన్ నాల డ్ా
సంటర్

ఫర్

నానోటక్కనలజీ

భవిష్టయతయ
త లల

సవకళో ను

శకస్త య
సంగీతం, యోగక, సంసాృతం, స్కంపరదాయ ఔష్టధ్ాలు,
ై
ఆలయ నిరకిణం, సిరకమిక్ సంపరదాయం మరియు ఉతత రకది
పరతయే క వయవస్కయ పది తయలు వంట భ్రతదేశకనిక్ పరతేయకమన
ై
జాానానిన సంరక్ంచడం, డాకుయమంట్ చేయడం మరియు
క్ొనస్కగించడంపై దృష్టిర స్కరిసత ుంది. తూరడప భ్రతదేశం, ఇతర

ఎగిాకూయటవ్

బర రడు

సభుయలను

ఉంట్యి. యునెస్ర ా వెబ్సట్
ై పరక్కరం, ఇది సంసథ క్ోసం పని
ప్ర ర గకీమ్ను మరియు డర
ై ెకరర్ జనరల్ సమరిపంచన సంబంధ్ిత

భ్గస్కవమాయనిన పంప్ ందించడానిక్ పని చేసత ుంది.
సంటర్ ఫర్ ఇండయన్ నాల డ్ా సిసరమ్ (CIKS) భ్రతీయ

క్కనఫరెన్స

ఉంట్యి, ఒక్ొాకాట నాలుగు సంవతసరకల క్కలవయవధ్ితో

ఎదురోావడానిక్ మరియు నానోటక్కనలజీలల పరిశమ
ీ తో విదాయ


జనరల్

ఎనునకుంటలంది. క్కరయనిరకవహక మండలిలల 58 సభయ దేశకలు

సిసరమ్:


UN యొకా స్కంసాృతిక మరియు విదాయ సంసథ యొకా

బడా ట్ అంచనాలను పరిశ్రలిసుతంది.


బర రడు జనరల్ క్కనఫరెన్స దావరక తనకు అపపగించబడన
అధ్ిక్కరకనిన సూచసుతంది మరియు తనకు అపపగించబడన
పరశనలతో వయవహరిసత ుంది.

భ్రతదేశపు

మొటర మొదట

ఫిష్టరీస్ట

బిజినెస్ట

ఇంకుయబేటర్

గురడగకీమ్లల ప్కరరంభంచబడంది:

విష్టయాలతోప్కటల.


క్ేందారనిక్ నిధులు విదాయ మంతిరతవ శకఖ్ (MoE) మరియు
ఎలక్కరానిక్స మరియు సమాచార స్కంక్ేతిక మంతిరతవ శకఖ్
(MeitY) నుండ వచాచయి.
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నిజమన
ై మారెాట్-నేతృతవంలల ఉనన పరిసథ త
ి యలలల ఫిష్టరీస్ట స్కరరరప్

ప్యూష్ గోయల్ తమిళనాడులల భ్రతదేశపు 1వ డజిటల్ ఫుడ్

లను పంప్ ందించడానిక్ హరకయనాలలని గురడగకీమ్లల మొదట-రకం,

మూయజియానిన ప్కరరంభంచారడ:

అంక్తమన
ై ఫిష్టరీస్ట బిజినెస్ట ఇంకుయబేటర్ ప్కరరంభంచబడంది.
ఇంకుయబేటర్ని LINAC- NCDC ఫిష్టరీస్ట బిజినెస్ట ఇంకుయబేష్టన్
సంటర్ (LlFlC) అంట్రడ. దీనిని క్ేందర మతసా, పశుసంవరిక
మరియు ప్కడపరిశమ
ీ
శకఖ్ మంతిర శ్రీ పరో్తత ం రూప్కలా
ప్కరరంభంచారడ.

క్ేందర మంతిర ప్యూష్ గోయల్ తమిళనాడులలని తంజావూరడలల

క్ేందరం గురించ:

భ్రతదేశపు



క్ేందర పరభుతవం దీనిని పరధ్ాన మంతిర మతసా సంపద యోజన
(PMMSY) క్ంద రూ. 3.23 క్ోటల
ో వయయంతో ఈ క్ేందారనిన
ఏరకపటల చేశకరడ.



నేష్టనల్ క్ోఆపరేటవ్ డవలప్మంట్ క్కర్పరేష్టన్ (NCDC)
LIFIC క్ోసం అమలు చేసే ఏజెన్సస.



నాలుగు రకష్టకరాల (బీహార్, హమాచల్ పరదశ్
ే , గుజరకత్ మరియు
మహారకష్టర )ా నుండ మొదట బ్యచ్ పది ఇంకుయబేటరో ను ఇపపటక్ే
గురితంచారడ.

FY22 క్ోసం UBS భ్రతదేశ GDP వృదిి అంచనాను 9.5%గక
అంచనా వేసంి ది:

మొటర మొదట

డజిటల్

ఫుడ్

మూయజియంను

ప్కరరంభంచారడ. ఇది ఫుడ్ క్కర్పరేష్టన్ ఆఫ్ ఇండయా (FCI)
మరియు

విశవవశవరయయ

ఇండసిరయ
ా ల్

అండ్

టకనలాజికల్

మూయజియంలు, బంగళూరడ (కరకణటక) దావరక రూ.1.1 క్ోటో
అంచనాతో అభవృదిి చేసన
ి 1,860 చదరపు అడుగుల మూయజియం.
భ్రతదేశం మొదట నుండ ఇపపట భ్రతదేశం వరకు దేశంలల
అతిపదే

ఆహార

లాభం

ఎగుమతిదారడగక

మారడానిన

చతీరకరించడానిక్ ఈ మూయజియం మొటర మొదట పరయతనం.
మూయజియం గురించ:
ఈ మూయజియం సంచార వేటగకళో నుండ సిథరపడన వయవస్కయ
ఉతపతిత దారడల వరకు భ్రతీయ ఆహార పరిణామానిన పరదరిశసుతంది.
పరభుతవ

చరయలు

దేశం

పరపంచంలలనే

అతిపదే

వయవస్కయ

ఎగుమతిదారడల జాబితాలల అగీస్థ కనానిక్ చేరడకుంట్యి. ఈ
మూయజియం పరజల నుండ ఉతపతిత దారడల చరిత,ర మొదట పంట
యొకా కథ, గకీమాల పరడగుదల మరియు డమాండ్ రోజుల
పరదరిశసుతంది.

తయారీని
సివస్ట బరర కరేజ్ సంసథ , UBS సకూయరిటస్ట
ీ 2021-22 క్ోసం భ్రతదేశ
వకసత వ GDP వృదిి అంచనాను ముందుగక అంచనా వేసన
ి 8.5 శకతం
నుండ

9.5

వేగవంతమన
ై

శకతానిక్

సవరించంది.

పునరడది రణ,

ఊహంచన

పరడగుతయనన

దానికంటే

వినియోగదారడల

ఈ

మూయజియం

భ్రతదేశంలలని

ధ్ానాయలను పరదరిశసుతంది మరియు పరపంచంలలని వివిధ ప్కరంతాలలల
ఆహార సంసాృతిని వివరిసత ుంది.
ED, CBI డర
ై క
ె రరో పదవీక్కలానిన ఐదేళో వరకు ప్ డగిసత ూ క్ేందరం
ఆరిునన్
ె స తీసుక్ొచచంది:

విశకవసం మరియు ఫలితంగక వయయ పరడగుదల క్కరణంగక పైక్
సవరణలు ఆప్కదించబడాుయి.
UBS సకూయరిటస్ట
ీ వివిధ సంవతసరకలలల భ్రతదేశం క్ోసం క్ీంది
GDP వృదిి రేటల అంచనాలను రూప్ ందించంది:

ED,

2021-22 (FY22)= 9.5%
2022-23 (FY23)= 7.7%
2023-24 (FY24)= 6.0%
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CBI

డైరక
ె రరో

పదవీక్కలానిన

5

సంవతసరకల

వరకు

ప్ డగించేందుకు క్ేందరం ఆరిునన్
ె స తీసుక్ొచచంది_40.1
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ఎన్ఫర ర్సమంట్ డర
ై క
ె రరట్
ే (ED), సంటరల్ బూయరో ఆఫ్ ఇనెవసిరగష్ట
ే న్

(CBI) డైరక
ె రరో పదవీక్కలానిన ఐదేళో వరకు ప్ డగించేందుకు క్ేందర

GoI ఏడుగురడ సభుయల ఆరిథక సలహా మండలిపునరినరిించాలి అనిPM పేర్ానానరడ

పరభుతవం రెండు ఆరిునన్
ె సలను విడుదల చేసింది. పరసత ుతం, సంటరల్

విజిల న్స కమిష్టన్ (CVC) చటర ం, 2003 దావరక CBI మరియు ED
డైరక
ె రర్లు

రెండేళో

పదవీక్కలానిక్

నియమితయలయాయరడ.

ఈ

ఉతత రడవలల “ప్కరో మంట్ సమావేశకలు జరగనపపటక్ర, పరిసథ త
ి యలు

ఉనానయని రకష్టర ప
ా తి సంతృపిత చందారడ. ఇది అతనిక్ తక్షణ చరయ
తీసుక్ోవకలిసన అవసరం ఉంది.

భ్రత క్ేందర పరభుతవం పరధ్ానమంతిరక్ (EAC-PM) ఏడుగురడ

దాని స్కథనంలల క్ేందర పరభుతవం ప్కరో మంటలలల ఒక చట్రనిన

గక బిబేక్ దేబ్రయ్ క్ొనస్కగుతయనానరడ. EAC-PM 2 సంవతసరకల

రకష్టర ప
ా తి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్ ఈ ఆరిునెన్సకు ఆమోదం తలపడంతో,

సభుయల ఆరిథక సలహా మండలిని పునరినరిించంది. క్ౌనిసల్ చైరిన్

పరవశ
ే పట్రలని భ్విసుతనానరడ. క్ొతత ఆరిునెన్స పరక్కరం, ఇపుపడు

క్కలానిక్ పునరినరిించబడంది. EAC-PM సపర ంబరడ 2017లల

ఆపై

పరధ్ానమంతిరక్ గతంలల ఉనన ఆరిథక సలహా మండలి (PMEAC)

స్బీఐ లేదా ఈడీ డర
ై ెకరరోను మొదట రెండేళోప్కటల నియమించవచుచ,

రెండేళో క్కలవయవధ్ితో ఏరకపటల చేయబడంది మరియు ఇది

ప్ డగించవచుచ. క్కన్స దీనిక్ మూడు వేరేవరడ వకరి్క ప్ డగింపులు

స్కథనంలల ఉంది.

మంజూరడ చేయబడదు.



అవసరమత
ై ే

పదవీక్కలానిన

మరో

మూడేళోప్కటల

అవసరం. అయితే, ఐదేళో తరకవత ED లేదా CBI చీఫ్క్ ప్ డగింపు
TVS మోట్ర్ UN గోోబల్ క్కంప్కక్రలల చేరన
ి 1వ భ్రతీయ 2-వీలర్
తయారీదారడగక అవతరించంది:

EAC-PMలలని ఇతర ఆరడగురడ సభుయలు:






రకక్ేష్ మోహన్,
పూనమ్ గుప్కత,

టట రకమ్ మోహన్,
స్కజిద్ చనోయ్,

న్సలకంత్ మిశకీ మరియు
న్సలేష్ ష్టక.

పగకసస్టని ఉపయోగించ అనధ్ిక్కరిక నిఘాపై దరకయపుత చేయడానిక్
SC ఒక కమిటీని ఏరకపటల చేసంి ది.
TVS గూ
ీ ప్ యొకా ఫ్కోగ్ష్టిప్ కంపన్స TVS మోట్ర్ కంపన్స,
పరపంచంలలనే అతిపదే సవచఛంద క్కర్పరేట్ ససర న
ట బిలిటీ చ్రవ

ఐకయరకజయసమితి గోోబల్ క్కంప్కక్ర (UNGC)లల చేరింది. TVS మోట్ర్
UNGCలల చేరిన 1వ భ్రతీయ దివచకీ మరియు తిరచకీ వకహన
తయారీదారడగక అవతరించంది. TVS మోట్ర్ UN యొకా అభవృదిి

లక్యయలను, పరతయే క్ంచ ససర న
ట బుల్ డవలప్మంట్ గోల్స (SDG)ను
ముందుకు తీసుక్ెళలో సహక్కర ప్కరజెకరులలల కూడా ప్కలగాంటలంది.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:




ఐకయరకజయసమితి

గోోబల్

క్కంప్కక్ర

నూయయార్ా, యునెైటడ్ సేరట్స;

పరధ్ాన

క్కరకయలయం:

ఐకయరకజయసమితి గోోబల్ క్కంప్కక్ర ఎగిాకూయటవ్ డైరక
ె రర్ & CEO:
స్కండా ఓజియాంబర .
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ఇజారయిెలీ సంసథ NSO గూ
ి సపై వేర్ అయిన పగకసస్ట
ీ ప్ అభవృదిి చేసన

ని ఉపయోగించ అనధ్ిక్కరిక నిఘా ఆరోపణలను పరిశ్రలించడానిక్

భ్రత సుప్రంక్ోరడర ముగుారడ సభుయల కమిటీని నియమించంది. దీనిక్

రిటర్
ై ు నాయయమూరిత జసిరస్ట ఆరీవ రవీందరన్ నేతృతవం వహస్కతరడ.
అతను

స్కంక్ేతిక

కమిటీ

పనితీరడను

పరయవేక్స్కతడు,

ఇది

"ఆరోపణలలల నిజం లేదా అబది ం" అనే అంశకలను పరిశ్రలిసుతంది
మరియు

"తవరగక"

నివేదక
ి ను

సమరిపసుతంది.

బీస్స్ఐని

సంసారించేందుకు 2015లల ఎస్స నియమించన ఆర్ఎం లలధ్ా
కమిటీలల జసిరస్ట రవీందరన్ భ్గం.
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కమిటీ ఇతర సభుయలు:

నవీన్ కుమార్ చౌదరి, ప్ ర ఫసర్ (సైబర్ సకూయరిటీ అండ్ డజిటల్



ఫర రెనిసక్స) పరభ్హరన్ పి, ప్ ర ఫసర్ (సూాల్ ఆఫ్ ఇంజిన్సరింగ్)

అశివన్ అనిల్ గుమాసేత , ఇన్సిరటయయట్ చర్
ై అస్ర సియిట్
య ప్ ర ఫసర్



(కంపూయటర్ సన్
ై స అండ్ ఇంజిన్సరింగ్).

చనెన
ై -మైసూర్-చనెన
ై శతాబిే ఎక్సపస్ట
ర ఇంటగేీటడ్ మేనజ్
ే మంట్
సిసరమ్స (IMS) ధృవీకరణ ప్ ందిన దక్ణ రెల
ై ేవ యొకా మొదట

రెైలుగక అవతరించంది. ఇది రెల
ై ు యొకా పరపంచ స్కథయి నిరవహణ,
పరకయవరణ

అనుకూల

వనరడలు

మరియు

పరయాణీకుల

స్ౌకరయవంతమన
ై
మరియు సురక్తమన
ై
పరయాణానిక్ గకను

క్ేందర మంతిర అమిత్ ష్టక "డర
ై ీ సహక్కర్" పథక్కనిన ప్కరరంభంచారడ

ధృవీకరణ ప్ ందింది. ఈ పరతిష్టకరతిక ధృవీకరణ ప్ ందిన భ్రతీయ
రెైలేవలలల మొదటది శతాబిే

రెైలు మరియు ఏక్ెక
ై రెండవ

మయిల్/ఎక్సపరస్ట రెైలు.
అందించన

IMS

పరమాణపతరం

ISO

9001:2015,

ISO

14001:2015 మరియు ISO 45001:2018. IMS సరిరఫిక్ట్
ే
ప్ ందిన భ్రతీయ రెైలేవ యొకా మొదట రెల
ై ు హబీబ్గంజ్-హజరత్
నిజాముదీేన్-హబీబ్గంజ్ భోప్కల్ ఎక్సపరస్ట.
అమూల్ 75వ వయవస్కథపక సంవతసరకనిన పురసారించుకుని

అమూల్ నిరవహంచన క్కరయకీమంలల క్ేందర సహక్కర మంతిర అమిత్
ష్టక

గుజరకత్లలని

ఆనంద్లల

“డర
ై ీ

సహక్కర్”

పథక్కనిన

గకోస్రా

వకతావరణ సదసుస 2021: పరధ్ాని మోదీ పరసంగం

ముఖ్ాయంశకలు

ప్కరరంభంచారడ. డయిరీ సహక్కర పథకం మొతత ం వయయం రూ. 5000
క్ోటల
ో . ఈ పథక్కనిన సహక్కర మంతిరతవ శకఖ్ ఆధవరయంలలని నేష్టనల్
క్ోఆపరేటవ్ డవలప్మంట్ క్కర్పరేష్టన్ (NCDC) అమలు చేసత ుంది.
పథకం గురించ:


దేశంలల ప్కడపరిశీమ రంగకనిన బలలపేతం చేయడం, రెత
ై య
ఆదాయానిన రెటర ంపు చేయడంతోప్కటల ‘సహక్కరం నుంచ

శవీయసుస వెప
ై ు’ అనే దృకపథానిన స్కక్కరం చేసేందుకు ఈ పథకం


ఇపపటక్ే ఉనన పరయతానలకు అనుబంధంగక ఉంటలంది.

పథకం క్ంద, ఎన్సిడసి గోవుల అభవృదిి, ప్కల సేకరణ,
ప్కరససింగ్, నాణయత హామీ, విలువ జోడంపు, బ్రండంగ్,

ప్కయక్ేజింగ్, మారెాటంగ్, ప్కలు మరియు ప్కల ఉతపతయ
త ల రవకణా
మరియు నిలవ, ప్కల ఉతపతయ
త ల ఎగుమతయలు వంట

స్కాట్ోండ్లల జరిగన
ి COP26 గకోస్రా క్ెో మ
ల ేట్ సమిిట్లల పరసంగిసత ూ,
2070 నాటక్ భ్రతదేశం నికర-సునాన కరబన ఉదాారకలకు

చేరడకుంటలందని పరధ్ాని నరేందర మోదీ అనానరడ. గోోబల్ వకరిింగ్
మరియు వినాశకరమన
ై పరభ్వకలపై ప్ర రకడేందుకు ఐదు ప్కయింటో

పరణాళ్క లేదా 'పంచామృతం'పై పరధ్ాని మోదీ నొక్ా చప్కపరడ.

వకతావరణ మారడప, COP26 గకోస్రా వకతావరణ సదే సుసలల 120
మందిక్ పగ
ై క పరపంచ నాయకులు హాజరయాయరడ.

క్కరయకలాప్కలకు అరహత కలిగిన సహక్కర సంఘాలకు ఆరిథక
సహాయానిన అందజేసత ుంది.

చనెన
ై -మస
ై ూర్-చనెన
ై శతాబిే ఎక్సపస్ట
ర IMS ధృవీకరణ ప్ ందింద
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నికర-సునాన లక్యయనిన పరకటంచన పరపంచంలలని పరధ్ాన క్కరబన్



కరబన ఉదాార లక్యయనిన చేరడకుంట్మని చైనా చబుతయండగక,



క్కలుష్టయ క్కరక్కలలల భ్రతదేశం చవరిది. 2060లల నికర సునాన
అమరిక్క, యూరోపియన్ యూనియన్ 2050 నాటక్ లక్యయనిన

యొకా స్కథపిత స్కమరిాం, స్ౌరశక్త ని 450 నుండ 500


గిగకవకటో కు పంచుతయంది.

పండుగ మొదట రోజు, నేష్టనల్ మిష్టన్ ఫర్ క్రోన్ గంగక (NMCG)
గమనికలను అప్లలడ్ చేసన
ి ందుకు గినినస్ట బుక్ ఆఫ్ వరల్ు
రిక్కర్ు ్లల నమోదు చేయబడంది.

పరధ్ాని మోదీ పరసంగంలలని ముఖ్ాయంశకలు:

భ్రతదేశం తన 2030 లక్యయనిన 'శిలాజ రహత ఇంధన శక్త '

క్క అమృత్ మహ తసవ్ వేడుకలలల భ్గంగక ఉంట్యి.

ఒక గంటలల ఫేస్టబుక్లల అతయధ్ిక సంఖ్యలల చేతితో రకసిన

చేరడక్ోవకలని లక్షయంగక పటలరకునానయి.


2021 వేడుకలు 75 సంవతసరకల స్కవతంతరాం మరియు ఆజాదీ

J&K లల క్ేందర విదుయత్ మంతిర “ప్కకల్ దుల్ హడ
ై ర ఎలక్రాక్ ప్కరజెక్ర” ను
ప్కరరంభంచారడ

2030 నాటక్ భ్రతదేశం తన శక్త అవసరకలలో 50%

పునరడతాపదక ఇంధనం దావరక పూరిత చేసత ుందని పరధ్ాని మోదీ


అనానరడ.

ఐదు ప్కయింటో పరణాళ్కలల 1 బిలియన్ టనునల క్కరబన్
ఉదాారకలను తగిాంచడానిక్ మరియు నికర 45% క్కరబన్



తగిాంపుకు భ్రతదేశం కటలరబడ ఉంది.

2030 నాటక్ యూనిట్ శక్త క్ ఉతపతిత చేసే వసుతవుల సంఖ్య
45% తగుాతయంది. మునుపట లక్షయం 35.

J&K, క్ష్టకతార్లల ప్కకల్ దుల్ హైడర ఎలక్రాక్ ప్కరజెక్ర యొకా
మారడసుదార్ నది మళ్ో ంపును క్ేందర విదుయత్ శకఖ్ మంతిర R K సింగ్

వకసత వంగక ప్కరరంభంచారడ. పకల్ దుల్ HE ప్కరజెక్ర (1,000 MW)ని
చీనాబ్ వకయలీ పవర్ ప్కరజెక్ర్ పవ
ై ేట్ లిమిటడ్ (CVPPPL) మరియు

“గంగక ఉతసవ్ 2021” 5వ విడత ప్కరరంభమవుతయంది

జమూి మరియు క్కశ్రిర్ సేరట్ పవర్ డవలప్మంట్ క్కర్పరేష్టన్
నిరిిస్రత ంది. మరడసుదార్ నది చీనాబ్ నదిక్ పరధ్ాన ఉపనది.
ప్కకల్ దుల్ HE ప్కరజెక్ర:


ప్కకల్ దుల్ HE ప్కరజెక్ర 1000 MW ప్కరజెక్ర. దీనిని చీనాబ్ వకయలీ
పవర్ ప్కరజెక్ర్ [P] లిమిటడ్ నిరిిస్రత ంది. ఇది JKSPDC (Govt of

J&K) మరియు NHPC Ltd (Govt of India Enterprise)
మూడు రోజుల ప్కటల జరిగే గంగక ఉతసవ్ యొకా 5వ ఎడష్టన్
నవంబర్ 01 నుండ 03, 2021 వరకు వరడచవల్ ఫకరకిట్లల



నది యొకా వెభ
ై వకనిన మాతరమే క్కకుండా దేశంలలని అనిన



నిరవహంచబడంది. "గంగక ఉతసవ్ 2021 - ది రివర్ ఫసిరవల్" గంగక
నదులను

'నది

ఉతసవ్'

(నదీ

జాయింట్ వెంచర్ కంపన్స.

ప్కకల్ దుల్ హచ్.ఇ. 2030 నాటక్ 450 GW పునరడతాపదక
ఇంధన లక్యయనిన పూరిత చేయడంలల ప్కరజెక్ర సహాయపడుతయంది.

CVPPPL J&Kలల నిరకిణం క్ోసం 3094 MW హైడర పవర్

పండుగ)

వేడుకలను

ప్కరజెక్రలకు ఛార్ా చేయబడంది. ఈ డాయం 10 క్.మీ ప్ డవెన
ై హడ్

ష్టక్కవత్

నేతృతవంలల

ప్కరజెక్ర ఫిబవ
ర రి 2014లల భ్రత్ హవీ ఎలక్రాకల్స, AFCONS

ప్ర ర తసహంచడానిక్ జరడపుతయనానరడ. 2021 క్కరయకీమం క్ేందర

రేస్ట టనెనల్ని ఉపయోగించ న్సటని దక్ణానిక్ మళ్ో సత ుంది. ఈ

నిరవహంచబడంది.

మరియు జెై పరక్కష్ అస్ర సియిట్
య లతో కూడన దేశ్రయ & విదేశ్ర

జలశక్త

మంతిర

శ్రీ

గజేందర

సింగ్

ఈవెంట్ గురించ:


నవంబర్ 04, 2008న గంగక నదిని 'జాతీయ నది'గక పరకటంచన



దేశకల కనాసరిరయమ్కు అందించబడంది.

ఈ ప్కరజెకరు దావరక ఈ ప్కరంతంలల రూ.8212 క్ోటో పటలరబడ

వకరి్క్ోతసవకనిన పురసారించుకుని జలశక్త మంతిరతవ శకఖ్తో

పడుతయనానరడ. పటలరబడ పరతయక్షంగక మరియు పరోక్షంగక ఉప్కధ్ి

క్కరయకీమానిన నిరవహసుత

దర హదపడుతయంది.

సంయుకత ంగక నేష్టనల్ మిష్టన్ ఫర్ క్రోన్ గంగక (NMCG) వకరి్క
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మహాతాి గకంధ్ీ వకరసతావనిన పురసారించుకుని UK స్కిరక £5
నాణం ఆవిష్టారించంది.

జాబితాలల ఉనన ఇతర భ్రతీయ నగరకలు ఏవి?







యునెట
ై డ్ క్ంగ్డమ్ (UK) పరభుతవం మహాతాి గకంధ్ీ జీవితం
మరియు

వకరసతావనిన

£5

సిరించుక్ోవడానిక్

నాణంను

శ్రీనగర్ చనెైన మరియు వకరణాసిలల చేరింది - UNESCO సంగీత
నగరకలు.

జెైపూర్ - యునెస్ర ా హసత కళలు మరియు జానపద కళల
నగరం.

ముంబై - యునెస్ర ా సినిమా నగరం మరియు.
హైదరకబ్ద్ - యునెస్ర ా సిటీ ఆఫ్ గకయస్రర ా నమీ.

గవరనరడో & ఎల్జీల 51వ సదసుసలల రకష్టర ప
ా తి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్
పరసంగించారడ

ఆవిష్టారించంది. UK అధ్ిక్కరిక నాణంపై మహాతాి గకంధ్ీని

సిరించుక్ోవడం ఇదే తొలిస్కరి. నాణం బంగకరం మరియు వెండతో

సహా అనేక పరమాణాలలల అందుబ్టలలల ఉంది, పరతేయక కల కరరో నాణం
"హీనా గోోవర్ రూప్ ందించారడ.

UK ఛానసలర్ రిష్టి సునక్ నాణేనిక్ తయది డజెైన్ను ఎంచుకునానరడ.

నూయఢలీో లలని రకష్టర ప
ా తి భవన్లల గవరనరడో మరియు ల ఫ్ిరనంె ట్

ఈజ్ మై మసేజ్’తో ప్కటల భ్రతదేశ జాతీయ పుష్టపం అయిన

పరసంగించారడ. రకష్టర ప
ా తి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్ అధయక్షతన జరడగుతయనన

ఈ నాణం గకంధ్ీ యొకా అతయంత పరసద
ి ి క్ోట్లలల ఒకటన
ై ‘మై ల ైఫ్

గవరనరో 51వ సదసుసలల భ్రత రకష్టర ప
ా తి శ్రీ రకమ్ నాథ్ క్ోవింద్

కమలం చతారనిన కలిగి ఉంది.

నాలుగో సదసుస ఇది. పరధ్ాని నరేందర మోదీ, ఉపరకష్టర ప
ా తి వెంకయయ

శ్రీనగర్ సృజనాతిక నగరకల యునెస్ర ా నెట్వర్ాలల చేరంి ది

నాయుడు, క్ేందర హ ంమంతిర అమిత్ ష్టకతో ప్కటల దేశవకయపత ంగక అనిన
రకష్టకరాలు, క్ేందర ప్కలిత ప్కరంతాలకు చందిన గవరనరడో, ల ఫ్ిరనెంట్
గవరనరడో సదసుసకు హాజరయాయరడ.
ప్కరరంభ పరసంగంలల:


క్ోవిడ్-19క్ వయతిరేకంగక భ్రతదేశం సమగీమన
ై మరియు
సమరథ వంతమన
ై పరచారకనిన చేపటర ందని రకష్టర ప
ా తి రకమ్ నాథ్
క్ోవింద్

అనానరడ.

క్ోవిడ్

యోధుల

కృష్టిని

ఆయన

UNESCO క్ీయియటవ్ సిటస్ట
ీ నెట్వర్ా (UCCN)లల చేరడానిక్

అభనందించారడ. ఈ మహమాిరిపై ప్ర రకడేందుకు మన క్ోవిడ్

క్కశ్రిర్ వేసవి రకజధ్ాని శ్రీనగర్ కూడా ఒకట. ప్కత నగరం యొకా

అనానరడ.

పరపంచవకయపత ంగక ఎంపిక చేసన
ి 49 నగరకలలో జమూి మరియు

19 యోధులందరూ అంక్తభ్వంతో పనిచేశకరని రకష్టర ప
ా తి

శక్త వంతమైన స్కంసాృతిక తతావనిక్ "సముచతమన
ై గురితంపు"గక
చేరచడానిన పరధ్ాన మంతిర నరేందర మోడీ పరశంసించారడ. ఇది క్కీఫ్టర

మరియు జానపద కళల సృజనాతిక నగరంగక యునెస్ర ా
గురితంచబడంది.

"సంసాృతి మరియు సృజనాతికతను వకరి అభవృదిి మరియు
జాానం మరియు మంచ అభ్యస్కలను పంచుక్ోవడంలల వకరి
నిబది తకు " గురితంపుగక ఈ 49 నగరకలు UNESCO డైరక
ె రర్ జనరల్

ఆడీర అజౌలే వకరి హ దాను అనుసరించ 246 నగరకల నెట్వర్ాక్
జోడంచబడాుయి,
14
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ఈ రోజు 108 క్ోటో కు పైగక క్ోవిడ్ 19 టీక్కలతో దేశవకయపత ంగక

IRCTC యొకా రకమాయణ సరూాాట్ రెల
ై ులల భదారచలం

టీక్కలు వేసే క్కరయకీమం క్ొనస్కగుతోందని ఆయన అనానరడ.

గమయస్కథనంగక జోడంచబడంది

పరభుతవ చ్రవ, శకసత వ
ే త ల కృష్టి క్కరణంగకనే మహమాిరిపై
ై త
ప్ర రకడేందుకు వకయక్సన్లను అభవృదిి చేయగలిగకమని క్ోవింద్
అనానరడ. వకయక్సన్ మాతిర క్కరయకీమం క్ంద భ్రత్ ఇతర
దేశకలకు సహాయం చేస్త ర ందని ఆయన అనానరడ.

సదసుస గురించ క్ొనిన వకసత వకలు:

IRCTC యొకా రకమాయణ సరూాాట్ రెల
ై ులల తలంగకణలలని



గతంలల 2019లల సదసుస జరిగింది.



భ్రతదేశకనిక్ స్కవతంతరాం వచచనపపట నుండ గవరనరో
సమావేశం జరడగుతోంది.



గవరనరో మొదట సమావేశం 1949లల రకష్టర ప
ా తి భవన్లల
జరిగింది.



దీనిక్ భ్రతదేశ చవరి గవరనర్ జనరల్ అయిన సి
రకజగోప్కలాచారి అధయక్షత వహంచారడ.

Nykaa అధ్ిపతి ఫలు
ా ణి నాయర్ భ్రతదేశం యొకా అతయంత ధనిక
స్వయ-నిరిిత మహళ బిలియన్సర్ అయాయరడ

భదారచలం గమయస్కథనంగక చేరచబడంది. యాతిరకుల పరతేయక రెైలు
రకమాయణ సరూాాట్లల గమయస్కథనాలలల ఒకటగక భదారచాలానిన
చేరచి నందుకు క్ేందర స్కంసాృతిక మరియు పరకయటక శకఖ్ మంతిర జి.
క్ష్టన్ రెడు పరధ్ాన మంతిర నరేందర మోదీక్ కృతజా తలు తలిప్కరడ.
రకమాయణ యాతర రెల
ై ు యొకా లక్షయం శ్రీరకముడు తన
జీవితక్కలంలల పరయాణించన అనిన ముఖ్యమన
ై
పరదేశకలను
అనుసంధ్ానించడం, భదారచలం రోడ్ సేరష్టన్ను చేరచడం రకమాయణ
సరూాాట్ను పూరిత చేసత ుంది.
ఉతత రకఖ్ండ్లలని

రకణిఖ్త్
ే లల

భ్రతదేశంలలని

1వ

గడు

సంరక్షణాలయం ప్కరరంభంచబడంది:

ఫకలు
ా ణి నాయర్, బూయటీ మరియు ఫకయష్టన్ ఈక్కమర్స ప్కోట్ఫకరమ్
Nykaa యొకా CEO మరియు స్కథపకురకలు, భ్రతదేశంలల
అతయంత ధనవంతయల ైన స్వయ-నిరిిత మహళ అయాయరడ. ఆమ
2012 సంవతసరంలల Nykaaని స్కథపించారడ. Nykaaలల ఆమ
53.5% వకట్ను కలిగి ఉంది మరియు USD 7.48 బిలియనో నికర
విలువను కలిగి ఉంది.
ఇది Nykaa యొకా మాతృ సంసథ అయిన FSN E-క్కమర్స వెంచర్స
యొకా IPO తరకవత వసుతంది. స్కరక్ ఎక్ేసఛంజ్లల జాబితా చేయబడన
మొదట మహళ నేతృతవంలలని యునిక్కర్న కూడా ఇదే. FSN Eక్కమర్స వెంచర్స (Nykaa) యొకా IPO యొకా ఇష్టూయ పరిమాణం
రూ. 5,351.92 క్ోటల
ో , ఒక్ోా ష్టేరడకు రూ. 1 ముఖ్ విలువ ఉననది
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ఉతత రకఖ్ండ్లలని అలలిరక జిలాోలలని రకణిఖ్ట్
ె లల 2 ఎకరకల
విస్త రణ ంలల విసత రించ ఉనన భ్రతదేశంలలని మొటర మొదట 'గడు
సంరక్షణ

క్ేందరం'

లేదా

'జెర్ిప్కోజం

సంరక్షణ

క్ేందరం'

ప్కరరంభంచబడంది. ఈ సంరక్షణాలయం క్ేందర పరభుతవ CAMPA
(కంపనేసటరీ ఫకరెసర ష్టన్ ఫండ్ మేనజ్
ే మంట్ అండ్ ప్కోనింగ్ అథారిట)ీ
పథకం క్ంద నిధులు సమకూరడసుతంది మరియు ఉతత రకఖ్ండ్ అటవీ
శకఖ్ పరిశోధన విభ్గంచే అభవృదిి చేయబడంది. గడు జాతయల
ప్కరముఖ్యత గురించ అవగకహన కలిపంచడం, వకట పరిరక్షణను
ప్ర ర తసహంచడం మరియు రంగంలల పరిశోధనలను సులభతరం
చేయడం.
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అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:




ఉతత రకఖ్ండ్ రకజధ్ానులు: డహాా డూన్ (శ్రతాక్కలం), గెైరెైసన్
(వేసవి);

ఉతత రకఖ్ండ్ గవరనర్: ల ఫ్ిరనెంట్ జనరల్ గురిిత్ సింగ్;
ఉతత రకఖ్ండ్ ముఖ్యమంతిర: పుష్టార్ సింగ్ ధ్ామి

FY22లల భ్రతదేశ GDP వృదిి అంచనా 9.3% వదే మూడీస్ట
ప్కరజెకర్

డజాసర ర్ మేనజ్
ే మంట్పై వరల్ు క్కంగెీస్ట అనేది డజాసర ర్ మేనజ్
ే మంట్
ఇనిష్టియిట
య వ్స మరియు కనవరెాన్స స్ సట
ై ీ (DMICS) హైదరకబ్ద్
యొకా విశిష్టర చ్రవ, ఇది విపతయ
త రిస్టా మేనజ్
ే మంట్ యొకా వివిధ
సవకలు సమసయలను చరిచంచడానిక్ పరపంచవకయపత ంగక ఉనన
పరిశోధకులు, విధ్ాన రూపకరత లు మరియు అభ్యసకులను ఒక
ఉమిడ వేదికపైక్ తీసుకురకవడానిక్. మొదట WCDM 2008లల
హైదరకబ్ద్లల జరిగింది మరియు దీనిని డాకరర్ APJ అబుేల్ కలాం
ప్కరరంభంచారడ.
పరధ్ాన మంతిర గరీబ్ కళీయణ్ అనన యోజన ప్ డగింపునకు క్కయబినెట్
ఆమోదం:

మూడీస్ట ఇనెవసర ర్స సరీవస్ట తన తాజా నివేదికలల భ్రత్ ఆరిథక వృదిి
పుంజుక్ోనుందని అంచనా వేసంి ది. ఇది FY22 మరియు FY23లల

దేశకనిక్ GDP వృదిిని వరడసగక 9.3% మరియు 7.9%గక అంచనా
వేసింది.

భ్రతదేశం

వకయక్సనేష్టన్

రేటోను

ఇటీవల

రిక్కరడు

స్కథయిలల

క్ోవిడ్-19

స్కధ్ించంది. రెండవ తరంగం తరకవత

భ్రతదేశంలల వకయక్సనేష్టన్ డవ్
ై వేగం పుంజుకుందని మూడీస్ట
పేర్ాంది.

భ్రతదేశంలలని జనాభ్లల దాదాపు 30% మంది ఇపుపడు రెండు

డర స్టలతో పూరితగక టీక్కలు వేయబడాురడ, అయితే జనాభ్లల 55%
మంది కన్ససం ఒక డర స్టని ప్ ందారడ. మరడగెన
ై టీక్క కవరేజ్
వినియోగదారడల విశకవసంలల సిథరక
ీ రణకు దారితీసింది.

రకజ్నాథ్ సింగ్ వరడచవల్ విధ్ానంలల విపతయ
త నిరవహణపై 5వ
పరపంచ క్కంగెీస్టను ప్కరరంభంచారడ

పరధ్ాన మంతిర గరీబ్ కళీయణ్ ఆన్ యోజన (PMGKAY)ని మరో
నాలుగు నెలల ప్కటల ప్ డగించేందుకు పరధ్ాన మంతిర నరేందర మోడీ
అధయక్షతన జరిగిన క్ేందర మంతిరవరా ం ఆమోదం తలిపింది. PMGKAY
పథకం యొకా V దశ డసంబర్ 2021 నుండ మారిచ 2022 వరకు
అమలులల ఉంటలంది. ఈ పథకం క్ంద, జాతీయ ఆహార భదరతా చటర ం
(NFSA) పరిధ్ల
ి ల ఉనన లబిి దారడలందరిక్ర నెలకు ఒక్ొాకారిక్ @ 5
క్లలల ఆహార ధ్ానాయలు అందుతాయి.
పథక్కల గురించ:


పథకం యొకా V దశకు అంచనా వేసన
ి అదనపు ఆహార సబిసడీ
రూ. 53344.52 క్ోటల
ో



]
విపతయ
త నిరవహణపై పరపంచ క్కంగెీస్ట (WCDM) ఐదవ ఎడష్టన్ను
క్ేందర రక్షణ మంతిర రకజ్నాథ్ సింగ్ వకసత వంగక ప్కరరంభంచారడ.
నవంబర్ 24-27, 2021 నుండ ఇండయన్ ఇన్సిరటయయట్ ఆఫ్

PMGKAY దశ V క్ోసం మొతత ం ఆహార-ధ్ానాయల అవుట్గో
సుమారడ 163 LMT ఉంటలంది.

నిరిలా

స్తారకమన్

తేజసివని

&

హౌసల

పథక్కలను

ప్కరరంభంచారడ:

టక్కనలజీ (IIT) ఢలీో క్కయంపస్టలల ఈవెంట్ నిరవహంచబడంది. 5వ
WCDM యొకా థీమ్ క్ోవిడ్-19 పరిసథ త
ి యలలల విపతయ
త లకు
తటలరక్ోగల స్కమరథ ాం క్ోసం స్కంక్ేతికత, ఆరిథకం మరియు స్కమరథ ాం.
WCDM గురించ:
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క్ేందర ఆరిథక & క్కర్పరేట్ వయవహారకల మంతిర నిరిలా స్తారకమన్

20వ SCO క్ౌనిసల్ ఆఫ్ హడ్స ఆఫ్ గవరనమంట్: S. జెశ
ై ంకర్

బ్లికల క్ోసం J&K బ్యంక్ 'తేజసివని & హౌస్కల పథక్కలు' పేరడతో

భ్రతదేశకనిక్ ప్కరతినిధయం వహసుతనానరడ

రెండు

పథక్కలను

ప్కరరంభంచారడ.

18-35

ఏళో లలపు వకరి

వకయప్కరకలు మరియు జమూి మరియు క్కశ్రిర్ (J&K)లల పరకయటక
అభవృదిిక్ పంజాబ్ నేష్టనల్ బ్యంక్ (PNB) యొకా ‘శిఖ్ర్ & ష్టిక్కరక’
పథక్కలను ప్కరరంభంచడానిక్.
తేజసివని పథకం గురించ:
జమూిలల క్ెీడట్ స్ర ార్ అవుట్రీచ్ ప్ర ర గకీమ్లల తేజసివని పథకం. వకరి
నెైపుణయం,

ఆపిరటయయడ్

&

స్కథనిక

పరిసథ త
ి యలకు

సరిప్ర యియ

లాభదాయకమన
ై సవయం ఉప్కధ్ి వెంచర్లను స్కథపించడం క్ోసం
యువతయలకు రూ. 5 లక్షల వరకు దరవయ సహాయం అందించడం ఈ
పథకం లక్షయం. తేజసివని పథకం రూ. నగదు సహాయం అందించడంపై

ష్టకంఘై క్ోఆపరేష్టన్ ఆరా నజ
ెై ష్ట
ే న్ (SCO) క్ౌనిసల్ ఆఫ్ హడ్స ఆఫ్
గవరనమంట్ (CHG) 20వ సమావేశంలల విదేశకంగ మంతిర S.
జెశ
ై ంకర్ భ్రత పరతినిధులకు నాయకతవం వహంచారడ. కజక్స్కథన్
అధయక్షతన వరడచవల్ ఫకరకిట్లల నూర్-సులాతన్లల సమావేశం
జరిగింది. SCO-CHG సమావేశం ఏట్ నిరవహంచబడుతయంది, ఇది
కూటమి యొకా వకణిజయం మరియు ఆరిథక ఎజెండాపై దృష్టిర

దృష్టిర పడుతయంది. 18-35 సంవతసరకల మధయ ఉనన మహళలకు

స్కరించడం మరియు దాని వకరి్క బడా ట్ను ఆమోదించడం వంట

వకరి సంసథ ను ప్కరరంభంచనందుకు 5 లక్షలు.

ఒతిత డతో కూడన ప్కరంతీయ సమసయలపై చరిచంచడానిక్.

మహళీ ప్కరిశకీమికవేతతల క్ోసం హౌస్కో పథకం 2021 గురించ:
J&K టేడ్
ర పరమోష్టన్ ఆరా నజ
ెై ేష్టన్ క్ీంద హౌస్కో స్ామ్, పరసత ుత మహళీ
వకయప్కరవేతతలను వకరి సంబంధ్ిత రంగకలకు రోల్ మోడల్లుగక
ఉండేలా శక్త వంతం చేయడం. ఇది క్ేవలం స్కమరి ా మరడగుదలను
మాతరమే అందించదు, క్కన్స అదనంగక, క్ెీడట్ స్ర ార్ అసిస్టర,
అడవరెరజి
ల ంగ్ అసిస్టర & మంట్ర్ష్టిప్.
హ టల్, టయర్ & టయరిజం పరిశీమ క్ోసం INR 2 క్ోటో వరకు
క్ెీడట్ అవసరకలను తీరచడంపై శిఖ్ర్ పథకం దృష్టిర పడుతయంది.


రకష్టకరాలు మరియు SCO సకీటరీ జనరల్ హాజరయాయరడ. SCO రీజినల్
యాంటీ టరీరిస్టర సర క
ా చర్ (RATS), తయర్ామనిస్కతన్ యొకా
ఎగిాకూయటవ్ డర
ై ెకరర్ మరియు ఇతర ఆహావనిత అతిథులు కూడా
సమావేశకనిక్ హాజరడక్కనునానరడ. భ్రతదేశం ఈ ప్కరంతంలల వివిధ
SCO క్కరయకలాప్కలు/డల
ై ాగ్ మక్కనిజమ్సతో ప్కటల SCO ఫేమ్
ర వర్ా
లలని ఇతర బహుప్కక్క సహక్కరంలల చురడకుగక నిమగనమై ఉంది.

‘శిఖ్ర్ & ష్టిక్కర’ గురించ:


ఈ సమావేశకనిక్ SCO సభయ దేశకల పరభుతావధ్ినత
ే లు, పరిశ్రలకుల

ఏడేళోలల EMI మోడ్లల సులభ రీయింబర్సమంట్తో క్ొలేటరల్ఫ్ర టైమ్ ప్రయ
ి డ్ లలన్ల దావరక తాజా ష్టిక్కరక క్ొనుగోలు
మరియు ష్టిక్కరక మరియు హౌస్టబర ట్ల పునరడది రణ &
నిరవహణ క్ోసం ఫన
ై ాన్స సరఫరక చేయడం 'ష్టిక్కరక' లక్షయం.
ష్టిక్కరక స్ామ్ క్కశ్రిర్ లలయలల అందించబడన ష్టిక్కరకల
క్ొనుగోలు/మరమితయ
త క్ోసం INR 15 లక్షల వరకు క్ెీడట్ని

SCO గురించ:
రష్టకయ, చన
ై ా, క్రిాజ్ రిపబిో క్, కజక్స్కతన్, తజిక్స్కథన్ మరియు
ఉజెబక్స్కథన్ అధయక్షులచే 2001లల ష్టకంఘల
ై ల జరిగన
ి శిఖ్రకగీ
సమావేశంలల SCO స్కథపించబడంది. సంవతసరకలుగక, ఇది అతిపదే
ట్రన్స-రీజినల్ అంతరకాతీయ సంసథ లలల ఒకటగక ఉదభవించంది.
2017లల భ్రత్, ప్కక్స్కథన్ శకశవత సభయతవం ప్ ందాయి.
జితేందర సింగ్ పరపంచంలలనే మొటర మొదట మలీరమోడల్ బయి
ర న్
ఇమేజింగ్ డేట్ మరియు అనలిటక్సను ప్కరరంభంచారడ:

రడజువు చేసత ుంది.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


J&K ల ఫ్ిరనెంట్ గవరనర్: మనోజ్ సినహ ా.
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క్ేందర సన్
ై స అండ్ టక్కనలజీ మంతిరతవ శకఖ్ సహాయ మంతిర (సవతంతర

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

బ్ధయత) డాకరర్ జితేందర సింగ్ ప్కరజెక్ర సవదేశ్ను ప్కరరంభంచారడ.



MakeMyTrip స్కథపించబడంది: 2000;

సవదేశ్

పరతయే కంగక



MakeMyTrip పరధ్ాన క్కరకయలయం: గురడగకీమ్, హరకయనా;

రూప్ ందించబడన భ్రీ-స్కథయి మలీరమోడల్ నూయరోఇమేజింగ్



MakeMyTrip వయవస్కథపకుడు & గూ
ై ిన్:
ీ ప్ ఎగిాకూయటవ్ ఛర

అనే

ప్కరజెక్ర

భ్రతీయ

జనాభ్

క్ోసం

డేట్బేస్టలల మొదటది. పరతయే కమైన మదడు చ్రవను DBT-నేష్టనల్
బయి
ర న్ రీసర్చ సంటర్ (DBT-NBRC), గురకావ్, హరకయనా అభవృదిి
చేసింది.

