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జాతీయ క్రీడా పురస్కారకలు -2021 
 

జాతీయ క్రీడా పురస్కారకలు 2021 పరకట ంచబడాు యి : 2021 

సంవతసరకనిక్  జాతీయ క్రీడా అవకరడు లను యువజన వయవహారకలు 
& క్రీడల మంతిరతవ శకఖ్ పరకట ంచంది. భ్రత రకష్టరపాతి శీ్ర రకమ్నాథ్ 

క్ోవింద్ నవంబర్ 13, 2021న అవకరడు  గీహీతలను సతారసి్కత రడ. 
క్రీడలలల పరతిభ చూపని వకరిని గురితంచ, సతారించడానిక్  జాతీయ 

క్రీడా అవకరడు లను పరతి సంవతసరం అందజేస్కత రడ. ఈ సంవతసరం ఈ 

అవకరడు లను అందుక్ోనునన ఎంపిక చసేిన క్రీడాక్కరడల జాబితా క్ ీంద 

ఇవవబడ ంది. 
మజేర్ ధ్ాయన్ చంద్ ఖ్లే్ రతన పురస్కారం 2021: 

Name of the Sportsperson Discipline 
Neeraj Chopra Athletics 

Ravi Kumar Wrestling 
Lovlina Borgohain Boxing 

Sreejesh P.R Hockey 
Avani Lekhara Para Shooting 

Sumit Antil Para Athletics 
Pramod Bhagat Para-Badminton 
Krishna Nagar Para-Badminton 
Manish Narwal Para Shooting 

Mithali Raj Cricket 
Sunil Chhetri Football 

Manpreet Singh Hockey 
  
క్రీడలు మరయిు ఆటలు 2021లల అతయయతతమ పరదరశనకు అరడా న 

అవకరడు లు: 
Name of the Sportsperson Discipline 

Arpinder Singh Athletics 

SimranjitKaur Boxing 

Shikhar Dhawan Cricket 

Bhavani Devi Chadalavada 
Anandha Sundhararaman 

Fencing 

Monika Hockey 

VandanaKatariya Hockey 

SandeepNarwal Kabaddi 

HimaniUttamParab Mallakhamb 

Abhishek Verma Shooting 

Ankita Raina Tennis 

Deepak Punia Wrestling 

Dilpreet Singh Hockey 

Harman Preet Singh Hockey 
Rupinder Pal Singh Hockey 

Name of the Sportsperson Discipline 
Surender Kumar Hockey 

AmitRohidas Hockey 
BirendraLakra Hockey 

Sumit Hockey 
Nilakanta Sharma Hockey 

Hardik Singh Hockey 
Vivek Sagar Prasad Hockey 

Gurjant Singh Hockey 
Mandeep Singh Hockey 
Shamsher Singh Hockey 

Lalit Kumar Upadhyay Hockey 
Varun Kumar Hockey 

Simranjeet Singh Hockey 
YogeshKathuniya Para Athletics 

Nishad Kumar Para Athletics 
Praveen Kumar Para Athletics 
SuhashYathiraj Para-Badminton 
SinghrajAdhana Para Shooting 

Bhavina Patel Para Table Tennis 
Harvinder Singh Para Archery 
Sharad Kumar Para Athletics 

 

క్రీడలు మరయిు ఆటలలల అతయయతతమ క్ోచ్లకు దరరణాచారయ అవకరడు  
2021 (ల ఫై్-ట మై్ క్టేగరి)ీ: 

Name of the Coach Discipline 
T. P. Ouseph Athletics 

SarkarTalwar Cricket 
Sarpal Singh Hockey 

Ashan Kumar Kabaddi 
Tapan Kumar Panigrahi Swimming 
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క్రీడలు మరయిు ఆటలలల అతయయతతమ క్ోచ్లకు దరరణాచారయ అవకరడు  
2021 (రగెుయలర్ క్టేగరి)ీ: 

Name of the Coach Discipline 
Radhakrishnan Nair P Athletics 

SandhyaGurung Boxing 
PritamSiwach Hockey 

Jai PrakashNautiyal Para Shooting 
Subramanian Raman Table Tennis 

 క్రీడలు మరయిు ఆటలలల ధ్ాయన్ చంద్ జీవితక్కల స్కఫలయ 
పురస్కారం 2021: 