దీప్ కలార.
అదనపు సమాచారం :
ఇనివట్లలల వకరి్క డప్కజిటో లల 5% ప్కర్ా చేయడానిక్ EPFO

సవదేశ్ గురించ:
సవదేశ్ వివిధ నాడీ సంబంధ్ిత వకయధులకు సంబంధ్ించన బిగ్-డేట్
ఆరిాటకచర్ మరియు విశవోష్టణలను ఒక్ే ప్కోట్ఫకరమ్ క్ందకు
తీసుకువసుతంది.

అనుమతి ప్ ందుతయంది: ఉదర యగుల ప్కరవిడంట్ ఫండ్ ఆరా నజ
ెై ష్ట
ే న్
(EPFO) సంటరల్ బర ర్ు ఆఫ్ టరసర స్ట
్ (CBT) వకరి్క డప్కజిటో లల 5 శకతం
వరకు ఇన్ఫకరసర క
ా చర్ ఇనెవస్టర మంట్ టరస్టరలతో సహా పరతాయమానయ
పటలరబడ ఫండ్స (AIFలు)లల పటలరబడ పటర వచచని ఆమోదించంది.

ఇది అలీా మర్స వకయధ్ి మరియు అనేక నాడీ సంబంధ్ిత రడగితలను

సిటజన్స టలి-లా మొబల్
ై యాప్ను లా మంతిర క్రణ్ రిజిజు

అరథ ం చేసుక్ోవడానిక్ మరియు నిరవహంచడానిక్ మలీరమోడల్

ప్కరరంభంచారడ: క్ేందర నాయయ మరియు నాయయ శకఖ్ మంతిర క్రణ్

మదడు

రిజిజు సిటజన్స టలి-లా మొబల్
ై యాప్ను ప్కరరంభంచారడ. ఈ యాప్

అధయయనాలను

నిరవహంచడంలల

పరిశోధకులను

అనుమతిసుతంది.

లబిి దారడలను నేరడగక నాయయ సలహా మరియు సంపరదింపులు

DBT-NBRC భ్రతదేశంలలని నూయరోసన్
ై స పరిశోధన మరియు

అందించే ప్కయనెల్ లాయరో తో కనెక్ర చేసత ుంది. ఈ యాప్ లబిి దారడలను

విదయకు అంక్తమన
ై ఏక్ెక
ై సంసథ .

నేరడగక నాయయ సలహా మరియు సంపరదింపులు అందించే ప్కయనెల్

మేక్మట
ై ప్
ర ప్కరంతీయ ఎయిర్ కనెక్రవిటీని ప్ర ర తసహంచడానిక్ ప్ౌర
విమానయాన మంతిరతవ శకఖ్తో ఒపపందం చేసుకుంది:

లాయరో తో కనెక్ర చేసత ుంది
2021-22లల రిటల్
ై (CPI) దరవయయలబణం 5.3%గక ఉంటలందని RBI
అంచనా వేసంి ది:.RBI 2021-22క్ CPI దరవయయలబణం 5.3 శకతంగక
అంచనా వేసింది. MoSPI డేట్ పరక్కరం, ఆహార బుటర లల దరవయయలబణం
అక్ోరబర్లల 0.85 శకతానిక్ పరిగింది, ఇది అంతకు ముందు నెలలల

మేక్మట
ై ప్
ర ఉడాన్ పథకం దావరక ప్కరంతీయ విమాన కనెక్రవిటీని
ప్ర ర తసహంచేందుకు

ప్ౌర

విమానయాన

మంతిరతవ

శకఖ్తో

భ్గస్కవమయం కుదురడచకుంది. మేక్మైటప్
ర ఇపుపడు 'AirSewa
ప్ర రరల్'లల UDAN విమానాలకు శక్త నిసుతంది మరియు దాని సేవలను
ప్ర ర తసహంచడానిక్ వకటని తన ప్కోట్ఫకరమ్లల మారెాట్ చేసత ుంది.
పరభుతవం స్ామ్ డాకుయమంట్ను మొదట విడుదల చేసిన అక్ోరబర్
21ని UDAN డేగక గురితంచంది. ప్కరంతీయ కనెక్రవిటీ పథకం UDAN

0.68 శకతంగక ఉంది.
CBSE ప్కఠశకలలలో వీర్ గకథ ప్కరజెక్రను ప్కరరంభంచంది:గకయలంటీర
అవకరడులపై అవగకహన పంచేందుకు CBSE ప్కఠశకలలలో వీర్ గకథ
ప్కరజెక్రను ప్కరరంభంచంది. సంటరల్ బర ర్ు ఆఫ్ సకండరీ ఎడుయక్ేష్టన్
(CBSE)క్ అనుబంధంగక ఉనన ప్కఠశకలలు గకయలంటీర అవకరడు
విజేతల ఆధ్ారంగక ప్కరజెక్రలను సిదిం చేయాలని మరియు
క్కరయకలాప్కలలల ప్కలగానాలని క్ోరింది.
2021 ఆరిిక సంవతసరకనిక్ గకను EPF వడీు రేటలను 8.5% గక

4.1 క్ంద ప్ౌర విమానయాన మంతిరతవ శకఖ్ 78 క్ొతత మారకాలను

పరభుతవం ఆమోదించంది:2020-21లల ఉదర యగుల ప్కరవిడంట్ ఫండ్

ఆమోదించంది. ఉడాన్ పథకం క్ంద ఇపపట వరకు 766 రూటో ను

(EPF) డప్కజిటో పై వడీు రేటలను 8.5%గక ఆరిథక మంతిరతవ శకఖ్

మంజూరడ చేశకరడ.

ఆమోదించంది. 2019-20 సంవతసరకనిక్ గకను రేటల మారదు.
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బహుళ జాతీయ రహదారడలు మరియు రోడుు ప్కరజెకర ులను పరధ్ాని
మోదీ జాతిక్ అంక్తం చేశకరడ:పరధ్ాన మంతిర శ్రీ నరేందర మోదీ మ
హారకష్టర ల
ా లని టంపుల్ టౌన్ పంధర్పూర్లల వీడయో క్కనఫరెన్స
దావరక వివిధ జాతీయ రహదారి మరియు రోడుు ప్కరజెకరులకు
శంకుస్కథపన చేస,ి జాతిక్ అంక్తం చేశకరడ.
టష్టూయ కలచర్ ఆధ్ారిత వితత న బంగకళీదుంప నిబంధనలను
ఆమోదించన

1వ

భ్రత

రకష్టర ంా గక

పంజాబ్

అవతరించంది:ముఖ్యమంతిర చరణ్జిత్ సింగ్ చన్సన నేతృతవంలలని
పంజాబ్ క్కయబినెట్ పంజాబ్ను ప్కరమాణిక బంగకళీదుంప వితత న
క్ేందరంగక అభవృదిి చేయడానిక్ ‘పంజాబ్ టష్టూయ కలచర్ బేస్టు స్డ్
ప్ ట్టర రూల్స-2021’క్ ఆమోదం తలిపింది

హస్కర్ కళీశకలలల మహారకణి లక్ీిబ్యి విగీహానిన ఆవిష్టారించన

హరీేప్ సింగ్ పూరి:క్ేందర గృహనిరకిణం మరియు పటర ణ వయవహారకలు

& పటరరలియం మరియు సహజ వకయువు శకఖ్ మంతిర హరీేప్ S.

పూరి వీడయో క్కనఫరెనిసంగ్ దావరక హస్కర్ (హరకయనా)లలని భవకన్స
రోహలాో మహళీ కళీశకలలల మహారకణి లక్ీి బ్యి కళీశకలలల
రకణి లక్ీి బ్యి విగీహానిన ఆవిష్టారించారడ.
భ్రతదేశం

అంట్రిాటక్కకు

41వ

శకస్త య
ై

యాతరను

ప్కరరంభంచంది:భ్రతదేశం నవంబర్ 15, 2021న అంట్రిాటక్కకు

41వ సంై టఫిక్ ఎక్సపడష్టన్ను విజయవంతంగక ప్కరరంభంచంది. 23
మంది శకసత వ
ే త లు మరియు సహాయక సిబబందితో కూడన మొదట
ై త

బ్యచ్ భ్రత అంట్రిాటక్ సేరష్టన్ మతి
ై క్
ర చేరడకుంది. 41వ యాతరలల
48 మంది సభుయల బృందానిక్ డాకరర్ శల
ై ేందర సన్స
ై నాయకతవం
వహసుతనానరడ.

సమావేశకలు
CII చనెన
ై లల ‘కనెక్ర 2021’ 20వ ఎడష్టన్ను నిరవహంచనుంది:



CII యొకా ఫ్కోగ్ష్టిప్ ఈవెంట్ను తమిళనాడు పరభుతవం

నిరవహసుతంది మరియు స్కఫ్టర వర్
ే టక్కనలజీ ప్కర్ా్ ఆఫ్
ఇండయా

మరియు

క్ేందర

ఎలక్కరానిక్స

మరియు

టలికమూయనిక్ేష్టన్స మంతిరతవ శకఖ్ సహ-హ స్టర చేసింది.

పరధ్ాని మోదీ 18వ ఆసియాన్-భ్రత్ సదసుసలల వకసత వంగక
ప్కలగానానరడ

క్కనెఫడరేష్టన్ ఆఫ్ ఇండయన్ ఇండస్రా (CII) తన ఫ్కోగ్ష్టిప్ ఈవెంట్
‘కనెక్ర 2021’ని నవంబర్ 26 నుండ 27 వరకు తమిళనాడులలని
చనెన
ై లల నిరవహంచనుంది. కనెక్ర అనేది సమాచార & కమూయనిక్ేష్టన్
టక్కనలజీ (ICT)పై అంతరకాతీయ సమావేశం మరియు పరదరశన.
నేపథయం: "సుసిథ రమన
ై
లలతన
ై
T'ech'N'ology పరకయవరణ
వయవసథ ను నిరిించడం".
2030 నాటక్ రకష్టర ా GDPని US$ 1,000 బిలియనో కు
తీసుక్ెళోడమే ‘కనెక్ర 2021’ యొకా పరధ్ాన లక్షయం.


నవంబర్ 26, 2021న తమిళనాడు ముఖ్యమంతిర M K స్కరలిన్
ఈ ఈవెంట్ను ప్కరరంభస్కతరడ. ఆసేరలి
ా యా మరియు యునెట
ై డ్
క్ంగ్డమ్ ఈ ఈవెంట్కు భ్గస్కవమయ దేశకలు.
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(ఆసియాన్)-భ్రత సదసుసకు వకసత వంగక హాజరయాయరడ. పరధ్ాని
మోదీ హాజరయియయ 9వ ఆసియాన్-ఇండయా సదసుస ఇది. బూ
ర నెై
సులాతన్ అధయక్షతన సమావేశం జరిగింది.

‘కనెక్ర 2021’ గురించ:


భ్రత పరధ్ాని నరేందర మోడీ 18వ ఆగేనయాసియా దేశకల సంఘం

క్ోవిడ్-19 & ఆరోగయం, వకణిజయం & వకణిజయం, అనుసంధ్ానం
మరియు విదయ & సంసాృతి వంట క్రలక రంగకలలల స్కధ్ించన

ASEAN-భ్రత వూయహాతిక భ్గస్కవమయం మరియు పురోగతిని
సమీక్ంచడానిక్

ASEAN

దేశకల

దేశకధ్ినత
ే లు/పరభుతావలు

సమావేశంలల ప్కలగానానరడ. 2022 సంవతసరం ASEAN-భ్రతదేశ

సంబంధ్ాల భ్గస్కవమాయనిక్ 30 సంవతసరకల గురడతగక, 'ASEANIndia సేనహ సంవతసరం' గక జరడపుకుంట్రడ.
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రోమ్ డకో రష్ట
ే న్ ఆమోదించడంతో G20 సమావేశం ముగిసంి ది

2021 G20 (గూ
ీ ప్ ఆఫ్ టవంటీ) సమిిట్ ఇటలీలలని రోమ్లల అక్ోరబర్
30 మరియు 31, 2021 తేదీలో ల జరిగింది. ఇది G20 గూ
ీ ప్ యొకా
16వ సమావేశం. ఇటలీ పరధ్ాని మారియో దారగి అధయక్షతన ఈ
సమావేశం జరిగింది. G20 నాయకులు రోమ్ డకో రష్ట
ే న్ను
ఆమోదించడంతో శిఖ్రకగీ సమావేశం ముగిసింది.

నావల్ వకర్ క్కలేజీలల నిరవహంచంది. నావల్ స్కరఫ్ చీఫ్ అడిరల్

కరంబీర్ సింగ్ ఈ సమేిళనానిక్ అధయక్షత వహస్కతరడ. 2021 GMC
యొకా నేపధయం “మారిటైమ్ సకూయరిటీ అండ్ ఎమరిాంగ్ నాన్టేడ
ర ష్టనల్ థట్
ర స: ఎ క్ేస్ట ఫర్ ప్ర ర యాక్రవ్ రోల్ ఫర్ IOR నేవీస్ట”.

మరియు థాయ్లాండ్లతో కూడన 12 హందూ మహాసముదర

ఎజెండా: వకతావరణ మారడప, ఆరిథక పునరడది రణ, మహమాిరి
మరియు పరపంచ కన్సస క్కర్పరేట్ పనున రేటల.
చవరి పతరం G20 సభయ దేశకధ్ినత
ే లకు ఈ క్ీంది వకటక్ కటలరబడ
ఉంది:
వకతావరణ మారడపలను ఎదురోావడానిక్ ఇపపట నుండ 2025
వరకు పరతి సంవతసరం $100 బిలియనో ను అందిస్త ర ంది.
2021 చవరి నాటక్ అనిన క్ొతత

భ్రత నావిక్కదళం నవంబర్ 07 నుండ 09, 2021 వరకు గోవకలలని

మాలీే వులు, మారిష్టస్ట, మయనాిర్, స్ష్టల్స, సింగపూర్, శ్రీలంక

మోటర: పరజలు, గీహం మరియు శవీయసుస



గోవక మారిటైమ్ క్కనేలేవ్ (GMC) 2021 యొకా మూడవ ఎడష్టన్ను

బంగకోదేశ్, క్ొమొరోస్ట, ఇండర నష్ట
ే ియా, మడగకసార్, మలేష్టయ
ి ా,

సమిిట్ యొకా ఎజెండా మరియు ఉదేే శయం:



3వ గోవక మారిటమ్
ై సదసుస 2021 ప్కరరంభమయింది

బొ గుా కరకిగకరకలకు

ప్కరంతం (IOR) దేశకల నుండ నావిక్కదళీల చీఫ్లు/మారిటమ్
ై
ఫర రెసస్ట అధ్ిపతయలు ఈ సమేిళనంలల ప్కలగాంటలనానరడ. హందూ
మహాసముదర ప్కరంతంలలని స్కంపరదాయియతర బదిరింపులు మరియు

ఇతర సమసయల గురించ చరిచంచడానిక్ ఈ సమావేశం వేదికను
అందిసత ుంది.

సిమో ాలల పిస
ర డ
ై ంగ్ అధ్ిక్కరడల సమావేశకనిన ప్కరరంభంచనునన
పరధ్ాని మోదీ:

అంతరకాతీయ ఫైనానిసంగ్ను ముగించడం,


గోోబల్ వకరిింగ్ను ప్కరిశకీమిక పూరవ స్కథయి కంటే 1.5 డగీీల
సలిసయస్టకు పరిమితం చేయడానిక్ చరయ తీసుక్ోండ.



క్ోవిడ్-19 వకయక్సన్ల క్ోసం ఎమరెాన్సస యూజ్ ఆథరెజ
ై ేష్టన్
(EUA)పై WHOని బలలపేతం చేయండ.



సిమో ాలల 82వ ఆల్ ఇండయా పిస
ర డ
ై ంగ్ ఆఫ్సర్స క్కనఫరెన్స

సమిిట్లల భ్రత పరతినిధ్ి బృందానిక్ భ్రత పరధ్ాన మంతిర శ్రీ
నరేందర మోదీ నాయకతవం వహంచారడ.



వకణిజయ మంతిర ప్యూష్ గోయల్ భ్రతదేశం యొకా G20
ష్టరకప లేదా పరభుతావధ్ినేత యొకా వయక్త గత పరతినిధ్ిగక
వయవహరించారడ
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(AIPOC)ని పరధ్ాని నరేందర మోదీ ప్కరరంభంచారడ. మొదట

సమావేశం 1921లల సిమో ాలల జరిగింది మరియు AIPOC ఏడవస్కరి

సిమో ాలల జరడగుతోంది. ఆల్ ఇండయా పిస
ర ైడంగ్ ఆఫ్సర్స క్కనఫరెన్స
(AIPOC) 2021లల వంద సంవతసరకలను జరడపుకుంటరంది. ఈ
సదసుసలల రకజాయంగం, సభ మరియు పరజల పటో అధయక్షుల బ్ధయత
వంట వివిధ అంశకలపై చరిచంచనునానరడ.
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ఈ సదసుసకు లలక్సభ స్పకర్ ఓం బిరకో అధయక్షత వహంచారడ.

సమిిట్ను ASEM చైర్గక కంబర డయా నిరవహస్రత ంది. రెండు రోజుల

రకజయసభ డపూయటీ చర
ై ిన్ మరియు అనిన రకష్టకరాలు మరియు క్ేందర

ASEM సమిిట్ యొకా నేపథయం భ్గస్కవమయ వృదిి క్ోసం

ప్కలిత ప్కరంతాల పిస
ర డ
ై ంగ్ అధ్ిక్కరడలు హాజరెన
ై సమావేశంలల లలక్

బహుప్కక్కతను బలలపేతం చేయడం. వరడచవల్ ప్కోట్ఫకరమ్

సభ స్పకర్ను చేరకచరడ. ఈ సమావేశంలల హమాచల్ పరదశ్
ే

దావరక భ్రత పరతినిధ్ి బృందానిక్ ఉపరకష్టర ప
ా తి M. వెంకయయ

ముఖ్యమంతిర జెై రకమ్ ఠకకూర్ కూడా ప్కలగానానరడ.

నాయుడు నాయకతవం వహసుతనానరడ.

పిస
ర డ
ై ంగ్ అధ్ిక్కరడల గురించ:

సమిిట్ గురించ:







సభ్ క్కరయకీమాలను నిరవహంచాలిసన బ్ధయత పిస
ర డ
ై ంగ్



ASEM సమిిట్ ప్కరంతీయ మరియు పరపంచ సమసయలపై

అధ్ిక్కరడలపై ఉంటలంది.

అభప్కరయాలను మారిపడ చేసుక్ోవడానిక్ మరియు విసత ృత

స్పకర్ మరియు డపూయటీ స్పకర్ లలక్ సభకు పిస
ర ైడంగ్

శవీణల
ి ల సహక్కరకనిన బలలపేతం చేయడానిక్ ఆసియా మరియు

అధ్ిక్కరడలు.

ఐరోప్కలలని దేశకలను ఒకచోట చేరడచతయంది.

ఉపరకష్టర ప
ా తి రకజయసభ అధయక్షుడగక వయవహరిస్త కరడ



ASEM సమూహంలల 51 సభయ దేశకలు మరియు రెండు
ప్కరంతీయ సంసథ లు ఉనానయి - యూరోపియన్ యూనియన్

వరడచవల్గక 13వ ASEM సమిిట్లల వెస్ట
ై పస
ర డ
ి ంట్ భ్రతదేశకనిక్

మరియు అస్ర సియిష్ట
య న్ ఆఫ్ స్ౌత్ ఈస్టర ఏష్టియన్ నేష్టన్స

ప్కరతినిధయం వహస్కతరడ:


(ASEAN).
2021 శిఖ్రకగీ సమావేశం ASEM పరక్ీయ యొకా 25వ
వకరి్క్ోతసవకనిన సూచసుతంది.

మనుసఖ్ మాండవియా CII ఆసియా హల్త 2021 సమిిట్లల
పరసంగించారడ:క్ేందర ఆరోగయ మరియు కుటలంబ సంక్ేమ శకఖ్ మంతిర
డాకరర్ మనుసఖ్ మాండవియా 2021 అక్ోరబర్ 28న CII ఆసియా
ASEM (ఆసియా-యూరప్ సమావేశం) సమిిట్ యొకా 13వ
ఎడష్టన్ నవంబర్ 25 మరియు 26, 2021న నిరవహంచబడంది.

హల్త 2021 సదసుసలల వీడయో క్కనఫరెనిసంగ్ దావరక ప్కలగానానరడ.
రెండు రోజుల సమిిట్ యొకా నేపధయం"'మరడగెన
ై రేపట క్ోసం
ఆరోగయ సంరక్షణను మారచడం

వకరత లో లని రకష్టకరాలు
ఉతత రపరదశ్
ే లలని మొటర మొదట వకయు క్కలుష్టయ నిరోధక టవర్ను

ప్ర ర టరటప్
ై ను పరభుతవ ఆధవరయంలలని భ్రత్ హవీ ఎలక్రాకల్స లిమిటడ్

నోయిడాలల ప్కరరంభంచారడ:

(Bhel) అభవృదిి చేసింది. దేశ్రయంగక అభవృదిి చేయబడన APCT
DND ఫ్వే
టో మరియు నోయిడా ఎక్సపస్ట
ర వేక్ సిో ప్ రోడుు మధయ ఏరకపటల
చేయబడంది. నగరంలల పరడగుతయనన వకయు క్కలుష్టయ సమసయను
తగిాంచేందుకు ఈ టవర్ దర హదపడుతయంది.
టవర్ చుటయ
ర ఉనన కలుష్టిత గకలిని శుభరం చేసి శుదిి చేసన
ి గకలిని

ఉతత రపరదశ్
ే రకష్టర ంా లలని తొలి వకయు క్కలుష్టయ నియంతరణ టవర్ను
నోయిడాలల క్ేందర భ్రీ పరిశీమల శకఖ్ మంతిర మహందర నాథ్ ప్కండే
ప్కరరంభంచారడ. వకయు క్కలుష్టయ నియంతరణ టవర్ (APCT)
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విడుదల చేసత ుంది. ఇన్టేక్ మరియు ఎగకాస్టర ఫకయన్లతో కూడన ఈ
టవర్ మొదటరో విదుయత్ సహాయంతో నడుసుతంది. అయితే, అధ్ిక్కర
యంతారంగం తరడవకత స్ౌరశక్త సహాయంతో టవర్ను నడప్కలని
యోచస్రత ంది.
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అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:




భోప్కల్లలని హబీబ్గంజ్ రెల
ై ేవ సేరష్టన్ పేరడను రకణి కమలప్కట సేరష్టన్

UP రకజధ్ాని: లక్ోన;

గక మారకచరడ:

UP గవరనర్: ఆనందీబన్ పటేల్;

UP ముఖ్యమంతిర: యోగి ఆదితయనాథ్.

రకష్టర ప
ా తి రకమ్ నాథ్ క్ోవింద్ హరకయనాలల ఆదర్శ విలేజ్ 'సుయి'ని
ప్కరరంభంచారడ:

మధయపరదశ్
ే లలని భోప్కల్ హబీబ్గంజ్ రెల
ై ేవ సేరష్టన్కు 18వ శతాబే పు
భోప్కల్ గోండ్ రకణి రకణి కమలపతి పేరడ పట్రరడ. పరధ్ాన మంతిర శ్రీ
భ్రత రకష్టర ప
ా తి, రకమ్ నాథ్ క్ోవింద్ హరకయనాలలని భవకన్స జిలాోలల

నరేందర మోదీ తన భోప్కల్ పరయటన సందరభంగక నవంబరడ 15న

ప్కరరంభంచారడ. ఈ గకీమానిన హరకయనా పరభుతవం యొకా స్కవ-పేర
ర ిత్

ప్కరరంభంచనునానరడ. మూడేళోలల పబిో క్ పవ
ై ట్
ే
ప్కరరనర్ష్టిప్

సుయి గకీమానిన సందరిశంచ, గకీమంలల వివిధ పరజా స్ౌకరకయలను
ఆదర్శ గకీమ యోజన (SPAGY) పథకం క్ంద మహాదేవి

పరమేశవరిదాస్ట జిందాల్ ఛారిటబుల్ టరస్టర దావరక ఆదరశ గకీమం
(నమూనా గకీమం) గక అభవృదిి చేసత ునానరడ.




విధ్ానంలల

రూ.

రకణి
450

కమలప్కట
క్ోటో తో

రెల
ై ేవ

రెల
ై ేవ
సేరష్టన్ను

సేరష్టన్ను
ఆధునిక

విమానాశీయాల తరహా స్ౌకరకయలతో పునరకభవృదిి చేశకరడ. రకణి
కమలప్కట భోప్కల్ చవరి హందూ రకణి మరియు గోండు సమాజానిక్

సుయి గకీమం గురించ:


పునరడది రించన

సుయ్ గకీమంలల రకష్టర ప
ా తి, ఆయన సతీమణి సవితా క్ోవింద్
ప్ప్కల్ చటలరను నాట్రడ.

సుయిీని ఆదరశ గకీమంగక మారేచందుకు జిందాల్ టరస్టర రూ. 25

గరవక్కరణం.
మేఘాలయలల 44వ వంగల పండుగ ప్కరరంభమంై ది:

క్ోటో కు పగ
ై క అభవృదిి పనులను చేపటర ంది.

భ్రతదేశంలల ఇదే రడ రకష్టర ప
ా తయలు సందరిశంచన మొదట జిలాో
భవకన్స అని గమనించాలి. దీనిక్ ముందు రకష్టర ప
ా తి ఏప్జే అబుేల్



కలాం 2007లల భవకన్సని సందరిశంచారడ.

హరకయనా పరభుతవ సవ-పేర
ర త్
ి ఆదర్శ గకీమ్ యోజన (SPAGY)

క్ంద మహాదేవి పరమేశవరిదాస్ట జిందాల్ ఛారిటబుల్ టరస్టర దావరక
ఈ గకీమానిన 'ఆదర్శ గకీమ్'గక అభవృదిి చేసత ునానరడ.

మేఘాలయ రకష్టర ంా 'వంగల' యొకా 44వ ఎడష్టన్ను పరిశ్రలించంది,
100 డరమ్స ఫసిరవల్ యొకా పండుగ ప్కరరంభమవుతయంది. ఇది
గకరోస్ట తగ యొకా పంట అనంతర పండుగ, ఇది గకరోస్ట యొకా
సూరయ దేవుడు 'సలలాంగ్'ని గౌరవించట్నిక్ పరతి సంవతసరం
నిరవహంచబడుతయంది, ఇది పంట క్కలం ముగింపును సూచసుతంది.
1976 నుండ జరడపుకుంట్రడ, ఇది గకరో తగ యొకా అతి
ముఖ్యమైన పండుగ మరియు చాలా మంది పరకయటకులను
ఆకరి్సత ుంది. వంగకలా సమయంలల, గిరజ
ి నులు తమ ఆరకధయదైవం
సలలాంగ్, సూరయ భగవకనుని పరసననం చేసుక్ోవడానిక్ తాయగకలు
చేస్త కరడ.
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వేడుకతో

పరతయే క ప్కరధ్ానయతనిసూ
త 'రకష్టర ా వకతావరణ మారడప క్కరకయచరణ

జరడపుకుంట్రడ, ఇది గకీమంలలని పదే ఇంటలల నిరవహస్కతరడ.

పరణాళ్క'తో సమక్కలీకరించబడన రకష్టర ా తీర ప్కరంతం క్ోసం వకతావరణ

పరజలు రెకాలుగల తలప్కగకలతో రంగురంగుల దుసుతలు ధరిస్త కరడ

క్కరకయచరణ పరణాళ్కను అభవృదిి చేసత ుంది.

మరియు రెండవ రోజు వేడుక కకాట్లల ప్ డవెన
ై ఓవల్ ఆక్కరపు

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

డరమ్స లయలకు అనుగుణంగక నృతయం చేస్త కరడ.



మహారకష్టర ా గవరనర్: భగత్ సింగ్ క్ోష్టకయరి;

మేఘాలయలల 5 పరసద
ి ి పండుగలు:



మహారకష్టర ా రకజధ్ాని: ముంబై;



మహారకష్టర ా స్ఎం: ఉది వ్ ఠకక్ేీ.

పండుగ

యొకా

మొదట



నోంగెలెమ్ డాయన్స ఫసిరవల్



వంగకల పండుగ



అహయా



బహదీంక్కోమ్ పండుగ



ష్టడ్ శుకీ

రోజు

రకగులా

అనే

రకష్టర ా ఇంధన స్కమరథా సూచక (SEEI) 2020లల కరకణటక
అగీస్థ కనంలల ఉంది

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


మేఘాలయ రకజధ్ాని: ష్టిలో ాంగ్.



మేఘాలయ గవరనర్: సతయప్కల్ మాలిక్.



మేఘాలయ ముఖ్యమంతిర: క్కనారడ్ సంగకి.

మహారకష్టర ా తన స్ ంత వెల్
ై ు ల ఫ్
ై యాక్షన్ ప్కోన్ 2021-30ని
ఆమోదించన మొదట రకష్టర ంా గక అవతరించంది

రకష్టర ంా లల

ఇంధన

స్కమరకథానిన

మరడగుపరచడానిక్

అనేక

క్కరయకీమాల నేపథయంలల 100క్ 70 ప్కయింటల
ో స్కధ్ించ, సేరట్ ఎనరీా
ఎఫిష్టియిెన్సస ఇండక్స 2020 (SEEI)లల కరకణటక అగీస్థ కనంలల ఉంది.
రకజస్కథన్ రెండర స్కథనంలల ఉండగక, హరకయనా మూడర స్కథనంలల ఉంది.
గత సంవతసరం అంటే SEEI 2019 రకయంక్ంగ్లల రకజస్కథన్
అగీస్థ కనంలల ఉంది. విదుయత్ మంతిరతవ శకఖ్ క్ంద సేరట్ ఎనరీా
ఎఫిష్టియిెన్సస ఇండక్స (SEEI) 2020 విడుదల చేయబడంది.

సేరట్ బర ర్ు ఫర్ వెైల్ు ల ైఫ్ (SBWL) యొకా 17వ సమావేశంలల,
మహారకష్టర ా పరభుతవం దాని సవంత వనయప్కరణి క్కరకయచరణ పరణాళ్క
(2021-2030)ను

ఆమోదించంది,

ఇది

రకబర యియ

రకష్టర ా విదుయత్ స్కమరథ ా సూచక గురించ:


యాన్ ఎనరీా-ఎఫిష్టయి
ి ెంట్ ఎక్కనమీ (AEEE) దావరక సేరట్ ఎనరీా

10

సంవతసరకలలల అమలు చేయబడుతయంది. మహారకష్టర ా తన సవంత
వనయప్కరణి క్కరకయచరణ పరణాళ్కను ఆమోదించన భ్రతదేశపు

ఎఫిష్టియిెన్సస ఇండక్స విడుదల చేయబడంది.


మరియు 60 ప్కయింటో కంటే ఎకుావ స్ర ారడ ఉనన ఫరంట్

జిలాోలల తడర బ్-అంధ్ారి టైగర్ రిజర్వ సరిహదుేను దాదాపు 79
తలిపింది.
వనయప్కరణుల సంరక్షణలల వకతావరణ మారడపల అనుకూలతను
ఏక్రకృతం చేయాలని పరణాళ్క సూచంచంది. "వకతావరణ మారడప
అనుసరణ' (CCA) మరియు 'డజాసర ర్ రిస్టా రిడక్షన్ (DDR)'పై
23
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SEE సూచక, 30 ప్కయింటో కంటే తకుావ స్ర ార్తో ఆసిపరెంట్,
30-50 మధయ స్ర ార్తో ప్ర టీదారడలు, 50-60 స్ర ార్తో అచీవర్స

మొదట రకష్టర ంా గక అవతరించంది. విదరభ ప్కరంతంలలని చందరపూర్
చదరపు క్లలమీటరో మేర ప్ డగించేందుకు కూడా బర రడు ఆమోదం

బూయరో ఆఫ్ ఎనరీా ఎఫిష్టయి
ి ెన్సస (BEE) మరియు అలయన్స ఫర్

టరననర్స అనే నాలుగు విభ్గకలలో రకష్టకరాలను అంచనా వేసత ుంది.


SEEI 2020 68 గుణాతిక, పరిమాణాతిక మరియు ఫలితాల
ఆధ్ారిత సూచకలను ఉపయోగించ శక్త స్కమరథ ాం (EE)లల 36
రకష్టకరాలు మరియు క్ేందరప్కలిత ప్కరంతాల పనితీరడను అంచనా
వేసింది, ఇది ఆరడ రంగకలలల గరిష్టరంగక 100 స్ర ార్కు చేరడకుంది.
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జమూి క్కశ్రిర్లల వయవస్కయ మంతిర “యాపిల్ ఫసిరవల్”

పదే రకష్టకరాలలో అగీస్థ కనంలల ఉననది

ప్కరరంభంచారడ



క్ేరళ (1.618)



తమిళనాడు (0.857)



తలంగకణ (0.891)

చనన రకష్టకరాలలల అగీస్థ కనంలల ఉననది


సిక్ాం (1.617)



మేఘాలయ (1.144)



మిజోరం (1.123)

జమూి క్కశ్రిర్లలని శ్రీనగర్లల తొలిస్కరిగక నిరవహంచన యాపిల్

క్ేందరప్కలిత ప్కరంతాలలల అగీస్థ కనంలల ఉననది

ఫసిరవల్ను క్ేందర వయవస్కయ శకఖ్ మంతిర నరేందర సింగ్ తోమర్



పుదుచేచరి (1.182)



జమూి మరియు క్కశ్రిర్ (0.705)



చండీగఢ్ (0.628)

మరియు ల ఫ్ిరనెంట్ గవరనర్ మనోజ్ సినహ ా ప్కరరంభంచారడ. ఇది ఆపిల్
పంపకందారడలకు మరియు ఇతర వకట్దారడలకు మరడగెైన
వేదక
ి ను అందిసత ుంది. 2 మిలియన్ మటక్
ర టనునల కంటే ఎకుావ
వకరి్క ఉతపతిత తో, J&K నుండ యాపిల్ జాతీయ ఉతపతిత లల 87%క్
దర హదపడుతయంది మరియు ఇది జమూి మరియు క్కశ్రిర్
జనాభ్లల 30% మంది జీవనోప్కధ్ితో ముడపడ ఉంది.

PAI 2021 గురించ:
పబిో క్ అఫర్
ై స ఇండక్స (PAI 2021) 5 నేపధ్ాయలు, 14 సుసిత రకభవుుదిే
లక్యయలు (SDGలు) మరియు 43 సూచకలతో ప్కటల సమానతవం ,
వృదిే మరియు సుసిథరత అనే మూడు అంశకల ఆధ్ారంగక రకష్టకరాలు
మరియు క్ేందర ప్కలిత ప్కరంతాలను రకయంక్ చేసత ుంది.

పబిో క్ అఫర్
ై స ఇండక్స 2021: పరిప్కలన పనితీరడలల క్ేరళ
అగీస్థ కనంలల ఉంది

భువనేశవర్లల భ్రతదేశపు మొటర మొదట జాతీయ యోగకసన
స్ర పర్ర్ ఛాంపియన్ష్టిప్ నిరవహంచారడ

భ్రతదేశపు

మొటర మొదట

ఫిజికల్

నేష్టనల్

యోగకసనా

ఛాంపియన్ష్టిప్లు ఒడశకలలని భువనేశవర్లల నవంబర్ 11-13,
బంగుళూరడకు చందిన లాభ్పేక్షలేని థింక్ ట్యంక్ పబిో క్ అఫర్
ై స
సంటర్ (PAC) పబిో క్ అఫర్
ై స ఇండక్స (PAI 2021) యొకా 6వ

2021 వరకు నిరవహంచబడాుయి. నేష్టనల్ యోగకసన స్ర పర్ర్
ఛాంపియన్ష్టిప్లు 2021-22ని ఒడశక రకష్టర ంా తో కలిసి నేష్టనల్
యోగకసనా స్ర పర్ర్ ఫడరేష్టన్ (NYSF) నిరవహంచంది.

ఎడష్టన్ నివేదిక పరక్కరం, పదే రకష్టకరాల జాబితాలల క్ేరళ, తమిళనాడు

30 రకష్టకరాలకు చందిన 560 మంది యువ యోగకసన క్రీడాక్కరడలు ఈ

మరియు తలంగకణ 18 స్కథనాలలో మొదట మూడు స్కథనాలలో

ఈవెంట్లల ప్కలగాంట్రడ. ఈ ఈవెంట్ యోగకను ప్ర ర తసహంచడం

నిలిచాయి. . PAI 2021 రకష్టర ా పరభుతవ నాణయమైన ప్కలనను

మరియు దాని చుటయ
ర ఒక అంతరకాతీయ ఖ్ాయతిని సృష్టిరంచడం,

మరియు ముఖ్యంగక క్ోవిడ్-19 అరికటర డంలల రకష్టర ా పరభుతవ
పరమయ
ే ానిన వివరించనది.
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సేపస్టఎక్స భ్రత సంతతిక్ చందిన వయయమగకమి రకజా చారి

పూరకవంచల్ ఎక్సపస్ట
ర వేను ప్కరరంభంచన పరధ్ాని మోదీ:

నేతృతవంలలని కూ
ీ 3 మిష్టన్ను ప్కరరంభంచంది

ఉతత రపరదశ్
ే లలని సులాతన్పూర్ జిలాోలల 341 క్లలమీటరో ప్ డవెన
ై
పూరకవంచల్ ఎక్సపస్ట
ర ను పరధ్ాని నరేందర మోదీ ప్కరరంభంచారడ. ఈ
US సేపస్ట ఏజెన్సస NASA మరియు ఎలలన్ మస్టా యాజమానయంలలని
పవ
ై ట్
ే రకక్ెట్ కంపన్స SpaceX నవంబర్ 10, 2021న “కూ
ీ 3” మిష్టన్
ను ప్కరరంభంచాయి. “కూ
ీ 3” మిష్టన్లల భ్రతీయ సంతతిక్ చందిన
NASA వయయమగకమి రకజా చారి దాని మిష్టన్ కమాండర్గక ఉనానరడ.
ఇతర ముగుారడ వయయమగకములు NASA యొకా ట్మ్ మార్్బర్న
(పైలట్); మరియు క్ెైలా బ్రన్ (మిష్టన్ సపష్టలిస్టర ); అలాగే ESA
(యూరోపియన్ సేపస్ట ఏజెన్సస) వయయమగకమి మాథియాస్ట మౌరర్
(మిష్టన్ సపష్టలిస్టర ).

ఎక్సపస్ట
ర వే రకష్టర ా రకజధ్ాని లక్ోనను ఘాజీపూర్తో కలుపుతయంది
మరియు రూ. 22,500 క్ోటో అంచనా వయయంతో నిరిించబడంది.
మిలిటరీ రవకణా విమానంలల పూరకవంచల్ ఎక్సపరస్టవే ఎయిర్సిరప్
ా లల
పరధ్ాని మోదీ దిగకరడ. భ్రత వెైమానిక దళీనిక్ చందిన యుది
విమానాలను అతయవసర పరిసథ త
ి యలలో లాయండంగ్ చేయడానిక్
మరియు టేక్కఫ్ చేయడానిక్ వీలుగక 3.2 క్.మీ ప్ డవెన
ై ఎయిర్సిరప్
ా
ఎక్సపస్ట
ర వే యొకా ముఖ్య లక్షణం.
పూరకవంచల్ ఎక్సపస్ట
ర వే గురించ:


నుండ మొదల ై ఉతత రపరదశ్
ే -బీహార్ సరిహదుేకు తూరడపన 18

ఈ మిష్టన్ క్ంద, ఏపిల్
ర 2022 వరకు ఆరడ నెలల సన్
ై స మిష్టన్ క్ోసం

క్లలమీటరో దూరంలల ఉనన జాతీయ రహదారి నంబర్ 31పై

నలుగురడ వయయమగకములు ఇంటరేనష్టనల్ సేపస్ట సేరష్టన్ (ISS)క్
పంపబడాురడ. నలుగురడ సభుయల అంతరకాతీయ వయయమగకములు

హైదరియా గకీమంలల ముగుసుతంది.


సిబబంది ఫ్రో రిడాలలని NASA యొకా క్ెనెనడీ సేపస్ట సంటర్లలని
లాంచ్ క్కంపో క్స 39A నుండ బయలుదేరకరడ. ఎండూయరెన్స అనే
పేరడగల సేపస్టఎక్స కూ
ీ డారగన్ క్కయపూసల్ ఫకలాన్ 9 రకక్ెట్కు
అమరచబడంది.

పూరకవంచల్ ఎక్సపస్ట
ర వే లక్ోన జిలాోలలని చౌదసరకయ్ గకీమం

ఎక్సపస్ట
ర వే 6-లేన్ల వెడలుపతో భవిష్టయతయ
త లల 8-లేన్లకు
విసత రించబడుతయంది.



ఈ ఎక్సపస్ట
ర వే ఉతత రపరదశ్
ే లలని తూరడప భ్గంలల ముఖ్యంగక
లక్ోన, బ్రకబంక్, అమేథీ, అయోధయ, సులాతన్పూర్, అంబేదార్
నగర్,

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

అజంగఢ్,

మౌ

మరియు

ఘాజీపూర్

జిలాోల

ఆరిథక్కభవృదిిక్ ఊతమివవడానిక్ సిదింగక ఉంది.



NASA అడినిసేరట
ా ర్: బిల్ నెలసన్.



NASA యొకా పరధ్ాన క్కరకయలయం: వకష్టింగరన్ D.C.,
యునెట
ై డ్ సేరట్స.



NASA స్కథపించబడంది: 1 అక్ోరబర్ 1958.



SpaceX వయవస్కథపకుడు & CEO: ఎలాన్ మస్టా.



SpaceX స్కథపించబడంది: 2002.



SpaceX పరధ్ాన క్కరకయలయం: క్కలిఫర రినయా, యునెట
ై డ్ సేరట్స

అరడణాచల్

రకష్టర ా

స్తాక్ోకచలుకగక

"క్ెజ
ై ర్-ఇ-హంద్"ని

ఆమోదించంది:

ఆఫ్ అమరిక్క.
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ముఖ్యమంతిర పమా ఖ్ండూ నేతృతవంలలని అరడణాచల్ పరదశ్
ే రకష్టర ా

భ్రత పరభుతవం 2021 నుంచ పరతి సంవతసరం నవంబర్ 15వ

ఆమోదించంది.

జరడపుక్ోవకలని నిరణయించంది. గిరజ
ి న సమాజంతో తనకునన

మంతిరవరా ం

"క్ెజ
ై ర్-ఇ-హంద్"ను

క్ెస
ై ర్-ఐ-హంద్ను

రకష్టర ా

స్తాక్ోకచలుకగక

శకస్త య
ై ంగక

టీనోప్కలపస్ట

ఇంప్రయ
ి లిస్ట అని పిలుస్కతరడ. స్కహతయ పరంగక, దీని అరథ ం భ్రతదేశ

చకీవరిత. స్తాక్ోకచలుక 90-120 మిమీ రెకాలను కలిగి ఉంటలంది.
ఇది 6,000-10,000 అడుగుల ఎతయ
త లల బ్గక చటో తో కూడన
భూభ్గంలల తూరడప హమాలయాల వెంట ఆరడ రకష్టకరాలలల
కనుగ్నబడంది.

క్ెైజర్-ఐ-హంద్ వనయప్కరణి (రక్షణ) చటర ం, 1972 యొకా ష్టడూయల్ II
పరక్కరం

రక్ంచబడంది.

అయినపపటక్ర,

స్తాక్ోకచలుక

సేకరించేవకరిక్ సరఫరక క్ోసం వకరడ వేట్డతారడ. ఇంటరేనష్టనల్
యూనియన్ ఫర్ కనా రేవష్టన్ ఆఫ్ నేచర్ క్ెజ
ై ర్-ఇ-హంద్ను రెడ్-లిస్టర
చేసింది.




క్ెైసర్-ఐ-హంద్’ అనేది పదే మరియు పరక్కశవంతమన
ై రంగుల

మరియు ప్కటలు మరియు నృతాయలతో సహా గిరిజనుల పరతి

స్కంసాృతిక అంశం ఒక జీవిత ప్కఠకనిన కలిగి ఉందని మరియు వకరడ
నేరపడానిక్ చాలా ఉందని అనానరడ.

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:




మధయపరదేశ్ రకజధ్ాని: భోప్కల్;

మధయపరదేశ్ గవరనర్: మంగూభ్య్ సి. పటేల్;

మధయపరదేశ్ ముఖ్యమంతిర: శివరకజ్ సింగ్ చౌహాన్.

మహారకష్టర ా పరభుతవం నిరణ యించంది

ఇది అంతయచకాని స్కవలలటల్
ై స్తాక్ోకచలుక, ఇది దాని పేరడలల
'భ్రతదేశం'ని కలిగి ఉంది.

భూట్న్, నేప్కల్, లావయస్ట, మయనాిర్, దక్ణ చైనా మరియు
బ్లీవుడ్ నటలడు సలాిన్ ఖ్ాన్ మహారకష్టర ా క్ోవిడ్ వకయక్సన్

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


మరియు స్కంసాృతిక జీవితం యొకా గ్పపతనానిన పరశంసించారడ

స్తాక్ోకచలుక.

వియతానంలలల కూడా ఇవి అలాోడతాయి.



సుదీరా అనుబంధ్ానిన మోదీ పరస్త కవించారడ. అతను వకరి ఆధ్ాయతిిక

క్ోవిడ్ వకయక్సనేష్టన్ అంబ్సిడర్గక సలాిన్ ఖ్ాన్ను నియమించాలని

ముఖ్య వకసత వకలు:


తేదని
ీ ‘జంజాతీయ గౌరవ్ దివస్ట’ లేదా ‘గిరిజన గౌరవ్ దివస్ట’గక

అంబ్సిడర్గక మారనునానరడ. మహారకష్టర ా పరజారోగయ మంతిర రకజేష్

అరడణాచల్ పరదేశ్ స్ఎం: పమా ఖ్ండూ;

తోపే

అరడణాచల్ పరదేశ్ గవరనర్: బి.డ.మిశకీ.

MPలల 'రేష్టన్ ఆపేా గకీమ్' పథకం & 'సిక్ల్ సల్ మిష్టన్'ను పరధ్ాని
మోదీ ప్కరరంభంచారడ:

పరక్కరం,

ముసిో ం-మజారిటీ

కమూయనిటీలలల

యాంటీ-

కరోనావెర
ై స్ట వకయక్సన్లను స్వకరించడంలల సంక్ోచం ఉంది మరియు
వకయక్సన్ ప్ ందడానిక్ పరజలను ఒపిపంచేందుకు పరభుతవం బ్లీవుడ్

నటలడు సలాిన్ ఖ్ాన్ సహాయానిన తీసుకుంటలంది. వకయక్సన్ ష్టకట్
ల సంఖ్య పరంగక మహారకష్టర ా ముందుంది, అయితే క్ొనిన ప్కరంతాలలో
టీక్కలు వేసే వేగం తకుావగక ఉంది.
అదనపు సమాచారం:
ఇండర ర్ రెల
ై ేవ సేరష్టన్కు గిరజ
ి న ఐక్కన్ తాంతాయ భల్ పేరడ
మారచబడంది: మధయపరదశ్
ే ముఖ్యమంతిర శివరకజ్ సింగ్ చౌహాన్

మధయపరదేశ్ పరయటనలల భ్గంగక గిరిజన సంక్ేమ క్కరయకీమాల శవీణని
ి

ఇండర ర్లలని ప్కతాలాపని రెల
ై ేవ సేరష్టన్కు గిరజ
ి నుల ఐక్కన్ తాంతాయ

‘రేష్టన్ ఆపేా గకీమ్’ పథకం & ‘సిక్ల్ సల్ మిష్టన్’ పేరడతో సంక్ేమ

ఒడశక క్కరీతక పూరిణమ నాడు ‘బర యిట్ బందన’ పండుగను

పరధ్ాని నరేందర మోదీ ప్కరరంభంచారడ. పరధ్ాని మోదీ మధయపరదశ్
ే లల
పథక్కనిన ప్కరరంభంచారడ. భ్రతదేశం అంతట్ 50 క్ొతత ఏకలవయ
మోడల్ రెసిడని్ యల్ సూాల్స నిరకిణానిక్ కూడా ఆయన
శంకుస్కథపన చేశకరడ.
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ఉతత రపరదశ్
ే లలని మహ బ్, ఝాన్సస జిలాోలల పరధ్ాని మోదీ

జాతీయ గిరజ
ి న నృతోయతసవం 2021 ఛతీత స్టగఢ్లల జరిగంి ది ఛతీత స్ట

పరయటంచారడ:పరధ్ానమంతిర నరేందర మోదీ ఉతత రపరదశ్
ే లలని మహ బ్

గఢ్ రకష్టర ా పరకయటక అభవృదిి పరణాళ్కలల భ్గంగక రకయ్పూర్ సైన్స

మరియు ఝాన్సస జిలాోలల వివిధ అభవృదిి క్కరయకీమాలను జాతిక్
అంక్తం చేశకరడ.

వకతావరణ మారడపలపై అరడణాచల్ పరదశ్
ే పరభుతవం ‘పక్ేా
డకో రష్ట
ే న్’ను ఆమోదించంది: అరడణాచల్ పరదశ్
ే పరభుతవం రకష్టర ంా లల
"వకతావరణ-తటలరక్ోగల

అభవృదిి"ని

క్కలేజ్ గౌీండ్లల వకరి్క 2వ జాతీయ గిరిజన నృతోయతసవం 2021ని
పరిశ్రలించంది. దీనిని జారఖండ్ ముఖ్యమంతిర (సిఎం) హమంత్ స్ర రెన్
మరియు ఛతీత స్టగఢ్ సిఎం భూపేష్ బఘేల్ ప్కరరంభంచారడ.

తిరపుర దేశం 'మొటర మొదట' వెదురడతో తయారడ చేసన
ి క్ీక్ట్
ె బ్యట్,

లక్షయంతో

సర ంప్లను అభవృదిి చేసంి ది :తిరపురకు చందిన వెదురడ మరియు క్ేన్

అరడణాచల్ పరదశ్
ే 'పై 'పక్ేా టగ
ై ర్ రిజర్వ 2047 డకో రష్ట
ే న్'ను

టక్కనలజీ అపిో క్ేష్టన్ అండ్ రీచ్ (NECTAR)తో ప్కటల క్ీక్ెట్ బ్యట్ల

ప్ర ర తసహంచే

'వకతావరణ మారడపలను తటలరకునే మరియు పరతిసపందించే
ఆమోదించంది
ఝాన్ససలల

మూడు

రోజుల

డవలప్మంట్ ఇన్సిరటయయట్ (BCDI), నార్త ఈస్టర సంటర్ ఆఫ్
తయారీక్ ఉపయోగించే అనిన ప్కరమాణిక ప్ర ర టరక్కల్లను నిరవహసూ
త

‘రకష్టర ా

రక్ష

సంపరపణ్

పర్వ’

జరగనుంది:ఆజాదీ క్క అమృత్ మహ తసవ్ వేడుకలలో భ్గంగక

ఉతత రపరదశ్
ే లలని ఝాన్ససలల 3 రోజుల రకష్టర ా రక్ష సంపరపణ్ పర్వ

దేశంలలనే మొటర మొదట వెదురడతో తయారడ చేసన
ి క్ీక్ట్
ె బ్యట్ను

అభవృదిి చేసన
ి టల
ో పేర్ాంది. ఈ బ్యట్లను అనిన రక్కల క్ీక్ెట్లల
ఉపయోగించవచుచ

జరగనుంది

ఒడశక పరభుతవం రోడుు భదరత క్కరయకీమం ‘రక్షక్’ ప్కరరంభంచంది

సంతకం చేసంి ది: మహారకష్టర ా యొకా ఎలక్రాక్ వెహకల్ (EV)

సపందించే వకరిక్ శిక్షణ ఇచేచందుకు రక్షక్ అనే పేరడతో మొటర మొదట

EV ప్కలస్లల స్కంక్ేతిక మదే తయ క్ోసం మహారకష్టర ా RMIతో MOU

విధ్ానానిక్ స్కంక్ేతిక మదే తయను అందించడానిక్ మహారకష్టర ా
పరభుతవం యునెట
ై డ్ సేరట్స ఆధ్ారిత నాన్-ప్కరఫిట్ ఆరా నజ
ెై ష్ట
ే న్, రకక్ర
మౌంటన్
ై ఇనిటిటయయట్ (RMI)తో ఒక అవగకహన ఒపపందానిన
కుదురడచకుంది.

:ఒడశక రకష్టర ా పరభుతవం రోడుు పరమాదాల గురించ ముందుగక

రోడుు భదరతా క్కరయకీమానిన ప్కరరంభంచంది. బ్ధ్ితయలకు పరథమ
చక్తస మరియు ప్-ర హాసిపటల్ ట్రమా క్ేర్ను అందించడానిక్ వకరడ
సననది మవుతారడ.

ఉతత రకఖ్ండ్ దేశంలలనే అతిపదే సుగంధ ఉదాయనవనానిన ఏరకపటల
చేసంి ది:ఉతత రకఖ్ండ్ నెైనిట్ల్ జిలాోలల భ్రతదేశంలలనే అతిపదే

సుగంధ ఉదాయనవనానిన ఏరకపటల చేసింది. ఉతత రకఖ్ండ్ అటవీ శకఖ్
పరిశోధన

విభ్గం

నెైనిట్ల్

జిలాోలలని

లాలుావకన్లల

భ్రతదేశంలలనే అతిపదే సుగంధ ఉదాయనవనానిన ప్కరరంభంచంది.
‘ఉతత మ్

బీజ్

ప్ర రరల్’

ప్కరరంభంచన

హరకయనా

పరభుతవం:

ప్కరదరశకతతో నాణయమన
ై వితత నాలను అందించడం దావరక హరకయనా
రెైతయలకు పరయోజనం చేకూరేచ ‘ఉతత మ్ బీజ్ ప్ర రరల్’ను హరకయనా
ముఖ్యమంతిర (స్ఎం) మనోహర్ లాల్ ఖ్టర ర్ ప్కరరంభంచారడ.

బ్యంక్ంగ్ & వకణిజయం మరియు ఆరిిక రంగం
ICICI బ్యంక్ ఆన్ల న్
ై ప్కోట్ఫకరమ్ 'టేడ్
ర ఎమర్ా 'ను ప్కరరంభంచంద

పవ
ై ట్
ే రంగ రడణదాత ICICI బ్యంక్ భ్రతీయ ఎగుమతిదారడలు
మరియు దిగుమతిదారడలకు డజిటల్ బ్యంక్ంగ్ మరియు విలువ
ఆధ్ారిత సేవలను అందించడానిక్ 'టేడ్
ర ఎమర్ా ' అనే ఆన్ల న్
ై ప్కోట్

ఫకరమ్ను ప్కరరంభంచంది. టేడ్
ర ఎమర్ాతో సరిహదుేల మధయ వకణిజయం
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అవకంతరకలు

లేకుండా,

మారడతయంది

ఎందుకంటే

వేగంగక
ఒక్ే

మరియు

స్ౌకరయవంతంగక

చోట అనేక

రక్కల సేవలు

అందించబడుతయనానయి క్కబటర కంపన్సలు బహుళ టచ్ప్కయింట్
లతో సమనవయం చేసుక్ోవలసిన అవసరం ఉండదు. ICICI బ్యంక్

కసర మరడో క్కని ఎగుమతిదారడలు మరియు దిగుమతిదారడలు కూడా
ఈ ప్కోట్ఫకరమ్ యొకా పరయోజనానిన ప్ ందవచుచ.






RBL బ్యంక్ స్కథపించబడంది: 1943;



RBL బ్యంక్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: ముంబై, మహారకష్టర ;ా



RBL బ్యంక్ CEO & MD: విశవవీర్ అహుజా;



RBL బ్యంక్ ట్యగ్ల న్
ై : అప్ర న క్క బ్యంక్.

WB నివేదక
ి : భ్రతదేశం పరపంచంలలనే అతిపదే రెమిటన్స గీహత
ీ గక

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

అవతరించంది

ICICI బ్యంక్ MD & CEO: సందీప్ భక్;

ICICI బ్యంక్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: ముంబై, మహారకష్టర ;ా
ICICI బ్యంక్ ట్యగ్ల ైన్: హమ్ హై నా, ఖ్యల్ అప్కా.

పరతయక్ష పనునలు వసూలు చేయడానిక్ RBL బ్యంక్కు RBI
అధ్ిక్కరం ఇచచంది

'వరల్ు బ్యంక్ రెమిటన్స పస
ై స్ట వరల్ు వెడ్
ై డేట్బేస్ట' పేరడతో పరపంచ

బ్యంక్ తాజా నివేదక
ి పరక్కరం, 2021లల USD 87 బిలియనో ను
స్వకరించడం దావరక భ్రతదేశం పరపంచంలలనే అతిపదే రెమిటన్స
లను స్వకరించన దేశంగక అవతరించంది. యునెట
ై డ్ సేరట్స (US)
దీనిలల అతయధ్ికంగక 20%క్ పగ
ై క వకట్ను కలిగి ఉంది. భ్రతదేశం

రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయా (RBI) కంటరరలర్ జనరల్ ఆఫ్
అక్ౌంట్స, ఆరిథక మంతిరతవ శకఖ్ మరియు భ్రత పరభుతవం నుండ
వచచన సిఫకరడస ఆధ్ారంగక సంటరల్ బర ర్ు ఆఫ్ డర
ై క్
ె ర ట్క్ెసస్ట

తరకవత చైనా, మక్సక్ో, ఫిలిప్పన్స మరియు ఈజిప్ర ఉనానయి.
భ్రతదేశంలల, రెమిటన్సలు 2022లల 3% పరిగి USD 89.6
బిలియనో కు చేరడక్ోవచచని అంచనా.

(CBDT) తరపున పరతయక్ష పనునలను వసూలు చేయడానిక్ RBL

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

ఖ్ాతాదారడలు తమ పరతయక్ష పనునలను RBL బ్యంక్ యొకా

బ్యంక్కు అధ్ిక్కరం ఇచచంది. ఇపుపడు, RBL బ్యంక్ యొకా



పరపంచ బ్యంకు స్కథపించబడంది: జూల ై 1944.



పరపంచ బ్యంక్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: వకష్టింగరన్ DC, USA.

మొబల్
ై బ్యంక్ంగ్ లేదా నెట్ బ్యంక్ంగ్ ప్కోట్ఫకరమ్ల దావరక లేదా



పరపంచ బ్యంకు అధయక్షుడు: డేవిడ్ రకబర్ర మాలాపస్ట.

బ్రంచ్ బ్యంక్ంగ్ నెట్వర్ాల దావరక చలిో ంచవచుచ.

HDFC బ్యంక్ “మూహ్ బ్యండ్ రఖ్ో” పరచార 2వ ఎడష్టన్ను

బ్యంక్ గురించ:




RBL బ్యంక్ దేశవకయపత ంగక విసత రిసత ునన ఉనిక్ని కలిగి ఉనన

ప్కరరంభంచంది:

భ్రతదేశంలలని పరముఖ్ పవ
ై ట్
ే రంగ బ్యంకులలల ఒకట.

క్కర్పరేట్ & ఇనిటిటయయష్టనల్ బ్యంక్ంగ్, కమరి్యల్ బ్యంక్ంగ్,
బ్రంచ్ & బిజినెస్ట బ్యంక్ంగ్, రిటల్
ై అసట్స మరియు టజ
ర రీ
మరియు ఫన
ై ాని్ యల్ మారెాట్స ఆపరేష్టన్స అనే ఐదు వకయప్కర



వరిరకల్స క్ంద బ్యంక్ పరతయే క సేవలను అందిసత ుంది.

ఇది పరసత ుతం 445 శకఖ్లు, 1,435 వకయప్కర కరస్కపండంట్
శకఖ్లు (వీటలల 271 బ్యంక్ంగ్ అవుట్ల ట్లు) మరియు 28

భ్రతీయ రకష్టకరాలు మరియు క్ేందర ప్కలిత ప్కరంతాలలల విసత రించ
ఉనన 386 ATMల నెట్వర్ా దావరక 9.97 మిలియనో కు పైగక
వినియోగదారడలకు సేవలు అందిస్త ర ంది.
28

www.bankersadda.com

హచ్డఎఫ్సి బ్యంక్ లిమిటడ్ తన “మూహ్ బ్యండ్ రఖ్ో” పరచారకనిక్
రెండవ

ఎడష్టన్ను

ప్కరరంభంచంది,

అంతరకాతీయ

మోస్కల

అవగకహన వకరోతసవం 2021 (నవంబర్ 14-20, 2021)క్
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మదే తయగక మోస్కల నివకరణపై అవగకహన పంచడానిక్. HDFC

PIDF యొకా మొతత ం క్కరపస్ట రూ. 614 క్ోటో కు చేరడకుంది:

బ్యంక్ తన కసర మర్లకు అనిన రక్కల మోస్కలపై అవగకహన
పంచడం మరియు వకట నివకరణకు నోరడ మూసుకుని ఉండటం
మరియు పరతిజా తీసుక్ోవడం మరియు గోపయమన
ై బ్యంక్ంగ్
సమాచారకనిన ఎవరితోనూ పంచుక్ోకుండా చేయడం యొకా
ప్కరముఖ్యతను పంచడం లక్షయంగక పటలరకుంది. ఈ పరచారం క్ంద వచేచ
నాలుగు

నెలలలో

HDFC

బ్యంక్

2,000

వర్ాష్టకప్లను

నిరవహంచనుంది.


HDFC బ్యంక్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: ముంబై, మహారకష్టర ;ా



HDFC బ్యంక్ MD మరియు CEO: శశిధర్ జగదీష్టన్;



HDFC బ్యంక్ ట్యగ్ల ైన్: మేము మీ పరపంచానిన అరథం

ఎంపిక చేసన
ి NBFCల క్ోసం RBI ఇంటరనల్ అంబుడ్సమన్
మక్కనిజంను పరిచయం చేసంి ది:
రక్కల నాన్-బ్యంక్ంగ్

6 క్ేందారలలో చలిో ంపు అంగీక్కర మౌలిక సదుప్కయాల (PoS)

విసత రణకు సబిసడీని అందించడానిక్ జనవరి 2021లల PIDF
పథక్కనిన RBI ప్కరరంభంచంది. ఆ సమయంలల ఆర్బీఐ తొలి

విరకళంగక రూ. 250 క్ోటల
ో PIDFక్ సగం ఫండ్ను కవర్ చేసత ుంది
మరియు మిగిలిన సహక్కరం దేశంలలని క్కర్ు -జారీ చేసే బ్యంకులు

చేసుకునానము.

రెండు

(PIDF) మొతత ం క్కరపస్ట 614 క్ోటో రూప్కయలకు చేరడకుంది.
దేశంలలని ఈశకనయ రకష్టకరాలపై పరతేయక దృష్టిర స్కరించ టైర్-3 నుంచ టర్
ై -

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

క్ంది

RBI యొకా చలిో ంపుల మౌలిక సదుప్కయాల అభవృదిి నిధ్ి

ఫన
ై ాని్ యల్

కంపన్సల

(NBFCలు) క్ోసం అంతరా త అంబుడ్సమన్ మక్కనిజమ్ను
పరిచయం చేసత ుననటల
ో భ్రతీయ రిజర్వ బ్యంక్ పరకటంచంది. ఈ
రెండు రక్కల NBFC 10 లేదా అంతకంటే ఎకుావ శకఖ్లతో డప్కజిట్-

మరియు క్కర్ు నెట్వర్ాల నుండ అందించబడుతయంది.

పథకం ప్కరరంభంచన ప్కరరంభంలల PIDF యొకా క్కరపస్ట రూ. 345

క్ోటల
ో (RBI దావరక రూ. 250 క్ోటల
ో మరియు దేశంలలని పరధ్ాన

అధ్ీకృత క్కర్ు నెట్వర్ాల దావరక రూ. 95 క్ోటల
ో ). ఇపుపడు అనేక

ఇతర అధ్ీకృత క్కర్ు నెట్వర్ాలు (రూ. 153.72) మరియు క్కర్ు జారీ

చేసే బ్యంకులు (రూ. 210.17 క్ోటల
ో ) PIDF పథక్కనిక్ తమ
సహక్కరకనిన పంచాయి, అందువలో మొతత ం క్కరపస్టను రూ. 613.89

టేక్ంగ్ ఎన్బిఎఫ్సిలు (NBFCలు-D) మరియు రూ.5,000 క్ోటో ఆసిత

క్ోటల
ో (సుమారడ రూ. 614 క్ోటల
ో ).

పరిమాణం మరియు అంతకంటే ఎకుావ పబిో క్ కసర మర్ ఇంటర్ఫేస్ట

మక్
ై ీోస్కఫ్టర ,యాపిల్ను అధ్ిగమించ పరపంచంలలనే అతయంత విలువెన
ై

తో డప్కజిట్ టేక్ంగ్ ఎన్బిఎఫ్సిలు (NBFCలు-ND).

కంపన్సగక అవతరించంది

పరయవస్కనంగక, ఈ రెండు క్ేటగిరల
ీ NBFCలు అంతరా త అంబుడ్స
మన్ (IO)ని నియమించవలసి ఉంటలంది. ఆర్బిఐలలని అంబుడ్స
మన్కు ఫిరకయదు చేరే ముందు ఎంటటీ స్కథయిలల పబిో క్ ఫిరకయదును
పరిష్టారించే బ్ధయత అంతరా త అంబుడ్సమన్క్ ఉంటలంది. ఇంటరనల్
అంబుడ్సమన్ నియామకం క్ోసం NBFCలకు RBI ఆరడ నెలల
క్కలపరిమితిని ఇచచంది.

పబిో క్గక వకణిజయం జరిగన
ి కంపన్సగక అవతరించ Microsoft Corp.

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

Apple Inc.ని అధ్ిగమించంది. అక్ోరబర్ 29, 2021న మారెాట్



RBI స్కథపించబడంది: ఏపిల్
ర 1, 1935;



RBI పరధ్ాన క్కరకయలయం: ముంబై, మహారకష్టర ;ా



RBI గవరనర్: శక్త క్కంత దాస్ట.
29
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మారెాట్ క్కయపిటల ైజష్ట
ే న్ దావరక పరపంచంలలనే అతయంత విలువెన
ై

ముగిసే సమయానిక్, Apple సుమారడ $2.46 టలి
ర యనో కు

చేరడక్ోగక, మైక్ీోస్కఫ్టర దాదాపు $2.49 టలి
ర యనో కు చేరడకుంది.
యాపిల్ ఏడాదిక్ పైగక అగీస్థ కనంలల క్ొనస్కగుతోంది.
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మైక్ీోస్కఫ్టర జూన్లల $2 టలి
ర యన్ మారెాట్ విలువను అధ్ిగమించన
రెండవ US పబిో క్ సంసథ గక అవతరించంది, క్ౌోడ్ కంపూయటంగ్
మరియు ఎంటర్పజ్
ై స్కఫ్టర వర్
ే లలల దాని ఆధ్ిపతయం కరోనావెైరస్ట
తరడవకత భవిష్టయతయ
త లల మరింత విసత రిసత ుందనే అంచనాలతో
నడచంది. ఈ సంవతసరం, దాని స్కరక్ దీరా-క్కల ఆదాయాలు మరియు
ఆదాయ వృదిి, అలాగే మష్టిన్ ల రినంగ్ మరియు క్ౌోడ్ కంపూయటంగ్
వంట

రంగకలలల

విసత రణ

అంచనాలపై

Apple

మరియు

Amazon.com Inc.ని అధ్ిగమించంది. మైక్ీోస్కఫ్టర 49% కంటే
ఎకుావ, ఆపిల్ సుమారడ 13% మరియు అమజాన్ 3% కంటే
ఎకుావ విలువలు పరిగకయి.
భ్రతదేశం యొకా NICDP క్ోసం ADB $250 మిలియనో రడణానిన
ఆమోదించంది

ఫడరల్ బ్యంక్ మరియు ఆదితయ బిరకో హల్త ఇనూసరెన్స క్ో. లిమిటడ్
(ABHICL) బ్యంక్సూయరెన్స ప్కరరనర్ష్టిప్లలక్ పరవశి
ే ంచాయి. ఈ

కూటమిలల భ్గంగక, ఫడరల్ బ్యంక్ ABHICL అందించే వినూతన
ఆరోగయ బీమా పరిష్టకారకలను కసర మరో కు అందిసత ుంది. ఫడరల్ బ్యంక్

వినియోగదారడలకు ఆసత మా, అధ్ిక రకత ప్ర టల, అధ్ిక క్ొల స్కరాల్,
మధుమేహం, ప్ర ష్టణపై క్ోచంగ్ మొదల ైన వకటక్ 1వ రోజు భీమా
స్ౌకరయం వంట స్ౌకరకయలు ఉంట్యి.
కసర మర్లు

ABHICL

యొకా

పరిశీమ-మొదట

వినూతన

పరిష్టకారకలకు ప్కరపయతను కలిగి ఉంట్రడ, ఉబబసం, అధ్ిక రకత ప్ర టల,

అధ్ిక క్ొల స్కరాల్, మధుమేహం క్ోసం ఒకరోజు భీమ అందిసత ుంది;
ప్ర ష్టణ మరియు ఫిట్నెస్టపై వెల్నెస్ట క్ోచంగ్; మానసిక ఆరోగయంపై

క్ౌనెసలింగ్; 100% వరకు ఆరోగయ రిటర్న్ TM (ఆరోగయ

ప్రమియంలు) మరియు దీరాక్కలిక నిరవహణ ప్ర ర గకీమ్ యొకా
ప్ర ర తాసహక వెల నస్ట పరయోజనాలు. వినియోగదారడలు బ్యంక్
యొకా వివిధ పంపిణీ మారకాల దావరక వివిధ రిటల్
ై మరియు
సమూహ అనుబంధ ఉతపతయ
త ల పరయోజనాలను ప్ ందవచుచ.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై టేక్కవేలు:

భ్రతదేశ జాతీయ ప్కరిశకీమిక క్కరిడార్ అభవృదిి క్కరయకీమం
(NICDP)క్ మదే తయగక ఆసియా డవలప్మంట్ బ్యంక్ (ADB) USD
250 మిలియన్ (సుమారడ రూ. 1,875 క్ోటల
ో ) రడణానిన





ఫడరల్ బ్యంక్ స్కథపించబడంది: 23 ఏపిరల్ 1931.

ఫడరల్ బ్యంక్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: అలువక, క్ేరళ.
ఫడరల్ బ్యంక్ MD & CEO: శకయమ్ శ్రీనివకసన్.

ఫడరల్ బ్యంక్ ట్యగ్ల ైన్: మీ పరెఫక్ర బ్యంక్ంగ్ భ్గస్కవమి.

ఆమోదించంది. 17 రకష్టకరాలలల విసత రించ ఉనన 11 ప్కరిశకీమిక



క్కరిడారో ను అభవృదిి చేయడానిక్ ప్ర ర గకీమాటక్ USD 500

ఆర్బీఐ బంధన్ బ్యంక్ను ఏజెన్సస బ్యంక్గక పేర్ాంది

మిలియన్ రడణాల యొకా మొదట ఉప క్కరయకీమం ఇది.
NICDP గురించ:
నౌక్కశీయాలు మరియు విమానాశీయాలు వంట అంతరకాతీయ గేట్
వేలు మరియు కలుపుక్ొని, వకతావరణానిన తటలరక్ోగల మరియు
సిథరమైన మౌలిక సదుప్కయాలతో సహా సమరథవంతమైన పటర ణ
సముదాయాలు

మరియు

మలీరమోడల్

కనెక్రవిటీ

దావరక

మదే తయనిచేచ పరపంచ-స్కథయి ప్కరిశకీమిక నోడ్లను అభవృదిి
చేయడం NICDP లక్షయం.
బ్యంక్సూయరెన్స క్ోసం ఫడరల్ బ్యంక్ మరియు ఆదితయ బిరకో హల్త
ఇనూసరెన్స ప్ తయ
త కుదురడచకునానరడ

రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయా ఇపుపడు బంధన్ బ్యంక్ను పరభుతవ

క్కరయకలాప్కలను నిరవహంచడానిక్ RBI యొకా ఏజెన్సస బ్యంక్గక

నియమించంది. బంధన్ బ్యంక్ ఇపుపడు RBI యొకా ఏజెన్సస
బ్యంక్గక ఎంప్కనెల్ చేయబడన అనేక ఇతర పవ
ై ేట్ బ్యంకులలల
చేరింది.

GST,

VAT

మరియు

రకష్టర ా పనునల

వసూళో కు

సంబంధ్ించన లావకదేవీలను నిరవహంచడానిక్ బంధన్ బ్యంక్
ఇపుపడు అధ్ిక్కరం ప్ ందుతయంది.
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RBI యొకా ఏజెన్సస బ్యంక్గక ఇటీవల నియమించబడన బ్యంకుల
జాబితా:





1. స్ౌత్ ఇండయన్ బ్యంక్

ఏపిరల్ 2021: రూ. 1.41 లక్షల క్ోటల
ో (అతయధ్ికం)
మారిచ 2021: రూ. 1.24 లక్షల క్ోటల
ో
ఫిబవ
ర రి 2021: రూ. 1,13,143 క్ోటల
ో
జనవరి 2021: రూ. 1,19,847 క్ోటల
ో

2. కరకణటక బ్యంకు



3. DCB బ్యంక్

ఆర్బీఐ రెండు వినూతన కసర మర్-సంటక్
ర క్కరయకీమాలను పరధ్ాని

4. RBL బ్యంక్

మోదీ ప్కరరంభంచారడ

5. ధనలక్ి బ్యంక్
6. ఇండస్టఇండ్ బ్యంక్
7. బంధన్ బ్యంక్
అక్ోరబర్లల పరభుతవం జీఎస్ర క్ంద రూ.1.30 లక్షల క్ోటల
ో వసూలు
చేసంి ది

రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయా (RBI) యొకా రెండు వినూతన
కసర మర్-సంటక్
ర

క్కరయకీమాలను

పరధ్ాని

నరేందర

మోదీ

ప్కరరంభంచారడ. ఈ క్కరయకీమాలు RBI రిటల్
ై డర
ై క్
ె ర స్ామ్ మరియు

రిజర్వ బ్యంక్ - ఇంటగేీటడ్ అంబుడ్సమన్ స్ామ్. కసర మర్లు తమ
ఫిరకయదులను ఫల్
ై చేయడానిక్, పతారలను సమరిపంచడానిక్, సిథతిని
అక్ోరబర్ నెలలల సూ
థ ల వసుతవులు మరియు సేవక పనున (GST)
వసూళల
ో రూ. 1,30,127 క్ోటల
ో గక ఉనానయి, జూల ై 2017లల GST
అమలు చేయబడన తరకవత ఇది రెండవ అతయధ్ిక వసూళల
ో .
ఇపపటవరకు అతయధ్ికంగక ₹ 1.41 లక్షల క్ోటో GST వసూళల
ో

ట్రక్ చేయడానిక్ మరియు అభప్కరయానిన అందించడానిక్ ఒక్ే
ప్కయింట్ ఆఫ్ రిఫరెన్స ఉంటలంది.
RBI రిటల్
ై డర
ై క్
ె ర స్ామ్ గురించ


సకూయరిటల
ీ మారెాట్కు ప్కరపయతను పంచే లక్షయంతో ఉంది. భ్రత

నమోదు చేయబడాుయి. ఏపిరల్ 2021. నెలలల ఆదాయాలు

పరభుతవం మరియు రకష్టర ా పరభుతావలు జారీ చేసే సకూయరిటల
ీ లల

మునుపట సంవతసరం కంటే 24% ఎకుావ.

నేరడగక పటలరబడ పటర డానిక్ ఇది వకరిక్ క్ొతత మారకానిన

అక్ోరబర్లల వసూల న
ై సూ
థ ల జీఎస్టటీ ఆదాయంలల రూ.23,861 క్ోటల
ో
స్జీఎస్టటీక్, రూ.30,421 క్ోటల
ో ఎస్టజీఎస్టటీక్, రూ.67,361 క్ోటల
ో
ఐజీఎస్టటీక్, సస్ట మొతత ం రూ.8,484 క్ోటల
ో . జిఎస్టట క్ౌనిసల్
తీసుకునన నిరణ యం పరక్కరం, పరసత ుత ఆరిథక సంవతసరంలల జిఎస్టట

RBI రిటల్
ై డర
ై ెక్ర స్ామ్ రిటల్
ై పటలరబడదారడలకు పరభుతవ

అందిసత ుంది.


ఈ పథకం దావరక, రిటైల్ పటలరబడదారడడు పరభుతవ సకూయరిటల
ీ
మారెాట్కు ప్కరపయతను ప్ ందుతారడ.

పరిహారం విడుదలలల లలటలకు బదులుగక రూ.1.59 లక్షల క్ోటో
రడణానిన ముందసుతగక విడుదల చేశకరడ.
మునుపట నెలల GST సేకరణ జాబితా:


సపర ంబర్ 2021: రూ. 1,17,010 క్ోటల
ో



ఆగసుర 2021: రూ. 1.12 లక్షల క్ోటల
ో



జూల ై 2021: రూ. 1,16,393 క్ోటల
ో



జూన్ 2021: రూ. 92,849 క్ోటల
ో



మే 2021: రూ. 1,02,709 క్ోటల
ో
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ఈ పథకం క్ేందరం మరియు రకష్టర ా పరభుతావలు జారీ చేసన
ి

NPCI భ్రత్ బిల్పే లిమిటడ్, నేష్టనల్ పేమంట్స క్కర్పరేష్టన్ ఆఫ్

అందిసత ుంది.

ICICI పుుడని్ యల్ ల ఫ్
ై ఇనూసరెన్సతో ఒపపందం కుదురడచకుంది,

సకూయరిటల
ీ లల నేరడగక పటలరబడ పటర డానిక్ క్ొతత మారకానిన


“పటలరబడదారడలు తమ పరభుతవ సకూయరిటల
ీ ఖ్ాతాను ఆన్ల ైన్
లల ఉచతంగక ఆర్బిఐతో సులభంగక తరవగలరడ మరియు




నిరవహంచగలరడ.

రిజర్వ బ్యంక్-ఇంటగేీటడ్ అంబుడ్సమన్ స్ామ్ RBIచే
సంసథ లపై

కసర మర్

ఫిరకయదులను

పరిష్టారించడానిక్ ఫిరకయదుల పరిష్టకార విధ్ానానిన మరింత


మరడగుపరచడం లక్షయంగక పటలరకుంది.

ఈ పథకం యొకా క్ేందర థీమ్ కసర మరడో తమ ఫిరకయదులను
నమోదు చేయడానిక్ ఒక ప్ర రరల్, ఒక ఇమయిల్ మరియు ఒక



ClickPayని

ఐసిఐసిఐ

పుుడని్ యల్

ల ైఫ్

సులభంగక చేయడానిక్ వీలు కలిపసూ
త క్ో క్పే యొకా ఈ స్ౌకరకయనిన
అందించన మొదట బీమా కంపన్స.

ఆటరమేటడ్ మరియు విలువెైన బీమా ప్రమియం చలిో ంపు

అనుభవకనిన అందించడానిక్, ICICI పుుడని్ యల్ ల ైఫ్ ఇనూసరెన్స
క్ో క్పే లింక్ను రూప్ ందించ, కసర మర్లతో ష్టేర్ చేసత ుంది, అది వకరిని

చలిో ంపు వివరకలతో కూడన చలిో ంపు పేజీక్ దారి మళ్ో సత ుంది. ఈ
స్ౌకరయవంతమన
ై మరియు సురక్తమన
ై రెండు-దశల పరక్ీయ

కసర మర్లు తమ ఫిరకయదులను ఫల్
ై చేయడానిక్, పతారలను

తేదల
ీ ను గురడతంచుక్ోవడం మరియు చలిో ంపు చేయడానిక్ కఠినమన
ై

అభప్కరయానిన అందించడానిక్ ఒక్ే ప్కయింట్ ఆఫ్ రిఫరెన్స

చలిో ంచడంలల సహాయపడుతయంది.

మరియు ఫిరకయదుల క్ోసం సహాయంపై అనిన సంబంధ్ిత



రూప్ ందించబడంది.

సిథతిని

ట్రక్

చేయడానిక్

మరియు

ఉంటలంది. బహుభ్ష్టక టరల్-ఫ్ర నంబర్ ఫిరకయదుల పరిష్టకారం

కసర మర్లు ప్రమియం మొతాతనిన పటర డం, ప్మి
ర యం చలిో ంపు

దశలను అనుసరించడం వంట అవకంతరకలు లేకుండా బిలుోలను
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

సమాచారకనిన అందిసత ుంది.

పరసత ుతం, బ్యంకులు, నాన్-బ్యంక్ంగ్ ఫన
ై ాన్స కంపన్సలు



(NBFCలు), మరియు నాన్-బ్యంక్ ప్రపయిడ్ చలిో ంపు జారీ

చేసవ
ే కరడ (PPIలు) వకల ట్ల క్ోసం ముగుారడ వేరేవరడ అంబుడ్స


అందించడానిక్.

చరడనామాతో ‘వన్ నేష్టన్-వన్ అంబుడ్సమన్’ ఆధ్ారంగక

సమరిపంచడానిక్,



బీమా సంసథ యొకా కసర మర్లకు దాని మారూాా ఆఫర్ -

ఇనూసరెన్స తన కసర మర్లకు రెనూయవల్ ప్మి
ర యం చలిో ంపులను

రిజర్వ బ్యంక్-ఇంటగేీటడ్ అంబుడ్సమన్ స్ామ్ గురించ
నియంతిరంచబడే

ఇండయా యొకా పూరిత-యాజమానయ అనుబంధ సంసథ అయిన

మన్లు ఉనానరడ.

దేశవకయపత ంగక ఉనన 22 అంబుడ్సమన్ క్కరకయలయాల నుండ

వీటని ఆర్బిఐ నిరవహసుతంది. ఇపుపడు, ఫిరకయదుల పరిష్టకార
యంతారంగకనిన మరింత సమరథ వంతంగక మరియు సరళంగక
చేయడానిక్

అవి

చేయబడతాయి

ఒక

క్ేందీక
ర ృత

పథకంలల



నేష్టనల్ పేమంట్స క్కర్పరేష్టన్ ఆఫ్ ఇండయా MD & CEO:
దిలీప్ అసేబ;

నేష్టనల్ పేమంట్స క్కర్పరేష్టన్ ఆఫ్ ఇండయా పరధ్ాన
క్కరకయలయం: ముంబై;

నేష్టనల్ పేమంట్స క్కర్పరేష్టన్ ఆఫ్ ఇండయా స్కథపించబడంది:
2008.

అక్ోరబర్లల రిటల్
ై దరవయయలబణం సవలపంగక పరిగి 4.48 శకతానిక్
చేరడకుంది

విలీనం

NPCI భ్రత్ బిల్పే ICICI పుుడని్ యల్ ల ఫ్
ై ఇనూసరెన్సతో
జతకటర ంది

వినియోగదారడల ధరల సూచీ (స్ప్ఐ)తో క్ొలవబడే రిటల్
ై

దరవయయలబణం అక్ోరబర్లల సవలపంగక 4.48 శకతానిక్ పరిగింది. విడగక,
పరిశీమల ఉతపతిత సూచీ (ఐఐపి) పరంగక క్ొలవబడన ఫకయకరరీ
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ఉతపతిత సపర ంబర్లల 3.1 శకతం పరిగింది. కూరగకయల ధరల

పరడగుదలతో ఆహార దరవయయలబణం నెల క్ీతం 0.68 శకతం నుంచ

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


అక్ోరబర్లల 0.85 శకతానిక్ పరిగంి ది.

BharatPe స్కథపించబడంది: 2018;



అయితే, ఈ ఏడాది అక్ోరబర్ 2020లల నమోదన
ై మునుపట

BharatPe పరధ్ాన క్కరకయలయం: నూయఢలీో ;



BharatPe CEO: అష్ట్నర్ గోీవర్.

సంవతసరం నమోదు చేసన
ి 7.61 శకతం కంటే తకుావ స్కథయిలల
ఉంది. ఎక్ెైసజ్ సుంకం తగిాంపు పరభ్వంతో ఇంక్క హడ్ల ైన్ నంబరో లల
పరతిబింబించలేదు, అధ్ిక పరధ్ాన దరవయయలబణం - ఆహారేతర , ఇంధన

COVID-19 వకయక్సన్ సేకరణ క్ోసం భ్రతదేశకనిక్ USD 1.5
బిలియన్ రడణానిన ADB ఆమోదించంది:

దరవయయలబణం భ్గం - మరియు అధ్ిక గోోబల్ కమోడటీ ధరల
పరమాదాలు

దరవయయలబణ

రేటలను

ఒతిత డలల

ఉంచుతాయని

భ్విసుతనానరడ
BharatPe పరపంచంలలని 1వ మరచంట్ ష్టేర్హ లిు ంగ్ ప్ర ర గకీమ్ను
ప్కరరంభంచంది:

కరోనావెర
ై స్ట (COVID-19)క్ వయతిరేకంగక సురక్తమన
ై మరియు
సమరథ వంతమన
ై వకయక్సన్లను క్ొనుగోలు చేయడంలల భ్రత
పరభుతావనిక్ సహాయం చేయడానిక్ ఆసియా డవలప్మంట్ బ్యంక్
(ADB) $1.5 బిలియనో రడణానిన (సుమారడ రూ. 11,185 క్ోటల
ో )

BharatPe తన వకయప్కరి భ్గస్కవముల క్ోసం పరపంచంలలని 1వ
మరచంట్ ష్టేర్హ లిు ంగ్ ప్ర ర గకీమ్ (MSP)ని ప్కరరంభంచంది. ఇది $100
మిలియన్ విలువెన
ై ప్ర ర గకీమ్, దీని క్ంద కంపన్స తన వకయప్కరి
వినియోగదారడలకు BharatPe యొకా ఈక్వటీ ష్టేరోను క్ొనుగోలు
చేయడానిక్ మరియు భ్గస్కవమిగక మారడానిక్ అవక్కశకనిన
అందిసత ుంది. కంపన్స 2024 నాటక్ పబిో క్ లిసిరంగ్ని ప్కోన్ చేసత ుంది
మరియు పబిో క్ లిసిరంగ్ విలువ $1 బిలియన్ని లక్షయంగక చేసుకుంది.
క్కరయకీమం గురించ:


వకయప్కరి చలిో ంపులు మరియు ఆరిథక సేవల సంసథ తన పరసత ుత
7.5 మిలియన్ కంటే ఎకుావ వకయప్కరి భ్గస్కవములకు
ప్ర ర తాసహక్కనిన అందజేసత ుంది. ప్కోట్ఫకరమ్లల చేరన
ి క్ొతత
వకయప్కరడలకు కూడా ప్ర ర గకీమ్ అందించబడుతయంది.



వకయప్కరడల సంపద సృష్టిరలల అంతరకనిన పరిష్టారించడానిక్
మరియు

వకరిని

క్ీయాశ్రల

వృదిి

భ్గస్కవములుగక

గురితంచడానిక్ స్కరక్ ప్ర ర గకీమ్ రూప్ ందించబడంది, భ్రతదేశంలల
వేగంగక అభవృదిి చందుతయనన ఫిన్టక్ విభ్గంలల వకయప్కర
భ్గస్కవముల మధయ విధ్ేయతను పంప్ ందించడం మరియు
క్ొనస్కగించడం ఈ క్కరయకీమం లక్షయం అని BharatPe తలిపింది.
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ఆమోదించంది. దేశంలలని 31.7 క్ోటో మంది పరజల క్ోసం కన్ససం
66.7 క్ోటో క్ోవిడ్-19 వకయక్సన్ డర స్టలను సేకరించేందుకు ఈ నిధ్ి
ఉపయోగించబడుతయంది. ఆసియన్ ఇన్ఫకరసర క
ా చర్ ఇనెవస్టర మంట్
బ్యంక్ ఈ ప్కరజెక్ర క్ోసం అదనంగక USD 500 మిలియనో ను సహఫైనాన్స చేసత ుందని భ్విసుతనానరడ.
బీజింగ్కు చందిన AIIB అనేది ఆసియా అభవృదిిపై దృష్టిర స్కరించన
బహుప్కక్క అభవృదిి బ్యంకు. దీనిక్ పరపంచం నలుమూలల నుండ
సభుయలు ఉనానరడ. జనాభ్లల 68.9 శకతంగక ఉనన 18 ఏళల
ో
మరియు అంతకంటే ఎకుావ వయసుస ఉనన 94.47 క్ోటో మందిక్
పూరితగక టీక్కలు వేయాలని లక్షయంగక పటలరకునన భ్రతదేశ జాతీయ
విసత రణ మరియు టీక్క పరణాళ్కకు ఇది మదే తయ ఇసుతంది.
టీక్క గురించ:
స్కమాజిక మరియు మానవ అభవృదిి ప్కరధ్ానయతలపై క్ొతత దృష్టిరతో,
ఆరిథక క్కరయకలాప్కలను పునరడజీా వింపజేయడం, ఆరోగయ సేవలను
క్ొనస్కగించడం,

జీవనోప్కధ్ిని

పునరడది రించడం

విదాయసంసథ లను

పునఃప్కరరంభంచడం

వంట

మరియు

మహమాిరితో

ముడపడ ఉనన ఆరోగయం, స్కమాజిక మరియు ఆరిథక పరభ్వకలను
అధ్ిగమించడంలల వకయక్సన్లు క్రలకం.
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క్ో-బ్రండడ్ క్ెీడట్ క్కర్ు లను అందించడానిక్ ఈక్వట్స్ట SFB HDFC
బ్యంక్తో భ్గస్కవమయం చేసుకుంది:

SBI Ecowrap నివేదక
ి FY22 క్ోసం భ్రతదేశ GDPని 9.3%9.6% మధయ అంచనా వేసంి ది:
సేరట్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయా (SBI) ఆరిథకవేతతలు దాని పరిశోధన
నివేదిక “Ecowrap”లల, FY22 (2021-22)క్ భ్రతదేశకనిక్ GDP

ఈక్వట్స్ట స్కిల్ ఫన
ై ాన్స బ్యంక్ (SFB) HDFC (హౌసింగ్ డవలప్
మంట్ ఫన
ై ాన్స క్కర్పరేష్టన్ లిమిటడ్) బ్యంక్తో తన క్ొతత క్ో-బ్రండడ్
క్ెీడట్ క్కర్ు లను ప్కరరంభంచేందుకు భ్గస్కవమయం చేసుకుంది. ఈ
భ్గస్కవమయం దావరక, ఈక్వట్స్ట SFB క్ెీడట్ క్కర్ు మారెాట్లల HDFC
బ్యంక్

పరిధ్ని
ి

ఉపయోగించుకుంటలంది

మరియు

దాని

వినియోగదారడలకు మరడగెన
ై బ్యంక్ంగ్ పరకయవరణ వయవసథ ను
అందిసత ుంది.

వృదిి అంచనాను 9.3%-9.6% శవీణిక్ సవరించారడ. ఇంతకుముందు
ఇది 8.5%-9% పరిధ్ల
ి ల అంచనా వేయబడంది.
డజిటల్ ల ండంగ్పై వరిాంగ్ గూ
ి ను RBI విడుదల
ీ ప్ నివేదక
చేసంి ది:రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయా (RBI) ఏరకపటల చేసన
ి ఆన్ల న్
ై
ప్కోట్ఫకరమ్లు మరియు మొబల్
ై
యాప్ల దావరక రడణాలు
ఇవవడంతో సహా డజిటల్ రడణాలపై వరిాంగ్ గూ
ీ ప్ తన నివేదికను
సమరిపంచంది.

క్ెీడట్ క్కర్ు గురించ:

SIDBI మరియు Google MSMEలకు మదే తయ ఇవవడానిక్

క్ెీడట్ క్కర్ు ని రెండు విభ్గకలలో ప్ ందవచుచ. మొదట క్ేటగిరీ ‘ఎక్ెైసట్

సిదేంగక ఉనానయి: స్కిల్ ఇండస్రస్ట
ా డవలప్మంట్ బ్యంక్ ఆఫ్

క్ెీడట్ క్కర్ు ’ రూ. 25,000 నుండ రూ. 2 లక్షల వరకు క్ెీడట్

ఇండయా (SIDBI) Google India Pvt Ltd (GIPL) సహక్కరంతో

పరిమితిని అందిసత ుంది మరియు రెండవ క్ేటగిరీ రూ. 2 లక్షలకు పైగక
క్ెీడట్ను అందించే ‘ఎలిగకన్స క్ెీడట్ క్కర్ు ’.

ఇంప్కక్ర ల ండంగ్ ప్ర ర గకీమ్ను పరయోగకతికంగక ప్కరరంభంచంది.

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:





రూ. 1 క్ోట వరకు రకయితీ వడీు రేటోకు ఆరిథక సహాయంతో స్ర ష్టల్

ఈక్వట్స్ట స్కిల్ ఫైనాన్స బ్యంక్ లిమిటడ్ స్కథపించబడంది:
2016;
ఈక్వట్స్ట స్కిల్ ఫన
ై ాన్స బ్యంక్ లిమిటడ్ పరధ్ాన క్కరకయలయం:

Paytm మన్స AI- పవర్ు 'వకయిస్ట టేడ
ర ంగ్' ప్కరరంభంచంది: Paytm
మన్స, Paytm యొకా పూరిత యాజమానయంలలని అనుబంధ సంసథ ,
కృతిరమ మేధసుస (AI) దావరక ఆధ్ారితమన
ై ‘వకయిస్ట టేడ
ర ంగ్’ను

చనెన
ై , తమిళనాడు;

ప్కరరంభంచంది.

ఈక్వట్స్ట స్కిల్ ఫైనాన్స బ్యంక్ లిమిటడ్ MD & CEO:

ఆరోగయ బీమాను అందించడానిక్ Google Pay SBI జనరల్

వకసుదేవన్ పఠంగి నరసింహన్.

ఇనూసరెన్సతో చేతయలు కలిపిందిSBI జనరల్ ఇనూసరెన్స Google
Pay యాప్లల SBI జనరల్ యొకా ఆరోగయ బీమాను క్ొనుగోలు

అదనపు సమాచారం :
ఫన
ై ాని్ యల్ సర బిలిటీ బర ర్ు : JP మోరకాన్ పరపంచంలలని అతయంత దహ
ై క

చేయడానిక్ వినియోగదారడలను ఎనేబుల్ చేయడానిక్ Google

బ్యంకుగక పేరడప్ ందారడ:గోోబల్ రెగుయలేటరో చే అగీశవీణి రడణదాతల

Payతో స్కంక్ేతిక భ్గస్కవమాయనిన చేసింది.

తాజా వకరి్క రకయంక్ంగ్ పరక్కరం, విసత ృత ఆరిథక వయవసథ యొకా

క్ోటక్ మహీందార బ్యంక్ రూపే క్ెీడట్ క్కర్ు ్ 'వీర్'ని ప్కరరంభంచేందుకు

ఆరోగకయనిక్ JP మోరకాన్ చేజ్ మరోస్కరి పరపంచంలలనే అతయంత
ముఖ్యమన
ై బ్యంక్గక పేరడప్ ందింది.
PMC బ్యంక్ విలీనం క్ోసం RBI ముస్కయిదా పథక్కనిన
వెలోడంచంది:రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయా (RBI) పంజాబ్ మరియు
మహారకష్టర ా క్ోఆపరేటవ్ (PMC) బ్యంక్ను ఢలీో క్ చందిన యూనిటీ
స్కిల్ ఫన
ై ాన్స బ్యంక్ లిమిటడ్ (USFB)తో విలీనం చేయడానిక్ డారఫ్టర
స్ామ్ను వెలోడంచంది
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NPCI భ్గస్కవమయం కుదురడచకుననది.
క్ోటక్ మహీందార బ్యంక్ (KMB) భ్రతీయ స్కయుధ దళీలకు అంటే
ఆరీి, నేవీ మరియు ఎయిర్ ఫర ర్స సిబబంది క్ోసం 'వీర్' పేరడతో రూపే
నెట్వర్ాలల క్ోటక్ క్ెీడట్ క్కర్ు లను ప్కరరంభంచేందుకు నేష్టనల్
పేమంట్స క్కర్పరేష్టన్ ఆఫ్ ఇండయా (NPCI)తో భ్గస్కవమయం
కుదురడచకుంది.