Name Discipline 
Lekha K.C. Boxing 

AbhijeetKunte Chess 
Davinder Singh Garcha Hockey 

Vikas Kumar Kabaddi 
Sajjan Singh Wrestling 

 రకష్ట్రయా ఖ్లే్ ప్రర తాసహన్ పురస్కార్ 2021: 

Category Entity recommended 

for Rashtriya Khel 

Protsahan Puraskar, 

2021 

Identification and 

Nurturing of Budding 

and Young Talent 

ManavRachna 

Educational Institution 

Encouragement to sports 

through Corporate Social 

Responsibility 

Indian Oil Corporation 

Limited 

  

మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ (MAKA) టరర ఫ్ 2021: 

 Panjab University: Chandigarh. 

 

అంతరకా తీయ వకరతలు 
 

NASA పరపంచంలలన ే మొటరమొదట  DART మిష్టన్ను 
ప్కర రంభంచంద:ి 

 
ఉదేేశపూరవకంగక వయయమనౌకను క్కీ ష్ చేయడం దావరక గీహశకలం 

యొకా మారకా నిన మారచడానిక్  US అంతరకి్ష పరిశోధనా సంసథ  
NASA DART అనే పేరడతో మొటరమొదట  మిష్టన్ను ప్కర రంభంచంది. 
DART అంటే డబుల్ ఆసరరకయిడ్ రడీ రైకె్షన్ ట స్టర . $325 మిలియనో 

DART మిష్టన్ నవంబర్ 24, 2021న క్కలిఫర రనియాలలని వకండ న్
బరా్ సపేస్ట ఫర ర్స బసే్ట నుండ  SpaceX ఫకలాన్ 9 రకక్ెట్ప ై కక్షయలలక్  
పరవశేప టరబడ ంద.ి 

మిష్టన్ గురంిచ: 

ఆసరరకయిడ్-డ ఫ్ ో క్ రంగ్ ట క్కనలజీని పరకీ్ ంచడం ఈ మిష్టన్ లక్షయం. 

మిష్టన్ యొకా ఉదేేశయం గీహశకలం లలక్  అంతరిక్ష పరిశోధనను క్కీ ష్ 

చేయడం, దాని వేగం మరయిు గమనానిన మారచడం తదావరక 
భూమిని ఢకీ్ొనకుండా నిరోధ్ించడం. ఉదేేశపూరవకంగక వయయమనౌకను 
క్కీ ష్ చేయడం దావరక గీహశకలానిన మళో్ంచే మొటరమొదట  మిష్టన్
తో దాని గురించ పరిశోధ్ించడానిక్  NASA సదిింగక ఉంది. 
భవిష్టయతయత లల విపతయత  సంభవించే పరమాదం నుండ  భూమిని 

రక్ ంచగల గీహ రక్షణ వూయహానిన పరీక్ ంచడానిక్  ఈ మిష్టన్ 

అరడద నై, వకసతవ పరపంచ అవక్కశకనిన అందసిుత ంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 NASA అడ ినిసేర టార్: బిల్ నలెసన్; 

 NASA యొకా పరధ్ాన క్కరకయలయం: వకష్టింగరన్ D.C., 

యునెటై డ్ సేరట్స; 

 NASA స్కథ పించబడ ంది: 1 అక్ోర బర్ 1958. 

 

8,573 వనెిజులా సంగతీక్కరడలు పరపంచంలలన ే అతిప దే ఆరెా స్కర ా  
రకి్కరడు ను నలెక్ొలాపరడ: 

 
వనెిజులా 8,573 మంది సంగతీక్కరడలు కలిసి ఐదు నిమిష్టకల కంట ే

ఎకుావసేపు వకయించే అతిప దే ఆరెాస్కర ా గక క్ొతత  గనిినస్ట వరల్ు  రకి్కర్ు
ను నలెక్ొలిపంది. "ఎల్ ససి రమా" అని పలిువబడే దశేంలలని నషే్టనల్ 