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - November
రెల
ై ేవలల మోస్కలను తగిాంచేందుకు IRCTC & Truecaller

ఇంటరేనష్టనల్ లిమిటడ్పై తక్షణమే అమలులలక్ వచేచలా విధ్ించన

భ్గస్కవమయం కలిగి ఉననది:ఇండయన్ రెైలేవ క్కయటరింగ్ & టయరిజం

పరిమితయలను ఎతిత వేసింది

క్కర్పరేష్టన్ లిమిటడ్ (IRCTC) పరయాణీకులకు కమూయనిక్ేష్టన్పై
ఎకుావ నమిక్కనిన అందించడానిక్ టయ
ర క్కలర్ ఇండయాతో
భ్గస్కవమయం కుదురడచకుంది. రెైలేవలల మోస్కలను తగిాంచడమే ఈ
భ్గస్కవమయం లక్షయం.
డన
ై ర్స కో బ్ ఇంటరేనష్టనల్ లిమిటడ్పై ఉనన పరిమితయలను RBI
తొలగించంది:రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయా (RBI) 23 ఏపిల్
ర 2021న
క్ొతత కసర మరో ను ఆన్బర ర్ు చేయడానిక్ క్ెీడట్ క్కర్ు జారీచస
ే ే డన
ై ర్స కో బ్

నియామక్కలు
సూడాన్ పరధ్ానిగక అబ్ేలాో హమో
ు క్ తిరిగి నియమితయలయాయరడ:

ఇంటరేనష్టనల్ క్ీక్ట్
ె
క్ౌనిసల్ (ఐసిస)ి జియోఫ్ అలాోరిుస్టను
అంతరకాతీయ

క్ీక్ెట్

ప్కలకమండలిక్

శకశవత

సిఇఒగక

నియమించంది. ఆయన ఎనిమిది నెలలకు పగ
ై క తాతాాలిక స్ఈవయగక
పనిచేసత ునానరడ. జూల ై 2021లల అధ్ిక్కరికంగక తన పదవిక్
రకజీనామా
పరసత ుత రకజక్రయ సంక్ోభ్నిన అంతం చేయడానిక్ రకజక్రయ

పరకటనపై సంతకం చేసిన తరడవకత సూడాన్ తొలగించన పరధ్ాని
అబ్ేలాో హమో
ు క్ మరియు సూడాన్ స్కయుధ దళం జనరల్

కమాండర్ అబే ల్ ఫతా అల్-బురకహన్ లను తిరిగి నియమించారడ.
పరధ్ానమంతిర

క్కవడానిక్

ముందు,

హమో
ు క్

ఆఫిరక్క

క్ోసం

ఐకయరకజయసమితి ఆరిథక కమిష్టన్, ఆఫిక
ర న్ డవలప్ మంట్ బ్యంక్

మరియు ఇథియోపియాలలని టేడ్
ర అండ్ డవలప్ మంట్ బ్యంక్ లల

చేసన
ి

మను

స్కహీన

అడినిసేరట
ా ర్ అయిన అలాోరిుస్ట, ఎనిమిదేళోప్కటల ICC జనరల్
మేనజ
ే ర్, క్ీక్ెట్గక ఉనానరడ. అతను గతంలల క్ీక్ట్
ె ఆసేరలి
ా యాలల
ఇలాంట ప్కతర ప్ర ష్టించాడు.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


ICC పరధ్ాన క్కరకయలయం: దుబ్య్, యునెైటడ్ అరబ్
ఎమిరేట్స;



ICC స్కథపించబడంది: 15 జూన్ 1909;



ICC డపూయటీ చైరిన్: ఇమాాన్ ఖ్ావజా;

సూడాన్ రకజధ్ాని: ఖ్ారూ
ర మ్;



ICC ఛైరిన్: గెీగ్ బ్రేలే.



సూడాన్ కరెన్సస: సూడాన్ ప్ౌండ్.



ICC

యొకా

శకశవత

నియమితయలయాయరడ:
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అలాోరిుస్ట

అతను

నియమితయడయాయడు. మాజీ ఆసేరలి
ా యా ఫస్టర -క్కోస్ట క్ీక్ట
ె ర్ మరియు

పరతయే క సలహాదారడగక పనిచేశకడు.

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

స్కథనంలల

TRIFED ఆది మహ తసవ్ బ్రండ్ అంబ్సిడర్గక MC మేరీ
క్ోమ్ నియమితయలయాయరడ:
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భగవకన్ బిరకస ముండా మనవడు సుఖ్రకమ్ ముండా సమక్షంలల

ఐకయరకజయసమితి సకీటరీ-జనరల్, ఆంటరనియో గుటరెీస్ట, సుసిథర

క్ేందర గిరజ
ి న వయవహారకల మంతిర అరడాన్ ముండా TRIFED (టబ
ై ల్

అభవృదిి నిపుణుడు, యునెైటడ్ సేరట్స (UN)క్ చందిన ష్టర ంబి ష్టకర్ప

క్ోఆపరేటవ్ మారెాటంగ్ డవలప్మంట్ ఫడరేష్టన్ లిమిటడ్) ఆది

ను భ్రతదేశంలల UN రెసడ
ి ంట్ క్ోఆరిునట
ే ర్గక నియమించారడ.

మహ తసవ్ను నూయఢలీో లలని డలీో హాట్లల ప్కరరంభంచారడ. ఈ

అతను భ్రతదేశంలలని UN బృందానిక్ నాయకతవం వహస్కతడు

సందరభంగక, ఒలింపిక్ పతక విజేత మరియు బ్కసర్ పదివిభూష్టణ్

మరియు సుసిథర అభవృదిి లక్యయల క్ోసం మరడగెైన పునరడది రణ

MC మేరీ క్ోమ్ను TRIFED ఆది మహ తసవ్ బ్రండ్ అంబ్సిడర్గక

క్ోసం భ్రతదేశం యొకా క్ోవిడ్-19 పరతిసపందన పరణాళ్కల క్ోసం

పరకటంచారడ. ఇది జాతీయ గిరజ
ి న పండుగ మరియు గిరిజన

పని చేస్త కడు. దీనిక్ ముందు, అతను ఆరేినియాలల ఐకయరకజయసమితి

వయవహారకల మంతిరతవ శకఖ్ మరియు TRIFED సంయుకత చ్రవ

రెసడ
ి ంట్ క్ోఆరిునట
ే ర్గక పనిచేశకడు.

ICC

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

పురడష్టయల

క్ీక్ట్
ె

కమిటీ చర
ై ిన్గక

స్ౌరవ్

గంగూలీ

నియమితయలయాయరడ:



ఐకయరకజయసమితి స్కథపించబడంది: 24 అక్ోరబర్ 1945;



ఐకయరకజయసమితి

పరధ్ాన

క్కరకయలయం:

నూయయార్ా,

నూయయార్ా, యునెైటడ్ సేరట్స;


ఐకయరకజయసమితి సకీటరీ జనరల్: ఆంటరనియో గుటరెీస్ట.

తదుపరి జాతీయ క్ీక్ట్
ె అక్కడమీ (NCA) హడ్గక VVS లక్షిణ్
ICC బర రడు మీటంగ్ సందరభంగక BCCI అధయక్షుడు స్ౌరవ్ గంగూలీ

బ్ధయతలు చేపటర నునానరడ

ICC పురడష్టయల క్ీక్ట్
ె కమిటీ ఛైరిన్గక నియమితయలయాయరడ.
2012లల బ్ధయతలు స్వకరించన అనిల్ కుంబేో స్కథనంలల గంగూలీ
నియమితయడయాయడు. కుంబేో గరిష్టరంగక మూడు వేరేవరడ మూడేళో
పదవీక్కలానిన అనుభవించన తరకవత వెద
ై ొ లిగకడు.
పురడష్టయల ఆటతో సమలేఖ్నం చేయడానిక్ మహళల క్ీక్ట్
ె కు ఫస్టర క్కోస్ట హ దా మరియు జాబితా ఒక వరీాకరణను వరితంపజేయాలని
బర రడు ఆమోదించంది మరియు పునరకలలచనలల వరితంచబడుతయంది.
ICC మహళీ కమిటీని ICC ఉమన్స క్ీక్ట్
ె కమిటీ అని పిలుస్కతరడ
మరియు మహళల క్ీక్ట్
ె రిప్ర రిరంగ్ బ్ధయతను CECక్ నేరడగక
తీసుకుంటలంది. వెసర ంి డీస్ట క్ీక్ట్
ె CEO జాన్స గేీవ్ ICC మహళీ క్ీక్ట్
ె

భ్రత మాజీ బ్యటర్ వీవీఎస్ట లక్షిణ్ నేష్టనల్ క్ీక్ట్
ె అక్కడమీ (ఎన్
స్ఏ) తదుపరి అధ్ిపతిగక ఉంట్రని భ్రత క్ీక్ట్
ె నియంతరణ మండలి
(బీస్సఐ
్ ) అధయక్షుడు స్ౌరవ్ గంగూలీ ధృవీకరించారడ. రవిశకసిత ై
పదవీక్కలం ముగిసన
ి తరకవత ఇటీవల భ్రత జటలర చీఫ్ క్ోచ్గక
నియమితయల న
ై తన మాజీ బ్యటంగ్ సహచరడడు రకహుల్ దరవిడ్

కమిటీలల నియమితయలయాయరడ.

నుండ లక్షిణ్ బ్ధయతలు స్వకరించనునానరడ.

UN సకీటరీ జనరల్ ష్టర ంబి ష్టకర్పను భ్రతదేశంలల UN రెసడ
ి ంట్

క్డ్స ఫుట్వేర్ బ్రండ్ పేో టర బ్రండ్ అంబ్సిడర్గక రకహుల్ దరవిడ్

క్ోఆరిునట
ే ర్గక నియమించారడ:
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పిలోల ప్కదరక్షల బ్రండ్ పేో టర తన బ్రండ్ అంబ్సిడర్ మరియు
మంట్ర్గక

పరముఖ్

నియమిసుతననటల
ో

భ్రత

పరకటంచంది.

క్ీక్ట
ె ర్
పేో టర

రకహుల్
అనేది

దరవిడ్ను

UN-పరపంచ ఆహార క్కరయకీమం యొకా గుడ్విల్ అంబ్సిడర్గక
డేనియల్ బూ
ర ల్ ఎంపికయాయరడ

భ్రతదేశపు

మొటర మొదట D2C ఫుట్-హల్త ఫర కస్టు ప్కదరక్షల బ్రండ్, ఇది
భ్రతీయ పిలోల క్ోసం పరతేయకంగక రూప్ ందించబడంది. పేో టరను
మారిచ 2020లల రవి కలో యిల్, స్కరక క్ల్గోర్ మరియు పవన్ కరేట
స్కథపించారడ.
ఈ బ్రండ్ దరవిడ్ను కలిగి ఉనన పరచారంతో ప్కటల భ్గస్కవమాయనిన
పరకటంచంది. ఈ పరచారకనిన బంగళూరడకు చందిన ప్పుల్ డజెన్
ై
అండ్ కమూయనిక్ేష్టన్, పేో టర బృందం భ్గస్కవమయంతో అభవృదిి
చేసింది. బ్రండ్ యొకా స్ర ష్టల్ మీడయా ఛానెల్లలల వీడయో
పరచారం పరచారం చేయబడుతయంది మరియు నవంబర్ 14న పరతయక్ష
పరస్కరం చేయబడుతయంది.

స్కపనిష్-జరిన్ నటలడు డేనియల్ బూ
ర ల్ యునెట
ై డ్ నేష్టన్స వరల్ు

ఫుడ్ ప్ర ర గకీమ్ (UN-WFP)క్ గుడ్విల్ అంబ్సిడర్గక ఎంపికయాయరడ.
అతను ఆకలి లేని పరపంచానిన చూడాలి అనే WFP యొకా మిష్టన్

లల చేరకడు. గుడ్విల్ అంబ్సిడర్గక, అతను ఆకలిక్ క్కరణమయియయ
పరధ్ాన అంశకలను గురించ తలియజేస్త కడు మరియు తక్షణ
అవసరకలు

మరియు

ఆకలి

యొకా

మూల

క్కరణాలను

పరిష్టారించడానిక్ UN WFP యొకా పరయతానలను ముందుకు
తీసుక్ెళతాడు.

గుడ్విల్ అంబ్సిడర్గక తన ప్కతరలల, బూ
ర ల్ పరతి రకతిర ఆకలితో

అంతరకాతీయ నాయయ కమిష్టన్కు భ్రతదేశకనిక్ చందిన ప్ ర ఫసర్
బిమల్ పటేల్ ఎనినకయాయరడ:

పడుకునే మిలియనో మంది పరజలకు అవగకహన కలిపస్కతడు
మరియు జీరో హంగర్ పరపంచం క్ోసం తన మదే తయదారడలను ఈ
అంశకలప దృష్టిర స్కరించే విధంగక క్కరకయచరణ రూప్ ందిస్త కరడ. 43 ఏళో

నటలడు తన మదే తయదారడలకు ఆకలి యొకా పరధ్ాన క్కరణాలను

గురించ తలియజేయడానిక్ తన వేదక
ి ను వినియోగించనునానడు
మరియు తక్షణ అవసరకలు మరియు ఆకలి యొకా మూల

క్కరణాలను పరిష్టారించడానిక్ WFP యొకా పరయతానలను
పరదరిశస్కతడు.

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:
భ్రతదేశకనిక్ చందిన ప్ ర ఫసర్ బిమల్ పటేల్ ఐదేళో క్కలానిక్
అంతరకాతీయ నాయయ కమిష్టన్కు ఎనినకయాయరడ. అతని ఐదేళో
పదవీక్కలం జనవరి 1, 2023 నుండ ప్కరరంభమవుతయంది. ప్ ర ఫసర్
పటేల్ రకష్ట్రయ
ా
రక్య విశవవిదాయలయం వెైస్ట-ఛానసలర్ మరియు
భ్రత జాతీయ భదరతా సలహా బర రడు సభుయడు. ఐకయరకజయసమితి
జనరల్ అసంబీో లల 192 మంది సభుయలకు గకను 51 ఏళో పటేల్ 163
ఓటో ను స్కధ్ించారడ. ఆసియా-పసిఫక్
ి గూ
ీ ప్లల అభయరిథక్ వచచన





ఐకయరకజయసమితి పరపంచ ఆహార క్కరయకీమం స్కథపించబడంది:
1961;
ఐకయరకజయసమితి పరపంచ ఆహార క్కరయకీమ పరధ్ాన క్కరకయలయం:
రోమ్, ఇటలీ;

యునెట
ై డ్ నేష్టన్స వరల్ు ఫుడ్ ప్ర ర గకీమ్ ఎగిాకూయటవ్ డైరక
ె రర్:
డేవిడ్ బీస్ో .

రకష్టర ప
ా తి నేప్కల్ ఆరీి చీఫ్క్ ‘జనరల్ ఆఫ్ ఇండయన్ ఆరీి’ హ దాను
పరదానం చేశకరడ

అతయధ్ిక ఓటల
ో ఇదే.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


ఇంటరేనష్టనల్ లా కమిష్టన్ HQ: జెన్సవక, సివటా రో కండ్;



ఇంటరేనష్టనల్ లా కమిష్టన్ స్కథపించబడంది: 1947.
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1950లల ప్కరరంభమన
ై సంపరదాయానిక్ క్ొనస్కగింపుగక, నేప్కల్ ఆరీి

KV క్కమత్ NaBFID చర్
ై పరసన్గక ఎంపికయాయరడ

చీఫ్ జనరల్ పరభు రకమ్ శరికు రకష్టర ప
ా తి రకమ్ నాథ్ క్ోవింద్ 'జనరల్
ఆఫ్ ఇండయన్ ఆరీి' గౌరవ రకయంక్తో సతారించారడ. గత ఏడాది
నవంబర్లల ఖ్ాటిండు పరయటన సందరభంగక భ్రత ఆరీి చీఫ్
జనరల్ ఎంఎం నరవకనేకు నేప్కల్ ‘జనరల్ ఆఫ్ నేప్కల్ ఆరీి’ గౌరవ
రకయంక్ను పరదానం చేసింది.
ఈ ప్కరంతంలలని దాని మొతత ం వూయహాతిక పరయోజనాల దృష్టకరా
నేప్కల్ భ్రతదేశకనిక్ ముఖ్యమైనది, మరియు రెండు దేశకల
నాయకులు

తరచుగక పురకతన

“రోటీ బేట”ీ సంబంధ్ానిన

గురితంచారడ. లాయండ్ లాక్ు నేప్కల్ వసుతవులు మరియు సేవల రవకణా
క్ోసం భ్రతదేశంపై ఎకుావగక ఆధ్ారపడుతయంది. నేప్కల్ నుండ
భ్రతదేశంలలని పరవేశం ఉంది మరియు భ్రతదేశం నుండ తన
అవసరకలలల పరధ్ాన నిష్టపతిత ని దిగుమతి చేసుకుంటలంది.
పి.సి. మోడీ రకజయసభ సకీటరీ జనరల్గక పరమాణం చేశకరడ

భ్రత పరభుతవం క్ె వి క్కమత్ను నేష్టనల్ బ్యంక్ ఫర్ ఫన
ై ానిసంగ్ ఇన్
ఫకరసర క
ా చర్

అండ్

డవలప్మంట్

(NaBFID)

చైర్పరసన్గక

నియమించంది. అతను భ్రతదేశంలల పరసద
ి ి బ్యంకర్ మరియు
నూయ డవలప్మంట్ బ్యంక్ (NDB)క్ మొదట అధ్ిపతి. NaBFID
అనేది భ్రతదేశంలల క్ొతత గక ఏరకపటల చేయబడన అభవృదిి ఆరిథక

సంసథ (DFIలు). ఇది నేష్టనల్ బ్యంక్ ఫర్ ఫైనానిసంగ్ ఇన్ఫకరసర క
ా చర్

అండ్ డవలప్మంట్ (NaBFID) చటర ం 2021 పరక్కరం ఇన్ఫకరసర క
ా చర్
ఫైనానిసంగ్ క్ోసం ఏరకపటల చేయబడంది. NaBFID యొకా అధ్ీకృత

వకట్ మూలధనం రూ. లక్ష క్ోటల
ో . NaBFID ప్కరరంభ చలిో ంపు
మూలధనం రూ. 20,000 క్ోటల
ో .

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై టేక్కవేలు:

NaBFID యొకా పరధ్ాన క్కరకయలయం ముంబల
ై ల ఉంది.
ఆర్బీఐ గవరనర్గక శక్త క్కంత దాస్టను తిరిగి ఎనునకునానరడ

1982-బ్యచ్ రిటైర్ు IRS అధ్ిక్కరి మరియు సంటరల్ బర ర్ు ఆఫ్ డైరక్
ె ర
ట్క్ెసస్ట (CBDT) మాజీ ఛర
ై ిన్, పరమోద్ చందర మోడీ P.P.K
రకమాచారడయలు స్కథనంలల క్ొతత

సకీటరీ జనరల్ రకజయసభకు

నియమించారడ. రకమాచారడయలు ఏడాది క్కలానిక్ సలహాదారడగక
బదిలీ అయాయరడ. రకమాచారడయలు ఇపుపడు రకజయసభ సకీటర
ే య
ి ట్
లల సలహాదారడగక నియమితయలయాయరడ.
మోడీ, ప్కరో మంటల ఎగువ సభకు క్ొతత సకీటరీ జనరల్గక ఉంట్రడ.
ఈ మేరకు ఉతత రడవలపై రకజయసభ ఛర
ై ిన్ వెంకయయనాయుడు
సంతకం చేశకరడ.
www.bankersadda.com

డసంబర్ 10, 2021 నుండ అమలులలక్ వచేచ మూడు సంవతసరకల

ప్కటల పునరినయమించడానిన క్కయబినెట్ నియామక్కల కమిటీ
(ACC) ఆమోదించంది. ఆయన 25వ తేదీ నుండ బ్ధయతలు

సంటరల్ బర ర్ు ఆఫ్ డైరక్
ె ర ట్క్ెసస్ట (CBDT) మాజీ ఛర
ై ిన్ అయిన
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రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయా (RBI) గవరనర్గక శక్త క్కంత దాస్టను

స్వకరించారడ. డసంబర్ 12, 2018న మూడేళోప్కటల ఆర్బీఐ
గవరనర్ పదవిలల క్ొనస్కగకరడ. ఆర్బీఐలల నియామక్కనిక్ ముందు

దాస్ట 15వ ఆరిథక సంఘం సభుయడగక పనిచేశకరడ. అతను తమిళనాడు
క్ేడర్కు చందిన 1980 బ్యచ్ ఇండయన్ అడినిసేరట
ా వ్ సరీవసస్ట
(IAS) అధ్ిక్కరి.
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భ్రత పరభుతవం అశోక్ భూష్టణ్ను NCLAT చర్
ై పరసన్గక

మూయజియం గురించ:

నియమించంది

ఆసియా కళ యొకా మూయజియం సేకరణలల పురకతన నియర్ ఈస్టర
నుండ చైనా, జప్కన్, క్ొరియా, దక్ణ మరియు ఆగేనయాసియా
మరియు ఇస్కోమిక్ పరపంచానిక్ చందిన నియోలిథిక్ క్కలం నుండ
ఇపపట వరకు 45,000 కంటే ఎకుావ వసుతవులు ఉనానయి.
1923లల ఫ్రర్ గకయలరీ ఆఫ్ ఆర్రగక తరవబడన ఈ మూయజియం

సుప్రంక్ోరడర మాజీ నాయయమూరిత జసిరస్ట అశోక్ భూష్టణ్ను నేష్టనల్
కంపన్స లా అపిపలేట్ టబ
ర ుయనల్ (NCLAT)క్ క్ొతత చైర్పరసన్గక క్ేందరం

2023లల శతాబిే వేడుకలను జరడపుకుంటలంది.
FICCI డర
ై క
ె రర్ జనరల్గక అరడణ్ చావకో నియమితయలయాయరడ

నియమించంది, నాలుగు సంవతసరకల క్కలానిక్ లేదా అతనిక్ 70
ఏళో వయసుస వచేచ వరకు, ఏది ముందుగక ఉంటే అది. ఆయన క్ేరళ
హైక్ోరడర మాజీ పరధ్ాన నాయయమూరిత. కంపన్సల చటర ం, 2013లలని
సక్షన్ 410 పరక్కరం NCLATని పరభుతవం ఏరకపటల చేసింది.
ఇది క్కకుండా, జసిరస్ట రకమలింగం సుధ్ాకర్ ప్కక్క-నాయయ సంసథ ,
నేష్టనల్ కంపన్స లా టబ
ర ుయనల్ (NCLT) యొకా క్ొతత అధయక్షుడగక
ఐదు సంవతసరకలు లేదా అతను 67 సంవతసరకల వయసుస వచేచ
వరకు నియమితయలయాయరడ. జసిరస్ట సుధ్ాకర్ మణిపూర్ హైక్ోరడర
మాజీ పరధ్ాన నాయయమూరిత.

ఇండస్ర ా (FICCI) అరడణ్ చావకోను క్ొతత

డైరక
ె రర్ జనరల్గక

నియమించంది. తక్షణమే ఆయన బ్ధయతలు స్వకరించనునానరడ.
అతను 2011లల FICCIలల చేరకడు మరియు పరసత ుతం ఛాంబర్క్
డపూయటీ సకీటరీ జనరల్గక ఉనానరడ. అతను 2011లల ఫడరేష్టన్

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


ఇండస్ర ా ఛాంబర్ ఫడరేష్టన్ ఆఫ్ ఇండయన్ ఛాంబర్స ఆఫ్ క్కమర్స &

నేష్టనల్ కంపన్స లా అపిపలేట్ టబ
ర ుయనల్ స్కథపించబడంది: 1 జూన్
2016.

సిిత్స్ర నియన్ టరసర ల
్ బర రడులల ఇష్టక అంబ్న్స నియమితయలయాయరడ

ఆఫ్ ఇండయన్ ఛాంబర్స ఆఫ్ క్కమర్స & ఇండస్రల
ా ల చేరకరడ
మరియు పరసత ుతం ఛాంబర్క్ డపూయటీ సకీటరీ జనరల్గక ఉనానరడ.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


FICCI స్కథపించబడంది: 1927.



FICCI పరధ్ాన క్కరకయలయం: నూయఢలీో .



FICCI అధయక్షుడు: ఉదయ్ శంకర్.



FICCI సకీటరీ జనరల్: దిలీప్ చనోయ్.

ప్టస
ీ ్ ఇండయా స్ఎండీగక రకజీబ్ కుమార్ మిశకీ బ్ధయతలు
రిలయన్స జియో ఇనోఫక్కమ్, రిలయన్స రిటైల్ మరియు రిలయన్స

స్వకరించారడ

ఫౌండేష్టన్ బర ర్ు మంబర్, ఇష్టక అంబ్న్స పరతిష్టకరతిక సిితోసనియన్స
నేష్టనల్ మూయజియం ఆఫ్ ఏష్టియన్ ఆర్ర టరసర ల
్
బర రడులల
నియమితయలయాయరడ.

నియామకం

4

సంవతసరకలు.

ఇష్టక

అంబ్న్సతో ప్కటల, కనసలిరంగ్ సంసథ బేహ్
ర ి గోోబల్ వెంచర్స LLC
వయవస్కథపకుడు మరియు CEO మరియు ల కచరర్ అయిన ప్టర్
క్మిల్మాన్ కూడా బర రడులల చేరకరడ. ఆంటరయిన్ వకన్ అగ్రమేల్
మూయజియం యొకా టరసర ల
్ బర రడు అధయక్షుడగక ఉనానరడ.
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దీపక్ అమితాబ్ బ్ధయతల నుండ ఉపకీమించన తరడవకత రకజీబ్
కుమార్ మిశకీ PTC ఇండయా లిమిటడ్ చర
ై ిన్ మరియు మేనజి
ే ంగ్

IHRF యువతకు ఉననత పరతినిధ్ిగక డేనియల్ డల్ వలేోను
నియమించంది

డైరక
ె రర్ అధ్ిక్కరకనిన స్వకరించారడ. PTC ఇండయా లిమిటడ్
(గతంలల పవర్ టేడ
ర ంగ్ క్కర్పరేష్టన్ ఆఫ్ ఇండయా లిమిటడ్గక
పిలువబడేది), ఆరిథక స్కమరథ ాం & సరఫరక భదరతను స్కధ్ించడానిక్
& దేశంలల శక్త వంతమైన విదుయత్ మారెాట్ను అభవృదిి చేయడానిక్
విదుయత్ వకణిజాయనిన చేపటర డానిక్ 1999లల స్కథపించబడంది.
మిశకీ 2011లల PTC ఇండయాలల ఎగిాకూయటవ్ డైరక
ె రర్గక చేరకరడ
మరియు ఇపుపడు ఫిబవ
ర రి 2015 నుండ పూరిత-క్కల డర
ై క
ె రర్గక
ఉనానరడ. పరసత ుతం, అతను PTC ఇండయాలల డర
ై ెకరర్ (బిజినెస్ట
డవలప్మంట్ మరియు మారెాటంగ్). అదనంగక, అతను PTC
ఎనరీాక్ మేనజి
ే ంగ్ డర
ై క
ె రర్ పదవిని కలిగి ఉనానడు.

స్కధ్ిక్కరత మరియు ఐకయరకజయసమితి క్ోసం యువత భ్గస్కవమయ
నేపథయ రంగంలల స్కధ్ించన విజయాల క్కరణంగక స్కపనియార్ు
డేనియల్

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


ఇంటరేనష్టనల్ హయయమన్ రెట్
ై స ఫౌండేష్టన్ (IHRF) యువత

PTC ఇండయా లిమిటడ్ స్కథపించబడంది: 16 ఏపిల్
ర 1999.

మొరినారీ వతనాబే FIG అధయక్షుడగక తిరిగి ఎనినకయాయరడ

డల్

వలేోను

యువతకు

ఉననత

పరతినిధ్ిగక

నియమించంది. IHRF, పరభుతేవతర మరియు లాభ్పేక్ష లేని సంసథ .
డేనియల్ డల్ వలేో గురించ:

నూయయార్ాలలని ఐకయరకజయసమితిక్ స్రో వకక్ రిపబిో క్ యొకా
రకయబ్రి మరియు శకశవత పరతినిధ్ిక్ ప్కలస్ అడైవజర్గక పనిచేసన
ి
తన అనుభవకనిన డేనియల్ డల్ వలేో ఇంటరేనష్టనల్ హయయమన్
రెైట్స ఫౌండేష్టన్కు అందించారడ. యువత పరతినిధ్ిగక, అతను తన
సృజనాతికత, అంక్తభ్వం, శక్త వంతమన
ై నాయయవకదం మరియు
నేట పరపంచంలల, ముఖ్యంగక అభవృదిి చందుతయనన దేశకలలల
మరియు ససర న
ట బుల్ డవలప్మంట్ క్ోసం 2030 ఎజెండాలల
యువత స్కధ్ిక్కరత యొకా ప్కరముఖ్యత గురించ అవగకహన

మొరినారి వతనాబే మూడు సంవతసరకల క్కలానిక్ ఇంటరేనష్టనల్
జిమానసిరక్స ఫడరేష్టన్ లేదా ఫడరేష్టన్ ఇంటరేనష్టనల్ డ జిమానసిరక్
(FIG) అధయక్షుడగక తిరిగి ఎనినకయాయరడ. టరీాలల జరిగన
ి క్కనఫరెన్స
సందరభంగక జరిగన
ి FIG పస
ర ిడంట్ ఎనినకలలో అజర్బజ
ై ాన్ ప్ర టీదారడ

పంప్ ందించడం దావరక తనకంటయ పరతేయకతను చాటలకునానరడ.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


ఇంటరేనష్టనల్ హయయమన్ రెట్
ై స ఫౌండేష్టన్ చర
ై ిన్: గకయరీ
క్కసపరోవ్.

ఫరీద్ గయిబర వ్ను మోరినారీ వతనాబే ఓడంచారడ. అంతకుముందు,
అతను 2016లల 4 సంవతసరకల క్కలానిక్ FIG అధయక్షుడగక
ఎనినకయాయడు.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:



అంతరకాతీయ జిమానసిరక్స ఫడరేష్టన్ స్కథపించబడంది: 23 జూల ై

1881;
అంతరకాతీయ జిమానసిరక్స సమాఖ్య పరధ్ాన క్కరకయలయం:
లౌస్కన్, సివటా రో కండ్.
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ఇంటరేనష్టనల్ హయయమన్ రెట్
ై స ఫౌండేష్టన్ వయవస్కథపకుడు: థర ర్

జప్కన్ పరధ్ానమంతిరగక ఫుమియో క్ష్టిడా తిరిగి ఎనినకయాయరడ

హాలలవరెసన్ మనోు జా.


ఇంటరేనష్టనల్ హయయమన్ రెట్
ై స ఫౌండేష్టన్ స్కథపించబడంది:



2005.
ఇంటరేనష్టనల్ హయయమన్ రెైట్స ఫౌండేష్టన్ HQ: నూయయార్ా,
USA.

స్ఐఎస్టఎఫ్క్ ఐప్ఎస్ట అధ్ిక్కరి ష్ట్ల్ వరిన్ సింగ్ నియామకం


రెండు క్రలకమన
ై సంటరల్ ఆర్ిడ్ ప్ర లీస్ట ఫర రెసస్ట (సిఎపిఎఫ్) చీఫ్
లను నియమిసుతననటల
ో పరభుతవం పరకటంచంది. అవి సంటరల్
ఇండసిరయ
ా ల్ సకూయరిటీ ఫర ర్స (CISF) మరియు నేష్టనల్
డజాసర ర్ రెస్కపన్స ఫర ర్స (NDRF). క్ొతత స్ఐఎస్టఎఫ్ డీజీగక
ఇంటలిజెన్స బూయరో పరతేయక డర
ై క
ె రర్ ష్ట్ల్ వరి న్ సింగ్, ఎన్సు ఆర్ఎఫ్

డమోకీటక్ ప్కరీర (ఎల్డపి) నాయకుడు ఫుమియో క్ష్టిడా జప్కన్
పరధ్ాన మంతిరగక (పిఎం) తిరిగి ఎనినకయాయరడ. సపర ంబరడ 2021లల
జప్కన్ పరధ్ానమంతిర పదవిక్ రకజీనామా చేసన
ి యోష్టిహడే సుగక
తరకవత ఫూయమియో క్ష్టిడా నియమితయలయాయరడ.
ప్కరో మంటల దావరక క్ేవలం నెల రోజుల క్ీతం ఎనినక్ెైన క్ష్టిడా

డీజీగక నేష్టనల్ ప్ర లీస్ట అక్కడమీ డర
ై ెకరర్ అతయల్ కరకవల్

తవరితగతిన ఎనినకలను పిలిచారడ, దీనిలల అతని ప్కలక పక్షం 465

నియమితయలయాయరడ. నియామక్కల క్ోసం హ ం వయవహారకల

మంది సభుయల దిగువ సభలల 261 స్టోను స్కధ్ించంది - జప్కన్

మంతిరతవ శకఖ్ పరతిప్కదనను క్కయబినెట్ నియామక్కల కమిటీ
ఆమోదించంది.


2021 ప్కరో మంట్ ఎనినకలలో ఎల్డపి విజయం స్కధ్ించడంతో లిబరల్

బీహార్ క్ేడర్కు చందిన 1986 బ్యచ్ ఇండయన్ ప్ర లీస్ట సరీవస్ట
అధ్ిక్కరి అయిన సింగ్ పరసత ుతం ఇంటలిజెన్స బూయరోలల సపష్టల్
డైరక
ె రర్గక ఉనానరడ. సింగ్ 31.08.2023 వరకు CISF డర
ై ెకరర్
జనరల్గక నియమితయలయాయరడ.

ఆమ్వే ఇండయా బ్రండ్ అంబ్సిడర్గక అమితాబ్ బచచన్
నియమితయలయాయరడ:

యొకా రెండు-ఛాంబర్ శకసనసభలల మరింత శక్త వంతమన
ై ది చట్రనిన

ముందుకు

తీసుకురకవడంలల

సేవచాఛ

హస్కతనిన

క్ొనస్కగించడానిక్ సరిప్ర తయంది. ప్కరో మంటల.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


జప్కన్ రకజధ్ాని: టరక్ోయ;



జప్కన్ కరెన్సస: జపన్సస్ట యిెన్.

కువెట్
ై క్ొతత పరధ్ానమంతిరగక ష్టేక్ సబ్ అల్ ఖ్లీద్ అల్ సబ్
నియమితయలయాయరడ:

ఆమ్వే ఇండయా, డర
ై ెక్ర సలిో ంగ్ ఎఫ్ఎంసిజి కంపన్స తన బ్రండ్
అంబ్సిడర్గక

బ్లీవుడ్

మగకస్కరర్

అమితాబ్

బచచన్ను

నియమిసుతననటల
ో పరకటంచంది. సంపూరణ ఆరోగయం & ఆరోగయం,
మహళీ స్కధ్ిక్కరత మరియు పరగతిశ్రల భ్రతదేశం క్ోసం
యువతను ఆంటరపన
ర ూయర్ష్టిప్ వెైపు పేర
ర ేపించడం వంట వకట
ప్కరముఖ్యతపై సందేశకలను విసత రించడానిక్ రెండు బ్రండ్లు కలిసి
వచచన క్షణం ఇది. ముఖ్యమన
ై అస్ర సియిష్ట
య న్లల భ్గంగక, అతను
ఆమ్వే బ్రండ్ను మరియు ఆమ్వే దావరక అనిన నూయటల
ర ట్
ై
ఉతపతయ
త లను ఆమోదించాడు.
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ై క్ొతత పరధ్ానమంతిరగక ష్టేక్ సబ్ అల్ ఖ్లీద్ అల్ హమద్ అల్
సబ్ నియమితయలయాయరడ. ష్టేక్ సబ్ స్ౌదీ అరేబియాలల కువెట్
ై
రకయబ్రిగక మరియు ఆరా నజ
ెై ేష్టన్ ఆఫ్ ఇస్కోమిక్ క్ోఆపరేష్టన్
(OIC)లల 1995 నుండ 1998 వరకు రకయబ్రిగక కూడా
పనిచేశకరడ. స్ౌదీ అరేబియా 1998లల ఆరు ర్ ఆఫ్ క్ంగ్ అబుేల్ అజీజ్
ఆఫ్ ఫస్టర క్కోస్టతో కూడా ఆయనను పరదానం చేశకరడ.

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - November
కువెట్
ై క్ౌీన్ పిన్
ర స ష్టేక్ మిష్టకల్ అల్-అహిద్ అల్-జాబర్ అల్-సబ్

సంటరల్ బూయరో ఆఫ్ ఇనెవసిరగష్ట
ే న్ (CBI) పరతయే క డైరక
ె రర్ పరవీణ్ సినహ ా

అమీర్ తరపున ఒక ఉతత రడవను జారీ చేశకరడ, క్ొతత పరభుతావనిన

చైనాతో గటర ప్ర టీ తరకవత అంతరకాతీయ క్ీమినల్ ప్ర లీస్ట ఆరా నజ
ెై ష్ట
ే న్

ఏరకపటల చేయడానిక్ మరియు ఆమోదం క్ోసం పేరో జాబితాను

(ఇంటర్ప్ర ల్)

అందించడానిక్ ష్టేక్ సబ్హ్ ఖ్లీద్ అల్-హమద్ అల్-సబ్ను

ఎనినకయాయరడ. ఎనినకలలో చన
ై ా, సింగపూర్, దక్ణ క్ొరియా, జోరకున్

నియమించారడ.

లు నలుగురడ ప్ర టీ పడాుయి. భ్రతదేశం యొకా నేష్టనల్ సంటరల్

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

బూయరో

ఎగిాకూయటవ్

(NCB-ఇండయా)

కమిటీలల

ఈ

ఆసియా

ఎనినకల

పరతినిధ్ిగక

పరచారం

క్ోసం



కువెట్
ై రకజధ్ాని: కువెట్
ై సిటీ;

పరపంచవకయపత ంగక ఉనన దాని సహచరడలను చేరడకుంది. టరీాలలని



కువెట్
ై కరెన్సస: కువెైట్ దినార్.

ఇస్కతంబుల్లల జరడగుతయనన 89 ఇంటర్ప్ర ల్ జనరల్ అసంబీో లల

ఇంటర్ప్ర ల్ ఎగిాకూయటవ్ కమిటీక్ ఎనినక్ెన
ై భ్రత అభయరిథ:

ఎనినకలు జరిగకయి.
INTERPOL గురించ:
ఇంటర్ప్ర ల్ మొతత ం 195 సభయ దేశకలలల నేష్టనల్ సంటరల్ బూయరోతో
పరపంచంలలనే

అతిపదే

అంతరకాతీయ

ప్ర లీసు

సంసథ .

ఇది

పరపంచవకయపత ంగక ఏడు ప్కరంతీయ బూయరోలను కలిగి ఉంది. ఇది
1923లల ఏరపడంది. సురక్తమైన పరపంచం క్ోసం ప్ర లీసులను
కనెక్ర చేయడం దీని నినాదం. దీని పరధ్ాన క్కరకయలయం ఫకరన్సలలని
లియోన్లల ఉంది. క్మ్ జోంగ్ యాంగ్ దాని అధయక్షుడు.

విజాానము మరియు స్కంక్ేతికత
జితేందర సింగ్ పిలోల క్ోసం భ్రతదేశపు 1వ వరడచవల్ సన్
ై స లాయబ్
ను ప్కరరంభంచారడ:

క్ొతత స్ౌకరయం క్ేందీయ
ర
విదాయలయాలు, నవయదయ విదాయలయాలు

మరియు పరభుతవ ప్కఠశకలల విదాయరడథలకు ఎంతో పరయోజనం

చేకూరడసుతంది. వరడచవల్ లాయబ్ CSIR లాబొ రేటరీల వరడచవల్ టయర్
ను అందిసత ుంది మరియు పరిశోధనా మౌలిక సదుప్కయాలకు
విదాయరడథలను బహరా తం చేసత ుంది. జిగకయస్క క్కరయకీమం క్ంద

వరడచవల్ లాయబ్ ప్కోట్ఫకరమ్ను అభవృదిి చేయడానిక్ CSIR

బొ ంబ్యిలలని ఇండయన్ ఇన్సిరటయయట్ ఆఫ్ టక్కనలజీతో కూడా
భ్గస్కవమయం కలిగి ఉంది.
సైన్స అండ్ టక్కనలజీ మంతిర, జితేందర సింగ్ CSIR (క్ౌనిసల్ ఆఫ్
సంై టఫిక్ అండ్ ఇండసిరయ
ా ల్ రీసర్చ) జిగకయస్క ప్ర ర గకీమ్ క్ంద పిలోల
క్ోసం భ్రతదేశపు మొటర మొదట వరడచవల్ సన్
ై స లాయబ్ను
ప్కరరంభంచారడ. ఈ లాయబ్లు దేశవకయపత ంగక ఉనన శకసత వ
ే త లతో
ై త
విదాయరడథలను

అనుసంధ్ానం

చేస్త కయి.

ఆన్ల ైన్

ఇంటరకక్రవ్

మాధయమం ఆధ్ారంగక ప్కఠశకల విదాయరడథలకు నాణయమన
ై పరిశోధన
బహరా తం మరియు వినూతన బర ధనను అందించడం.
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రకయంకులు మరియు నివేదక
ి లు
ససర న
ట బుల్ డవలప్మంట్ గోల్స (SDGలు) స్కథనిక్రకరణను మరింత

ఆంధరపద
ర శ్
ే క్ బస్టర మరెన్
ై సేరట్ అవకరడు లభంచంది:

బలలపేతం చేయడానిక్ మరియు నగర స్కథయిలల పటష్టర మన
ై SDG
పరయవేక్షణను ఏరకపటల చేయడానిక్ NITI ఆయోగ్ ప్కరరంభ SDG

అరబన్ ఇండక్స & డాష్బర ర్ు 2021-22ని ప్కరరంభంచంది. ఇండక్స
అనేది ULB-స్కథయి డేట్, పరయవేక్షణ మరియు రిప్ర రిరంగ్ సిసరమ్ల

బలాలు మరియు అంతరకలను హైల ైట్ చేయడానిక్ ULB స్కథయిలల
SDG ప్ర ర గెీస్ట మానిటరింగ్ స్కధనం. 56 పటర ణ ప్కరంతాలలో సిమో ా
దేశంలలనే అతయయతత మ సముదర రకష్టర ంా గక ఆంధరపద
ర శ్
ే ను మతసాశకఖ్
గురితంచంది. ఫిష్టరీస్ట, పశుసంవరి క మరియు ప్కడ పరిశీమ మంతిరతవ

అగీస్థ కనంలల ఉండగక, జారఖండ్లలని ధన్బ్ద్ చవరి స్కథనంలల ఉంది.
స్ర ార్తో ట్ప్ 5 అరబన్ ప్కరంతాలు:


శకఖ్ ఆధవరయంలలని ఫిష్టరీస్ట డప్కర్రమంట్ 2021-22 సంవతసరకనిక్

సిమో ా: 75.50



ఉతత మ పనితీరడ కనబరిచన రకష్టకరాలను 21 నవంబర్ 2021న

క్ోయంబతూ
త రడ: 73.29



'పరపంచ మతసా దినోతసవం సందరభంగక, ఈ రంగంలల వకరి



విజయాలను మరియు వకరి అభవృదిిక్ వకరి సహక్కరకనిన

తిరడవనంతపురం: 72.36



గురితంచడానిక్ అవకరడు ఇచచంది. రంగం. భువనేశవర్లల క్ేందర మతసా,

క్ొచచ: 72.29

స్ర ార్తో దిగువ 5 పటర ణ ప్కరంతాలు:

పశుసంవరి క, ప్కడపరిశీమ శకఖ్ మంతిర పరో్తత ం రూప్కలా ఈ

చండీగఢ్: 72.36



అవకరడులను పరకటంచారడ.

ధన్బ్ద్: 52.43



అగీ రకష్టకరాలు:

మీరట్: 54.64



ఇట్నగర్: 55.29
గౌహతి: 55.79



సముదర రకష్టకరాలు: ఆంధరపద
ర శ్
ే





లలతటలర రకష్టకరాలు: తలంగకణ





క్ొండ మరియు ఈశకనయ రకష్టకరాలు: తిరపుర

SDG అరబన్ ఇండక్స మరియు డాయష్బర ర్ు 2021-22 గురించ:

అగీ జిలాోలు:

ప్కట్న: 57.29

SDG అరబన్ ఇండక్స మరియు డాయష్బర ర్ు 2021-22 SDG ఫేరమ్



ఉతత మ సముదర జిలాో: ఒడశకలలని బ్లాస్ర ర్



ఉతత మ లలతటలర జిలాో: మధయపరదేశ్లలని బ్లాఘాట్



ఉతత మ క్ొండ మరియు NE జిలాో: అస్కసంలలని బొ ంగెగ
ై కవ్

వర్ా యొకా 46 లక్యయలలల 77 SDG సూచకలపై 56 పటర ణ
ప్కరంతాలకు రకయంక్ ఇచచంది. వీటలల ఒక మిలియన్ కంటే ఎకుావ

న్సతి ఆయోగ్ ప్కరరంభ SDG అరబన్ ఇండక్సలల సిమో ా అగీస్థ కనంలల
ఉంది:

జనాభ్ ఉనన 44 నగరకలు మరియు మిలియన్ కంటే తకుావ

జనాభ్ ఉనన 12 రకష్టర ా రకజధ్ానులు ఉనానయి. ఇండర -జరిన్
డవలప్మంట్ క్ోఆపరేష్టన్ గ్డుగు క్ంద GIZ మరియు BMZ
సహక్కరంతో న్సతి ఆయోగ్ ఈ సూచకను అభవృదిి చేసింది.
మిశీమ స్ర ార్ ఆధ్ారంగక, పటర ణ ప్కరంతాలు క్ీంది విధంగక
వరీాకరించబడాుయి:



పరదరశనక్కరడడు: 50–64



ఫరంట్-రననర్: 65–99
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IPF స్కిర్ర ప్ర లీసింగ్ ఇండక్స 2021లల ఆంధర అగీస్థ కనంలల ఉంది:

తలంగకణలలని యాదాదిర భువనగిరి జిలాోలలని ప్ర చంపలిో గకీమం,
చేతితో నేసన
ి ఇకత్ చీరలకు పరసద
ి ి చందింది, ఐకయరకజయసమితి
పరపంచ పరకయటక సంసథ (UNWTO) ఉతత మ పరకయటక గకీమాలలల
ఒకటగక ఎంపిక్ెైంది. డసంబరడ 2న మాడడ్
ర లల జరిగే UNWTO
జనరల్ అసంబీో 24వ సష్టన్లల ఈ అవకరడును పరదానం చేస్త కరడ.

ఇండయన్ ప్ర లీస్ట ఫౌండేష్టన్ (IPF) విడుదల చేసన
ి 29 రకష్టకరాలు

UNWTO పైలట్ చ్రవ దావరక ఉతత మ పరకయటక గకీమాలు గకీమీణ

ప్ర లీసింగ్’ ఇండక్స 2021లల అగీస్థ కనంలల ఉనానరడ. 10క్ 8.11

మూలాయంకన ప్కరంతాలకు అనుగుణంగక మంచ అభ్యస్కలను

తలంగకణ ప్ర లీసులు 8.10 ప్కయింటో తో రెండర స్కథనంలల ఉండగక,

శిక్షణ మరియు అభవృదిిక్ అవక్కశకలను ప్ ందడం దావరక వకరి

మరియు క్ేందర ప్కలిత ప్కరంతాలలల ఆంధరపద
ర శ్
ే ప్ర లీసులు ‘IPF స్కిర్ర

గమయస్కథనాలకు అతయయతత మ ఉదాహరణలు మరియు దాని పేర్ానన

ఓవరకల్ స్ర ార్తో ఆంధరపద
ర శ్
ే మొదట రకయంక్ను క్ెవ
ై సం చేసుక్ోగక..

పరదరిశంచే గకీమాలకు అవకరడును అందించడం లక్షయంగక పటలరకుంది.