ససిరమ్ ఆఫ్ యూత్ అండ్ చలు నా్స ఆరెా స్కర ా స్ట ఈ రిక్కరడు ను 
నెలక్ొలిపంది. స యింట్ పట్ర్సబరా్లల 8,097 మంది సంగతీక్కరడలు 
కలిసి వకయించనపుపడు ఆరెాస్కర ా  క్ోసం ఇంతకుముందు అలాంట  
రిక్కరడు  రష్టకయచే చేయబడ ంది. 
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ప్ర యటర్ చ ైక్ోవ్స్ా చతే లామారేచ సేో వ్ని ఐదు నిమిష్టకలకు ప ైగక 
వకయించన తరకవత వనెిజులా సంగీతక్కరడలు క్ొతత  రకి్కరడు ను 
నెలక్ొలపడంలల విజయం స్కధ్ించారని గినినస్ట వరల్ు  రకి్కర్ు్ 

నిపుణుడు సుస్కనా రయేిసె్ట పరకట ంచన రిక్కరిుంగ్ పరస్కరంలల ఉంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 వెనిజులా రకజధ్ాని: క్కరక్కస్ట; 

 వెనిజులా కరెన్సస: వెనిజులా బొ లివర్; 

 వెనిజులా అధయక్షుడు: నిక్ోలస్ట మదురో.  
 

ఎల్ స్కలవడార్ పరపంచంలలన ే మొదట  'బిట్క్కయిన్ సటి'ీని 

నిరిి ంచాలని యోచస్రత ంద:ి 

 
ఎల్ స్కలవడార్ ప రసడి ంట్ నయిీబ్ బుక్లెే పరపంచంలలనే 
మొటరమొదట  "బిట్క్కయిన్ సటి"ీని నిరిించాలని యోచసుత ననటలో  

పరకట ంచారడ. క్ొతత  నగరం లా యూనియన్ యొకా తూరడప 

ప్కర ంతంలల అభవృదిి  చేయడానిక్  పరణాళ్క చేయబడ ంది మరియు 
ప్కర రంభంలల బిట్క్కయిన్-ఆధ్ారతి బ్ండో దావరక నిధులు 
సమకూరడస్కత యి. ఇది అగనిపరవతం నుండ  భూఉష్టణ  శక్ తని 

ప్ ందుతయంద.ి బిట్క్కయిన్ సటిీ విలువ ఆధ్ారతి పనున (వకయట్) 

మినహా ఎలాంట  పనునలు విధ్ించదు. విధ్ించబడ న ఈ వకయట్లల 
సగం నగరకనిన నిరిించడానిక్  జారీ చేయబడ న బ్ండ్లకు నిధులు 
సమకూరచడానిక్  మరయిు తరడవకతి సగం చ తత  సకేరణ వంట  
సేవలకు చ లోించడానిక్  ఉపయోగించబడుతయంద.ి 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ఎల్ స్కలవడార్ రకజధ్ాని: శకన్ స్కలవడార్. 

 

పరయోగంిచన హ పైర్స్ర నిక్ కూీ యిజ్ క్ పణి ‘జిరకాన్’ను రష్టకయ 
విజయవంతంగక పరకీ్ ంచంద:ి 

 

రష్టయన్ నౌక్కదళం ఫిరగేట్ - అడ ిరల్ గోర్్క్ోవ్ యుదినౌక నుండ  
'జిరకాన్' హ ైపర్స్ర నిక్ కూీ యిజ్ క్ పణిని విజయవంతంగక 
పరకీ్ ంచంది, ఇది రష్టయన్ ఆరిా ట క్ జలాలలో  ఉంచన పరీక్ష లక్యయనిన 

సరగికా  చధే్ించంది. రష్టకయ తన సవంత ఉపగీహానిన తకుావ-భూమి 

కక్షయలల 'నుడరల్' అనే యాంటీ-శకట ల ైట్ (ASAT) క్ పణనిి 

ఉపయోగించ నాశనం చసేింది, ఇది ఇతర కక్షయలల ఉనన ఉపగీహాలు 
& అంతరకా తీయ అంతరకి్ష క్ంేదరం (ISS) ను నాశనం చయేగల 

అంతరిక్ష శిధ్లిాల మఘేం ఏరపడట్నిక్  దారతిీసింద.ి . 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 రష్టకయ రకజధ్ాని: మాస్ర ా; 

 రష్టకయ కరెన్సస: రూబుల్; 

 రష్టకయ అధయక్షుడు: వకో దమిిర్ పుతిన్. 
 