అస్కసం ప్ర లీసులు 7.89 రేటంగ్తో మూడర స్కథనంలల నిలిచారడ. 5.81

గకీమీణ పరకయటక స్కమరకథానిన పంచుక్ోవడానిక్ గకీమాలకు మదే తయ

స్ర ార్తో ఉతత రపరదశ్
ే 28వ స్కథనంలల నిలవగక, 5.74 ప్కయింటో తో
బీహార్ చవరి స్కథనంలల నిలిచంది.

ఇవవడం కూడా దీని లక్షయం.
ప్ర చంపలిో గురించ:

IPF స్కిర్ర ప్ర లీసింగ్ సరేవ 2021 అంటే ఏమిట?

2014లల గౌహతిలల జరిగన
ి రకష్టర ా మరియు క్ేందర ప్ర లీసు సంసథ ల
డీజీప్ల సదసుసలల పరధ్ానమంతిర నరేందరమోదీ దావరక స్కిర్ర

ప్ర లీసింగ్ ఆలలచనను ఊహంచారడ, సపష్టర ంగక రూప్ ందించారడ
మరియు పరవేశపట్రరడ మరియు ఇది భ్రతీయ ప్ర లీసులను

కఠినంగక మరియు సునినతమైనదిగక, ఆధునికంగక మారచడానిక్
వయవస్కథగత మారడపలను ఊహంచంది. మరియు మొబైల్, హచచరిక

మరియు జవకబుదారీ, నమికమైన మరియు పరతిసపందించే, టక్ోనఅవగకహన మరియు శిక్షణ.

IPF సరేవ యొకా ఉదేేశయం స్కిర్ర ప్ర లీసింగ్ చ్రవ యొకా పరభ్వం
గురించ ప్ౌరడల అవగకహనలపై సమాచారకనిన సేకరించడం
మరియు భ్రతదేశంలల ప్ర లీసింగ్ నాణయత మరియు ప్ర లీసులపై

పరజల విశకవసం స్కథయి గురించ పరజల అవగకహనలను అంచనా
వేయడం. IIT-క్కనూపర్ మరియు ముంబల
ై లని ట్ట్ ఇనిటిటయయట్

ప్ర చంపలిో హైదరకబ్దు నుండ 50 క్.మీ దూరంలల ఉంది మరియు
ఇకత్ అనే పరతేయకమన
ై శలి
ై దావరక నేయబడన సునినతమన
ై చీరల
క్ోసం తరచుగక భ్రతదేశం యొకా పటలర నగరం అని పిలుస్కతరడ. ఈ
శైలి, ప్ర చంపలిో ఇకత్, 2004లల భౌగోళ్క సూచక (GI హ దా)
ప్ ందింది మరియు ఏపిరల్ 18, 1951న ఈ గకీమం నుండ ఆచారయ
వినోభ్ భ్వే ప్కరరంభంచన భూదాన్ ఉదయమానిక్ గురడతగక భూదాన్
ప్ర చంపలిో అని కూడా పిలుస్కతరడ.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


తలంగకణ రకజధ్ాని: హద
ై రకబ్ద్;



తలంగకణ గవరనర్: తమిళ్సై స్ౌందరరకజన్;



తలంగకణ ముఖ్యమంతిర: K. చందరశవఖ్ర రకవు.

అక్ోరబర్లల ఐదు నెలల గరిష్టఠ స్కథయి 12.54% WPI:

ఆఫ్ స్ర ష్టల్ సైనెసస్ట (TISS) సహా పలు పరముఖ్ సంసథ ల నిపుణులు
ఈ సరేవలల ప్కలగానానరడ.

తలంగకణలలని ప్ర చంపలిో ఉతత మ పరకయటక గకీమాలలల ఒకటగక
ఎంపిక్ంెై ది:

వకణిజయం & పరిశీమల మంతిరతవ శకఖ్ టరకు ధరల సూచక (WPI)పై
తన డేట్ను విడుదల చేసింది. మంతిరతవ శకఖ్ డేట్ పరక్కరం,
తాతాాలిక టరకు ధరల సూచీ (WPI) ఆధ్ారిత దరవయయలబణం సపర ంబర్
లల నమోదన
ై 66% నుండ అక్ోరబర్ 2021లల ఐదు నెలల గరిష్టర
44

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - November
స్కథయిక్ 12.54%క్ చేరడకుంది. ఇంధనం మరియు తయారీ రంగకల

4 భ్రతీయ ఇన్సిరటయయట్లు టైమ్స హయయర్ ఎడుయక్ేష్టన్ (THE)

ధరలు పరగడం ఈ పరడగుదలకు క్కరణమైంది. బంచ్మార్ా

యొకా

దరవయయలబణం పిరంట్ వరడసగక ఏడు నెలల ప్కటల రెండంక్ెల స్కథయిలలనే

సంప్కదించాయి, THE వకరి్క రకయంక్ంగ్ పరపంచవకయపత ంగక పరముఖ్

ఉందని నివేదక
ి పేర్ాంది.

విదాయవేతతల ఓటో ఆధ్ారంగక ట్ప్ 200 విశవవిదాయలయాలను కలిగి

బంచాిర్ా ఇన్ేష్టణ్ పింర ట్:

ఉంది. ఇండయన్ ఇన్సిరటయయట్ ఆఫ్ సన్
ై స (IISc) బంగళూరడ ట్ప్

అక్ోరబర్ 2020 బంచ్మార్ా దరవయయలబణం 1.31%. అక్ోరబర్ 2021లల

100 (91-100)లల ఒకటగక ఉంది, ఇండయన్ ఇన్సిరటయయట్లలల

అధ్ిక దరవయయలబణం రేటల మినరల్ ఆయిల్స, బేసిక్ మటల్స, కూ
ీ డ్

అగీస్థ కనంలల నిలిచంది. ఇతర 3 భ్రతీయ సంసథ లు IIT బ్ంబే, IIT

పటరరలియం & నేచురల్ గకయస్ట, ఫుడ్ ప్ ర డక్ర్, క్ెమికల్స మరియు

ఢలీో మరియు IIT మదారస్ట.

క్ెమికల్ ప్ ర డక్ర్ మొదల ైన వకట ధరలు మునుపట సంవతసరం

యునెట
ై డ్ సేరట్స ఆఫ్ అమరిక్క (USA) యొకా హారవర్ు

సంబంధ్ిత నెలతో ప్ర లిసేత పరగడం వలో ఏరపడంది.

విశవవిదాయలయం

తమిళ చతరం కూజంగల్ IFFI 2021లల పరదరిశంచడానిక్ ఎంపిక
చేయబడంది:

వరల్ు

రెపూయటేష్టన్

2021

రకయంక్ంగ్స

రకయంక్ంగ్లల

2021లల

అగీస్థ కనంలల

చోటల

ఉంది.

మస్కచుసట్స ఇన్సిరటయయట్ ఆఫ్ టక్కనలజీ (MIT), USA మరియు
యునెట
ై డ్ క్ంగ్డమ్ (UK) నుండ ఆక్సఫర్ు విశవవిదాయలయం
వరడసగక 2వ మరియు 3వ రకయంక్లను ప్ ందాయి.
ఎడలిా వ్ హురడన్ భ్రతదేశ దాతృతవ జాబితా 2021

52వ

అంతరకాతీయ చలనచతోరతసవం గోవకలలని ఇండయన్

పనోరమా విభ్గంలల తమిళ చతరం కూజాంగల్ పరదరిశంచబడుతయంది.
కూజాంగల్ కూడా ఆస్కార్ క్ోసం అక్కడమీ అవకరడుకు భ్రతదేశం
యొకా అధ్ిక్కరిక పరవశ
ే ం. మదాయనిక్ బ్నిసన
ై , వేధ్ించే భరత మరియు
అతని భ్రయ మధయ సంబంధ్ానిన తలిపే కథ ఇది. కథ వకరి పిలోల
దృక్ోాణంలల ఉంది.
2021 నవంబర్ 20 నుండ 28 వరకు గోవకలల 52వ ఇంటరేనష్టనల్
ఫిల్ి ఫసిరవల్ ఆఫ్ ఇండయా నిరవహంచబడుతయంది. ఇంటరేనష్టనల్
ఫిల్ి ఫసిరవల్ ఆఫ్ ఇండయా భ్రతదేశంలలని అతిపదే అంతరకాతీయ
చలన చతోరతసవకలలల ఒకట.
"THE" యొకా పరపంచ పరతిష్టర రకయంక్ంగ్స 2021 పరకటంచంది

హురడన్ ఇండయా మరియు ఎడల్గివ్ సంయుకత ంగక ఎడల్గివ్
హురడన్ ఇండయా ఫిలాంతోరప్ జాబితా 2021ని విడుదల చేశకయి.
ఈ జాబితాలల విప్ర ర వయవస్కథపక చైరిన్ అజీమ్ పేమ్
ర జీ అగీస్థ కనంలల
ఉనానరడ, 2020-21 ఆరిథక సంవతసరంలల రోజుకు రూ. 27 క్ోటో
మొతత ం విరకళం రూ. 9,713 క్ోటల
ో ఈయన విరకళంగక ఇచాచరడ. హచ్
సిఎల్క్ చందిన శివ్ నాడార్ 59 శకతం వృదిితో రూ. 1,263 క్ోటో వకరి్క
విరకళంతో మరోస్కరి జాబితాలల రెండర స్కథనానిన నిలబటలరకునానరడ.
రిలయన్స ఇండస్రస్ట
ా ఛర
ై ిన్ ముఖ్ేష్ అంబ్న్స మరియు అతని
కుటలంబం రూ. 577 క్ోటో వకరి్క విరకళంతో దాతృతవ జాబితాలల
మూడవ స్కథనానిన ఆకీమించారడ.
దాతృతవ జాబితా:
Rank
1
2
3
4
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Person
Azim Premji
Shiv Nadar
Mukesh Ambani
Kumar Mangalam Birla

Donation
Rs 9,713 crore
Rs 1,263 crore
Rs 577 crore
Rs 377 crore
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గోోబల్ డరగ్ ప్కలస్ ఇండక్స 2021: భ్రతదేశం 18వ స్కథనంలల ఉంది

వివిధ రకష్టకరాలలల లాజిసిరక్స స్ౌలభయం 2021 సూచక ఇటీవల వకణిజయ
& పరిశీమల మంతిరతవ శకఖ్ దావరక పరచురించబడంది. ఇది ఇండక్స
యొకా మూడవ ఎడష్టన్. ఇండక్సలల, గుజరకత్, హరకయనా మరియు
పంజాబ్లు వసుతవుల చలనశ్రలత మరియు లాజిసిరక్స చన్
ై యొకా
స్కమరకథానిక్
రకష్టకరాలుగక

సంబంధ్ించ

అతయయతత మ

ఉదభవించాయి.

ఈ

పనితీరడ

సూచక

కనబరిచన

లాజిసిరక్స

మౌలిక

సదుప్కయాల ఆధ్ారంగక రకష్టకరాలకు రకయంక్ంగ్ను అందిసత ుంది.
నవంబర్ 2021లల Harm Reduction Consortium విడుదల
చేసన
ి గోోబల్ డరగ్ ప్కలస్ ఇండక్స యొకా 1వ ఎడష్టన్లల 30
దేశకలలల భ్రతదేశం 18వ స్కథనంలల నిలిచంది. ఈ సూచక నారేవ,

సూచక యొకా ముఖ్య అంశకలు:


గుజరకత్, హరకయనా మరియు పంజాబ్ ఉతత మ పనితీరడ
కనబరడసుతనన రకష్టకరాలు (వరడసగక ట్ప్ 3 స్కోట్)

నూయజిలాండ్, ప్ర రడచగల్, యునెట
ై డ్ క్ంగ్డమ్ (UK) మరియు



తమిళనాడు (4వ), మహారకష్టర ా (5వ) ట్ప్-5 స్కోట్లల ఉనానయి.

ఆసేరలి
ా యాలను రకయంక్ చేసింది ఇవి మానవీయ మరియు ఆరోగయ



2019 లీడ్స రకయంక్ంగ్తో ప్ర లిసేత ఉతత రపరదశ్
ే , ఉతత రకఖ్ండ్

ఆధ్ారిత ఔష్టధ విధ్ానాలను అనుసరిసత ునన అగీ 5 దేశకలుగక

మరియు జారఖండ్ గణన్సయమన
ై మరడగుదలను స్కధ్ించాయి.

నిలిచాయి.

ఈ రకష్టకరాలు ట్ప్ ఇంపూ
ు వర్లుగక నిలిచాయి.

ఇండక్స గురించ:
గోోబల్ డరగ్ ప్కలస్ ఇండక్స, 30 దేశకల డరగ్ ప్కలస్ల యొకా
మొటర మొదట డేట్-ఆధ్ారిత పరపంచ విశవోష్టణ మరియు వకట

ప్కరతినిధయ

పరయోజనాల

క్ోసం,

రకష్టకరాలు

అమలును కీమబది ంగక, సమగీంగక మరియు ప్కరదరశకంగక

ఈశకనయ రకష్టకరాలు



అందించే క్ొతత స్కధనం.

హమాలయన్ యుటలు' మరియు



'ఇతర UTలు' సమూహం:

Rank
1
2
3
4
5
26
27
28
29
30

Country
Norway
New Zealand
Portugal
UK
Australia
Mexico
Kenya
Indonesia
Uganda
Brazil

వేరేవరడ

తరగతయలలల రకయంక్ చేయబడాుయి:


మొదట 5 మరియు దిగువ 5 దేశకల జాబితా ఇకాడ ఉంది:

మూడు

1. హమాలయ UTలలల, జమూి & క్కశ్రిర్ ట్ప్ రకయంకర్
లుగక ఉదభవించంది.
2. ఈశకనయ

రకష్టకరాలలో

సిక్ాం,

మేఘాలయ

అగీగకమిగక

నిలిచాయి.
3. "ఇతర యునెట
ై డ్ టరిటరీస్ట" విభ్గంలల ఢలీో అగీస్థ కనంలల
నిలిచంది.

నేష్టనల్ లాజిసిరక్స ఇండక్స 2021 విడుదల ంై ది
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ఇండక్స గురించ:

లాజిసిరక్ ఈజ్ అక్కీస్ట డఫరెంట్ సేరట్స (లీడ్స) ఇండక్స 2018లల
ప్కరరంభంచబడంది. దీనిని వకణిజయం మరియు పరిశీమల మంతిరతవ
శకఖ్ అభవృదిి చేసింది. వసుతవుల వరత క్కనిన ప్ర ర తసహంచడానిక్

లాజిసిరకల్ మదే తయ పరంగక ఈ సూచక రకష్టకరాలకు రకయంక్ ఇసుతంది.
ధరల ప్ర టీతతవం, మౌలిక సదుప్కయాలు మరియు సేవల లభయత
వంట ప్కరకమితయల ఆధ్ారంగక రకయంక్ంగ్ చేయబడుతయంది. రకష్టకరాలు
తమ

లాజిసిరక్స-సంబంధ్ిత

మౌలిక

సదుప్కయాలను

మరడగుపరిచేందుకు విధ్ానాలను అందించడానిక్ ప్ర ర తసహంచడం
దీని లక్షయం.

వకతావరణ మారడప పనితీరడ సూచక: భ్రతదేశం 10వ స్కథనంలల
ఉంది

COP26 సడ్
ై ల ైన్లల జరిన్వకచ్ విడుదల చేసిన గోోబల్ క్ెో మ
ల ట్
ే చేంజ్

పరకఫరెిన్స ఇండక్స (CCPI) 2022లల భ్రతదేశం 10వ స్కథనంలల
నిలిచంది. 2020లల కూడా భ్రత్ 10వ స్కథనంలల ఉంది. అతయధ్ిక

వకతావరణ పనితీరడతో అతయయతత మ పనితీరడ కనబరడసుతనన ట్ప్ 10

దేశకలలో భ్రత్ వరడసగక మూడర ఏడాది తన స్కథనానిన నిలుపుకుంది.
సూచక గురించ:


అదే సమయంలల, CCPIలల మొతత ంగక అతయధ్ిక రేటంగ్ను
స్కధ్ించేంతగక

దేశంలల

ఏ

ఒకారడ

కూడా

పనితీరడ

కనబరచకప్ర వడంతో మొతత ం రకయంక్ంగ్లల మొదట మూడు
స్కథనాలు మరోస్కరి ఖ్ాళీ అయాయయి.

సివటా రో కండ్కు చందిన క్ెో మ
ల ట్
ే గూ
ీ ప్ IQAir నుండ గకలి నాణయత
మరియు క్కలుష్టయ నగర ట్రక్ంగ్ సేవ నుండ వచచన డేట్ పరక్కరం,
పరపంచంలలని అతయంత కలుష్టితమైన మొదట పది నగరకలలో ఢలీో , క్ోల్
కతా మరియు ముంబై ఉనానయి. ఢలీో 556 వదే AQIతో అగీస్థ కనంలల
ఉండగక, క్ోల్కతా మరియు ముంబై వరడసగక 177 మరియు 169

AQIలను నమోదు చేశకయి, 4వ మరియు 6వ స్కథనాలలో ఉనానయి.
అధ్ావననమన
ై AQI సూచకలు ఉనన నగరకలలల ప్కక్స్కతన్లలని
లాహ ర్ మరియు చన
ై ాలలని చంగూ
ు కూడా ఉనానయి.
IQAir పరక్కరం, చతత గకలి నాణయత సూచకలు మరియు క్కలుష్టయ
రకయంక్ంగ్లు కలిగిన పది నగరకలు ఇకాడ ఉనానయి:
ఢలీో , భ్రతదేశం (AQI: 556)
లాహ ర్, ప్కక్స్కతన్ (AQI: 354)

స్ర ఫియా, బలేారియా (AQI: 178)
క్ోల్కతా, భ్రతదేశం (AQI: 177)
జాగెీబ్, క్ొీయియష్టయ
ి ా (AQI: 173)

ముంబై, భ్రతదేశం (AQI: 169)
బల్గేీడ్, సరిబయా (AQI: 165)
చంగుు, చన
ై ా (AQI: 165)

స్ర ాపేా, నార్త మాసిడర నియా (AQI: 164)
క్కీక్ో, ప్ర లాండ్ (AQI: 160)
IQAir గురించ:

CCPI 2022లల అతయధ్ిక రకయంక్ ప్ ందిన దేశంగక డనాిర్ా

IQAir యునెట
ై డ్ నేష్టన్స ఎనివరకన్మంటల్ ప్ర ర గకీమ్ (UNEP)క్

(5వ స్కథనం), మరియు నారేవ (6వ స్కథనం) ఉనానయి.

సునాన మరియు 50 మధయ ఉనన AQI 'మంచది', 51 మరియు 100

స్కథనం), మొరకక్ో (8వ స్కథనం) మరియు చలీ (9వ స్కథనం)

300 'పేద', 301 మరియు 400 'చాలా పేలవం', తరకవత 401

IQAir ఎయిర్ క్కవలిటీ ఇండక్స: పరపంచంలలని ట్ప్ 10 క్కలుష్టయ

2021 TRACE పరపంచ అవిన్సతి పరమాద రకయంక్ంగ్లు: భ్రతదేశం





నాలా వ స్కథనానిన ఆకీమించంది, ఆ తరకవత వరడసగక స్వడన్

స్కంక్ేతిక భ్గస్కవమి కూడా.

ట్ప్ 10లల ఉనన ఇతర దేశకలు యునెట
ై డ్ క్ంగ్డమ్ (7వ

'సంతృపిత కరమన
ై ది', 101 మరియు 200 'మితమన
ై ', 201 మరియు

ఉనానయి.

మరియు 500 మధయ 'తీవరమన
ై ది'గక పరిగణించబడుతయంది '.

నగరకలలో ఢలీో , క్ోల్కతా, ముంబ:ై
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టేస్ట
ర ఇంటరేనష్టనల్ విడుదల చేసిన బిజినెస్ట అవిన్సతి పరమాదాలను

క్ోసం WRI యొకా ఆధ్ార సంవతసరకనిన క్కలానుగుణంగక

క్ొలిచే 2021 TRACE కరప్ న్ రిస్టా మాయటక్
ర స (TRACE మాయటక్
ర స)

సవరిసత ుంది. క్కరిికుల. బేస్ట 2016=100తో క్ొతత సిరీస్ట WRI ప్కత

యొకా పరపంచ జాబితా 44 రిస్టా స్ర ార్తో భ్రతదేశం 82వ

సిరస్ట
ీ ని బేస్ట 1963-65తో భరీత చేసత ుంది.

స్కథనానిక్ (2020 నుండ 5 స్కోట్ల తగిాంపు) పడప్ర యింది. 2020లల,

ఇంటరేనష్టనల్ లేబర్ ఆరా నజ
ెై ష్ట
ే న్ మరియు నేష్టనల్ స్కరటసిరకల్

భ్రతదేశం 45 స్ర ార్తో 77వ స్కథనంలల ఉంది. డనాిర్ా 2 స్ర ార్తో
రకయంక్ంగ్సలల అగీస్థ కనంలల ఉంది. TRACE అని పిలవబడే యాంటీలంచం స్కరండర్ు -సటర ంగ్ ఆరా నజ
ెై ేష్టన్, 194 దేశకలు, భూభ్గకలు
మరియు సవయంపరతిపతత మన
ై
మరియు ప్కక్కంగక వకయప్కర
లంచాల పరమాదానిన క్ొలుసుతంది. - సవయం పరతిపతిత గల ప్కరంతాలు.
2021 TRACE అవిన్సతి పరమాద సూచీ:

దేశం

దేశం

1

డనాిర్ా

2

నారేవ

3

స్వడన్

82

భ్రతదేశం

192

ఎరిటయ
ర ా

193

తయరెాెనిస్కతన్

194

ఉతత ర క్ొరియా

యొకా

స్ర ార్

నాలుగు

2016 వరకు సవరించబడంది. క్ొతత WRI సిరస్ట
ీ పరిశమ
ీ ల సంఖ్య,
నమూనా పరిమాణం, ఎంచుకునన పరిశీమల క్ీంద ఉనన వృతయ
త లు

అలాగే ఇతర సూచకలలల పరిశీమల వెయిటేజీ పరంగక పరిధ్ిని



1963-65=100 శవీణిలల 21 పరిశీమలకు వయతిరేకంగక మొతత ం
37 పరిశీమలు క్ొతత WRI బ్సాట్లల (2016=100) కవర్



చేయబడాుయి.

ఆధ్ారం 2016=100తో క్ొతత WRI సిరస్ట
ీ పరతి సంవతసరం 1
జనవరి మరియు 1 జూల ై నాటక్ ప్కయింట్-టల-ప్కయింట్ అరిసంవతసర ప్కరతిపదికన సంవతసరకనిక్ రెండుస్కరడో సంకలనం
చేయబడుతయంది.

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

అంశకల

ఆధ్ారంగక

పరభుతవంతో వకయప్కర పరసపర చరయలు, పరభుతవం మరియు ప్ౌర సేవక
ప్కరదరశకత మరియు మీడయా ప్కతరను కలిగి ఉనన ప్ౌర సమాజ
పరయవేక్షణ స్కమరథాం.
క్ేందరం వేతన రేటల సూచక యొకా క్ొతత శవణ
ీ ి విడుదల చేసంి ది:

క్కరిిక మంతిరతవ శకఖ్ క్ొతత శవణ
ీ ి వేతన రేటల సూచక (WRI)ను
2016 సంవతసరకనిన ఆధ్ారంగక చేసుక్ొని విడుదల చేసింది. ఆరిథక
మారడపల యొకా సపష్టర మైన చతారనిన అందించడానిక్ మరియు
వేతన సరళ్ని నమోదు చేయడానిక్ పరభుతవం క్రలక ఆరిథక సూచకల
www.bankersadda.com

బూయరో దావరక WRI సంఖ్యల మూల సంవతసరం 1963-65 నుండ

ముఖ్య వకసత వకలు:

గణించబడుతయంది - అమలు మరియు లంచానిన నిరోధ్ించడం,
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మరియు ఇండక్సను మరింత ప్కరతినిధయం వహంచడానిక్ లేబర్

మరియు కవరేజీని విసత రించంది.

రకయంక్

స్ర ారడ ఎలా ల క్ాంచబడుతయంది?
పరతి

కమీష్టన్ యొకా సిఫకరడసల పరక్కరం, కవరేజీని మరడగుపరచడానిక్

|






అంతరకాతీయ క్కరిిక సంసథ డైరక
ె రర్ జనరల్: గెై రెైడర్;

అంతరకాతీయ క్కరిిక సంసథ పరధ్ాన క్కరకయలయం: జెన్సవక,
సివటా రో కండ్;

అంతరకాతీయ క్కరిిక సంసథ స్కథపించబడంది: 1919.

జాతీయ కుటలంబ మరియు ఆరోగయ సరేవ: భ్రతదేశంలల పురడష్టయల
కంటే మహళలే ఎకుావ

జాతీయ కుటలంబ మరియు ఆరోగయ సరేవ (NFHS) యొకా ఐదవ

రౌండ్ యొకా స్కరకంశ ఫలితాలలల మూడు రకడకల్ అనేవష్టణలు

భ్గం అని క్ేందర ఆరోగయ మంతిరతవ శకఖ్ విడుదల చేసింది. భ్రతదేశం

ఇపుపడు పరతి 1000 మంది పురడష్టయలకు 1,020 మంది స్త ల
ై ను
కలిగి ఉంది,
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అవకరడులు & గురితంపులు
అంతరకాతీయ ఎమీి అవకరడులు 2021 పరకటంచబడంది:

UNESCO-ABU ప్స్ట మీడయా అవకర్ు ్ 2021లల దూరదరశన్
మరియు AIR గెలుప్ ందాయి:

2021 అంతరకాతీయ ఎమీి అవకరడులు నూయయార్ా నగరంలల

జరిగిన వకరి్క వేడుక యొకా 49వ ఎడష్టన్. వకసత వకనిక్ US
వెలుపల రూప్ ందించబడన మరియు పరస్కరం చేయబడన టలివిజన్
ప్ర ర గకీమ్లలల మరియు జనవరి 1, 2020 మరియు డసంబర్ 31,

2020 తేదీల మధయ ఆంగేోతర భ్ష్టక US పమ్
ై టమ్
ై ప్ర ర గకీమ్లలల
అతయయతత మంగక ఈ అవకరడు గురితంచబడంది.

భ్రతదేశం నుండ, నవకజుదీే న్ సిదఖీ
ిి
స్రయ
ి స్ట మన్లల తన

దూరదరశన్ మరియు ఆల్ ఇండయా రేడయో ష్టర

దావరక

మలేష్టయ
ి ాలలని క్ౌలాలంపూర్లల జరిగిన ABU - UNESCO ప్స్ట
మీడయా అవకర్ు ్-2021లల బహుళ అవకరడులను అందుకుంది.
‘టలగెదర్ ఫర్ ప్స్ట’ క్కరయకీమం క్ంద ఆసియా పసిఫక్
ి బ్రడ్క్కసిరంగ్

నటనకు ఉతత మ నటలడగక, సుసిితా సేన్ నేతృతవంలలని ఆరయ ఉతత మ

యూనియన్ సహక్కరంతో యునెస్ర ా ఈ అవకరడులను అందజేసింది.

నాటకంగక మరియు హాసయనటలడు వీర్ దాస్ట ఉతత మ హాస్కయనిక్

ఇదే రక్
ి ర ఎందుకు అవకరడులు ఇస్కతరడ?

నామినేట్ అయాయరడ. అయితే పన
ై పేర్ానన ఏ విభ్గంలలనూ భ్రత్



విజయానిన నమోదు చేయలేకప్ర యింది. ఇపపట వరకు, 2020లల
ఉతత మ డారమాగక గెలుచుకునన ఢలీో క్ెైుమ్ మాతరమే ఎమీిని ప్ ందిన
ఏక్ెైక భ్రతీయ పరదరశన.

'నెతి
ై క మరియు ససర న
ట బుల్ రిలేష్టని్ ప్ విత్ నేచర్' అవకరడు: AlR
యొకా 'లివింగ్ ఆన్ ది ఎడ్ా - ది క్ోసర ల్ ల వ్
ై స'



సూపర్-డైవరిసటీ క్ేటగిరత
ీ ో బ్గక జీవించడం: దూరదరశన్
ప్ర ర గకీం ‘DEAFinitely Leading the Way

2021 అంతరకాతీయ ఎమీి అవకరడుల విజేతల జాబితా:
1. ఉతత మ నటలడు: డేవిడ్ టనానంట్ (UK)

AlR యొకా 'లివింగ్ ఆన్ ద ఎడ్ా - ది క్ోసర ల్ ల వ్
ై స' గురించ

3. ఉతత మ డారమా సిరస్ట
ీ : టహాా న్ (ఇజారయిెల్)

విశకఖ్పటనం అంచున నివసిసత ునన మతసాక్కర సంఘాల జీవితానిన

2. ఉతత మ నట: అడల్ర మటీరియల్ క్ోసం హలీ సైాార్స (UK)

ఆల్ ఇండయా రేడయో సిరస్ట
ీ 'లివింగ్ ఆన్ ద ఎడ్ా - ది క్ోసర ల్ ల ైఫ్స'

4. ఉతత మ క్కమడీ సిరీస్ట: క్కల్ మై ఏజెంట్ స్జన్ 4 (ఫకరన్స)

అనేవష్టిసత ుంది. ఈ క్కరయకీమానిన ఢలీో లలని ఆల్ ఇండయా రేడయో

5. ఉతత మ డాకుయమంటరీ: హ ప్ ఫర ర జెన్: ఎ క్ెవస్టర టల ల ైవ్ టైవస్ట
(థాయిలాండ్)

ప్ర ర గకీమ్ ఎగిాకూయటవ్ మోనిక్క గులాట రూప్ ందించారడ.
దూరదరశన్ ప్ర ర గకీం గురించ ‘DEAFinitely Leading the Way

6. ఉతత మ టలినోవల
ె ా: ది స్కంగ్ ఆఫ్ గోోరీ (చన
ై ా)

7. ఉతత మ టీవీ సినిమా / మిన్స-సిరీస్ట: అట్ోంటక్ క్కీసింగ్ (నారేవ)
8. ఉతత మ ఆర్ర్ ప్ర ర గకీమింగ్: కుబిరక్ బై కుబిరక్ (ఫకరన్స)

డఫినిట్లీ లీడంగ్ ది వే’ పరతేయకంగక స్కమరథ ాం ఉనన పిలోల
సూఫరితదాయకమన
ై

పరయాణం

గురించ

మాట్ోడుతయంది.

9. ఉతత మ ష్టకర్ర-ఫకరమ్ సిరస్ట
ీ : INSiDE (నూయజిలాండ్)

డాకుయమంటరీ యొకా ఉదేేశయం పరతయే క స్కమరథ ాం గల వయకుతలను వకరి

11. ఉతత మ ఆంగేోతర భ్ష్ట U.S. పమ్
ై టమ్
ై ప్ర ర గకీమ్: 21వ వకరి్క

ఢలీో లలని దూరదరశన్ ప్ర ర గకీమ్ ఎగిాకూయటవ్ పరదీప్ అగినహ తిర

10. ఉతత మ నాన్-సిలప్
ే ర ఎంటరెరన
ల ెింట్: ది మాస్టల్ సింగర్ (UK)
లాటన్ గకీమీ అవకరడులు (USA)
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జీవితానిన గౌరవంగక జీవించేలా పేరరప
ే ించడం. ఈ డాకుయమంటరీని
నిరిించారడ మరియు దరశకతవం వహంచారడ.
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రకష్టర ప
ా తి క్ోవింద్ వీర చకీ, క్రరత ి చకీ, శౌరయ చక్కీలను బహుకరించారడ:



సైనిక్ సూాల్ సతారక పూరవ విదాయరిథ అయిన మేజర్ మహశ్
కుమార్ భూరేకు రకష్టర ప
ా తి శౌరయ చకీను పరదానం చేశకరడ.
ఉలేోఖ్నం పరక్కరం, మేజర్ భురే ఒక ఆపరేష్టన్కు నాయకతవం
వహంచాడు, ఇందులల ఆరడగురడ అగీశణ
వీ ి తీవరవకద కమాండరడో
మరణించారడ.

రకష్టర ప
ా తి భవన్లల భ్రత రకష్టర ప
ా తి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్ గకయలంటీర
అవకరడులు మరియు డఫన్స ఇనెవసిరచర్ వేడుకలల విశిష్టర సేవక
డకరేష్టన్లను అందజేశకరడ. స్కయుధ దళీల అధ్ిక్కరడలు/సిబబంది
అలాగే ఇతర చటర బది ంగక ఏరకపటన
ై బలగకలు మరియు ప్ౌరడల
ధ్ైరయస్కహస్కలు మరియు తాయగకలను గౌరవించేందుకు భ్రత

గకయలంటీర అవకరడుల గురించ:
నూయఢలీో లలని రకష్టర ప
ా తి భవన్లల పరతి సంవతసరం జరిగే డఫన్స
ఇనెవసిరచర్ వేడుకలల రకష్టర ప
ా తి పరతిష్టకరతికమైన అవకరడులను
స్కధ్ారణంగక

అవకరడు

గీహత
ీ లకు/నెక్టి-ఆఫ్-క్న్స

(NoKలు)

పరదానం చేస్త కరడ. గకయలంటీర అవకరడులను ముందుగక రిపబిో క్ డే

పరభుతవం దావరక గకయలంటీర అవకరడులను ఏరకపటల చేశకరడ. ఈ

సందరభంగక, ఆ తరకవత స్కవతంతరా దినోతసవం సందరభంగక ఏడాదిక్

వీర చకీ:

చకీ, అశోక చకీ, మహావీర చకీ, క్రరత ి చకీ, వీరచకీ మరియు శౌరయచకీ.

అవకరడుల ప్కరధ్ానయత కీమం వీర చకీ, క్రరత ి చకీ మరియు శౌరయ చకీ.

రెండుస్కరడో పరకటస్కతరడ. ఈ అవకరడుల ప్కరధ్ానయత కీమం పరమవీర

ఫిబవ
ర రి 2019లల ప్కక్స్కతన్ యుది విమానాలను వెనక్ా నెటరడంలల

అనితా దేశకయ్క్ ట్ట్ లిటరేచర్ ల వ్
ై అవకరడు! ల ఫ్
ై టమ్
ై అచీవ్

తన ప్కతరకు గకనూ గూ
ా తి
ీ ప్ క్ెపర న్ అభనందన్ వరథమాన్కు రకష్టర ప

రకమ్ నాథ్ క్ోవింద్ వీర చకీ అవకరడును అందించారడ. అపుపడు

మంట్ అవకరడు

అభనందన్ వరథమాన్ వింగ్ కమాండర్. తదుపరి వెైమానిక డాగ్ఫట్
ై

లల, అతను ఫిబవ
ర రి 27, 2019న ప్కక్స్కతన్ F-16 యుది విమానానిన
కూలిచవేశకడు.
క్రరత ి చకీ:
జమూి

క్కశ్రిర్లల

జరిగన
ి

ఆపరేష్టన్లల

ఉగీవకదులను

మటలరబటర నందుకు సపర్ పరక్కష్ జాదవ్కు రకష్టర ప
ా తి క్ోవింద్
శకంతిక్కలపు రెండవ అతయయననత శౌరయ పురస్కారం క్రరత ి చకీ

(మరణానంతరం) పరదానం చేశకరడ. అతని భ్రయ, తలిో ఈ అవకరడును
అందుకునానరడ.
ఐదుగురడ ఉగీవకదులను మటలరబటర , 200 క్లలల పేలుడు

చేయబడంది! 50 ఏళో కు పైగక స్కగిన ఆమ సుదీరా స్కహతయ వృతిత ని
గురితంచేందుకు 2021క్ జీవితక్కల స్కఫలయ పురస్కారం. ఇదిలా
కవి ఆదిల్ జుస్కసవకలాకు లభంచంది. ఈ రెండు అవకరడులు భ్రతీయ

పదారకథలను స్కవధ్ీనం చేసుకునన ఆపరేష్టన్లల మేజర్ విభూతి

స్కహతయ

అతని భ్రయ ల ఫ్ిరనెంట్ నితిక్క క్ౌల్ మరియు తలిో ఈ అవకరడును

ట్ట్ లిటరేచర్ యొకా పనెనండవ ఎడష్టన్ పరతయక్ష పరస్కరం! ముంబై

శంకర్ ధ్ౌండయాల్కు శౌరయ చకీ (మరణానంతరం) లభంచంది.
అందుకునానరడ.


అనితా దేశకయ్కు ట్ట్ లిటరేచర్ ల వ్
ై
అవకరడు పరదానం

ఉండగక, 2021 సంవతసరకనిక్ గకను కవి గీహత
ీ అవకరడు భ్రతీయ

శౌరయ చకీ:


భ్రతదేశంలల అతయధ్ికంగక అముిడన
ై రచయితయరలలల ఒకరెైన

జమూి క్కశ్రిర్లల జరిగిన ఆపరేష్టన్లల A++ క్ేటగిరీ ఉగీవకదిని
హతమారిచనందుకు

నయిీబ్

సుబేదార్

స్ర ంబిర్కు

మరణానంతరం శౌరయ చకీ లభంచంది. ఆయన సతీమణి సుమన్
దేవి, తలిో రకజేందరదవి
ే సనాినం అందుకునానరడ.
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రంగంలల

గణన్సయమన
ై

పరభ్వకనిన

చూపిన

అస్కధ్ారణమన
ై పనిని గురితంచడానిక్ అందించబడాుయి.
లిట్ఫస్టర నవంబర్ 18 నుండ 21 2021 వరకు నిరవహంచబడంది.
ఆమ తన సుదీరా స్కహతయ జీవితంలల పదిభూష్టణ్, స్కహతయ
అక్కడమీ అవకరడు మరియు తరడవకత ఫలలష్టిప్ మరియు రకయల్
స్ సైటీ యొకా బనసన్ మడల్తో సహా అనేక అవకరడులు మరియు
గౌరవకలను అందుకుంది. స్కహతయం.
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రకష్టర ప
ా తి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్ సవచఛ సరేవక్షణ్ అవకరడులు 2021ని



అతయంత వేగంగక కదిలే చనన నగరం: హ ష్టంగవకడ్, మధయపరదశ్
ే

పరదానం చేశకరడ:



ప్ౌరడల అభప్కరయంలల ఉతత మ చనన నగరం: తిరపుట, మహారకష్టర ా



సఫకయిమితర సురక్ష ఛాల ంజ్లల అగీ నగరం: నవీ ముంబై.

జాసన్ మోట్ ఫిక్షన్ క్ోసం 2021 నేష్టనల్ బుక్ అవకర్ు
గెలుచుకునానరడ:

నూయఢలీో లల గృహనిరకిణ మరియు పటర ణ వయవహారకల మంతిరతవ
శకఖ్ నిరవహంచన సవచఛ అమృత్ మహ తసవ్లల భ్రత రకష్టర ప
ా తి
రకమ్నాథ్

క్ోవింద్

సవచఛ

సరేవక్షణ్

అవకరడులు

2021ని

అందజేశకరడ. 2021 సవచఛ సరేవక్షణ్ అవకరడుల 6వ ఎడష్టన్,
ఇందులల 4,320 నగరకలు సరేవ చేయబడాుయి. నగరకలు మూడు
ప్కరకమితయల ఆధ్ారంగక రకయంక్ చేయబడాుయి, అవి సేవక స్కథయి
పురోగతి (SLP), ధృవీకరణలు మరియు ప్ౌరడల వకయిస్ట.
మరోస్కరి, ఇండర ర్ వరడసగక ఐదవ సంవతసరం భ్రతదేశంలలని
అతయంత పరిశుభరమైన నగరంగక ఎంపిక్ెైంది. ఇండర ర్ తరకవత
గుజరకత్లలని సూరత్ రెండర స్కథనంలల, ఆంధరపద
ర శ్
ే లలని విజయవకడ
మూడర స్కథనంలల నిలిచాయి.

నేష్టనల్ బుక్ ఫౌండేష్టన్ 72వ ఎడష్టన్ నేష్టనల్ బుక్ అవకర్ు ను
వరడచవల్ ఈవెంట్గక నిరవహంచంది. జాసన్ మోట్ తన నవల "హల్
ఆఫ్ ఎ బుక్" క్ోసం 2021 నేష్టనల్ బుక్ అవకర్ు ను గెలుచుకునానడు,
ఇది పుసత క పరయటనలల పరయాణిసత ుననపుపడు ఒక నలో జాతి
రచయిత చేసిన స్కహసం గురించన కథనం.
2021 నేష్టనల్ బుక్ అవకర్ు ్ విజేతలు:
వరా ం

పుసత కం

నాన్-ఫిక్షన్

దట్ ష్ట్ క్కయరీడ్: ది టయా మల్
ై స

ఫిక్షన్

అవకరడు గెలుచుకునన నగరకల పూరిత జాబితా ఇకాడ ఉంది:


పరిశుభరమైన నగరం: ఇండర ర్



అతయంత పరిశుభరమన
ై గంగక పటర ణం: వకరణాసి



పరిశుభరమైన రకష్టర ంా (100 కంటే ఎకుావ పటర ణ స్కథనిక
పరిశుభరమైన రకష్టర ంా (100 కంటే తకుావ పటర ణ స్కథనిక
సంసథ లు): జారఖండ్



అతయంత పరిశుభరమన
ై నగరం (లక్ష కంటే తకుావ జనాభ్తో):

యంగ్

లిటరేచర్
ప్ర యిెటీర
ఉతత మ

మునిసపల్ క్ౌనిసల్


పరిశుభరమైన మధయసథ నగరం (3-10 లక్షల జనాభ్): నోయిడా



పరిశుభరమైన పదే నగరం' (10-40 లక్షల జనాభ్): నవీ ముంబై



పరిశుభరమైన కంటరనెింట్ బర రడు: అహిదాబ్ద్ కంటరనెింట్



పరిశుభరమైన జిలాో: సూరత్
www.bankersadda.com

సక్ే

ప్పుల్స లాస్టర నెైట్ ఎట్ ది మలిండా లల
టలిగకీఫ్ కో బ్
ఫ్రో టర్స

స్కహతయం

అనువదించబడన స్ర క్ోచ

పరిశుభరమైన చనన నగరం (1-3 లక్షల జనాభ్): నూయఢలీో
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ఆఫ్

యాష్టేో స్ట స్కక్, ఎ

మహారకష్టర ల
ా లని వీట్ నగరం


జరీన

జాసన్ మోట్

బ్ోక్ ఫకయమిలీ క్రప్

సంసథ లతో): ఛతీత స్టగఢ్


హల్ ఆఫ్ ఎ బుక్

రచయిత

మారిరన్ ఎసపడ

Elisa
Shua
Dusapin
and
translator
Aneesa
ఎలిస్క
ష్టయవక

మరియు

దుస్కపిన్

అనువకదకుడు
అనిస్క

హగిాన్స

శ్రతాక్కలం
నుండ

అబ్బస్ట
లల

(ఫరంచ్

అనువదించబడంది)
|
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ఐఎఫ్ఎఫ్ఐలల హమమాలిని, పరసూన్ జోష్టిలకు వకరి్క చతర

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

పరముఖ్ుల అవకరడు లభంచంది



బ్యడింటన్ వరల్ు ఫడరేష్టన్ పరసడ
ి ంట్: ప్ౌల్-ఎరిక్ హ యర్
లారెసన్;



బ్యడింటన్

వరల్ు

ఫడరేష్టన్

పరధ్ాన

క్కరకయలయం:

క్ౌలాలంపూర్, మలేష్టయ
ి ా;


నట మరియు BJP నాయకురకలు హమ మాలిని, మరియు గీత
రచయిత మరియు మాజీ CBFC చీఫ్ పరసూన్ జోష్టిక్ ఇంటరేనష్టనల్

బ్యడింటన్ వరల్ు ఫడరేష్టన్ స్కథపించబడంది: 5 జూల ై 1934.

BRO పరపంచంలలనే అతయంత ఎతన
తత మోట్రడ రహదారిక్ గినినస్ట
వరల్ు రిక్కర్ు ను అందుకుంది:

ఫిల్ి ఫసిరవల్ ఆఫ్ ఇండయా 2021లల ఇండయన్ ఫిల్ి పరసనాలిటీ
ఆఫ్ ది ఇయర్ అవకరడును అందజేయనునానరడ. దశకబ్ేలుగక
భ్రతీయ సినిమా రంగకనిక్ వకరడ చేసన
ి కృష్టి పని తరతరకలుగక
పేరక్షకులను ఆకటలరకుంది.
మాలిని మథుర నుండ రెండుస్కరడో ప్కరో మంటల సభుయరకలు,
మరియు జోష్టిని 2017లల సంటరల్ బర ర్ు ఆఫ్ ఫిల్ి సరిరఫక్
ి ేష్టన్
(CBFC) చర్
ై పరసన్గక పరభుతవం నియమించంది. జోష్టి గతంలల
పరధ్ానమంతిర నరేందర మోడీ క్ోసం బిజెపక్
ి పరచార గీతానిన రకశకరడ.
2014

నాయకుడని

స్కధ్ారణ

ఎనినకలకు

ముందు

ప్కరీర

పరధ్ానమంతిర అభయరిథగక పరకటంచారడ.
BWF పరక్కష్ పదుక్ొణకు ల ఫ్
ై టమ్
ై
అచీవ్మంట్ అవకరడును
అందజేసత ుంది:

యూనియన్ టరిటరీ ఆఫ్ లడఖ్లలని 19,024 అడుగుల 0.73
అంగుళీల (5798.251 మీ) ఎతన
తత ఉమిోంగకో ప్కస్ట గుండా వెళలో
పరపంచంలలనే అతయంత ఎతన
తత మోట్రడ రహదారిని నిరిించ బ్ోక్
ట్పింగ్ చేసన
ి ందుకు బర రు ర్ రోడ్స ఆరా నజ
ెై ష్ట
ే న్ గినినస్ట వరల్ు రిక్కర్ు
ను అందుకుంది. 52-క్లలమీటరో ప్ డవెన
ై చసుమేో నుండ డమ్చోక్
ట్రకిక్ రహదారి BRO యొకా ప్కరజెక్ర HIMANK (93RCC/753
BRTF) క్ంద అభవృదిి చేయబడంది. బర రు ర్ రోడ్స డర
ై ెకరర్ జనరల్
ల ఫ్ిరనెంట్ జనరల్ రకజీవ్ చౌదరి గినినస్ట వరల్ు రిక్కర్ు ్ సరిరఫక్
ి ట్
ె
అందుకునానరడ.
క్ేందర క్రీడా మంతిర అనురకగ్ ఠకకూర్ SAI సంస్కథగత అవకరడులను
పరదానం చేశకరడ:

బ్యడింటన్ వరల్ు ఫడరేష్టన్ (BWF) క్ౌనిసల్ దావరక 2021
సంవతసరకనిక్గకనూ
అవకరడుకు

భ్రత

పరతిష్టకరతికమన
ై
బ్యడింటన్

ల ఫ్
ై టమ్
ై

ల జెండ్

అచీవ్మంట్

పరక్కష్

పదుక్ొణ

ఎంపికయాయరడ. మాజీ పరపంచ నంబర్ 1 ఇపపటక్ే 2018లల
బ్యడింటన్ అస్ర సియిష్ట
య న్ ఆఫ్ ఇండయా (BAI) ల ైఫ్టైమ్ అచీవ్
మంట్ అవకరడుతో సతారించబడంది. 1983 క్ోపన్హాగన్ టరరనమంట్
లల

పరపంచ

ఛాంపియన్ష్టిప్లల

పతక్కనిన

మొటర మొదట భ్రతీయుడు పదుక్ొనే.
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గెలుచుకునన

క్ేందర యువజన వయవహారకలు & క్రీడల మంతిర శ్రీ అనురకగ్ ఠకకూర్
నూయఢలీో లల 246 మంది క్రీడాక్కరడలు మరియు క్ోచ్లకు తొలిస్కరిగక
SAI సంస్కథగత అవకరడులను అందజేశకరడ. జవహర్లాల్ నెహా య
సేరడయంలల జరిగన
ి వేడుకలల మొతత ం 162 మంది అథ్ో టల
ో మరియు
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84 మంది క్ోచ్లకు జాతీయ మరియు అంతరకాతీయ ప్ర టీలలల వకరి

పున్సత్ రకజ్కుమార్కు మరణానంతరం బసవశ్రీ అవకరడు 2021

పరదరశనకు అతయయతత మ అవకరడు మరియు ఉతత మ అవకరడు విభ్గంలల

లభంచనది

అవకరడులు అందించబడాుయి, మొతత ం రూ. 85.02 లక్షల నగదు
పురస్కారకలు.

అవకరడుల గురించ:

వివిధ క్రీడా పరమోష్టన్ స్ామ్ల క్ీంద 2016 నుండ జాతీయ మరియు
అంతరకాతీయ ప్ర టీలలల SAI అథ్ో టల
ో మరియు క్ోచ్ల అస్కధ్ారణ

పరదరశనకు ఈ అవకరడులు అందించబడాుయి. 2016-17, 2017-18,
2018-19 మరియు 2019-20 సంవతసరకలలో అరడహల ైన అభయరడథలకు

నటలడు, నేపథయ గకయకుడు, టలివిజన్ వకయఖ్ాయత మరియు నిరకిత,

ప్కరరంభ అవకరడులు మంజూరడ చేయబడాుయి.

కననడ నటలడు పున్సత్ రకజ్కుమార్కు మరణానంతరం బృహన్మత్

KVG బ్యంక్ ఉతత మ డజిటల్ ఫన
ై ాని్ యల్ సరీవసస్ట క్ోసం

బసవశ్రీ అవకరడు 2021 పరదానం చేయనునానరడ. 1975 మారిచ 17న

ASSOCHAM అవకరడును ప్ ందింది:

చనెన
ై లల జనిించన పున్సత్ను అపూప అని పిలుచుకుంట్రడ.
మాయటీన ఐడల్ రకజ్కుమార్ కుమారడడు పున్సత్ 29 చతారలలల
పరధ్ాన నటలడగక మరియు చననతనంలల అనేక చతారలలల
కనిపించాడు.
అవకరడు గురించ:
భగవకన్ బసవేశవరడని సూతారలను ప్కటసూ
త వకరి వకరి రంగకలలల

అస్ర సియిట
య డ్

ఛాంబర్స

ఆఫ్

క్కమర్స

అండ్

ఇండస్రా

(ASSOCHAM) దావరక 'ప్కరంతీయ గకీమీణ బ్యంకులు' (RRBs)
క్ేటగిరీ క్ంద 'ఆతినిరభర్ భ్రత్' యొకా భ్రతదేశ విజన్కు

సమాజానిక్ సేవలందించన వయకుతలను ఈ అవకరడు సతారిసత ుంది.
దీనిని 1997 నుండ చతరదురా బూ
ర హన్మత్ అందజేసత ునానరడ. ఈ
అవకరడులల రూ. 5 లక్షల నగదు మరియు జాాపిక ఉంటలంది. పిట ఉష్ట

అనుగుణంగక కరకణటక విక్కస్ట గకీమీణ బ్యంక్ (KVGB) ఉతత మ

(2009), మలాలా యూసుఫ్జాయ్ (2014), పి స్కయినాథ్

బంగళూరడలల రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయా రీజినల్ డర
ై ెకరర్

అవకరడును గెలుచుకునానరడ.

'డజిటల్ ఫన
ై ాని్ యల్ సరీవసస్ట' అవకరడును ప్ ందింది. భ్రతదేశం .

R.గురడమూరిత చేతయల మీదుగక బ్యంక్ చైరిన్ P.గోప్కృష్టణ అవకరడును
అందుకునానరడ.

KVGB బ్యంకు దావరక కరకణటకలలని 40 గకీమాలను 100% డజిటల్

(2016), డాకరర్ క్ె కసూ
త రిరంగన్ (2020) ఇటీవలి క్కలంలల ఈ

హ ం వయవహారకల మంతిరతవ శకఖ్ 2021 పది అవకరడులను
పరకటంచంది

గకీమాలుగక మారకచరడ. ఈ పరయతానలు గకీమసుతలను లావకదేవీల

క్ోసం డజిటల్ మోడ్ని ఉపయోగించమని ప్ర ర తసహసుతనానయి. ఆ

గకీమాలకు ఇంటరెనట్ బ్యంక్ంగ్, మొబల్
ై బ్యంక్ంగ్, మైక్ీో ATMలు,
AEPS (ఆధ్ార్ ఎనేబుల్ు పేమంట్ సిసరమ్స), IMPS మరియు UPIక్
రౌండ్-ది-క్కోక్ యాక్ెసస్ట ఉంది.

ఈ ఏడాది రకష్టర ప
ా తి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్ చేతయల మీదుగక పది

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:




కరకణటక విక్కస్ట గకీమీణ బ్యంక్ స్కథపించబడంది: 2005;

కరకణటక విక్కస్ట గకీమీణ బ్యంక్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: ధ్ారకవడ్,
కరకణటక;

కరకణటక విక్కస్ట గకీమీణ బ్యంక్ చైరిన్: P.గోప్కృష్టణ .
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అవకరడులు అందుక్ోనునన 119 మంది వయకుతల జాబితాను హ ం

మంతిరతవ శకఖ్ పరకటంచంది. ఈ అవకరడులు కళ, స్కమాజిక పని, పరజా
వయవహారకలు, సన్
ై స మరియు ఇంజన్సరింగ్, వకణిజయం మరియు
పరిశీమలు, వెద
ై యం, స్కహతయం మరియు విదయ, క్రీడలు మరియు ప్ౌర
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సేవతో సహా వివిధ విభ్గకలను అందిస్త కయి. ఏ రంగంలలనెన
ై ా విశిష్టర

మరియు చలనచతారలలల మానవతా మరియు పరకయవరణ పరిరక్షణ

సేవలకు ‘పదిభూష్టణ్’ పరదానం చేస్త కరడ.

మొదట భ్రతీయుడు అయాయడు.

సేవలందించనందుకు ‘పదిశ్రీ’ని పరదానం చేసేత, ఉననత స్కథయి విశిష్టర
మరోవెైపు, 'పదివిభూష్టణ్' అస్కధ్ారణమన
ై
మరియు విశిష్టర

సేవలకు పరదానం చేయబడంది. 2021 అవకరడు గీహత
ీ లలల, 29
మంది

మహళలు,

ఒకరడ

విదేశ్రయులు/ఎన్ఆర్ఐలు/ఓస్ఐ

10

ట్రన్సజెండర్,

16

మరియు

మరణించారడ. 2021లల భ్రతరతన గీహత
ీ ఎవరూ ఉండరడ.

మంది

మంది

సిన్స నిరకితలు కరణ్ జోహార్, ఏక్కత కపూర్, నట-చతర నిరకిత కంగనా
రనౌత్, పరముఖ్ నట సరితా జోష్టి, నేపథయ గకయకుడు సురేష్ వకడార్
మరియు సంగీత సవరకరత అదానన్ సమీ 2020 సంవతసరకనిక్ గకను

61 మంది పదిశ్రీ అవకరడు గీహత
ీ లలల దేశంలలని నాలా వ అతయయననత

ప్ౌర పురస్కారకనిన అందుకునానరడ. ఇకాడ రకష్టర ప
ా తి భవన్లల
జరిగింది.








ష్టింజో అబే, జప్కన్

ఎస్ట పి బ్లసుబరహిణయం (మరణానంతరం), తమిళనాడు
బలో మోనపప హగేు, కరకణటక

నరీందర్ సింగ్ కప్కన్స (మరణానంతరం), USA











భ్రతదేశంలల విదయ క్ోసం పరిధ్ని
ి విసత రించడంలల కృష్టి చేసన
ి ందుకు
పరథమ్ NGOక్ ఇందిరక గకంధ్ీ శకంతి బహుమతి 2021 లభంచంది
బరిల్

తంగక

తన

నవలకు

మణిపూర్

రకష్టర ా

అవకరడును

అందుకునానడు:నవలా రచయిత బరిల్ తంగక తన పుసత క్కనిక్ 12వ
మణిపూర్ రకష్టర ా స్కహతయ పురస్కారం 2020 అందుకునానరడ . ఈ
అమాది అదుంగీగీ ఇతత్' (నేను మరియు అపపట దీవపం).

పియ
ర ాంక మోహతే 2020 టనిా ంగ్ నారేా నేష్టనల్ అడవంచర్
అవకరడును అందుక్ోనునానరడ:మహారకష్టర క
ా ు చందిన, 28 ఏళో

పరవతారోహకురకలు పిరయాంక మోహతే భూ స్కహస రంగంలల విశవష్ట
కృష్టి చేసన
ి ందుకు పరతిష్టకరతికమైన ‘టనిా ంగ్ నారేా నేష్టనల్ అడవంచర్
శకఖ్చే ఎంపిక చేయబడంది

యుకత వయసుసలల ఉనన ఇదే రడ భ్రతీయ స్ర దరడలు వేస్టర ప్కరజెక్ర
క్ోసం పిలోల శకంతి బహుమతిని గెలుచుకునానరడ: ఢలీో క్ చందిన
ఇదే రడ యుకత వయసుస స్ర దరడలు విహాన్ (17) మరియు నవ్
అగరకవల్ (14) 17వ వకరి్క క్డ్సరెట్
ై స ఇంటరేనష్టనల్ చలు న్
ా స ప్స్ట

మౌలానా వహీదుదీేన్ ఖ్ాన్, ఢలీో
బి. బి. లాల్, ఢలీో

పజ్
ై ని ఇంటలలని వయరకథలను రీసైక్ో ంగ్ చేయడం దావరక తమ స్ ంత

సుదరశన్ స్కహయ, ఒడశక

నగరంలల క్కలుష్టకయనిన పరిష్టారించనందుకు గెలుచుకునానరడ.

M ముకుందన్ తన పుసత కం ‘ఢలీో : ఎ స్ లిలలకుయ్’ క్ోసం 2021

పది భూష్టణ్ అవకరడుల జాబితా


పరథమ్ NGO ఇందిరక గకంధ్ీ శకంతి బహుమతి 2021 గెలుచుకుంది:

అవకర్ు 2020’క్ యువజన వయవహారకలు మరియు క్రీడల మంతిరతవ

పదివిభూష్టణ్ అవకరడుల జాబితా


పరయతానలకు ప్కరేర గులాఫ యొకా నెట్
ై హుడ్తో సతారించబడన

కృష్టణ న్ నాయర్ శకంతకుమారి చతర, క్ేరళ

JCB బహుమతిని అందుకునానడు: రచయిత M ముకుందన్ తన

తరడణ్ గ్గోయ్ (మరణానంతరం), అస్కసం

‘ఢలీో : ఎ స్ లిలలకుయ్’ పుసత క్కనిక్ స్కహతయం క్ోసం 2021 JCB

చందరశవఖ్ర్ కంబ్రక, కరకణటక

బహుమతిని

గెలుచుకునానరడ.

వకసత వకనిక్

మలయాళంలల

వకరయబడన ఈ పుసత క్కనిన ఫకతిమా EV మరియు నందకుమార్ K

సుమితార మహాజన్, మధయపరదేశ్
నృపేందర మిశకీ, ఉతత రపరదేశ్

ఆంగో ంలలక్ అనువదించారడ.

రకమ్ విలాస్ట ప్కశకవన్ (మరణానంతరం), బీహార్
క్ేశుభ్య్ పటేల్ (మరణానంతరం), గుజరకత్
కలేబ స్కదిక్ (మరణానంతరం), ఉతత రపరదశ్
ే
రజన్సక్కంత్ దేవిదాస్ట ష్టకరఫ్, మహారకష్టర ా
తరోోచన్ సింగ్, హరకయనా

అదనపు సమాచారం:

S K స్ర హన్ రకయ్ 1వ భ్రతీయుడు ప్కరేర గులాఫ యొకా నెట్
ై హుడ్

తో సతారించబడాుడు": క్ేరళకు చందిన డాకరర్ S K స్ర హన్ రకయ్,
CEO, మరియు ఏరీస్ట గూ
ీ ప్ ఆఫ్ కంపన్సస్ట వయవస్కథపకుడు, వకయప్కరం
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క్రీడా అంశకలు
అల గకాండర్ జెవరెవ్ డానియల్ మదవదేవ్ను ఓడంచ ATP ఫన
ై ల్స

చందిన యాన్ సయాంగ్ జప్కన్కు చందిన ట్ప్-స్డ్ అక్కనె

టట
ై ల్ను గెలుచుకునానడు

యమగుచని

21-17,

21-19

తేడాతో

ఓడంచ

టట
ై ల్ను

గెలుచుకుంది.
2021 ఇండర నష్ట
ే య
ి ా మాసర ర్స విజేతల జాబితా:


పురడష్టయల సింగిల్: క్ెంటర మొమోట్ (జప్కన్)



మహళల సింగిల్: యాన్ సయాంగ్ (దక్ణ క్ొరియా)



పురడష్టయల డబుల్: టకురో హ క్ర మరియు యుగో క్ొబయాష్టి
(ఇదే రూ జప్కన్కు చందినవకరడ)

టనినస్టలల, ఇటలీలలని టలరిన్లల జరిగన
ి 2021 ATP ఫన
ై ల్స టట
ై ల్



(ఇదే రూ జప్కన్కు చందినవకరడ)

ను క్ెవ
ై సం చేసుక్ోవడానిక్ జరిన్సక్ చందిన అల గకాండర్ జెవరెవ్
పురడష్టయల సింగిల్స ఫన
ై ల్సలల రష్టకయకు చందిన పరపంచ నం.2
డేనియల్ మదవదేవ్ను 6-4, 6-4 తేడాతో ఓడంచాడు. 2018లల
మొదట టట
ై ల్ను గెలుచుకునన తరకవత జెవరెవ్క్ ఇది రెండర నిటరర
ATP ఫైనల్స టైటల్. ఫకరన్సకు చందిన పియరీ-హుగ్స హరబర్ర
మరియు నిక్ోలస్ట మహుత్ లు USకు చందిన రకజీవ్ రకమ్ మరియు

మహళల డబుల్: నమీ మతయసయామా మరియు చహారడ ష్టిడా



మిక్సడ్ డబుల్: డచాప్ర ల్ పువకరకనుక్ోీహ్ మరియు సప్సరీ
తైరతత నాచై (ఇదే రూ థాయ్లాండ్)

ICC తదుపరి 10 పురడష్టయల టరరనమంట్ల ఆతిథయ దేశకలను
పరకటంచంది:

UKక్ చందిన జో స్కలిస్టబరీని ఓడంచ పురడష్టయల డబుల్ టట
ై ల్ను
క్ెైవసం చేసుకునానరడ.
క్ెంటర మొమోట్ మరియు యాన్ సయోంగ్ 2021 ఇండర నష్ట
ే య
ి ా
మాసర ర్స టరరనమంట్ను గెలుచుకునానరడ:

ఇంటరేనష్టనల్ క్ీక్ట్
ె క్ౌనిసల్ (ICC) 2024-2031 వరకు ICC
పురడష్టయల వెట్
ై -బ్ల్ ఈవెంట్ల యొకా 14 ఆతిథయ దేశకలను
పరకటంచంది. భ్రతదేశం 2029 ఛాంపియన్స టరరఫ్క్ ఆతిథయం
ఇవవడానిక్ సిదింగక ఉంది మరియు 2026 ICC పురడష్టయల
బ్యడింటన్లల, జప్కన్కు చందిన క్ెంటర మొమోట్ 21-17, 2111తో డనాిర్ాకు చందిన అండర్స ఆంటరన్సన్ను ఓడంచ 2021
ఇండర నష్ట
ే ియా మాసర ర్స సూపర్ 750 బ్యడింటన్ టరరనమంట్లల
పురడష్టయల సింగిల్స టట
ై ల్ను గెలుచుకునానడు. US$600,000
టరరనమంట్ ఇండర నేష్టయ
ి ాలలని బ్లిలల నవంబర్ 16 నుండ 21,
2021 వరకు జరిగింది. మహళల సింగిల్లల, దక్ణ క్ొరియాకు
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ె
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అల గకాండర్ జెవరెవ్ వియనాన టనినస్ట ఓపన్ 2021 విజేతగక

ICC ఈవెంట్ల హ స్టర లు:
ఈవెంట్
2024 ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్

నిలిచాడు

హొస్టత ్
USA & వెసర ంి డీస్ట

2025 ICC పురడష్టయల ఛాంపియన్స టరరఫ్ ప్కక్స్కథన్
2026 ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్

భ్రతదేశం & శ్రీలంక

2027 ICC పురడష్టయల 50 ఓవరో పరపంచ దక్ణాఫిరక్క, జింబ్బేవ
కప్

& నమీబియా

2028 ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్

ఆసేరలి
ా యా

అల గకాండర్ “స్కస్కచ” జెవరెవ్, ఒక జరిన్ ప్ ర ఫష్టనల్ టనినస్ట
&

నూయజిలాండ్
2029 ICC పురడష్టయల ఛాంపియన్స టరరఫ్ భ్రతదేశం
2030 ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్

ఇంగకోండ్, ఐరకోండ్ &
స్కాట్ోండ్

2031 ICC పురడష్టయల 50 ఓవర్ వరల్ు

ఇండయా & బంగకోదేశ్

కప్
సపయిన్కు చందిన గకరెబై న్ ముగురడజా 2021 WTA ఫన
ై ల్సను
గెలుచుకుంది:

ఆటగకడు, ఈ స్జన్లల ఐదవ ATP టైటల్ను (2021) మరియు
వియనాన ఓపన్ 2021 లేదా ఎరెటి బ్యంక్ ఓపన్ 2021లల

యునెట
ై డ్ సేరట్స ఆఫ్ అమరిక్క (USA)క్ చందిన ఫకరనిసస్ట

తియాఫర ను ఓడంచ మొతత ం మీద 18వ స్కథనంలల నిలిచాడు.

పరసత ుతం, ATP పరపంచ రకయంక్ంగ్లల అల గకాండర్ జెవరెవ్ 3వ స్కథనంలల
ఉనానడు.

క్ొలంబియాకు చందిన రకబర్ర ఫరక మరియు జువకన్ సబ్సిరయన్

క్కబల్ ఎరెటి బ్యంక్ ఓపన్ 2021లల యునెట
ై డ్ క్ంగ్డమ్ (యుక్ె) జో

స్కలిస్టబరీ మరియు యుఎస్టఎకు చందిన రకజీవ్ రకమ్లను ఓడంచ
డబుల్స ప్ర టీని గెలుచుకునానరడ.

మహల జయవరేన, ష్టకన్ ప్ లాక్, జానెట్ బిరటన్ ICC హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్
లలక్ పరవశి
ే ంచారడ:

టనినస్టలల సపయిన్కు చందిన గకరెబై న్ ముగురడజా ఫన
ై ల్లల
ఎస్రర నియాకు చందిన అనెట్ క్ొంట్వెయిట్ను 6-3, 7-5 తేడాతో

ఓడంచ తన తొలి WTA ఫన
ై ల్ టైటల్ను క్ెవ
ై సం చేసుకుంది. WTA
ఫైనల్సలల విజేతగక నిలిచన తొలి సపయిన్ క్రీడాక్కరిణి కూడా
ముగురడజానే. ముగురడజా రెండర సట్లల విచఛననం నుండ ప్ర రకడ,

మాయచ్లలని చవరి నాలుగు గేమ్లను గెలిచ తన క్ెరీర్లల 10వ టైటల్
ను క్ెవ
ై సం చేసుకుంది. డబుల్సలల, చక్కు చందిన బ్రోబరక క్ెీజిక్ోవక
మరియు క్కటరినా సినియాక్ోవక 6–3, 6–4తో హీసహ్ సు-వీ (చైన్సస్ట
తైప్) మరియు ఎలిస్ట మరెరన్స (బలిాయం)ను ఓడంచారడ.

క్ీక్ట్
ె దిగాజాలు మహల జయవరినా (శ్రీలంక), ష్టకన్ ప్ లాక్ (SA),
జానెట్ బిరటన్ (ఇంగో ండ్) హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లలక్ పరవశి
ే ంచనటల
ో

అంతరకాతీయ క్ీక్ట్
ె క్ౌనిసల్ (ICC) పరకటంచంది. ICC హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్

క్ీక్ట్
ె యొకా సుదీరామన
ై మరియు పరసద
ి ి చరితర నుండ ఆట యొకా
ల జెండ్స

స్కధ్ించన

విజయాలను

గురితసత ుంది.

2009లల

ప్కరరంభంచనపపట నుండ 106 మంది ఆటగకళల
ో చేరచబడాురడ.
ఈ ముగుారిని హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లలక్ ఎందుకు చేరకచరడ?

శ్రీలంక యొకా గ్పప ఆటగకళళలల ఒకరిగక పదవీ విరమణ చేసన
ి

జయవరిన,ే 2014లల T20 పరపంచ కప్ గెలిచన జటలరలల క్రలక
సభుయడు మరియు ఇతర నాలుగు పరధ్ాన ICC ఫైనల్సకు
చేరడకునానడు.
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మరోవెైపు, దక్ణాఫిరక్క అందించన అతయయతత మ ఆల్ రౌండరో లల ష్టకన్
ప్ లాక్ ఒకడు. అతను టస్టర మరియు ODI క్ీక్ట్
ె లల 3,000 పరడగులు
మరియు 300 విక్ెటో ల రెండూ స్కధ్ించన మొదట ఆటగకడు.
2017లల మరణించన బిరటన్, 19 సంవతసరకల ప్కటల ఇంగో ండ్ టస్టర
జటలరకు పరధ్ాన ఆధ్ారం, 1979 నుండ 1998 వరకు మహళల క్ీక్ట్
ె
కు మారా ం సుగమం చేయడంలల సహాయపడంది. ఆమ టస్టర సంచరీ
చేసన
ి అతి ఎకుావ వయసుసనన మహళ (39 సంవతసరకల 38

Ian Bishop, Shivnarine Chanderpaul
& Ramnaresh Sarwan
Australia
Alex Blackwell & Damien Martyn
India
Harbhajan Singh & Javagal Srinath
Sri Lanka
Rangana Herath
New Zealand
Sara McGlashan
Zimbabwe
Grant Flower
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు
West Indies



రోజుల వయసులల ఆసేరలి
ా యా వరెసస్ట) 1998లల) మరియు ODI

మలలబర్న క్ీక్ెట్ కో బ్ స్కథపించబడంది: 1838;



సంచరీ చేసన
ి రెండవ అతి ఎకుావ వయసుసనన మహళ (38

మలలబర్న క్ీక్ెట్ కో బ్ స్కథనం: మలలబర్న, ఆసేరలి
ా యా;



మల్బర ర్న క్ీక్ెట్ కో బ్ పస
ర డ
ి ంట్: క్ేోర్ క్కనర్ (MCC 1వ మహళీ

సంవతసరకల 161 రోజుల వయసుసలల 1997లల ప్కక్స్కథన్క్
వయతిరేకంగక).

Inaugural President’s Cup లల మను భ్కర్ మరియు జావద్

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


అధయక్షురకలు).

ICC పరధ్ాన క్కరకయలయం: దుబ్య్, యునెైటడ్ అరబ్

ఫరోగీ సవరణ ం గెలుచుకునానరడ

ఎమిరేట్స;


ICC స్కథపించబడంది: 15 జూన్ 1909;



ICC డపూయటీ చైరిన్: ఇమాాన్ ఖ్ావజా;



ICC ఛైరిన్: గెీగ్ బ్రేలే.

హరభజన్ సింగ్ & జావగల్ శ్రీనాథ్లకు MCC జీవితక్కల సభయతవం
లభంచంది

ప్ర లాండ్లలని వయరక్కోలల జరిగిన ప్కరరంభ ISSF పస
ర డ
ి ంట్స కప్లల భ్రత
మహళీ పిసరల్ స్కరర్ మను భ్కర్ మరియు ఇరకన్ ఒలింపిక్
ఛాంపియన్ జావద్ ఫరోగీ 10 మీటరో ఎయిర్ పిసరల్ మిక్సడ్ టీమ్
సవరకణనిన గెలుచుకునానరడ. ఇండర -ఇరకనియన్ జోడీ 16-8తో ఫంర చ్రష్టయన్ దవయం మాథిలేు లామోల్, ఆరెరమ్ చరౌనస్ర వ్పై గెలిచ సవరణ
పతక్కనిన క్ెవ
ై సం చేసుకుంది. ఏడుగురడ సభుయలతో కూడన భ్రత

MCC అవకరడుల గౌరవ జీవిత సభయతావనిక్ ఎంపిక్ెైన 18 మంది

బృందం ISSF పస
ర ిడంట్స కప్లల ప్కలగాంటరంది.

క్ీక్ట
ె రో జాబితాను Marylebone Cricket Club (MCC) విడుదల
చేసింది. ఈ జాబితాలల ఇదే రడ మాజీ భ్రత క్ీక్ట
ె రడో – హరభజన్ సింగ్
మరియు జవగల్ శ్రీనాథ్ పేరో డ ఉనానయి. ఈ సంవతసరం జాబితాలల
16 మంది పురడష్టయలు & 2 మహళీ క్రీడాక్కరడలు (స్కరక టేలర్ &
స్కరక మక్గకోష్టన్) సహా 18 మంది ఆటగకళో పేరో డ ఉనానయి.
England
South Africa
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400 టీ20 విక్ెటో ల తీసిన అతి పినన వయసుాడన
ై బౌలర్గక రష్ట్ద్

WTT కంటండర్ టేబుల్ టనినస్ట టరరనమంట్ను క్ెవ
ై సం చేసుకునన

ఖ్ాన్ నిలిచాడు

మనిక బ్తార & అరచన క్కమత్

దుబ్య్లల నూయజిలాండ్తో జరిగిన క్రలకమన
ై సూపర్ 12 ఎన్
క్ౌంటర్లల ఆఫ్ా నిస్కతన్ ల గ్ సిపననర్ రష్ట్ద్ ఖ్ాన్ 400 T20 విక్ెటో ల
తీసిన అతి పినన వయసుాడన
ై బౌలర్గక నిలిచాడు. టీ20 క్ీక్ెట్లల
రష్ట్ద్క్ మారిరన్ గపిరల్ విక్ెట్ తీసి 400వ మార్ా ప్ ందాడు. పరసత ుతం

టేబుల్ టనినస్టలల, స్రో వేనియాలలని లాస్ర ాలల జరిగన
ి WTT
కంటండర్ టరరనమంట్లల భ్రత దవయం మనిక బ్తార మరియు

జరడగుతయనన నూయజిలాండ్ vs ఆఫ్ా నిస్కతన్ T20 పరపంచ కప్ గేమ్లల

అరచన గిరీష్ క్కమత్ మహళల డబుల్స టైటల్ను క్ెైవసం

రష్ట్ద్ తన 400వ విక్ెట్ను క్ెవ
ై సం చేసుక్ోవడంతో పరముఖ్ క్ీక్ట
ె రో

చేసుకునానరడ. మలాన్స డయాజ్, అడయ
ర ానా డయాజ్లతో కూడన

జాబితాలల చేరకడు. డేవన్ బ్రవయ (553), సున్సల్ నరెన్
ై (425), ఇమాాన్

పూయరోర రికన్ జటలరను 11-3, 11-8, 12-10 తేడాతో ఓడంచన భ్రత

తాహర్ (420) తరకవత 400 కో బ్లల అడుగుపటర న 4వ బౌలర్.

జంట టట
ై ల్ను గెలుచుకుంది. ఇదిలా ఉండగక, మహళల సింగిల్స

ఇంతకుముందు, ప్కక్స్కతన్తో జరిగన
ి T20 పరపంచ కప్ 2021 మాయచ్
లల టవంటీ 20 ఇంటరేనష్టనల్సలల 100 అవుట్లను నమోదు చేసన
ి
ఫకసర స్టర బౌలర్గక రష్ట్ద్ నిలిచాడు. రష్ట్ద్ ఆఫ్ా నిస్కతన్ తరపున 103
విక్ెటో ల మరియు సన్రెజ
ై ర్స హైదరకబ్ద్ తరపున 93 విక్ెటో ల
పడగ్ట్రడు, మిగిలినవి అతను పరపంచవకయపత ంగక వివిధ T20
టరరనమంట్లలల ఆడే జటో క్ోసం ఆడన ఆటలలల తీస్కడు.

టైటల్లల చన
ై ాకు చందిన వకంగ్ యిదీ 2-4 (11-7, 7-11, 13-11,
10-12, 11-7, 11-5) తేడాతో ఆమను ఓడంచ మణిక్క బ్తార కూడా
క్కంసయ పతక్కనిన స్కధ్ించంది.
పరపంచ క్క్బ్క్సంగ్ ఛాంపియన్ష్టిప్లల భ్రత్కు చందిన తజాముల్
ఇస్కోం బంగకరడ పతక్కనిన గెలుచుకుంది

మాక్స వెరకటిపన్ 2021 మక్సక్ో సిటీ గకీండ్ పిక్
ర స గెలుచుకునానడ

ఈజిప్ర లలని క్ెర
ై ోలల జరిగిన పరపంచ క్క్బ్క్సంగ్ ఛాంపియన్ష్టిప్లల
మక్సక్ో సిటీలలని ఆటరడరర మో హరినోస్ట రోడగ్
ర ాలల జరిగిన 2021
మక్సక్ో సిటీ గకీండ్ పిరక్సలల మాక్స వెరకటిపన్ (రెడ్ బుల్ నెదరకోండ్స) విజేతగక నిలిచాడు. ఏడుస్కరడో పరపంచ చాంపియన్
లూయిస్ట హామిలర న్ (మరిసడస్ట-గేీట్ బిరటన్) రెండర స్కథనంలల నిలవగక,
సరిాయో పరెజ్ (మక్సక్ో-రెడ్ బుల్) మూడర స్కథనంలల నిలిచాడు.
పరెజ్ ఆటరడరర మో హరినోస్ట రోడగ్
ర ాలల తన స్ ంత గడు ప్ర డయంపై
నిలబడన మొదట మక్సకన్ అయాయడు.
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13 ఏళో తజాముల్ ఇస్కోం భ్రతదేశకనిక్ ప్కరతినిధయం వహంచ,
అండర్-14 ఏళో విభ్గంలల బంగకరడ పతక్కనిన గెలుచుకునన
మొదట క్కశ్రిరీ అమాియిగక నిలిచంది. ఫైనల్లల అరెాంటీనా
క్రీడాక్కరిణి లాలినాను ఇస్కోం ఓడంచంది. ఆమ ఉతత ర క్కశ్రిర్లలని
బందిప్ర రక జిలాోలలని తార్ాప్ర రక అనే మారడమూల గకీమంలల
జనిించంది. తజాముల్ బేటీ బచావయ బేటీ పఢావయ (BBBP) పథక్కనిక్
బ్రండ్ అంబ్సిడర్ కూడా.
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అక్ోరబర్లల ఐసిసి పేో యర్స ఆఫ్ ది మంత్ వివరకలు వెలోడంచంది

మొదట అవకరడు జనవరి 2021లల అందించబడంది. విజేతల జాబితా
క్ీంద ఇవవబడంది
Months
January
February

ప్కక్స్కథన్కు చందిన ఆసిఫ్ అలీ మరియు ఐరకోండ్కు చందిన లారక

March

డలాన్సలు అక్ోరబర్లల ICC పేో యర్స ఆఫ్ ది మంత్గక ఎంపికయాయరడ.

April

అలీ పురడష్టయల అవకరడుకు బంగకోదేశ్కు చందిన ష్టక్రబ్ అల్ హసన్

May

మరియు నమీబియాకు చందిన డేవిడ్ వీస్టలను ఓడంచ, మహళల

June

బహుమతిక్ డలాన్స సహచరడడు గకబీ లూయిస్ట మరియు

July

జింబ్బేవకు చందిన మేరీ-అనేన ముస్ర ండాలను ఓడంచ అవకరడుకు
ఎనినకయాయరడ.
అక్ోరబర్లల జరిగన
ి ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్లల అలీ 273.68

August
September

స్రైక్ రేట్తో స్ర ార్ చేయడం దావరక ప్కక్స్కతన్ తరపున మూడు మాయచ్
లలల ఓటమి లేకుండా 52 పరడగులు చేశకడు. జింబ్బేవపై 3-1 వనేు
సిరస్ట
ీ ను గెలుచుకునన ఐరకోండ్ క్ెపర న్ డలాన్స మరిశకడు. ఆల్ రౌండర్
బ్యట్ మరియు బ్ల్తో విజృంభంచాడు, 63 వదే 189 పరడగులు
చేశకడు మరియు 27 వదే నాలుగు విక్ెటో ల తీసుకునానడు.

October

Men’s Player of
the Month
Rishabh Pant
(India)
Ravichandran
Ashwin (India)

Bhuvneshwar
Kumar (India)
Babar Azam
(Pakistan)
Mushfiqur Rahim
(Bangladesh)
Devon Conway
(New Zealand)
Shakib Al Hasan
(Bangladesh)
Joe Root (England)
Sandeep
Lamichhane
(Nepal)
Asif Ali (Pakistan)

Women’s Player
of the Month
Shabnim Ismail
(South Africa)
Tammy
Beaumont
(England)
Lizelle Lee (South
Africa)
Alyssa Healy
(Australia)
Kathryn Bryce
(Scotland)
Sophie Ecclestone
(England)
Stafanie Taylor
(West Indies)
Eimear
Richardson
(Ireland)
Heather Knight
(England)
Laura Delany
(Ireland)

పురడష్టయల టీ20లలో 3,000 పరడగులు చేసన
ి మూడర క్ీక్ట
ె ర్గక
రోహత్ శరి నిలిచాడు.

అవకరడు గురించ:


అంతరకాతీయ క్ీక్ెట్ క్ౌనిసల్ (ICC) ఒక నిరిేష్టర నెలలల అనిన
రక్కల అంతరకాతీయ క్ీక్ెట్లలల అతయయతత మ పరదరశన కనబరిచన
పురడష్ట మరియు మహళీ క్ీక్ెటర్లను గురితంచడానిక్ ICC
పేో యర్ ఆఫ్ ది మంత్ను అందజేసత ుంది.

భ్రత బ్యటర్ రోహత్ శరి 3000 టీ20 పరడగులు పూరిత చేసి ఈ
ఘనత స్కధ్ించన పరపంచంలల మూడర క్ీక్ెటర్గక నిలిచాడు. ఐస్స్
పురడష్టయల టీ20 పరపంచకప్లల నమీబియాతో జరిగిన మాయచ్లల
రోహత్ 3000 పరడగుల మారడాను చేరడకునానడు. విరకట్ క్ోహీో
3227 పరడగులతో అగీస్థ కనంలల ఉండగక, నూయజిలాండ్కు చందిన
మారిరన్ గపిరల్ 3115 మరియు 3008 పరడగులతో భ్రత్కు చందిన
రోహత్ శరి తరకవతి స్కథనాలలో ఉనానరడ.
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ISSF పస
ర డ
ి ంట్స కప్లల భ్రత్ 5 పతక్కలు స్కధ్ించంది.

భ్రతదేశం ప్కరరంభ ISSF పస
ర డ
ి ంట్స కప్ను రెండు సవరకణలు, రెండు



అంతరకాతీయ టేబుల్ టనినస్ట ఫడరేష్టన్ CEO: స్రవ్ డైంటన్;



అంతరకాతీయ టేబుల్ టనినస్ట సమాఖ్య అధయక్షుడు: థామస్ట

రజతాలు మరియు ఒక క్కంసయంతో సహా ఐదు పతక్కలతో

ముగించంది. ఈ టరరనమంట్ ప్ర లాండ్లలని వయరక్కోలల జరిగింది,

ఇందులల ష్టకట్గన్, పిసరల్ మరియు రెఫ
ై ిల్ విభ్గకలలోని ట్ప్-12
ష్టూటర్లు ఉనానరడ. భ్రత్కు చందిన మను భ్కర్ రెండు సవరణ

వీకర్ర.
బరిింగ్హామ్ 2022 క్కమనెవల్త గేమ్సలల మహళల క్ీక్ట్
ె అరంగేటంర
చేయనుంది

పతక్కలను క్ెవ
ై సం చేసుకుంది.
పతక విజేతలు:
బంగకరం



25మీ రకయపిడ్ ఫైర్ పిసరల్ మిక్సడ్ టీమ్ ప్ర టీ: మను భ్కర్
10 మీటరో ఎయిర్ పిసరల్ మిక్సడ్ టీమ్ ప్ర టీ: మను భ్కర్

వెండ




మహళల 25 మీటరో పిసరల్ సిలవర్ వయక్త గత ప్ర టీ: రకహ
సరోనబ్ట్

పురడష్టయల 10 మీటరో ఎయిర్ పిసరల్ వయక్త గత ప్ర టీ: స్ౌరభ్ చౌదరి

క్కంసయం


పురడష్టయల 10 మీటరో ఎయిర్ పిసరల్ వయక్త గత ప్ర టీ: అభష్టేక్
వరి.

ప్కరిస్ట 2021లల నొవకక్ జక్ోవిచ్ 37వ మాసర ర్స టట
ై ల్ను
గెలుచుకునానడు

బరిింగ్హామ్ 2022 క్కమనెవల్త గేమ్సకు సంబంధ్ించన మొదట
మాయచ్లు పరకటంచబడాుయి. టీ20 ఫకరకిట్తో క్కమనెవల్త గేమ్సలల
మహళల క్ీక్ెట్ అరంగేటంర చేస్త ర ంది. క్ౌలాలంపూర్లల 1998 ఎడష్టన్
లల మలీర-స్ర పరిరంగ్ ష్టర ప్స్టలల చవరిస్కరి క్ీక్ెట్ ఆడడం జరిగింది.
మహళల క్ీక్ట్
ె T20 ప్ర టీలు ఎడ్ా బ్సర న్ సేరడయంలల జూల ై 29 నుండ
జరడగుతాయి, క్కంసయ మరియు బంగకరడ పతక ప్ర టీలు ఆగసుర 7న
జరడగుతాయి.
మాయచ్ల ష్టడూయల్:


నొవకక్ జొక్ోవిచ్ (సరిబయా) ఫన
ై ల్సలల డానిల్ మదవదేవ్ (రష్టకయ)ని

అరంగేటంర చేసే సమయంలల భ్రత్ ప్కరరంభ మాయచ్లల

ఓడంచ తన 6వ ప్కయరిస్ట టైటల్ & రిక్కరడు 37వ మాసర ర్స టట
ై ల్ ను,

ఆసేరలి
ా యాతో తలపడుతయంది, ఫైనల్ ఆగస్టర 7న ఆడనుంది. తొలి

ఫకరన్సలలని ప్కరిస్టలల గెలుచుకునానడు. ఫన
ై ల్సలల జొక్ోవిచ్ 4-6, 6-

సష్టన్లల భ్రత్, ఇటీవలే జటలరగక ధృవీకరించబడన బ్రబడర స్ట

3, 6-3తో డానియల్ మదవదేవ్ను ఓడంచాడు. ఈ విజయంతో,

జక్ోవిచ్ వరడసగక 7వ సంవతసరం ATP పరపంచ నంబర్ 1 రకయంక్లల
క్ొనస్కగనునానడు.

జూల ై 29న 2022 క్కమనెవల్త గేమ్సలల మహళల క్ీక్ట్
ె

తో ప్కక్స్కథన్ ఆడుతయంది.


2022 ప్కరరంభంలల జరిగే క్కవలిఫయి
ై ంగ్ టరరనమంట్ విజేతతో
ఆతిథయ ఇంగకోండ్ జూల ై 30న ఆడుతయంది. ఆ తరకవత ఆగసుర 2న

విజేతల జాబితా:
వరా ం

విజేత

రననరప్

సింగిల్స

నొవకక్ జక్ోవిచ్

డేనియల్ మదవదేవ్

డబుల్స

టమ్ పుట్ా

హయయగ్స హరబర్ర

మైఖ్ేల్ వీనస్ట

నిక్ోలస్ట మహత్

ప్కరరంభ సష్టన్లల దక్ణాఫిరక్కతో ఆడుతయంది. ఆగసుర 4న
స్కయంతరం సష్టన్లల నూయజిలాండ్తో మూడర మాయచ్.
ఆసేరలి
ా యా తమ తొలి టీ20 పరపంచకప్ టట
ై ల్ను క్ెవ
ై సం చేసుకుంది:

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు :


అంతరకాతీయ టేబుల్ టనినస్ట ఫడరేష్టన్ స్కథపించబడంది: 1926;



అంతరకాతీయ టేబుల్ టనినస్ట సమాఖ్య పరధ్ాన క్కరకయలయం:
లౌస్కన్, సివటా రో కండ్;
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ఫైనలలో నూయజిలాండ్ను 8 విక్ెటో తేడాతో ఓడంచన ఆసేరలి
ా యా తొలి
టీ20 పరపంచకప్ టైటల్ను గెలుచుకుంది. గోోబల్ ఫన
ై ల్లల 173
పరడగుల లక్షయం అంత సులభం క్కదు, క్కన్స మార్్ తన శక్త మరియు
డేవిడ్ వకరనర్ (38 బంతయలలో 53)తో కలిసి ఉధ్ాయనవనంలల నడకలా
అవలీలగక విజయానిన అందుక్ోవడంతో ప్కటల, అతను అదృష్టర
చక్కీలను కూడా తిపుపకునానడు. అతని జటలర 18.5 ఓవరో లల

రజత పతకం:





విజయం స్కధ్ించంది. పేో యర్ ఆఫ్ ద మాయచ్గక మిచల్ మార్్
ఎంపికయాయడు.



దుబ్య్లల ప్కరరంభమైంది, టరరనమంట్లలని రెండు అతయయతత మ
నూయజిలాండ్

నిరణ యాతికంగక

తలపడాుయి. భ్రతదేశంలల జరగకలిసన ఈవెంట్ భ్రతదేశంలల
COVID-19 పరిసతి
ిథ
క్కరణంగక UAE మరియు ఒమన్లకు
మారచబడంది.

అయితే

ఈ

ఈవెంట్కు

మధు వెదావన్

పురడష్టయల వయక్త గత సమేిళనం ఈవెంట్: అభష్టేక్ వరి

మిక్సడ్ టీమ్ క్కంప్ౌండ్ ఈవెంట్: రిష్టబ్ యాదవ్ మరియు

బీస్స్ఐ

హ స్టర గక

క్ొనస్కగుతయంది.
2021 ఆసియా ఆరచరీ ఛాంపియన్ష్టిప్లల భ్రత్ 7 పతక్కలతో
ముగిసంి ది

మిక్సడ్ టీమ్ రికర్వ ఈవెంట్: అంక్త భకత్, కపిల్

పురడష్టయల టీమ్ క్కంప్ౌండ్ ఈవెంట్: అమన్ సన్స
ై , అభష్టేక్ వరి
మరియు రిష్టబ్ యాదవ్.

క్ీక్ట్
ె అక్కడమీ గౌీండ్లల ప్కరరంభమైంది, ఫన
ై ల్ మాయచ్ నవంబర్ 14న
మరియు

మహళల టీమ్ రికర్వ ఈవెంట్: అంక్తా భకత్, రిధ్ి మరియు

జోయతి సురేఖ్ వెననం



ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్ 2021 అక్ోరబర్ 17, 2021న ఒమన్

ఆసేరలి
ా యా

ప్కర్త సలుంఖ్ే

క్కంసయ పతకం:

ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్ 2021 గురించ:

జటల
ో

పురడష్టయల టీమ్ రికర్వ ఈవెంట్: పరవీణ్ జాదవ్, కపిల్ మరియు

అదనపు సమాచారం:

2025 ఆసియా యూత్ ప్కరక గేమ్స ఉజెబక్స్కతన్లలని తాష్టాంట్లల
నిరవహంచబడుతయంది :ఆసియా యూత్ ప్కరక గేమ్స 2025 యొకా
5వ

ఎడష్టన్

నిరవహంచబడుతయంది

ఉజెబక్స్కథన్

రకజధ్ాని

తాష్టాంట్లల

సయయద్ ముస్కతక్ అలీ టరరఫ్ ఫన
ై ల్స: కరకణటకను తమిళనాడు

ఓడంచంది :క్ీక్ట్
ె లల, తమిళనాడు 152 పరడగుల ఛేదనలల
కరకణటకను

ఓడంచ

ఎగరేసుకుప్ర యింది.

సయయద్

ముస్కతక్

అలీ

టరరఫ్ని

రడజాన జోరక చస్ట టరరనమంట్లల భ్రత గకీండ్ మాసర ర్ ప్ ఇనియన్

విజేతగక నిలిచారడ:సరిబయాలల జరిగన
ి 5వ రడజాన జోరక చస్ట

టరరనమంట్లల భ్రత గకీండ్మాసర ర్ (జిఎం) పి ఇనియన్ విజేతగక
నిలిచాడు.

డేవన్ బ్రవయ అంతరకాతీయ క్ీక్ట్
ె కు రిటర
ై ిె ంట్ పరకటంచాడు: వెసర ంి డీస్ట

క్ీక్ట్
ె జటలర మాజీ క్ెపర న్, టని
ర డాడయన్ క్ీక్ెటర్ డేవన్ బ్రవయ
2021 ఆసియా ఆరచరీ ఛాంపియన్ష్టిప్లు బంగకోదేశ్లలని ఢాక్కలల
జరిగకయి. ఈ ప్ర టీలల భ్రత ఆరచరడో ఏడు పతక్కలు స్కధ్ించ
పతక్కల పటర కలల రెండర స్కథనంలల నిలిచారడ. ఇందులల ఒక సవరణ ం,
నాలుగు రజతం, రెండు క్కంసయ పతక్కలు ఉనానయి. పతక్కల
పటర కలల దక్ణ క్ొరియా 15 పతక్కలతో అగీస్థ కనంలల నిలవగక,
ఆతిథయ బంగకోదేశ్ 3 పతక్కలతో మూడర స్కథనంలల నిలిచంది.
భ్రత పతక విజేతల జాబితా
మహళల వయక్త గత సమేిళనం ఈవెంట్: జోయతి సురేఖ్ వెననం
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My11సరిాల్

బ్రండ్

అంబ్సిడర్గక

మహమిద్

సిరకజ్

నియమితయలయాయరడ: Games24x7 ఫకంటస్ క్ీక్ట్
ె ప్కోట్ఫకరమ్
‘My11Circle’ భ్రత క్ీక్ట
ె ర్ మహిద్ సిరకజ్ను తన క్ొతత బ్రండ్
అంబ్సిడర్గక పరకటంచంది.

భ్రత 72వ గకీండ్మాసర ర్గక మితరభ్ గుహ ఎంపికయాయరడ పశిచమ
బంగకల్లలని క్ోల్కతాకు చందిన ఇంటరేనష్టనల్ మాసర ర్ (IM)

మితరభ్ గుహ, సరిబయాలలని నోవి స్కడ్, GM మూడవ స్కటరేు మిక్స

220లల తన 3వ మరియు చవరి గకీండ్మాసర ర్ (GM) పరమాణానిన

సవరణ పతకం:


అంతరకాతీయ క్ీక్ట్
ె కు రిటైరెింట్ను ధృవీకరించాడు
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ఏబీ డవిలియర్స అనిన రక్కల క్ీక్ట్
ె లకు రిటర
ై ిె ంట్ పరకటంచాడు:

నెదరకోండ్స) రెండర స్కథనంలల నిలవగక, ఫరకనండర అలలనోస (ఆల ైపన్-

దక్ణాఫిరక్క మాజీ క్ెపర న్ ఏబీ డవిలియర్స అనిన రక్కల క్ీక్ట్
ె ల నుంచ

సపయిన్) మూడర స్కథనంలల నిలిచాడు.