పరధ్ానమంతిర మోడీ సడినీ డ లైాగ్లల వరడచవల్గక క్రలక పరసంగం 

చశేకరడ: 

 
పరధ్ాన మంతిర నరంేదర మోదీ వీడ యో క్కనఫరెనిసంగ్ దావరక సడినీ 

డ లైాగ్లల క్రలక్ోపనాయసం చేశకరడ. 'భ్రతదశేం యొకా స్కంక్తేిక 

పరణిామం మరయిు విపోవం' అనే అంశంప ై పరధ్ాన మంతిర ఈ 

క్కరయకీమంలల పరసంగించారడ. సిడనీ డ ైలాగ్ను నవంబర్ 17-19, 

2021 వరకు ఆసేర లాియన్ స్కర ా టజిక్ ప్కలస్ ఇన్సిరటయయట్ 

నిరవహ ంచంది. 
ఈవెంట్ రకజక్రయ, వకయప్కర మరయిు పరభుతవ నాయకులను 
చరచకు, క్ొతత  ఆలలచనలను రూప్ ందించడానిక్  మరయిు అభవృదిి  
చ ందుతయనన మరయిు క్ ోష్టరమ నై స్కంక్ేతికతల దావరక ఎదురయియయ 
అవక్కశకలు మరయిు సవకళోప ై స్కధ్ారణ అవగకహన క్ోసం పని 

చేసుత ంది. సిడనీ డ లైాగ్ అనదేి పరపంచంలలని శకంతిభదరతల పరసిిథతిప  ై
డ జిటల్ డొమ నై్ పతనం గురంిచ చరచించడానిక్  స బైర్ మరియు 
క్ ోష్టరమ ైన స్కంక్ేతికతల వకరి్క శిఖ్రకగీ సమావేశం. 

 

మార్ా జుకర్బరా్ ఫసే్టబుక్ పరేడను మ ట్గక మారకచరడ 
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ఫేస్టబుక్ ఇపుపడు మ ట్ అని పిలువబడుతయంది, ఇద ి

"మ ట్వర్స"ను నిరిించడంప ై దృష్టిర  స్కరించే రబీర్ ండ్, ఇది మొబ లై్ 

ఇంటరెనట్ ను అందించనుననది. ఈ పరేడ మారడప క్ోసం మొదట వెరా్ 

పరణాళ్క నివేదించన , Facebookక్  ముఖ్యమ నై రీబర్ ండ్, క్కన్స ఇద ి

మొదట ది క్కదు. 2019లల కంప న్సక్  మరియు దాని స్కమాజిక యాప్
కు మధయ వయతాయస్కనిన సృష్టిరంచంేదుకు క్ొతత  లలగోను ప్కర రంభంచంది. 
మ ట్వర్స నుండ  ఉదభవించందా? 

మ ట్వర్స అనదేి మూడు దశకబ్ే ల క్ ీతం డ స్రర పియన్ నవల "స్ర న 

క్కీ ష్"లల సృష్టిరంచబడ న పదం మరియు ఇపుపడు సలిిక్కన్ వకయలీలల 
ఇది సందడ  చేస్రత ంద.ి క్ొతత  పేరడ, "beyond" అనే గీీకు పదం నుండ  
వచచనది. ఇది విభనన పరకిరకలను ఉపయోగించే వయకుత లచ ే

యాక్ెసస్ట చయేగల భ్గస్కవమయ వరడచవల్ రకజయం యొకా 

ఆలలచనను విసత ృతంగక సూచసుత ంది. 
ఫసే్టబుక్ పరేడ ఎందుకు మారడచకుంద?ి 

పరపంచంలలని అతిప దే స్ర ష్టల్ మీడ యా కంప న్స తన మారెాట్ శక్ త, 
అలాా రథిమిక్ నిరణయాలు మరయిు దాని సవేలప ై దురివనియోగకల 

ప్ర లీసింగ్ప ై చటరసభ సభుయలు మరియు నియంతరణదారడల నుండ  
విమరశలను ఎదుర్ాంటలండగక పేరడ మారడప వచచంది. 
 