రిటర
ై ెింట్ పరకటంచాడు. అతను ఇపపటక్ే 2018లల అంతరకాతీయ
క్ీక్ట్
ె నుండ రిటైర్ అయాయడు.
లూయిస్ట హామిలర న్ 2021 F1 బజి
ర లియన్ గకీండ్ పిక్
ర స
గెలుచుకునానడు: లూయిస్ట హామిలర న్ (మరిసడస్ట-గేీట్ బిరటన్),
2021 F1 స్కవయ ప్కలల గకీండ్ పిక్
ర స (గతంలల బజి
ర లియన్ గకీండ్ పిక్
ర స
అని పిలిచేవకరడ) గెలుచుకునానరడ
లూయిస్ట హామిలర న్ 2021 F1 ఖ్తార్ గకీండ్ పిక్
ర స గెలుచుకునానడు
:లూయిస్ట హామిలర న్ (మరిసడస్ట-గేీట్ బిరటన్), 2021 F1 ఖ్తార్
గకీండ్ పిక్
ర సను గెలుచుకునానరడ. మాక్స వెరకటిపన్ (రెడ్ బుల్-

రక్షణ రంగ వకరత లు
భ్రత్, మాలీేవులు & శ్రీలంక దవై వకరి్క తప్
ై కక్క వకయయామం 'దర స'్త
నిరవహంచాయి:

INS విశకఖ్పటనం భ్రత నౌక్కదళంలలక్ పరవశి
ే ంచంది:

INS విశకఖ్పటనం, P15B సర ల్త గెడ
ై డ్-క్పణి విధవంసక నౌక
మాలీే వులు, భ్రతదేశం మరియు శ్రీలంక దైవవకరి్క తప్
ై కక్క
వకయయామం 'దర స'్త యొకా 5-రోజుల సుదీరామన
ై , 15వ ఎడష్టన్
శకంతియుత మరియు సిథరమన
ై హందూ మహాసముదర ప్కరంతం క్ోసం

ప్కరంతీయ భదరత ఏరకపటలలల భ్గంగక మాలీేవులలల 20-24 నవంబర్

2021 వరకు నిరవహంచబడంది. ఈ వకయయామం 3 దేశకల క్ోస్టర గకర్ు ్
మధయ దైవవకరి్క నిరవహస్కతరడ. కసరతయ
త ప్కరరంభంచ ఈ ఏడాదిక్ 30
ఏళల
ో పూరత యాయయి.

శ్రీలంక క్ోస్టర గకర్ు ష్టిప్ (SLCGS) సురక్షతో ప్కటల ఇండయన్ క్ోస్టర గకర్ు

నౌకలు, ఇంటగేీటడ్ క్ోస్టర గకర్ు ష్టిప్ (ICGS) వజర మరియు అపూరవ ఈ
వకయయామంలల ప్కలగానానయి. భ్రతదేశం-మాలీేవులు-శ్రీలంక ట-ై

ముంబల
ై లని

నావల్

డాక్యార్ు లల

భ్రత

నావిక్కదళంలలక్

పరవశి
ే ంచంది. నాలుగు ‘విశకఖ్పటనం’ క్కోస్ట డస్కరాయరో లల ఇది
మొదటది. దీనిని ఇండయన్ నేవీ ఇన్-హౌస్ట ఆరా నజ
ెై ేష్టన్ డర
ై ెకరరేట్

ఆఫ్ నేవల్ డజెన్
ై డజెైన్ చేసింది మరియు ముంబల
ై లని మజాగకన్
డాక్ ష్టిప్బిలు ర్స లిమిటడ్ నిరిించంది. INS విశకఖ్పటనం 163

మీటరో ప్ డవు, 17 మీటరో వెడలుపతో 7,400 టనునల స్కథనభరంశం

కలిగి ఉంటలంది. రక్య మంతిర శ్రీ రకజ్నాథ్ సింగ్ సమక్షంలల దీనిన
ప్కరరంభంచారడ.

6వ భ్రత్-ఫకరన్స దవై ప్కక్క ఆరీి వకయయామం EX SHAKTHI
2021 ప్కరరంభమవుతయంది:

లాటరల్ ఎకసర్సైజ్ ‘దర స్త’ లక్షయం సేనహానిన మరింత పటష్టర ం
చేయడం, పరసపర క్కరకయచరణ స్కమరకథానిన పంప్ ందించడం
మరియు

ఇంటర్ఆపరేబిలిటీని

ఉపయోగించడం

మరియు

మాలీే వులు, భ్రతదేశం మరియు శ్రీలంక తీర రక్షక దళీల మధయ
సహక్కరకనిన పంప్ ందించడం.
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భ్రతదేశం మరియు ఫకరన్స నౌక్కదళీలు 2021 నవంబర్ 15 నుండ
26 వరకు ఫకరన్సలలని ఫజ
ర స్టలల దైవవకరి్క శిక్షణా వకయయామం “EX
SHAKTHI 2021” యొకా 6వ ఎడష్టన్ను నిరవహస్కతయి. భ్రత
సైనాయనిక్ గూరకఖ రెఫ
ై ల్
ి స ఇన్ఫకంటీర బట్లియన్ మరియు ఫకరన్స
ఆరీిక్ 6వ ల ైట్ ఆరిర్ు బిరగేడ్లలని 21వ మరెైన్ ఇన్ఫకంటీర రెజిమంట్
కు చందిన దళీలు ప్కరతినిధయం వహస్కతయి.

ఓడ అతాయధునిక పరికరకలు, యంతారలు, సనాసరడో మరియు
ఆయుధ్ాలతో అమరచబడ ఉంది, ఇది కమాండ్ ప్కోట్ఫకరమ్గక
పనిచేయడానిక్ మరియు సర్చ & రెసూాా, సముదర నేరకలను
ఎదురోావడం మరియు సముదారనిన సంరక్ంచడం మరియు
రక్ంచడం వంట విధ్ివిధ్ానాల విధ్ివిధ్ానాలను చేపటేరందుకు వీలు
కలిపసుతంది. పరకయవరణం. ఇండయన్ క్ోస్టర గకర్ు సవదేశ్ర ప్కోట్ఫకరమ్

వకయయామం గురించ:
ఈ వకయయామం తీవరవకద వయతిరేక క్కరయకలాప్కలపై దృష్టిర స్కరిసత ుంది
మరియు రెండు సన
ై ాయల మధయ సైనిక సహక్కరం మరియు పరసపర
చరయను పంచుతయంది. ఇది క్కకుండా, భ్రతదేశం మరియు ఫకరన్స
దైవవకరి్క ఎయిర్ఫర ర్స శిక్షణా వకయయామం ‘ఎకసర్సజ్
ై గరడడ’
మరియు దైవవకరి్క సముదర శిక్షణా వకయయామం ‘ఎకసర్సజ్
ై వరడణ’
కూడా నిరవహస్కతయి.

లను పరవశ
ే పటర డంలల అగీగకమిగక ఉంది మరియు ICGS స్కరథ క్
'ఆతినిరభర్ భ్రత్'క్ అదుభతమైన ఉదాహరణ.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


ఇండయన్ క్ోస్టర గకర్ు డైరక
ె రర్ జనరల్: కృష్టణ స్కవమి నటరకజన్.



ఇండయన్ క్ోస్టర గకర్ు పరధ్ాన క్కరకయలయం: నూయఢలీో .

IAF అంతరకాతీయ వకయయామం 'బూ
ో ఫ్కోగ్ 2021లల ప్కలగాంది

దేశ్రయంగక నిరిించన ICGS 'స్కరథ క్' జాతిక్ అంక్తం చేయబడంది

ఇజారయిెల్లలని ఓవకు ఎయిర్బేస్టలల IAF యొకా మిరకజ్ 2000
క్ొతత ఇండయన్ క్ోస్టర గకర్ు ష్టిప్ (ICGS) ‘స్కరథ క్’ అక్ోరబర్ 28, 2021న

ఎయిర్క్కీఫ్టర స్కాాడరన్తో ప్కటల మొతత ం 84 మంది ఇండయన్ ఎయిర్

దేశకనిక్ అంక్తం చేయబడంది. ఇది గుజరకత్లలని ప్ర ర్బందర్లల

ఫర ర్స

ఉంటలంది. దేశ్రయంగక నిరిించన ఈ నౌకను గోవకలల ఇండయన్ క్ోస్టర
గకర్ు డర
ై ెకరర్ జనరల్ క్ె నటరకజన్ ప్కరరంభంచారడ. ICGS స్కరథ క్కు
డపూయటీ ఇన్సపకరర్ జనరల్ MM సయయద్ నాయకతవం వహస్కతరడ
మరియు 11 మంది అధ్ిక్కరడలు మరియు 110 మంది సిబబందిని
ప్కలగానానరడ.
భ్రతదేశ సముదర భదరత మరియు భదరతను పంప్ ందించడానిక్,
ICG క్ోసం గోవక ష్టిప్యార్ు లిమిటడ్ నిరిిసుతనన ఐదు ఆఫ్ష్టర ర్
పటరరల్ వెసల్స (OPVలు) సిరస్ట
ీ లల ICGS స్కరథక్ నాలా వది.
105 మీటరో ప్ డవు గల ఓడ 2,450 టనునల స్కథనభరంశం
చందుతయంది, ఇది గరిష్టరంగక 26 నాటో వేగకనిన అందుక్ోవడానిక్
రూప్ ందించబడన రెండు 9,100 క్లలవకట్ డీజిల్ ఇంజన్ల దావరక
ముందుకు స్కగుతయంది.
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సిబబంది

అంతరకాతీయ

బహుప్కక్క

ప్ర రకట

వకయయామం బూ
ో ఫ్కోగ్ 2021లల ప్కలగానానరడ. బూ
ో ఫ్కోగ్ 2021
నేపధయం: సంక్ో ష్టర క్కరకయచరణ దృశకయలలల నాలా వ మరియు ఐదవ
తరం విమానాల ఏక్రకరణ.
క్కరకయచరణ స్కమరకథాలను మరడగుపరచడానిక్ జాానం మరియు
ప్ర రకట అనుభవకనిన పంచుక్ోవడానిక్ 8 దేశకల నుండ వెమ
ై ానిక

ICGS స్కరథ క్ గురించ:
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దళ మిష్టనో ను కలిగి ఉంటలంది. యుఎస్ట, యుక్ె, జరిన్స, ఫకరన్స,
ఇటలీ, గీీస్ట మరియు ఇజారయిెల్ ఈ వకయయామంలల ప్కలగానన ఇతర
ఏడు దేశకలు.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


ఇజారయిెల్ రకజధ్ాని: జెరూసలేం.



ఇజారయిెల్ కరెన్సస: ఇజారయిెలీ ష్టక్ెల్.



ఇజారయిెల్ పరధ్ాన మంతిర: నఫ్కతలి బనెనట్.



ఇజారయిెల్ అధయక్షుడు: ఐజాక్ హరోాగ్.
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చన
ై ా పరపంచంలలని 1వ ఎర్త సన్
ై స ఉపగీహానిన "గకవంగుి" అనే
పేరడతో పరయోగించంది.

ఉంటలంది. వకంగ్ యాపింగ్ నిరకిణంలల ఉనన అంతరిక్ష క్ేందరం నుండ
బయటకు వెళ్ో, తన సహ దర యగి జాయ్ జిగకంగ్తో కలిసి ఆరడ

గంటలకు పైగక ఎక్సట్రవెహకుయలర్ క్కరయకలాప్కలలల ప్కలగానడంతో

అంతరిక్షంలల నడచన మొదట చైనా మహళీ వయయమగకమిగక
నిలిచారడ. ఇదే రూ Tianhe అని పిలువబడే సేపస్ట సేరష్టన్ క్ోర్
మాడూయల్ నుండ బయటక్ వెళో ీరడ మరియు ప్కరరంభంలల 6.5
గంటల సేపస్ట వకక్ చేస్కరడ.
చైనా ఉతత ర ష్టకంగీస ప్కరవిన్సలలని తైయువకన్ శకటల ైట్ లాంచ్ సంటర్
నుండ పరపంచంలలని మొటర మొదట ఎర్త -సన్
ై స శకటల ట్
ై , గకవంగుి

ఇండర

థాయ్

32వ

సంయుకత

ఎడష్టన్

వకయయామం

ప్కరరంభమవుతయంది

లేదా SDGSAT-1ను అంతరిక్షంలలక్ పరవశ
ే పటర ంది. ఈ ఉపగీహానిన
చైన్సస్ట అక్కడమీ ఆఫ్ సన
ై ెసస్ట (CAS) పరయోగించంది మరియు
ఇంటరేనష్టనల్ రీసర్చ సంటర్ ఆఫ్ బిగ్ డేట్ ఫర్ ససర యినబుల్
డవలప్మంట్ గోల్స (CBAS) అభవృదిి చేసింది.
గకవంగుి గురించ:

395వ ఫ్ట్
టో మిష్టన్ అయిన లాంగ్ మార్చ-6 క్కయరియర్ రకక్ెట్ దావరక

గకవంగుి పరయోగించబడంది. SDGSAT-1 అనేది శకంతి మరియు
శవీయసుస క్ోసం 2015లల ఆమోదించబడన 17 SDG లక్యయలకు

ఇండయన్ నేవీ మరియు రకయల్ థాయ్ నేవీ మధయ 32వ ఎడష్టన్

అనుగుణంగక సిథరమన
ై అభవృదిి క్ోసం UN 2030 ఎజెండా పరక్కరం

ఇండయా-థాయ్లాండ్ క్ోఆరిునట
ే డ్ పటరరల్ (ఇండర -థాయ్ క్కరకపట్)

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

నేవల్ ష్టిప్ (INS) క్కరడిక్, సవదేశ్రంగక నిరిించన క్పణి క్ొరెవట్

అనుకూలీకరించబడన మొదట ఉపగీహం.




చైనా రకజధ్ాని: బీజింగ్.

12-14 నవంబర్ 2021 వరకు నిరవహంచబడుతోంది. ఇండయన్
మరియు అతని మజెసర క్
ి చందిన థాయ్లాండ్ ష్టిప్ (HTMS)

చైనా కరెన్సస: రెనిినిబ.

తయాన్చోన్, ఖ్మోాసిన్ క్కోస్ట యాంటీ-సబ్మరెన్
ై పటరరల్ క్కీఫ్టర ,

చైనా అధయక్షుడు: జీ జిన్పింగ్.

వకంగ్ యాపింగ్ అంతరిక్షంలల నడచన మొదట చన
ై ా మహళీ
వయయమగకమి

అలాగే రెండు నౌక్కదళీలకు చందిన మారిటైమ్ పటరరల్ ఎయిర్క్కీఫ్టర
CORPATలల ప్కలగాంటలనానయి.
CORPAT గురించ:
CORPAT నౌక్కదళీల మధయ అవగకహన మరియు పరసపర చరయను
పంచుతయంది మరియు చటర విరడది మన
ై అనియంతిరకంగక (IUU)
చేపలు పటర డం, మాదకదరవకయల అకీమ రవకణా, సముదర ఉగీవకదం,
స్కయుధ

దర పడ
ి ీ

మరియు

పైరస్

వంట

చటర విరడది మైన

క్కరయకలాప్కలను నిరోధ్ించడానిక్ మరియు అణచవేయడానిక్
చైనా అక్ోరబర్ 16న ష్టన్జౌ-13 సేపస్టష్టిప్ను పరయోగించంది, ఆరడ
నెలల మిష్టన్లల ముగుారడ వయయమగకములను నిరకిణంలల ఉనన

అంతరిక్ష క్ేందారనిక్ పంపింది, ఇది వచేచ ఏడాది నాటక్ సిదింగక
64

www.bankersadda.com

|

చరయల సంసథ ను సులభతరం చేసత ుంది. సిగిోంగ్ నిరోధ్ానిక్ సమాచార
మారిపడ దావరక క్కరకయచరణ సినరీాని మరడగుపరచడంలల ఇది
మరింత సహాయపడుతయంది.

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - November
భ్రతదేశం, సింగపూర్ మరియు థాయ్లాండ్ తప్
ై కక్క మారిటమ్
ై
ఎకసర్సజ్
ై SITMEX–21 ప్కరరంభమవుతయంది:

భ్రతదేశం-ఇండర నష్ట
ే య
ి ా క్ోఆరిునట
ే డ్ పటరరల్ (CORPAT) యొకా
37వ ఎడష్టన్ 23-24 నవంబర్ 2021 వరకు హందూ మహాసముదర
ప్కరంతంలల నిరవహంచబడుతోంది. భదరత మరియు భదరతను
నిరకిరించడానిక్

CORPAT

నిరవహంచబడుతయంది.

ఇది

సంవతసరంలల
మొదటస్కరిగక

రెండుస్కరడో
2002లల

నిరవహంచబడంది. సవదేశ్రంగక నిరిించబడన భ్రత నౌక్కదళ నౌక
(INS) ఖ్ంజర్ మరియు డర రన
ి యర్ మారిటమ్
ై పటరరల్ ఎయిర్క్కీఫ్టర
SITMEX–21 పేరడతో తప్
ై కక్క మారిటమ్
ై ఎకసర్సజ్
ై 3వ ఎడష్టన్

15 నుంచ 16 నవంబర్ 21 వరకు అండమాన్ సముదరంలల
జరడగుతయంది. ఈ క్కరయకీమంలల భ్రత్, సింగపూర్, థాయ్లాండ్
నౌక్కదళీలు ప్కలగాంట్యి. ఇండయన్ నేవల్ ష్టిప్ (INS) క్కరడిక్
3వ ఎడష్టన్లల భ్రతదేశం నుండ ప్కలగాంటరంది. ఇది సవదేశ్ర
పరిజా ానంతో నిరిించన మిసైసల్ క్ొరెవట్.
ఈ ఈవెంట్ను రకయల్ థాయ్ నేవీ (RTN) అండమాన్ సముదరంలల
నిరవహస్రత ంది,

ఈ

ప్కరంతంలల

మొతత ం

సముదర

భదరతను

CORPATలల ప్కలగాంటలనానయి. ఇండర నేష్టయ
ి ా నౌక్కదళ నౌక KRI
సులాతన్ తాహా సయాఫుదీేన్, (376) ఇండర నష్ట
ే య
ి ా నుండ
ప్కలగాంటలనానరడ.
ఇండర నష్ట
ే య
ి ాతో ఇతర సని
ై క వకయయామాలు:


సముదర శక్త : దైవప్కక్క సముదర వకయయామం.



గరడడ శక్త : ఉమిడ సని
ై క వకయయామం.

భ్రత నౌక్కదళం 4వ స్కారెపన్-తరగతి జలాంతరకామి INS వెలాను
ప్కరరంభంచంది:

పంప్ ందించడంలల ప్కలగానే నౌక్కదళీల మధయ సహక్కరకనిన
పంప్ ందించే లక్షయంతో ఈ క్కరయకీమానిన నిరవహస్రత ంది.
SITMEX గురించ:
భ్రతీయ నావిక్కదళం (IN), RSN మరియు RTN మధయ పరసపర
ఇంటర్-ఆపరేబిలిటీని

మరడగుపరచడం

మరియు

ఉతత మ

అభ్యస్కలను ప్ర ర తసహంచే లక్షయంతో SITMEX 2019 నుండ ఏట్
నిరవహంచబడుతోంది. SITMEX యొకా తొలి ఎడష్టన్ను సపర ంబర్
2019లల IN ఆఫ్ ప్ర ర్ర బో యిర్ హ స్టర చేసింది. నవంబర్ 2020లల
RSN రెండవ ఎడష్టన్ వకయయామం నిరవహంచంది. 2021 ఎడష్టన్
వకయయామం

అండమాన్

RTN

సముదరంలల

దావరక

నిరవహంచబడుతోంది.
37వ ఇండయా-ఇండర నష్ట
ే య
ి ా CORPAT వకయయామం హందూ
మహాసముదరంలల జరిగంి ది

ముంబయిలలని

నావల్

డాక్యార్ు లల

భ్రత

నావిక్కదళం

దేశ్రయంగక నిరిించన స్కారెపన్-తరగతి జలాంతరకామి వేలాను
ప్కరరంభంచంది. INS వేలా ప్కరజెక్ర 75 సిరీస్టలల కలవరి, ఖ్ండేరి
మరియు కరంజ్ తరకవత నాలా వది. ఇది తన వూయహాతిక సముదర
మారకాలను రక్ంచుక్ోవడానిక్ మరియు భదరపరచడానిక్ భ్రతదేశ
స్కమరకథానిన మరింత పంచుతయందని భ్విసుతనానరడ. దీనిని M/s
నావల్ గూ
ీ ప్ ఆఫ్ ఫకరన్స సహక్కరంతో మజాగకన్ డాక్ ష్టిప్ బిలు ర్స
లిమిటడ్ నిరిించంది.
జలాంతరకామి గురించ:


జలాంతరకామి అధునాతన స్రల్త మరియు ప్ర రకట స్కమరకథాలను
కలిగి ఉంది. వెలా నుండ దాడులు ఉపరితలంపై లేదా న్సట
అడుగున అదే సమయంలల ట్రెపడర లు మరియు టయయబ్-లాంచ్ు
యాంటీ-ష్టిప్ క్పణులను ఉపయోగించ నిరవహంచబడతాయి.
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వేలా యొకా మునుపట వెర్న్ 1973లల ప్కరరంభంచబడంది

'c0c0n' యొకా 14వ ఎడష్టన్, వకరి్క హాయక్ంగ్ మరియు సైబర్

మరియు ఇది 37 సంవతసరకలు సేవలల ఉంది. ఇది 2010లల

సకూయరిటీ బీర

ఉపసంహరించబడంది. జలాంతరకామిలల సవదేశ్ర బ్యటరీలు

నావిక్కదళం తదుపరి చీఫ్గక వెస్ట
ై అడిరల్ ఆర్ హరి కుమార్

మరియు అధునాతన కమూయనిక్ేష్టన్ సూట్ సవదేశ్ర తయారీలల

ఎంపికయాయరడ:వెస్ట
ై అడిరల్ ఆర్ హరి కుమార్ను భ్రత పరభుతవం

ఉనానయని INS వెలా యొకా కమాండంగ్ ఆఫ్సర్ క్ెపర న్ అనిష్

నావిక్కదళం యొకా తదుపరి చీఫ్గక నియమించంది ఫింగ్ను

మాథూయ బుధవకరం ANI వకరకత సంసథ తో చప్కపరడ.

ప్కరరంభస్కతరడ,
నౌక్కదళీనిక్

4వ

స్కారెపన్

జలాంతరకామి

‘వేలా’

అదనపు సమాచారం

భ్రత

IAF చీఫ్క్ తేలికప్కట యుది హలిక్కపర ర్లను అందజేసన
ి పరధ్ాని

లభంచంది:ప్కరజెక్ర-75 యొకా 4వ స్కారెపన్ జలాంతరకామి, యార్ు

మోదీ:

11878 భ్రత నౌక్కదళీనిక్ అందించబడంది, ఇది INS (ఇండయన్

హందుస్కథన్ ఏరోనాటక్స లిమిటడ్ అభవృదిి చేసన
ి
సవదేశ్ర

నావల్ ష్టిప్) వేలాగక ప్కరరంభంచబడుతయంది.

పరిజా ానంతో తయారడ చేసిన తేలికప్కట యుది హలిక్కపర రోను (LCH)

ఆరీి చీఫ్ జెస
ై లేిర్లల ‘దక్ణ్ శక్త ’ అనే సని
ై క వినాయస్కనిన వీక్ంచారడ

పరధ్ాని నరేందర మోదీ భ్రత వెమ
ై ానిక దళ చీఫ్ మార్ల్ వివేక్ రకమ్

:ఆరీి చీఫ్ జనరల్, MM నరవకణే ఇకాడ జరడగుతయనన సైనిక

చౌదరిక్ అందజేశకరడ.

వినాయసమైన 'దక్ణ్ శక్త ' ని పరిశ్రలించారడ, ఇందులల సన
ై యం మరియు

లడఖ్ క్ోసం క్ొతత రకజయ సని
ై క్ బర రడును క్ేందరం ఆమోదించంది:లడఖ్

వెైమానిక దళం ప్కలగాంటలనానయి

క్ోసం క్ొతత రకజయ సని
ై క్ బర రడు (RSB)క్ క్ేందరం ఆమోదం తలిపింది.
క్ేందరం మరియు లడఖ్ అడినిసేరష్ట
ా న్ మధయ బర రడు సమరథవంతమైన
లింక్ అవుతయంది.
‘పవర్ సలూయట్’ అందించేందుకు యాక్సస్ట బ్యంక్ ఇండయన్ నేవీతో
ఎంఓయూ కుదురడచకుంది:యాక్సస్ట బ్యంక్ నూయఢలీో లల ‘‘పవర్
సలూయట్’’ క్ంద డఫన్స సరీవస్ట జీతాల ప్కయక్ేజీని అందించడానిక్
భ్రత నౌక్కదళంతో ఒక అవగకహన ఒపపందంపై సంతకం చేసంి ది.
14వ

సబ
ై ర్

సకూయరిటీ

సదసుసను

బిపిన్

రకవత్

ప్కరరంభంచనునానరడ :చీఫ్ ఆఫ్ డఫన్స స్కరఫ్, జనరల్ బిపిన్ రకవత్

పుసత క్కలు మరియు రచయితలు
అభజిత్ బనరీా "కుక్ంగ్ టల సేవ్ యువర్ ల ఫ్
ై " అనే పుసత క్కనిన

భ్రతీయ సంతతిక్ చందిన అమరికన్ ఆరిథకవేతత & నోబల్ గీహీత,

రచంచారడ.

అభజిత్ బనరీా "కుక్ంగ్ టల సేవ్ యువర్ ల ఫ్
ై " పేరడతో క్ొతత
పుసత క్కనిన (వంటపుసత కం) రచంచారడ. ఫకరన్సకు చందిన ఇలసేరట
ా ర్
చయిెనేన ఆలివర్ చతీరకరించన పుసత క్కనిన జగా ర్నాట్ బుక్స
పరచురించంది.

పరపంచ

పేదరిక్కనిన

నిరూిలించడంలల

వకరి

పరయోగకతిక విధ్ానం క్ోసం అతను 2019లల ఎసేత ర్ డఫ్రో మరియు
మైఖ్ేల్ క్రీమర్లతో కలిసి ఆరిథక శకస్కతాలలల నోబల్ మమోరియల్
బహుమతిని గెలుచుకునానడు.
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‘శ్రీమదారమాయణం’

పుసత క్కనిన

వెంకయయనాయుడు ఆవిష్టారించారడ.

ఉపరకష్టర ప
ా తి

ఎం.

రచయిత భ్సార్ ఛటరప్కధ్ాయయ రచంచన 'ది సినిమా ఆఫ్ సతయజిత్

రే' అనే క్ొతత పుసత కం వెస్టరలాయండ్ పరచురించన దిగాజ భ్రతీయ
చలనచతర నిరకిత - 'సతయజిత్ రే' జీవితానిన వివరిసత ుంది. భ్సార్

చటరప్కధ్ాయయ "పతంగ్" (2016), "హయర్ ఫకల్స ది ష్టకడర "
(2017), మరియు "ది డసిపయ
ి రెన్స ఆఫ్ స్కలీ సిక్ేవరక" (2018)
వంట నవలలను కూడా రచంచారడ.
హైదరకబ్ద్లల ‘శ్రీమదారమాయణం’ పుసత క్కనిన ఉపరకష్టర ప
ా తి ఎం.
వెంకయయనాయుడు విడుదల చేశకరడ. దీనిని శశిక్రణాచారయ

శంకర్ ఆచారయ రచంచన “యాన్ ఎకనామిస్టర ఎట్ హ మ్ అండ్
అబ్రడ్: ఎ పరసనల్ జరీన” అనే క్ొతత పుసత కం విడుదల

రచంచారడ. ఇది రకముడ నాయకతవం, సుపరిప్కలన మరియు
నాయయ ప్కలన గురించ వివరిసత ుంది. వివిధ భ్రతీయ భ్ష్టలకు

చందిన స్కహతయ రచనలు మరియు కవితా రచనలను యువతలల
ప్కరచురయం ప్ ందవలసిన అవసరకనిన కూడా ఆయన నొక్ాచప్కపరడ.

సిృతి ఇరకన్స తన మొదట నవల ‘లాల్ సలామ్: ఒక నావెల్’
రచంచారడ:

పరఖ్ాయత ఆరిథకవేతత మరియు భ్రత పరభుతవ మాజీ ముఖ్య ఆరిథక

సలహాదారడ డాకరర్ శంకర్ ఆచారయ "యాన్ ఎకనామిస్టర ఎట్ హ మ్

అండ్ అబ్రడ్: ఎ పరసనల్ జరీన" అనే క్ొతత పుసత క్కనిన రచంచారడ. ఈ
పుసత కం అతయంత నిష్టకణతయడన
ై విధ్ాన ఆరిథకవేతత డాకరర్ శంకర్ ఆచారయ
యొకా వృతిత పరమన
ై మరియు వయక్త గత జీవితానిన వివరిసత ుంది.
క్ేందర మహళీ మరియు శిశు అభవృదిి శకఖ్ మంతిర సిృతి జుబిన్

అస్మ్ చావకో రకసిన క్ొతత పుసత కం 'ఫంై డంగ్ ఎ సర యి
ా ట్ ల న్
ై బిటీవన్

ఇరకన్స తన మొదట నవల "లాల్ సలామ్: ఒక నవల" పేరడతో

టవస్టర లు అండ్ టర్న్'

మావయయిసురల సమయంలల 76 మంది సంటరల్ రిజర్వ ప్ర లీస్ట ఫర ర్స

పరసద
ి ి అంతరకాతీయ పనున మరియు విధ్ాన నిపుణుడు అస్మ్

ఛతీత స్టగఢ్లలని దంతేవకడలల జరిగన
ి దాడ. ఈ పుసత కం దేశకనిక్ తమ

అండ్ టర్న్ - యాన్ ఇంపరెఫక్ర, ఇంక్క హానెస్టర రిఫ్ో క్షన్స ఆన్ ది

నవల

భ్రతదేశపు పరముఖ్ పనున నాయయవకదులలల ఒకరెన
ై మరియు

(CRPF) సిబబంది హతయల నుండ పేర
ర ణ ప్ ందింది. ఏపిరల్ 2010లల

చావకో తన క్ొతత పుసత క్కనిన "ఫైండంగ్ ఎ సర యి
ా ట్ ల ైన్ బిటీవన్ టవస్టర లు

జీవితక్కల సేవను అందించన వయకుతలకు నివకళ్.

ఇండయన్ ట్క్స లాయండ్సేాప్"ని మాయటక్
ర స పబిో ష్టర్స పరచురించారడ.

నవంబర్

2021లల

విడుదల

చేయనునానరడ.

ఈ

భ్సార్ చటరప్కధ్ాయయ రచంచన “ది సినిమా ఆఫ్ సతయజిత్ రే” అనే
క్ొతత పుసత కం

ఈ పుసత కం ఒక దశకబే ం ప్కటల భ్రతీయ పనున రంగం యొకా
జాతీయ మరియు అంతరకాతీయ రెండంట యొకా లలతైన విశవోష్టణను
అందిసత ుంది.

అదనపు సమాచారం:

సలాిన్ ఖ్ురీ్ద్ రకసిన క్ొతత పుసత కం “సన్రెజ్
ై ఓవర్ అయోధయ –
నేష్టన్హుడ్ ఇన్ అవర్ టమ్
ై స”అయోధయ తీరడపపై 'సన్రెజ్
ై ఓవర్
అయోధయ - నేష్టన్హుడ్ ఇన్ అవర్ టైమ్స' పేరడతో ఇటీవల తన
పుసత క్కనిన ఆవిష్టారించన మాజీ క్ేందర మంతిర, క్కంగెీస్ట నేత సలాిన్
ఖ్ురీ్ద్
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అమిత్ రంజన్ రచంచన రకణి లక్ీిబ్యి లాయర్ జాన్ లాంగ్ పై

పరదప్
ీ మాయగజెన్
ై ‘నాట్ జస్టర క్ీక్ట్
ె : ఎ రిప్ర రరర్స జరీన’ అనే పుసత కం

పుసత కం :అమిత్ రంజన్ “జాన్ లాంగ్: వకండరర్ ఆఫ్ హందూస్కతన్,

విడుదల చేస్కరడ :పరదప్
ీ మాయగజెైన్ రచంచన ‘‘Not just cricket:

స్కోండరర్ ఆఫ్ హందుస్కతన్స, లాయర్ ఫర్ ది క్రవన్” అనే పుసత క్కనిన

A Reporters Journey’’ అనే పుసత కం డసంబర్ 2021లల

రచంచారడ.

విడుదల క్కనుంది.

భ్రతీయ కళలపై కళీ చరితక్
ర కరడడు BN గోస్కవమి యొకా పుసత కం:

డాకరర్ అజయ్ కుమార్ ‘ఫర ర్స ఇన్ సేరట్క్కీఫ్టర ’ అనే పుసత క్కనిన

విశిష్టర కళీ చరితక్
ర కరడడు & పది అవకరడు గీహీత, బిరజిందర్ నాథ్

విడుదల చేశకరడ:భ్రత రక్షణ శకఖ్ క్కరయదరిశ డాకరర్ అజయ్ కుమార్

గోస్కవమి భ్రతీయ కళలపై "సంభ్ష్టణలు: భ్రతదేశపు పరముఖ్

నూయఢలీో లల ‘ఫర ర్స ఇన్ STATECRAFT’ అనే పుసత క్కనిన విడుదల

కళీ చరితక్
ర కరడడు 101 ఇతివృతాతలు మరియు మరినినంటతో

చేశకరడ.

నిమగనమై ఉనానడు" అనే క్ొతత పుసత క్కనిన రచంచారడ

మరూఫ్ రజా రచంచన “క్కంటసర డ్ లాయండ్స: ఇండయా, చన
ై ా అండ్

బ్న్ క్ర మూన్ తన ఆతికథ "Resolved: Uniting Nations in

ది బౌండరీ డసూపాట్” అనే పుసత కం:మాజీ ఆరీి ఆఫ్సర్ మరూఫ్

a Divided World"ని విడుదల చేశకడు.

రజా "క్కంటసర డ్ లాయండ్స: ఇండయా, చన
ై ా, అండ్ ది బౌండరీ

‘Resolved: Uniting Nations in a Divided World"’ అనే

డసూపాట్" అనే క్ొతత పుసత క్కనిన రచంచారడ.

పుసత కం ఐకయరకజయసమితి మాజీ సకీటరీ జనరల్ బ్న్క్ర మూన్
ఆతికథ. ఇది రచయిత తన జీవితంలల ఎదుర్ానన జీవిత
అనుభవకలు

మరియు

సవకళో ను

కలిగి

ఉంటలంది

&

ఐకయరకజయసమితి (UN)లల అతని పదవీక్కలానిన వివరిసత ుంది.
సయయద్ అకబరడదీే న్ రచంచన క్ొతత పుసత కం “ఇండయా వరెసస్ట
యుక్ె: ది స్రర రీ ఆఫ్ యాన్ అపూరవమన
ై దౌతయ విజయం”:స్నియర్
భ్రతీయ దౌతయవేతత, సయయద్ అకబరడదీే న్ "ఇండయా వరెసస్ట యుక్ె:
ది స్రర రీ ఆఫ్ యాన్ అపూరవమన
ై దౌతయ విజయం" అనే క్ొతత
పుసత క్కనిన రచంచారడ.

ముఖ్యమన
ై తేదల
ీ ు
భ్రత రకజాయంగ దినోతసవం 2021: భ్రత రకజాయంగ దినోతసవకనిన
నవంబర్ 26న జరడపుకుంట్రడ:

1949లల ఈ రోజున, రకజాయంగం ఆమోదించబడంది, ఇది జనవరి 26,
1950 న అమలలోక్ వచచంది, ఇది భ్రతదేశ చరితల
ర ల ఒక క్ొతత

శక్కనిక్ నాంది పలిక్ంది. రకజాయంగం యొకా ప్కరముఖ్యతను వకయపిత

చేయడం మరియు భ్రత రకజాయంగ పితామహుడు BR అంబేదార్
ఆలలచనలు మరియు ఆలలచనలను వకయపిత చేయడం ఈ రోజు లక్షయం.
ఆనాట చరిత:ర

నవంబర్ 19, 2015న, డాకరర్ బి ఆర్ అంబేదార్ 125వ జయంతి
భ్రతదేశంలల, దేశ రకజాయంగకనిన ఆమోదించన వకరి్క్ోతసవం
సందరభంగక పరతి సంవతసరం నవంబర్ 26 న రకజాయంగ

దినోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ. భ్రతదేశంలల, నవంబర్ 26ని
రకజాయంగ దినోతసవం లేదా సంవిధ్ాన్ దివస్టగక జరడపుకుంట్రడ.
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సంవతసర వేడుకల సందరభంగక, భ్రత పరభుతవం నవంబర్ 26ని

రకజాయంగ దినోతసవంగక పరకటంచంది. గతంలల ఈ రోజును నాయయ

దినోతసవంగక జరడపుకునేవకరడ. రకజాయంగం యొకా ప్కరముఖ్యతను
వకయపిత చేయడానిక్ మరియు అంబేదార్ ఆలలచనలు మరియు
ఆలలచనలను వకయపిత చేయడానిక్ నవంబర్ 26 ను ఎంచుకునానరడ.
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పరపంచ బ్లల దినోతసవకనిన నవంబర్ 20న జరడపుకుంట్రడ:

ఆనాట చరిత:ర
2001లల వరల్ు ట్యిల ట్ ఆరా నజ
ెై ష్ట
ే న్ స్కథపించన 19 నవంబర్
2012న పరపంచ మరడగుదొ డు దినోతసవకనిన మొదటగక ప్కటంచారడ,
అదే రోజున పరపంచ ట్యిల ట్ సమిిట్ ప్కరరంభంచబడంది మరియు
పనెనండేళో తరకవత 2013లల UN జనరల్ అసంబీో పరపంచ ట్యిల ట్

అంతరకాతీయ ఐకయత, పరపంచవకయపత ంగక పిలోలలల అవగకహన
మరియు పిలోల సంక్ేమానిన మరడగుపరచడం క్ోసం ఏట్ నవంబర్

20న స్కరవతిరక/పరపంచ బ్లల దినోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ.
1959లల UN జనరల్ అసంబీో బ్లల హకుాల పరకటనను

దినోతసవకనిన అధ్ిక్కరిక UNగక పరకటంచంది. రోజు.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


పరపంచ ట్యిల ట్ ఆరా నజ
ెై ష్ట
ే న్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: సింగపూర్.



వరల్ు ట్యిల ట్ ఆరా నజ
ెై ష్ట
ే న్ వయవస్కథపకుడు మరియు డర
ై ెకరర్:

ఆమోదించన తేదీ క్కబటర నవంబర్ 20 ఒక ముఖ్యమన
ై తేదీ. 2021
బ్లల

హకుాల

సూచసుతంది.

కనెవన్ న్

యొకా

32వ

వకరి్క్ోతసవకనిన

జాక్ సిమ్.


వరల్ు ట్యిల ట్ ఆరా నెైజష్ట
ే న్ స్కథపించబడంది: 19 నవంబర్
2001.

స్కరవతిరక/పరపంచ బ్లల దినోతసవం 2021 నేపథయం: పరతి బిడు కు
మంచ భవిష్టయతయ
త

పరపంచ యాంటీమక్
ై ీోబయల్ అవేర్నెస్ట వీక్: నవంబర్ 18-24:

ఆనాట చరిత:ర

పరపంచ బ్లల దినోతసవం మొదటస్కరిగక 1954లల యూనివరసల్
చలు న్
ా స డేగక స్కథపించబడంది మరియు పరతి సంవతసరం నవంబర్

20న జరడపుకుంట్రడ. 1959లల, UN జనరల్ అసంబీో బ్లల
హకుాల పరకటనను ఆమోదించంది. 1989లల UN జనరల్ అసంబీో
బ్లల హకుాల ఒపపందానిన ఆమోదించన తేదీ కూడా ఇదే.
నవంబర్

19న

జరడపుకుంట్రడ:

పరపంచ

మరడగుదొ డో

దినోతసవకనిన

పరపంచ యాంటీమక్
ై ీోబయల్ అవేర్నెస్ట వీక్ (WAAW) పరతి
సంవతసరం నవంబర్ 18-24 వరకు జరడపుకుంట్రడ. గోోబల్
యాంటీమక్
ై ీోబయాల్ రెసస
ి ర న్సపై అవగకహన పంచడం, డరగ్-రెసిసర ంట్
ఇన్ఫక్షన్ల యొకా మరింత ఆవిరకభవం మరియు వకయపిత ని
నివకరించడానిక్ స్కధ్ారణ పరజలు, ఆరోగయ క్కరయకరత లు మరియు
విధ్ాన రూపకరత లలల ఉతత మ పది తయలను ప్ర ర తసహంచడం ఈ వకరం
యొకా ఉదేేశయం.

పరపంచ మరడగుదొ డో దినోతసవకనిన పరపంచవకయపత ంగక 19 నవంబర్

పరపంచ యాంటీమక్
ై ీోబయల్ అవేర్నెస్ట వీక్ నేపథయం 2021 అనేది

జరడపుకుంట్రడ. పరపంచ ప్కరిశుది ా సంక్ోభ్నిన పరిష్టారించడానిక్

(AMR) అవేర్నెస్ట ఛాంపియన్లుగక ఉండాలని వన్ హల్త

2021న అధ్ిక్కరిక ఐకయరకజయసమితి అంతరకాతీయ దినోతసవంగక
చరయను పేర
ర ేపించడానిక్ ఈ రోజును జరడపుకుంట్రడ. ప్కరిశుధ్ాయనిన
మరడగుపరిచే లక్యయనిన స్కధ్ించడానిక్ చరయ తీసుక్ోవడానిక్ పరజలకు

తలియజేయడానిక్, నిమగనమై మరియు పేర
ర ప
ే ించడానిక్ ఈ రోజు
జరడపుకుంట్రడ మరియు “అందరిక్ర న్సరడ మరియు ప్కరిశుధయం

యొకా లభయత మరియు సిథరమన
ై నిరవహణను నిరకిరించడం.
పరపంచ ట్యిల ట్ డే 2021 నేపథయం: “మరడగుదొ డో విలువ”.
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సరేడ్ అవేర్నెస్ట, స్కరప్ రెసస
ి ర న్స. యాంటీమైక్ీోబయల్ రెసస
ి ర న్స
వకట్దారడలు, విధ్ాన రూపకరత లు, ఆరోగయ సంరక్షణ పరదాతలు
మరియు

స్కధ్ారణ

పరజలను

థీమ్

పిలుసుతంది.

యాంటీమక్
ై ీోబయాల్ రెసస
ి ర న్స (AMR)ని పరపంచ ఆరోగయ సంసథ
(WHO) ట్ప్ 10 పరపంచ ఆరోగయ పరమాదాలలల ఒకటగక
పరకటంచంది.
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జాతీయ నవజాత వకరం 2021: నవంబర్ 15-21:

సమగీ వకతావరణ సిథతిస్కథపక విధ్ానాలు మరియు క్కరకయచరణ
పరణాళ్కలు పటర ణ జనాభ్కు వకతావరణ సంబంధ్ిత పరమాదాలను
బ్గక తగిాస్త కయని అంగీకరిసత ునానరడ.
పరపంచ నగరకల దినోతసవం చరిత:ర
2014లల UN-హాబిట్ట్ దావరక అరబన్ అక్ోరబర్ ప్కరరంభంచబడంది,

భ్రతదేశంలల, పరతి సంవతసరం నవంబర్ 15 నుండ 21 వరకు
జాతీయ నవజాత వకరోతసవకలు జరడపుకుంట్రడ. ఈ వకరం యొకా
ముఖ్య ఉదేేశయం ఆరోగయ రంగం యొకా ముఖ్య ప్కరధ్ానయతా ప్కరంతంగక
నవజాత ఆరోగయం యొకా ప్కరముఖ్యతను బలలపేతం చేయడం

పరపంచంలలని పటర ణ సవకళో ను నొక్ాచపపడానిక్ మరియు క్ొతత పటర ణ
ఎజెండా వెప
ై ు అంతరకాతీయ సమాజానిన నిమగనం చేయడానిక్.
పరపంచ నగరకల దినోతసవం 2021, చైనాలలని ష్టకంఘల
ై ల 31 అక్ోరబర్
2014న ప్కరరంభంచబడనపపట నుండ ఇది ఎనిమిదవ పరపంచ

మరియు నవజాత క్కలంలల శిశువులకు ఆరోగయ సంరక్షణ

వేడుక.

పరిసథ త
ి యలను మరడగుపరచడం దావరక శిశు మరణాల రేటలను

రకష్ట్రయ
ా ఏక్కత దివస్ట లేదా జాతీయ ఐకయత దినోతసవం: అక్ోరబర్ 31

తగిాంచడం.

జాతీయ నవజాత వకరోతసవం 2021 యొకా నేపథయం 'భదరత,
నాణయత మరియు ప్ర ష్టణ - పరతి నవజాత శిశువు యొకా
జనిహకుా'. 2014లల, నవజాత శిశువులు మరియు పరసవకల

యొకా నివకరించగల మరణాలను తొలగించే దిశగక గోోబల్ ఎవీర
నవజాత క్కరకయచరణ పరణాళ్కకు అనుగుణంగక భ్రతదేశం నవజాత

క్కరకయచరణ పరణాళ్క (INAP) ప్కరరంభంచన మొదట దేశంగక
భ్రతదేశం అవతరించంది.

భ్రతదేశంలల, భ్రతదేశ ఉకుా మనిష్టి సరకేర్ వలో భ్య్ పటేల్
జనిదినానిన పురసారించుకుని 2014 నుండ పరతి సంవతసరం
అక్ోరబర్ 31న రకష్ట్రయ
ా
ఏక్కత దివస్ట లేదా జాతీయ ఐకయత
దినోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ. ఈ సంవతసరం భ్రతదేశ స్కవతంతరా

అక్ోరబర్ 31న పరపంచ నగరకల దినోతసవకనిన ప్కటంచారడ

ప్ర రకటంలల మరియు తరడవకత దేశ సమగీత సమయంలల క్రలక
ప్కతర ప్ర ష్టించన గ్పప నాయకుడ 146వ జయంతి.
అంతరకాతీయ రేడయాలజీ దినోతసవం: నవంబర్ 08

ఐకయరకజయసమితి జనరల్ అసంబీో అక్ోరబర్ 31వ తేదీని పరపంచ
నగరకల

దినోతసవంగక

పరకటంచంది.

పరపంచ

పటర ణీకరణపై

అంతరకాతీయ సమాజం యొకా ఆసక్త ని ప్ర ర తసహంచడానిక్,
అవక్కశకలను కలిపంచుక్ోవడంలల మరియు పటర ణక
ీ రణ సవకళో ను
పరిష్టారించడంలల

దేశకల

మధయ

సహక్కరకనిన

ముందుకు

తీసుకురకవడానిక్ మరియు పరపంచవకయపత ంగక సిథరమన
ై పటర ణ
అభవృదిిక్ దర హదం చేయడానిక్ ఈ దినోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ.

పరపంచ నగరకల దినోతసవం 2021 యొకా పరపంచ నేపధయం

"వకతావరణ సిథతిస్కథపకత క్ోసం నగరకలను అడాపిరంగ్ చేయడం",
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అంతరకాతీయ రేడయాలజీ దినోతసవం పరతి సంవతసరం నవంబర్ 8న
పరపంచవకయపత ంగక జరడపుకుంట్రడ. రేడయాలజీ సురక్తమన
ై రోగి
సంరక్షణకు దర హదపడుతయందనే అవగకహనను పంప్ ందించడానిక్
మరియు ఆరోగయ సంరక్షణ క్ొనస్కగింపులల రేడయాలజిసురలు
మరియు

రేడయోగకీఫర్లు

ప్ర ష్టించే

క్రలక

ప్కతరపై

పరజల

అవగకహనను మరడగుపరచడానిక్ ఈ రోజు జరడపుకుంట్రడ. 2021
నేపధయము 'ఇంటరెవన్ నల్ రేడయాలజీ - రోగిక్ తవరిత సంరక్షణ'
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రేడయాలజీ గురించ:

రేడయాలజీ అనేది జంతయవులు మరియు మానవుల శరీరంలలని

పబిో క్ సరీవస్ట బ్రడ్క్కసిరంగ్ డే: 12 నవంబర్

వకయధులను నిరకిరించడానిక్ మరియు చక్తస చేయడానిక్ మడకల్

ఇమేజింగ్ను ఉపయోగించే వెద
ై య విభ్గం. ఎక్స-రే రేడయోగీఫ్,
అలారాస్ౌండ్, కంపూయటడ్ టరమోగీఫ్ (CT), ప్కజిట్రన్ ఎమిష్టన్

టరమోగీఫ్ (PET), ఫ్రో రోస్ర ాప్ మరియు మాగెనటక్ రెస్ నెన్స
ఇమేజింగ్ (MRI)తో సహా నూయక్ో యర్ మడసిన్ వంట అనేక రక్కల

ఇమేజింగ్ పది తయలు వకయధులను నిరకిరించడానిక్ లేదా చక్తస
చేయడానిక్ ఉపయోగించబడతాయి.