పరపంచంలలనే అతిప దే హ డైరరజన్ ఫూయయల్ స ల్ పవర్ ప్కో ంట్ను 
దక్ ణ క్ొరయిా ప్కర రంభంచంద ి

 
ఇంచయాన్లలని సియో-గులలని క్ొరయిా సదరన్ పవర్లలని ష్టినిన్
చయాన్ బిట్డీరమ్ హ డ్క్కవరరర్సలలని ‘ష్టనిిన్చయాన్ బిట్డీరమ్ 

ఫూయయల్ స ల్ పవర్ ప్కో ంట్’ పూరతయిందని మరియు 
ప్కర రంభంచబడ ందని దక్ ణ క్ొరయిా వకణజియం, పరశిీమలు మరియు 
ఇంధన మంతిరతవ శకఖ్ పరే్ాంది. పవర్ ప్కో ంట్ను దక్ ణ క్ొరయిా 
యొకా సవతంతర విదుయత్ ఉతపతిత  సంసథ , ప్ర స్ర ా ఎనరీా మరియు 
దూసన్ ఫూయయిెల్ స ల్ నిరవహ సుత ంది. ఇది 2017 నుండ  నాలుగు 
దశలలో  నిరిించబడ న 78 మ గకవకటో స్కమరకథ ానిన కలిగి ఉంది. ప్కర జకె్ర 
వయయం సుమారడ 340 బిలియనుో  ($292 మిలియనుో ). 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై టకే్కవలేు: 
 దక్ ణ క్ొరయిా రకజధ్ాని: సయిోల్. 

 దక్ ణ క్ొరయిా కరనె్సస: దక్ ణ క్ొరియా గలెిచంది. 
 దక్ ణ క్ొరయిా అధయక్షుడు: మూన్ జ-ేఇన్. 
 

USA ISAలల 101వ సభయ దశేంగక అవతరంిచంద ి 

యునెటై డ్ సేరట్స ఆఫ్ అమ రకి్క (USA) ఇంటరేనష్టనల్ స్ర లార్ 

అలయన్స (ISA) సభయ దశేంగక చేరింది. ISA యొకా ఫేరమ్వర్ా 

ఒపపందంప ై సంతకం చసేని 101వ దశేం U.S. గకో స్రా లల జరగిిన 

COP26 క్ెలోమటే్ సమిిట్లల వకతావరణానిక్  సంబంధ్ించన U.S. 

పరతయేక అధయక్ష పరతినిధ్ి జాన్ క్ెరీీ ఈ ఫేరమ్వర్ా ఒపపందానిన 

అధ్కి్కరకింగక సంతకం చశేకరడ. పరపంచవకయపత ంగక ఉనన దశేకలు 
స్ౌరశక్ త యొకా ఆరిథక మరయిు వకతావరణ ఉపశమన విలువను, 
అలాగే పరపంచ శక్ త పరివరతనకు ఉతేరేరకంగక ఈ శక్ త వనరడ యొకా 

స్కమరకథ ానిన గురితంచాయని ఇద ినిరూపసిుత ంది. 
ISA ఫేరమ్వర్ా గురంిచ: 

ISA యొకా ఫేరమ్వర్ా, ఇతర దేశకల నుండ  మదేతయ ప్ ందడానిక్  
2016లల మొదట స్కరిగక పంపణిీ చయేబడ ంద,ి సహక్కరకల దావరక 
అనిన దేశకలకు స్కథ నిక పరయోజనాలను అందించడంప ై ఉదాా ట సుత ంది. 
ISA యొకా ముఖ్య జోక్కయలు స్ౌర స్కంక్తేిక పరజిాా నాల విసతరణను 
సులభతరం చేయడానిక్  క్కరయకలాప్కలు, నష్టకర లను తగిాంచడం 

మరియు వినూతన ఫ నైానిసంగ్ స్కధనాలను ప్కర రంభంచడంప ై దృష్టిర  
స్కరించాయి. అంతకుముందు COP26లల, ఆసేర లాియా, ఫకర న్స, UK 