పబిో క్ సరీవస్ట బ్రడ్క్కసిరంగ్ డే పరతి సంవతసరం నవంబర్ 12 న

ఆనాట చరిత:ర

ఈ రోజు 1895లల విల్హల్ి రోంట్జెన్ దావరక ఎక్స-క్రణాలను

కనుగ్నన వకరి్క్ోతసవకనిన కూడా సూచసుతంది. పరపంచ రేడయాలజీ
దినోతసవకనిన

జరడపుకునానరడ.

మొదటస్కరిగక

2012

సంవతసరంలల

జరడపుకుంట్రడ. 1947లల ఢలీో లలని ఆల్ ఇండయా రేడయో
సూ
ర డయోక్ జాతిపిత మహాతాి గకంధ్ీ మొదట మరియు ఏక్ెక
ై
సందరశన జాాపక్కరథ ం ఈ రోజు జరడపుకుంట్రడ. 12 నవంబర్
1947న మహాతాి గకంధ్ీ నిరకవసితయల ైన పరజలను (ప్కక్స్కతన్ నుండ

శరణారిథ) ఉదేేశించ పరసంగించారడ. విభజన తరకవత హరకయనాలలని

పరపంచ పటర ణక
ీ రణ దినోతసవం: 08 నవంబర్

కురడక్ేతల
ర ల తాతాాలికంగక సిథరపడాురడ.
చరితర పబిో క్ సరీవస్ట బ్రడ్క్కసిరంగ్ డే:

2000లల ఈ రోజు పబిో క్ సరీవస్ట బ్రడ్క్కసిరంగ్ డే లేదా (జన్ పరస్కరన్

దివస్ట)గక పరకటంచబడంది, దీనిని జన పరస్కర కన్సవనర్ సుహాస్ట
బర రార్ రూప్ ందించారడ. పరస్కర భ్రతిక్ పరజా సేవక పరస్కర బ్ధయతలు
అపపగించబడాుయి, పరజాస్కవమయ సంపరదాయాలను మరింతగక
"వరల్ు టౌన్ ప్కోనింగ్ డే" అని కూడా పిలువబడే పరపంచ పటర ణక
ీ రణ

దినోతసవం, నివసించదగిన కమూయనిటీలను సృష్టిరంచడంలల పరణాళ్క
ప్కతరను గురితంచ, ప్ర ర తసహంచడానిక్ పరపంచవకయపత ంగక నవంబర్ 8న

జరడపుకుంట్రడ. పరపంచ పటర ణవకద దినోతసవం నగరకలు మరియు

భూభ్గకల అభవృదిి ఫలితంగక పరకయవరణ పరభ్వంపై దృష్టిరని

ఆకరి్ంచడానిక్, పరపంచ దృష్టిరక్ోణం నుండ పరణాళ్కను చూసే

పంచుతాయి

మరియు

అనిన

విభనన

వరకాలు

మరియు

సంసాృతయలకు అవక్కశకలను అందిస్త కయి. మహాతాి గకంధ్ీ
హరకయనాలలని

కురడక్ేతల
ర ల

సందరిశంచలేనందున,
తలియజేయడానిక్

ఉనన

రేడయో
ఆల్

విభజన

దావరక

ఇండయా

తన

రేడయో

శరణారడథలను
సందేశకనిన
సూ
ర డయోను

సందరిశంచాలని నిరణ యించుకునానరడ.

అవక్కశకనిన అందిసత ుంది.

WUDని ఇంటరేనష్టనల్ స్ సట
ై ీ ఆఫ్ సిటీ అండ్ రీజినల్ ప్కోనర్స
(ISOCARP)

నిరవహసుతంది.

1949లల

బూయనస్ట

ఎయిర్స

విశవవిదాయలయానిక్ చందిన దివంగత ప్ ర ఫసర్ క్కరోోస్ట మారియా

డలాో పవయల రక, పరణాళ్క్కబది ంగక పరజల మరియు వృతిత పరమన
ై
ఆసక్త ని పంప్ ందించడానిక్ ఈ దినోతసవకనిన స్కథపించారడ.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:



ISOCARP పరధ్ాన క్కరకయలయం: హగ్, నెదరకోండ్స;
ISOCARP స్కథపించబడంది: 1965.

71

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - November
నవంబర్ 12న పరపంచ నుయమోనియా దినోతసవకనిన ప్కటంచారడ

నవంబర్ 14 న, భ్రతదేశం యొకా మొదట పరధ్ాన మంతిర పండట్

. జవహర్లాల్ నెహా య జనిదినోతసవం సందరభంగక పరతి సంవతసరం
బ్లల దినోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ. భ్రతదేశంలల బ్లల

దినోతసవకనిన 'బ్ల్ దివస్ట' అని పిలుస్కతరడ. పిలోల హకుాలు,
సంరక్షణ మరియు విదయపై అవగకహన పంచడం ఈ దినోతసవం
పరపంచ నుయమోనియా దినోతసవకనిన పరతి సంవతసరం నవంబర్ 12న

పరపంచ వకయపత ంగక అవగకహన కలిపంచడానిక్, నివకరణ మరియు
చక్తసను ప్ర ర తసహంచడానిక్ మరియు వకయధ్ిని ఎదురోావడానిక్
చరయను రూప్ ందించడానిక్ జరడపుకుంట్రడ. పరపంచ నుయమోనియా
దినోతసవం మొదటస్కరి 2009లల ప్కరరంభంచారడ.
చనననాట

నుయమోనియా

మరియు

నివకరించదగిన భ్రకనిన అంతం చేయడానిక్:




మరణాల

యొకా

చనన పిలోలను చంపే పరధ్ానమన
ై నుయమోనియా గురించ
అవగకహన పంచుక్ోండ.
నుయమోనియాను

నివకరించడానిక్

మరియు

చక్తస

చేయడానిక్ జోక్కయలను బలలపేతం చేయండ, వేగవంతం






చేయండ మరియు క్ొనస్కగించండ.
సమగీ

నుయమోనియా

నివకరణ

మరియు

నియంతరణ

క్కరయకీమాలకు సమానమైన అందుబ్టల పై దృష్టిర పటర ండ.

చేరడక్ోవడానిక్ వీలులేని ప్కరంతాలకు ఈ నివకరణ స్ౌకరకయలు

లక్షయం. ఈ రోజున, దేశవకయపత ంగక పిలోలచే మరియు వకరి క్ోసం అనేక
విదాయ మరియు పేరరణాతిక క్కరయకీమాలు నిరవహంచబడతాయి.
బ్లల దినోతసవం చరిత:ర

భ్రతదేశం యొకా మొదట పరధ్ాన మంతిర అయిన జవహర్లాల్

నెహా య, పిలోలలల చాలా పరసిది చందారడ మరియు 'చాచా నెహా య'గక
పరసద
ి ి చందారడ. 1964లల ఆయన మరణానంతరం, ఆయనకు గౌరవ

సూచకంగక మరియు పిలోల పటో ఆయనకునన అభమానానిన
సిరించుకునేందుకు బ్లల దినోతసవ వేడుకలను నవంబర్ 14క్
మారకచలని

నిరణ యించారడ.

ప్కరో మంటలలల

ఒక

తీరకినం

ఆమోదించబడంది మరియు అపపట నుండ, భ్రతదేశంలల పరతి

సంవతసరం నవంబర్ 14 న బ్లల దినోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ.
ముఖ్యంగక నవంబర్ 20, 1956న స్కరవతిరక బ్లల దినోతసవంతో
ప్కటల

భ్రతదేశంలల

బ్లల

దినోతసవకనిన

మొదటస్కరిగక

జరడపుకునానరడ.
నవంబర్ 14న పరపంచ మధుమేహ దినోతసవకనిన జరడపుకునానరడ:

అందేలా దృష్టిర పట్రలి.

నుయమోనియా భ్రకనిన తగిాంచడానిక్ వినూతన వూయహాలను
అభవృదిి చేయడానిక్ పరిశోధనను నిరవహంచండ.

పరపంచ నుయమోనియా దినోతసవ చరిత:ర

పిలోలలల నుయమోనియాకు వయతిరేకంగక గోోబల్ క్ోయలిష్టన్ 2009లల
నవంబర్ 12న ఈ దినోతసవకనిన జరడపుకుంది. అపపట నుండ ఈ

రోజు వకయధ్ిక్ వయతిరేకంగక పరపంచానిక్ ఒక వకరి్క వేదికను
అందించంది. నుయమోనియాకు సంబంధ్ించన వివిధ క్కరయకీమాలు

మరియు క్కరయకలాప్కల దావరక పరపంచవకయపత ంగక ఈ రోజును
జరడపుకుంట్రడ.

నవంబర్ 14న బ్లల దినోతసవకనిన జరడపుకునానరడ:

పరపంచ మధుమేహ దినోతసవకనిన పరతి సంవతసరం నవంబర్ 14 న
జరడపుకుంట్రడ. మధుమేహంతో బ్ధపడుతయనన వయకుతలకు
మదే తయ ఇవవడంలల నరడసలు ప్ర ష్టించే క్రలక ప్కతర గురించ
అవగకహన పంచడం ఈ పరచారం లక్షయం. పరపంచ మధుమేహ
దినోతసవం 2021-23 నేపథయం: “డయాబటస్ట క్ేర్ యాక్ెసస్ట”.

2007లల జనరల్ అసంబీో 61/225 తీరకినానిన ఆమోదించ
నవంబర్ 14ని పరపంచ మధుమేహ దినోతసవంగక పరకటంచంది.
"మానవ

ఆరోగకయనిన

ప్ర ర తసహంచడానిక్

మరియు

మరడగుపరచడానిక్ మరియు చక్తస మరియు ఆరోగయ సంరక్షణ
విదయకు ప్కరపయతను అందించడానిక్ బహుప్కక్క పరయతానలను
క్ొనస్కగించాలిసన తక్షణ అవసరం" అని పతరం గురితంచంది.
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మధుమేహం గురించ:

అంధతవం, మూతరపిండాల వెైఫలయం, గుండప్ర టల, పక్షవకతం

మరియు దిగువ అవయవకల విచేఛదనం వంట వకటక్ మధుమేహం
పరధ్ాన క్కరణం. ఆరోగయకరమన
ై ఆహారం, శకరీరక శీమ మరియు
ప్ గకకు

వకడక్కనిన

నివకరించవచుచ
మధుమేహం

నివకరించడం

లేదా

చక్తస

ఆలసయం

మరియు

టప్
ై

2

డయాబటస్టను

చేయవచుచ.
దాని

అదనంగక,

పరయవస్కనాలను

నివకరించవచుచ లేదా మందులు, స్కధ్ారణ స్లేనింగ్ మరియు
సమసయలకు చక్తసతో ఆలసయం చేయవచుచ.

భ్రతదేశంలల సేవచాఛ మరియు బ్ధయతాయుతమన
ై
పరస్టని
జరడపుక్ోవడానిక్ పరతి సంవతసరం నవంబర్ 16న జాతీయ పతిరక్క
దినోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ. ఈ రోజు పస్ట
ర క్ౌనిసల్ ఆఫ్ ఇండయా
పరస్ట ఉననత పరమాణాలను నిరవహంచేలా మరియు ఎలాంట పరభ్వం
లేదా బదిరింపులకు గురిక్కకుండా చూసేందుకు నెైతిక పరయవేక్షణగక
పనిచేయడం

ప్కరరంభంచంది. పరస్ట

క్ౌనిసల్

ఆఫ్

ఇండయా

పనిచేయడం ప్కరరంభంచన రోజును కూడా ఇది గురడతచేసత ుంది.
జాతీయ పతిరక్క దినోతసవ రోజు చరిత:ర

భ్రతదేశం తన మొటర మొదట ఎడష్టన్ ఆడట్ దివకస్టను నవంబర్
16న నిరవహంచంది:

1956లల, భ్రతదేశంలల పతిరక్క సేవచఛను పరిరక్ంచేందుకు పస్ట
ర
క్ౌనిసల్ను ఏరకపటల చేసేందుకు మొదట పస్ట
ర కమిష్టన్ పరణాళ్క
చేయబడంది. 4 జూల ై 1966న భ్రతదేశంలల పస్ట
ర క్ౌనిసల్
స్కథపించబడంది. ఇది 16 నవంబర్ 1966 నుండ అమలులలక్
వచచంది. క్కబటర , పరతి సంవతసరం నవంబర్ 16ని జాతీయ పతిరక్క

భ్రత కంప్రర ా లర్ మరియు ఆడటర్ జనరల్ (CAG) యొకా
చారితారతిక మూలం మరియు గత క్ొనిన సంవతసరకలుగక ప్కలన,
ప్కరదరశకత మరియు జవకబుదారీతనానిక్ అది అందించన

సహక్కరకనిక్ గురడతగక ఆడట్ దివకస్ట జరడపుకుంట్రడ. పరసత ుతం,

దినోతసవంగక జరడపుకుంట్రడ.
పస్ట
ర క్ౌనిసల్ ఆఫ్ ఇండయా గురించ:
పరస్ట క్ౌనిసల్ ఆఫ్ ఇండయా 1978 పరస్ట క్ౌనిసల్ చటర ం పరక్కరం
1966లల ఏరకపటైంది. ఇది పతిరక్క స్కవతంతారానిన క్కప్కడే కరత వయంలల

జమూి క్కశ్రిర్ UT మాజీ ల ఫ్ిరనెంట్ గవరనర్ G. C. మురడి

రకష్టర ా స్కధనాలపై కూడా అధ్ిక్కరకనిన ఉపయోగిసత ుంది. ఇది

CAG. అతని పదవీక్కలం ఆగసుర 2020లల ప్కరరంభమైంది.

పరభ్వితం చేయదని నిరకిరిసత ుంది.

భ్రతదేశ CAGగక పనిచేసత ునానరడ. అతను భ్రతదేశకనిక్ 14వ
CAG గురించ:

CAG భ్రతదేశంలల రకజాయంగ అధ్ిక్కరం. ఇది భ్రత రకజాయంగంలలని

ఆరిరకల్ 148 పరక్కరం స్కథపించబడంది. క్ేందర మరియు రకష్టర ా
పరభుతావల అనిన రస్దులు మరియు వయయాలను ఆడట్

చేయడానిక్ CAGక్ అధ్ిక్కరం ఉంది. CAG అనేది పరభుతవ

భ్రతీయ పతిరక్క రంగకనిన ఎటలవంట బ్హయ విష్టయాల దావరక
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


పరస్ట క్ౌనిసల్ ఆఫ్ ఇండయా స్కథపించబడంది: 4 జూల ై 1966,
భ్రతదేశం;



పరస్ట క్ౌనిసల్ ఆఫ్ ఇండయా పరధ్ాన క్కరకయలయం: నూయఢలీో .

యాజమానయంలలని క్కర్పరేష్టనో చటర బది మన
ై ఆడటర్. ఇది పరభుతవ
కంపన్సల అనుబంధ ఆడట్లను నిరవహసుతంది, ఇకాడ పరభుతవం 51
శకతం ఈక్వటీ వకట్ను కలిగి ఉంది.

నవంబర్ 16న జాతీయ పతిరక్క దినోతసవకనిన జరడపుకునానరడ:
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దేబ్శిష్ ముఖ్రీా రచంచన “ది డస్టరపర ర్: హౌ విశవనాథ్ పరతాప్ సింగ్
ఇండయాను ష్టేక్ చేస్కరడ”:

పరపంచ టలివిజన్ దినోతసవం చరిత:ర

21 నవంబర్ మరియు 22 నవంబర్ 1996న, U.N మొదట పరపంచ

టలివిజన్ ఫర రమ్ను నిరవహంచంది. ఈ రోజు ఒక వేదికను

అందిసత ుంది మరియు సమాచారకనిన అందించడంలల TV యొకా
ప్కరముఖ్యతను మరియు మారడతయనన పరపంచంలల అది ఎలా

ప్కలగాంటలందర చరిచంచడానిక్ మీడయాను అనుమతించంది. ఇది
వీడయో వినియోగం యొకా ఏక్ెైక అతిపదే మూలం.
మహళలపై హంస నిరూిలన క్ోసం అంతరకాతీయ దినోతసవం:

‘ది డసరపరర్: హౌ విశవనాథ్ పరతాప్ సింగ్ ష్టయక్ ఇండయా’ అనే
పుసత క్కనిన దేబ్శిష్ ముఖ్రీా రచంచారడ. డసంబరడ 1989 నుండ
నవంబర్ 1990 మధయ క్కలంలల పరధ్ానమంతిరగక పనిచేసన
ి
భ్రతదేశ ఎనిమిదవ పరధ్ానమంతిర (PM), విశవనాథ్ పరతాప్ సింగ్
(VP సింగ్) గురించన వివరణాతిక వృతాతంతం ఈ పుసత కంలల ఉంది.
ఆయన భ్రతదేశ రక్షణ మంతిరగక & ఉతత రపరదశ్
ే ముఖ్యమంతిరగక

మహళలపై హంసనిరూిలన క్ోసం ఐకయరకజయసమితి అంతరకాతీయ

దినోతసవకనిన నవంబర్ 25 న పరపంచవకయపత ంగక జరడపుకుంట్రడ.
పరపంచవకయపత ంగక

మహళలు

గురవుతయనానరనే

వకసత వకనిన

వివిధ

రక్కల

అవగకహన

హంసకు

పంచడానిక్

ఈ

రోజుజరడపుకుంట్రడ మరియు సమసయ యొకా నిజమైన సవభ్వం

కూడా పనిచేశకరడ..
పరపంచ టలివిజన్ దినోతసవకనిన నవంబర్ 21 న జరడపుకుంట్రడ:

తరచుగక దాగి ఉంటలంది. మహళలపై హంసనిరూిలన క్ోసం

అంతరకాతీయ దినోతసవం క్ోసం ఈ సంవతసరం నేపథయం: "ఆరెంజ్ ది
వరల్ు : ఎండ్ హంస అగెన్
ై టి ఉమన్ నౌ!".
ఆనాట చరిత:ర

1981లల, లాటన్ అమరికన్ మరియు కరేబియన్ ఫమినిస్టర

ఎంకూయంటరరస్ట లలని క్కరయకరత లు నవంబర్ 25ను మహళలపై
పరపంచ టలివిజన్ దినోతసవకనిన పరతి సంవతసరం నవంబర్ 21న
జరడపుకుంట్రడ. ఈ రోజు విజువల్ మీడయా యొకా శక్త ని మరియు
పరజాభప్కరయానిన

రూప్ ందించడంలల

మరియు

పరపంచ

హంసను మరింత విసత ృతంగక ఎదురోావట్నిక్ మరియు అవగకహన

పంచడానిక్ ఒక రోజుగక గురితంచారడ; 1999 డసంబరడ 17న ఆ తేదీ
క్

దాని

అధ్ిక్కరిక

అందుకుంది.

ఐకయరకజయసమితి

(ఐరకస)

తీరకినానిన

రకజక్రయాలను పరభ్వితం చేయడంలల ఎలా సహాయపడుతయందర

జాతీయ అవయవ దాన దినోతసవం: 26 నవంబర్ 2021న జాతీయ

గురడతచేసత ుంది. టలివిజన్ చాలా సంవతసరకలుగక పరజల జీవితాలలో

అవయవ దాన దినోతసవకనిన జరడపుకునానరడ:

ముఖ్యమైన ప్కతర ప్ర ష్టిస్త ర ంది. ఇది వినోదం, విదయ, వకరత లు,
రకజక్రయాలు, గకసిప్ మొదల ైనవకటని అందించే మాధయమం
మరియు కదిలే చతారలను రెండు లేదా మూడు క్ోణాలలల మరియు
ధవనిలల పరస్కరం చేయడంలల సహాయపడుతయంది.
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భ్రతదేశంలల, గత 10 సంవతసరకల నుండ పరతి సంవతసరం
నవంబర్

27

న

‘జాతీయ

అవయవ

దాన

దినోతసవం’

జరడపుకుంట్రడ. ఈ రోజు అవగకహనను పంప్ ందించడం మరియు
మరణించన దాతలు ఆరోగయ సంరక్షణ క్ోసం చేసిన నిస్కవరథ
సహక్కరకనిన గురితంచడం మరియు మానవకళ్పై మన విశకవస్కనిన
తిరిగి నింపడం లక్షయంగక పటలరకుంది. 2021 12వ జాతీయ అవయవ

దాన దినోతసవం. దీనిని ఆరోగయ మరియు కుటలంబ సంక్ేమ

17న

నవంబర్

జాతీయ

మూరిేనోతసవకనినజరడపుకునానరడ:

భ్రతదేశంలల, మూరఛ వకయధ్ి గురించ అవగకహన కలిపంచేందుకు
ఎపిల ప్స ఫౌండేష్టన్ దావరక పరతి సంవతసరం నవంబర్ 17ని జాతీయ
మూరఛ దినోతసవంగక ప్కటస్కతరడ. 17, 2021న వసుతంది. 2021
నేపధయం ఆరోగయకరమన
ై ఊపిరతి
ి తయ
త లు – ఎననటక్ర ముఖ్యమన
ై ది
క్కదు.

మంతిరతవ శకఖ్ ఆధవరయంలలని నేష్టనల్ ఆరకాన్ & టష్టూయ ట్రన్సప్కోంట్

జరనలిసురలపై దాడులను నేరకలను అంతం చేసే అంతరకాతీయ

అవయవ దానం గురించ

అంతరకాతీయ దినోతసవం ఏట్ నవంబర్ 2న UN- గురితంపు ప్ ందిన

ఆరా నజ
ెై ష్ట
ే న్ (NOTTO) నిరవహసుతంది.

అవయవ దానం అంటే దాత మరణించన తరకవత గుండ, క్కలేయం,
మూతరపంి డాలు, పేగ
ర ులు, ఊపిరతి
ి తయ
త లు మరియు ప్కయంక్ీయాస్ట
వంట దాత యొకా అవయవకనిన తిరిగి ప్ ందడం మరియు ఆపై
అవయవ అవసరం ఉనన మర్క వయక్త క్ మారిపడ చేయడం.
నేష్టనల్ ఆరకాన్ & టష్టూయ ట్రన్సప్కోంట్ ఆరా నజ
ెై ష్ట
ే న్ పరధ్ాన
క్కరకయలయం: నూయఢలీో
అదనపు సమాచారం:

నవంబర్ 15ని జనాాతీయ గౌరవ్ దివకస్ట గక ప్కటంచేందుకు
మంతిరమండలి ఆమోదం:పరధ్ాన మంతిర శ్రీ నరేందర మోదీ అధయక్షతన

జరిగిన క్ేందర మంతిరవరా సమావేశం నవంబర్ 15ని జనాాతీయ గౌరవ్
దివకస్ట పరకటంచడానిక్ ఆమోదం తలిపింది

స్కసం నవంబర్ 24న లచత్ దివకసా రడపుకుంటలంది:పురకణ అహ ం
ఆరీి జనరల్ లచత్ బర రడఫక్కన్ జనిదినోతసవం సందరభంగక ఏట్
నవంబర్ 24న భ్రతదేశంలలని అస్కసం రకష్టర ంా లల లచత్ దివస్ట
(లచత్ డే) జరడపుకుంట్రడ.

నవంబర్ 24న 'గురడ తేజ్ బహదూర్' అమరవీరడల దినోతసవకనిన
జరడపుకునానరడ:

పరతి సంవతసరం, నవంబర్ 24 సికుా మతానిక్ చందిన సికుాల
తొమిిదవ గురడవు గురడ తేజ్ బహదూర్ యొకా బలిదానం దినంగక
జరడపుకుంట్రడ
552వ

గురడనానక్

జయంతి

19

నవంబర్

2021న

జరడపుకుంట్రడ:గురడనానక్ జయంతి పరతి సంవతసరం సికుా
వయవస్కథపకుడు

గురడనానక్

దేవ్

జీ

శిక్ష

అనరహత వయతిరేక

దినం.
జాతీయ విదాయ దినోతసవం: నవంబర్ 11భ్రతదేశంలల, సవతంతర
భ్రతదేశం యొకా మొదట విదాయ మంతిర అయిన మౌలానా అబుల్
కలాం ఆజాద్ జయంతి జాాపక్కరథ ం పరతి సంవతసరం నవంబర్ 11 న

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


దినోతసవం: జరనలిసురలపై నేరకలకు

జనిదినోతసవంగక

జాతీయ విదాయ దినోతసవం జరడపుకుంట్రడ
శకంతి మరియు అభవృదిి క్ోసం పరపంచ సన్
ై స దినోతసవం: నవంబర్
10
శకంతి మరియు అభవృదిి క్ోసం పరపంచ సన్
ై స దినోతసవం పరతి
సంవతసరం నవంబర్ 10 న పరతి సంవతసరం జరడపుకుంట్రడ.
అంతరకాతీయ సహనం దినోతసవం: నవంబర్ 16 ఐకయరకజయసమితి
పరతి

సంవతసరం

నవంబర్

16న

"అంతరకాతీయ

సహనం

దినోతసవం"గక ప్కటసుతంది.
పరపంచ తతవశకసత ై దినోతసవం 2021: 18 నవంబర్: పరపంచ
తతవశకసత ై దినోతసవకనిన పరతి సంవతసరం నవంబర్ మూడవ
గురడవకరం జరడపుకుంట్రడ. 2021లల, ఈ రోజు నవంబర్ 18న
వసుతంది.
14వ పరకృతి వెద
ై య దినోతసవకనిన నవంబర్ 18న జరడపుకుంట్రడ:
పరకృతి వెద
ై యం అని పిలవబడే ఔష్టధ రహత వెద
ై య విధ్ానం దావరక
స్కనుకూల

మానసిక

మరియు

శకరీరక

ఆరోగకయనిన

పంప్ ందించడానిక్, పరతి సంవతసరం నవంబర్ 18న భ్రతదేశంలల
జాతీయ పరకృతి వెద
ై య దినోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ.
పరపంచ మతసా దినోతసవం నవంబర్ 21: పరపంచ మతసాక్కర

జరడపుకుంట్రడ. ఈ సంవతసరం గురడనానక్ 552వ జయంతిని

సంఘాలు పరతి సంవతసరం నవంబర్ 21న పరపంచ మతసా

పరక్కష్ ఉతసవ్ లేదా గురడ పురబ్ అని కూడా పిలుస్కతరడ,

దినోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ
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భ్రతదేశ జాతీయ ప్కల దినోతసవం : 26 నవంబర్ 2021న జాతీయ
ప్కల దినోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ:భ్రతదేశంలల పరతి సంవతసరం
నవంబర్ 26ని జాతీయ ప్కల దినోతసవంగక జరడపుకుంట్రడ. భ్రత
శవవత విపో వ పితామహుడు డాకరర్ వరీాస్ట కురియన్ జనిదినానిన
పురసారించుకుని

2014

నుంచ

ఈ

దినోతసవకనిన

నిరవహసుతనానరడ. అతనిన "మిల్ామాయన్ ఆఫ్ ఇండయా" అని
కూడా పిలుస్కతరడ.

మరణాలు
పరముఖ్ క్రీడా వకయఖ్ాయత మరియు ఫుట్బ్ల్ పండట్ నోవీ కప్కడయా
కనునమూశకరడ:

పరముఖ్ ఆంక్కలజిస్టర పదిశ్రీ డాకరర్ మాధవన్ కృష్టణ న్ నాయర్
కనునమూశకరడ

పరముఖ్ రచయిత, ఫుట్బ్ల్ జరనలిస్టర మరియు స్ర పర్ర్ వకయఖ్ాయత

నోవీ కప్కడయా అనారోగయ సమసయలతో కనునమూశకరడ. అతనిన

పరముఖ్ ఆంక్కలజిస్టర మరియు రీజనల్ క్కయనసర్ సంటర్ (RCC)

వకయఖ్ాయత తొమిిది FIFA పరపంచ కప్లతో ప్కటల ఒలింపిక్స, ఆసియా

కనునమూశకరడ.

కప్కడయా బేర్ఫుట్ టల బూట్స, ది మన్స ల ైవ్స ఆఫ్ ఇండయన్ ఫుట్

అతను పరపంచ ఆరోగయ సంసథ (WHO) క్కయనసర్పై నిపుణుల సలహా

తరచుగక 'భ్రత ఫుట్బ్ల్ వకయిస్ట' అని పిలుస్కతరడ. పరఖ్ాయత

వయవస్కథపక డైరక
ె రర్ పదిశ్రీ డాకరర్ మాధవన్ కృష్టణ న్ నాయర్

క్రీడలు మరియు క్కమనెవల్త క్రీడలను కవర్ చేస్కరడ. రచయితగక,

రూప్ ందించన నిపుణుల బృందంలల ఆయన సభుయనిగక పనిచేశకరడ.

బ్ల్ వంట పుసత క్కలు రకశకరడ.

ప్కయనెల్లల కూడా పనిచేశకడు. GoI 2001లల వెద
ై ాయనిక్ పదిశ్రీతో

పరముఖ్ రచయిత ఆనంద్ శంకర్ ప్కండాయ కనునమూశకరడ

విశవహందూ పరిష్టత్ (వీహచ్ప్) మాజీ ఉప్కధయక్షుడు ఆనంద్ శంకర్

ప్కండాయ కనునమూశకరడ. ఆయన వయసు 99 ఏళల
ో దాటంది.
అతను చరిత,ర పరజా విధ్ానం మరియు ఆధ్ాయతిికతపై విసత ృతంగక

వకరసిన గ్పప రచయిత మరియు పరజా మేధ్ావి. ఆయన విహచ్పిలల
చురడకుగక ఉంటయ స్కమాజిక సేవలల నిస్కవరథ ంగక పనిచేశకరడ.
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జాతీయ

క్కయనసర్

నియంతరణ

పరణాళ్కను

సతారించంది.

ఆసేరలి
ా యా దిగాజం అలాన్ డేవిడ్సన్ కనునమూశకరడ

ఆసేరలి
ా యా దిగాజం అలాన్ డేవిడసన్ కనునమూశకరడ. 1953లల
ఇంగో ండ్పై టసురలలో అరంగేటంర చేసిన బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్, సుదీరామైన

ఫకరకిట్లల 44 స్కరడో ఆసేరలి
ా యాకు ప్కరతినిధయం వహంచాడు.
ఎడమచేతి వకటం పేసర్ 186 విక్ెటో ల తీయడంతో 20.53 సగటలతో
తన క్ెరర్
ీ ను ముగించాడు.
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అతని క్ెరర్
ీ -బస్టర ఫిగర్స 7/93 1959లల భ్రత్పై వచాచయి. డేవిడ్

పరముఖ్ భ్రతీయ రచయిత మనున భండారి కనునమూశకరడ:

సన్ సులభ బ్యట్సమన్ కూడా, అతని క్ెరీర్లల ఐదు క్రలక అరి
సంచరీలు నమోదు చేశకడు, 1960లల వెస్టరతో జరిగన
ి మొదట టై టస్టర
మాయచ్లల అతను క్ొటర న 80 పరడగులతో సహా. ఇండీస్ట. అదే గేమ్లల
11 విక్ెటో ల కూడా తీశకడు.
కననడ సూపర్ స్కరర్ పున్సత్ రకజ్ కుమార్ కనునమూశకరడ

పరముఖ్ రచయిత మనున భండారి కనునమూశకరడ. ఆమ వయసుస
90. ఆమ 1931లల మధయపరదేశ్లలని భన్పురక నగరంలల జనిించారడ

మరియు రకజస్కథన్లలని అజీిర్లల పరిగకరడ. ఆమ తండర సుఖ్సంపత్

రకయ్ స్కవతంతరా సమరయోధుడు, ఇంగీోష్టయ నుండ హందీ మరియు

ఇంగీోష్టయ నుండ మరకఠీ డక్షనరీలలల పనిచేశకరడ. హందీ స్కహతయంలల
నయిీ కహాన్స ఉదయమంలల ముఖ్య సభుయలలల భండారీ కూడా ఒకరడ.
కననడ సూపర్ స్కరర్ పున్సత్ రకజ్ కుమార్ గుండప్ర టలతో

పరపంచ పరఖ్ాయత ల జెండరీ రచయిత విలబర్ సిిత్ కనునమూశకరడ:

మరణించారడ. ఇతను ల జెండరీ యాకరర్ రకజ్కుమార్ క్ొడుకు.
అతను 2002 చతరం తరకవత అభమానులకు "అపుప" అని
పిలిచేవకరడ. అతను గకయకుడు కూడా మరియు అతని నృతయ
నెైపుణాయలకు మచుచకునానడు. పున్సత్ హు వకంట్స టల బి ఎ
మిలియన్సర్ అనే గేమ్ ష్టర కననడ వెర్న్ కననడ క్ోట్యధ్ిపతిక్
వకయఖ్ాయతగక వయవహరించారడ.

అంతరకాతీయంగక గురితంపు ప్ ందిన జాంబియాలల జనిించన

దక్ణాఫిరక్క రచయిత విలబర్ సిిత్ కనునమూశకరడ. అతని వయసు

నోబల్ గీహత
ీ , దక్ణాఫిక్
ర క మాజీ అధయక్షుడు ఎఫ్డబూ
ో ా డ కో ర్ా
కనునమూశకరడ

88. పరపంచవకయపత ంగక అతయధ్ికంగక అముిడన
ై రచయిత 49
నవలలను రచంచారడ మరియు పరపంచవకయపత ంగక 30 కంటే ఎకుావ

భ్ష్టలలో 140 మిలియన్ క్కప్లు అముిడయాయయి. అతను
1964లల తన తొలి నవల "వెన్ ది లయన్ ఫ్డ్స"తో 15 స్క్ెవల్సతో

ఖ్ాయతిని ప్ ందాడు. సిిత్ తన ఆతికథ “ఆన్ లియోప్కర్ు రకక్”ని
2018లల పరచురించాడు.
అదనపు సమాచారం:
దక్ణాఫిరక్క మాజీ అధయక్షుడు మరియు దేశకనిక్ నాయకతవం
వహంచన చవరి శవవతజాతీయుడు FW (Frederik Willem) డ
క్ెోర్ా క్కయనసర్ క్కరణంగక మరణించారడ. అతను సపర ంబరడ 1989
మరియు మే 1994 మధయ దేశకధ్ినత
ే గక ఉనానడు. 1993లల, డ క్ెోర్ా
మరియు నెలసన్ మండేలా వరణవివక్షను అంతం చేయడంలల చేసన
ి
కృష్టిక్ సంయుకత ంగక నోబల్ శకంతి బహుమతిని అందుకునానరడ.

దరర ణాచారయ అవకరడు గీహత
ీ పరముఖ్ క్ీక్ట్
ె క్ోచ్ తారక్ సినహ ా
కనునమూశకరడ
పరముఖ్ క్ీక్ట్
ె క్ోచ్ మరియు దరర ణాచారయ అవకరడు గీహత
ీ తారక్ సినహ ా
దీరాక్కలంగక అనారోగయం క్కరణంగక కనునమూశకరడ.
దక్ణ క్ొరియా మాజీ అధయక్షుడు చున్ డూ-హావన్ కనునమూశకరడ:
దక్ణ క్ొరియా మాజీ అధయక్షుడు చున్ డూ-హావన్ 90 ఏళో
వయసులల

దక్ణ

క్ొరియాలలని

సియోల్లల

గుండప్ర టలతో

మరణించారడ
77
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హరోష్టిమా అణుబ్ంబు దాడలల ప్కరణాలతో బయటపడన సునావయ

సుబర య్ కనునమూశకరడ: హరోష్టిమా అణుబ్ంబు దాడలల
ప్కరణాలతో బయటపడన సునావయ సుబర య్ కనునమూశకరడ.

పదివిభూష్టణ్ అవకరడు గీహత
ీ చరితక్
ర కరడడు, రచయిత బ్బ్స్కహబ్
పురందరే

కనునమూశకరడ:

మహారకష్టర క
ా ు

చందిన

స్కహతయ అక్కడమీ అవకరడు గీహత
ీ కవయితిర సనంత ట్ంటీ
కనునమూశకరడ:స్కహతయ అక్కడమీ అవకరడు గీహత
ీ , పరముఖ్
అస్కసమీ కవి, సనంత తాంతిహాస్ట కనునమూశకరడ.

పరముఖ్

చరితక్
ర కరడడు, వకత , పరముఖ్ రచయిత బలవంత్ మోరేశవర్ పురందరే
కనునమూశకరడ
ఆఫ్ా నిస్కథన్

మాజీ

పరధ్ాని

అహిద్

ష్టక

అహిద్జాయ్

కనునమూశకరడ: ఆఫ్ా నిస్కతన్ మాజీ పరధ్ాని (పిఎం) మరియు పరఖ్ాయత
జిహాదీ నాయకుడు అహిద్ ష్టక అహిద్జాయ్ 77 సంవతసరకల
వయసులల ఆఫ్ా నిస్కతన్లలని క్కబూల్లల కనునమూశకరడ.
పరముఖ్

పంజాబీ

జానపద

గకయకురకలు

గురీిత్

బ్వక

కనునమూశకరడ: పరముఖ్ పంజాబీ జానపద గకయకురకలు గురీిత్
బ్వక దీరాక్కలంగక అనారోగయంతో కనునమూశకరడ.

ఒపపందాలు/ఎంఓయూలు
ప్కండచేచరి క్ో-ఆప్ మిల్ా ప్ ర డూయసర్స యూనియన్ లిమిటడ్తో
SBI MOUపై సంతకం చేసంి ది:

ఆరిథక సహాయం చేయడానిక్ దేశవకయపత ంగక ఉనన వకణిజయ డయిరీలతో
ఇటలవంట ఒపపందాలను కుదురడచక్ోవకలని యోచసుతనన బ్యంక్

చనెన
ై సరిాల్లల సంతకం చేసన
ి మొదట అవగకహన ఒపపందం ఇది.
బ్యంకు రడణాల సహాయంతో ప్కల ఉతపతిత ని పంప్ ందించే పరసత ుత
ఏరకపటల, రోజువకరీ ప్కల అవసరకలను తీరచడానిక్ యూనియన్
టరిటరీ పరిప్కలనకు సహాయం చేసత ుంది.

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:
సేరట్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయా (SBI) ప్కండచేచరి క్ో-ఆప్తో ఒక



SBI చర్
ై పరసన్: దినష్
ే కుమార్ ఖ్రక.

అవగకహన



SBI పరధ్ాన క్కరకయలయం: ముంబై.



SBI స్కథపించబడంది: 1 జూల ై 1955.

ఒపపందం

కుదురడచకుంది.

మిల్ా

ప్ ర డూయసర్స

యూనియన్ లిమిటడ్ (PONLAIT) వయక్త గత ప్కడ రెత
ై యలకు రూ. 3
లక్షల వరకు ఆరిథక సహాయం చేసత ుంది. SBI బ్యంక్ యొకా YONO
అపిో క్ేష్టన్ దావరక లలన్ అందుబ్టలలల ఉంచబడుతయంది. SBI

'SAFAL- సింపుల్ అండ్ ఫకస్టర అగిీకలచర్ లలన్' పేరడతో ఒక స్కంక్ేతిక

ఉతపతిత ని పరవశ
ే పటర ంది, వయక్త గత ప్కడ రెైతయలకు ఆరిథక సహాయం
చేసత ుంది, వకరడ వకణిజయ డయిరీలకు రోజూ ప్కలను సరఫరక
చేసత ునానరడ.
PONLAITలలని 98 ప్కరథమిక ప్కల స్ సట
ై ల
ీ కు ప్కలను సరఫరక

చేసత ునన దాదాపు 3,500 మంది ప్కడ రెత
ై యలు ఈ ఏరకపటల దావరక
పరయోజనం ప్ ందుతారడ. డయిరీలకు ప్కలు సరఫరక చేసే రెత
ై యలకు
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మూడు వివకదాసపద వయవస్కయ చట్రలను తమ పరభుతవం రదుే
చేసత ుందని పరధ్ాని నరేందర మోడీ పరకటంచారడ మరియు నిరసన
తలుపుతయనన రెత
ై యలు తమ ప్ లాలు మరియు ఇళో కు తిరిగి
వెళో ీలని అభయరిథంచారడ. సికుామతం వయవస్కథపకుడు గురడనానక్
పుటర నరోజును దేశంలల జరడపుకునే గురడపురబ్/పరక్కష్ ఉతసవ్

ఒపపందం గురించ:

78

3 వయవస్కయ చట్రలను వెనక్ా తీసుకునన క్ేందరం:

|

పండుగ సందరభంగక ఈ పరకటన వచచంది. పంజాబ్ మరియు
ఉతత రపరదశ్
ే రకష్టకరాల ఎనినకలకు ముందు ఈ నిరణయం వచచంది,
ఇకాడ రెత
ై య నిరసనలు బిజెపి ఎనినకల అదృష్టకరనిన దబబతీస్కతయని

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

Monthly Current Affairs in Telugu - November
అంచనా వేయబడంది. గత ఏడాది సపర ంబర్లల ప్కరో మంటల

IOCL మరియు NTPC రెనూయవబుల్ ఎనరీాలల సహకరించడానిక్

ఆమోదించన మూడు బిలుోలకు రకష్టర ప
ా తి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్

ఒపపందం కుదురడచకునానయి:

ఆమోదం తలిప్కరడ.

మునుిందు ఏమిట?
మూడు

వయవస్కయ

బిలుోలు

ఇపపటక్ే

చటర ంగక

ఆమోదించబడనందున, వకటని రదుే చేయడానిక్ పరభుతవం
అధ్ిక్కరికంగక మూడు క్ొతత బిలుోలను తీసుకురకవకలి మరియు
వకటని ఉభయ సభలలో ఆమోదించాలి.

నేష్టనల్ థరిల్ పవర్ క్కర్పరేష్టన్ లిమిటడ్ (NTPC) రెనూయవబుల్

మూడు వివకదాసపద బిలు
ో లు:


రెైతయ ఉతపతిత వకణిజయం మరియు వకణిజయం (పరమోష్టన్ మరియు
సులభతరం) బిలుో, 2020,



రెైతయల (స్కధ్ిక్కరత మరియు రక్షణ) ధర హామీ మరియు
వయవస్కయ సేవల బిలుో, 2020 మరియు



RTC (రౌండ్ ది క్కోక్) క్కయపిరవ్ పవర్ సరఫరక క్ోసం అవక్కశకలను
పరసపరం అనేవష్టించడానిక్ ఇండయన్ ఆయిల్ క్కర్పరేష్టన్ లిమిటడ్
(IOCL)తో

రెైతయల ఉతపతిత వకణిజయం మరియు వకణిజయం (పరమోష్టన్
మరియు సులభతరం) బిలుో.

ఫుట్బ్ల్ను ప్ర ర తసహంచేందుకు జంష్టడ్పూర్ ఫుట్బ్ల్ కో బ్తో SBI
కుదురడచకుంది:భ్రతదేశంలల

ఒపపందం

ఎనరీా రంగంలల సహకరించడానిక్ మరియు తకుావ క్కరబన్/RE

ఫుట్బ్ల్ను

ప్ర ర తసహంచడానిక్ మరియు మదే తయ ఇవవడానిక్, ట్ట్ స్రల్కు

పూరిత యాజమానయంలలని అనుబంధ సంసథ అయిన జంష్టడ్పూర్
ఫుట్బ్ల్ కో బ్తో సేరట్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయా వూయహాతిక ఒపపందంపై
సంతకం చేసింది.

ఒక

అవగకహన

ఒపపందానిన

కుదురడచకుంది.

పునరడతాపదక ఇంధన లక్యయలను స్కధ్ించడంలల మరియు గీీన్హౌస్ట
వకయు ఉదాారకలను తగిాంచడంలల దేశం యొకా నిబది తకు మదే తయ
ఇవవడానిక్, భ్రతదేశంలలని ఇదే రడ పరముఖ్ జాతీయ ఇంధన
మేజర్లచే ఇది మొదట-రకం నవల చ్రవ. ఇండయన్ ఆయిల్ తన
మథుర రిఫైనరీలల దేశంలలని మొటర మొదట గీీన్ హైడర జన్ ప్కోంట్ను
నిరిించాలని తన పరణాళ్కను పరకటంచన నేపథయంలల ఇది వచచంది.
అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:


NTPC లిమిటడ్ స్కథపించబడంది: 1975;

'Vax' ఆక్సఫర్ు ఆంగో నిఘంటలవు యొకా 2021 వకరి్క పదంగక



NTPC లిమిటడ్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: నూయఢలీో , భ్రతదేశం;

ఎంపిక్ంెై ది



NTPC లిమిటడ్ ఛర
ై ిన్ & MD: గురీేప్ సింగ్..

నూయక్ో యర్ సబ్మరెన్
ై అలయన్సపై US, ఆసేరలి
ా యా మరియు UK
అవగకహన ఒపపందంపై సంతకం చేశకయి:

2021లల ఆక్సఫర్ు ఇంగీోష్ డక్షనరీ (OED) దావరక ‘Vax’ అనేది

సంవతసరపు పదంగక ఎంపిక చేయబడంది. Vax అనేది లాటన్ పదం
Vacca నుండ ఉదభవించంది, అంటే ఆవు. వకయక్స అనేది వకయక్సన్ల

క్ోసం సంక్పత రూపంగక ఉపయోగించబడుతయంది మరియు ఒక
వయక్త క్ వకయధ్ి రకకుండా నిరోధ్ించడానిక్ అతని శరీరంలలక్ ఉంచబడన

పదారి ం అని అరథ ం. క్ోవిడ్-19 మహమాిరి క్కరణంగక, 2021లల
వకయక్సన్లకు సంబంధ్ించన పదాలు డబుల్-వకక్సడ్, అన్వకక్సడ్
మరియు యాంటీ-వకక్ెసకసర్ వంట పదాల వకడుక పరిగింది.
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ఆసేరలి
ా యాలలని క్కన్బరకీలల దేశకలతో ఒపపందం కుదురడచకునన
తరకవత యునెట
ై డ్ క్ంగ్డమ్ మరియు యునెట
ై డ్ సేరట్సతో క్ొతత
నూయక్ో యర్ పవర్ు సబ్మరెన్
ై డఫన్స కూటమిలల ఆసేరలి
ా యా
అధ్ిక్కరికంగక భ్గమైంది. AUKUS ఒపపందం పరక్కరం, ఆసేరలి
ా యాకు
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8 అణుశక్త తో నడచే జలాంతరకాములు సర లీత మరియు సుదూర

మొదట పరధ్ాన చ్రవ ఆసేరలి
ా యాకు అణుశక్త తో నడచే జలాంతరకామి

మిష్టనో ను అందించగలవు. రక్షణ కూటమి AUKUS (ఆసేరలి
ా యా-

నౌక్కదళీనిన అందించడం.

UK-US) ఏరపడన తరకవత స్కంక్ేతికతపై మూడు దేశకలు సంతకం

అనిన ప్ర టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమన
ై అంశకలు:

చేసన
ి మొదట ఒపపందం ఇది.



ఆసేరలి
ా యా రకజధ్ాని: క్కన్బరకీ;

AUKUS గురించ:



ఆసేరలి
ా యా కరెన్సస: ఆసేరలి
ా యన్ డాలర్;

AUKUS అనేది ఆసేరలి
ా యా, UK & USAల మధయ సపర ంబర్ 2021లల



ఆసేరలి
ా యా పరధ్ాన మంతిర: స్కాట్ మారిసన్.

సంతకం చేయబడన తప్
ై కక్క భదరతా ఒపపందం. AUKUS యొకా

మీ ఉదర యగపరయతనంలల మీరడ వేసే పరతి అడుగులల మేము మీకు తోడుగక ఉంట్ము.
--------******--------

APPSC , TSPSC గూ
ీ ప్-1, గూ
ీ ప్-2 , గూ
ీ ప్-3 , గూ
ీ ప్-4 మరియు SI , క్కనిసేరబుల్
పరీక్షలకు సంబంధ్ించన ఆనెో న్
ట మరియు offline క్కోసులు, సర డీ మటీరియల్ , Mock Tests
, e-Books అనిన ఒక్ే చోట ప్ ందవచుచ .
----------******---------

Adda247 APP

లల unlimited క్వజ్ లు మరియు mock tests పూరితగక ఉచతంగక
పరయతినంచవచుచ.

Download our APP in Play

store and select AP AND TS EXAMINATION SECTION

and select

TELUGU as your default Languae.
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