మరియు భ్రతదశేకనిన కలిగి ఉనన “వన్ సన్ వన్ వరల్ు  వన్ గిీడ్” 
చ్రవ యొకా స్రరింగ్ కమిటలీల US చరేింది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ISA పరధ్ాన క్కరకయలయం: గురడగకీ మ్; 

 ISA స్కథ పించబడ ంది: 30 నవంబర్ 2015; 

 ISA స్కథ పించబడ ంది: ప్కరసి్ట, ఫకర న్స; 

 ISA డ రైెకరర్ జనరల్: అజయ్ మాథుర్. 
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SpaceX భ్రతదశేంలల అనుబంధ సంసథను ఏరకపటల చయేనుననద ి

 
పరపంచంలలని అతయంత సంపనన వయక్ త ఎలలన్ మస్టా 

యాజమానయంలలని సేపస్టఎక్స స్కథ నిక బర్ డ్బ్యండ్ క్కరయకలాప్కలను 
ప్కర రంభంచడానిక్  భ్రతదేశంలల తన పూరిత యాజమానయంలలని 

అనుబంధ సంసథను చరేడచకుంది. SpaceX యొకా శకట ల ైట్ బర్ డ్
బ్యండ్ విభ్గం స్కర ర్లింక్ డ స ంబర్ 2022 నుండ  భ్రతదశేంలల బర్ డ్
బ్యండ్ సేవలను ప్కర రంభంచాలని లక్షయంగక ప టలర కుంది, పరభుతవ 

అనుమతిక్  లలబడ  2 లక్షల క్ ీయాశ్రల ట రిి నల్స ఉనానయి. 

కంప న్స ఒక్ోా కసరమర్కు USD 99 లేదా రూ. 7,350 డ ప్కజిట్గక 
వసూలు చేస్రత ంద ిమరియు బీట్ దశలల స కనుకు 50 నుండ  150 

మ గకబిటో పరధి్లిల డటే్ స్పడ్ని అందజసేుత ందని పరే్ాంద.ి సంసథ  
యొకా సవేలు బర్ డ్బ్యండ్లల రిలయన్స జియో, భ్రతీ ఎయిర్ట ల్, 

వయడాఫర న్ ఐడ యాతో ప్ర టీపడతాయి మరియు ఇది భ్రతి గూీ ప్-

మదేతయగల వన్వబె్కు పరతయక్ష ప్ర టీదారడగక ఉంటలంద.ి బర్ డ్బ్యండ్ 

సేవలను అందించడం క్ోసం గకీ మీణ ప్కర ంతాలలో  పనిచయేడానిక్  
కంప న్స ఆసక్ తగక ఉంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 SpaceX వయవస్కథ పకుడు & CEO: ఎలాన్ మస్టా. 

 SpaceX స్కథ పించబడ ంది: 2002. 

 SpaceX పరధ్ాన క్కరకయలయం: క్కలిఫర రినయా, యునెటై డ్ సేరట్స 

ఆఫ్ అమ రకి్క. 
 

సపేస్టఎక్స భ్రత సంతతిక్  చ ందని వయయమగకమి రకజా చార ి

నతేృతవంలలని కూీ  3 మిష్టన్ను ప్కర రంభంచంద ి

 

US సపేస్ట ఏజెన్సస NASA మరయిు ఎలలన్ మస్టా యాజమానయంలలని 

ప ైవైటే్ రకక్ెట్ కంప న్స SpaceX నవంబర్ 10, 2021న “కూీ  3” మిష్టన్
ను ప్కర రంభంచాయి. “కూీ  3” మిష్టన్లల భ్రతీయ సంతతిక్  చ ందని 

NASA వయయమగకమి రకజా చారి దాని మిష్టన్ కమాండర్గక ఉనానరడ. 
ఇతర ముగుా రడ వయయమగకములు NASA యొకా ట్మ్ మార్్బర్న 

(ప ైలట్); మరియు క్ెైలా బ్రన్ (మిష్టన్ స పష్టలిస్టర); అలాగ ే ESA 

(యూరోపియన్ సపేస్ట ఏజనె్సస) వయయమగకమి మాథయిాస్ట మౌరర్ 

(మిష్టన్ స పష్టలిస్టర). 

ఈ మిష్టన్ క్ ంద, ఏపిరల్ 2022 వరకు ఆరడ నలెల స నై్స మిష్టన్ క్ోసం 

నలుగురడ వయయమగకములు ఇంటరేనష్టనల్ సపేస్ట సేరష్టన్ (ISS)క్  
పంపబడాు రడ. నలుగురడ సభుయల అంతరకా తీయ వయయమగకములు 
సిబబంది ఫ్రో రిడాలలని NASA యొకా క్నెెనడీ సేపస్ట స ంటర్లలని 

లాంచ్ క్కంప ో క్స 39A నుండ  బయలుదరేకరడ. ఎండూయరనె్స అన ే

పేరడగల సపేస్టఎక్స కూీ  డరా గన్ క్కయపూసల్ ఫకలాన్ 9 రకక్ెట్కు 
అమరచబడ ంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 NASA అడ ినిసేర టార్: బిల్ నలెసన్. 

 NASA యొకా పరధ్ాన క్కరకయలయం: వకష్టింగరన్ D.C., 

యునెటై డ్ సేరట్స. 

 NASA స్కథ పించబడ ంది: 1 అక్ోర బర్ 1958. 

 SpaceX వయవస్కథ పకుడు & CEO: ఎలాన్ మస్టా. 

 SpaceX స్కథ పించబడ ంది: 2002. 

 

క్కలిన్స నిఘంటలవు ‘NFT’ని వర్ు ఆఫ్ ద ిఇయర్ 2021గక పరే్ాంద:ి 

 
  
క్కలిన్స నిఘంటలవు 'NFT' అనే పదానిన 2021 సంవతసరపు 
పదంగక పరే్ాంద.ి NFT అనదేి "నాన్-ఫంగబుల్ టరక్నె్క్  సంక్ పత  
రూపం. క్కలిన్స డ క్షనరీ పరక్కరం, NFT అనేద ి "బ్ో క్చ యిన్లల 
నమోదు చేయబడ న ఒక పరతేయకమ నై డ జిటల్ సరిరఫిక్టే్, ఇద ి

కళీకృతి లేదా సేకరించదగనిది వంట  ఆసిత  యొకా యాజమానాయనిన 

రిక్కర్ు చయేడానిక్  ఉపయోగించబడుతయంది" అని నిరవచంచబడ ంద.ి 

క్కలిన్స ఇంగీోష్ డ క్షనరీని గకో స్రా లలని హారపర్క్ోలిన్స పరచురించంది.

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


Monthly Current Affairs in Telugu - November 
 

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

జాతీయ వకరతలు 
 

రెలైేవలు నపేథయం ఆధ్ారతి భ్రత్ గౌరవ్ రెళోైను 
ప్కర రంభంచనునానరడ: 

 
రెైలేవ మంతిర అశివని వెషై్టణవ్ భ్రత్ గౌరవ్ను ప్కర రంభంచనటలో  

పరకట ంచారడ, ఇద ిప ైవైటే్ రంగం మరయిు IRCTC రెండ ంట  దావరక 
థీమ్-ఆధ్ారతి సరూాాట్లలల నడుసుత ంది. భ్రతీయ రెైలేవలు దేశం 

యొకా గ్పప స్కంసాృతిక వకరసతావనిన పరదరిశంచడానిక్  ప ైవైటే్ 

మరియు పరభుతవ యాజమానయంలలని సరీవస్ట ప్ ర వెడైరో దావరక 
నేపథయం-ఆధ్ారిత టయరసి్టర  సరూాాట్ రెళోైను ఖ్రకరడ చేసే పరక్ ీయలల 
ఉంది. 
 

FY22లల భ్రతదశే GDPని 9.1%గక గోల్ుమన్ స్కక్స అంచనా 
వసేంిద ి

 
వకల్ స్రటా్ బరర కరజే్, గోల్ుమన్ స్కచ్స తన ఇటవీలి మాక్ోీ  అవుట్లుక్ 

2022 నోట్లల సూథ ల దశే్రయోతపతిత  (GDP) క్ోసం దాని అంచనాను 
9.1 శకతానిక్  సవరించంది, ఇది 2022 క్కయల ండర్ సంవతసరకనిక్  8 

శకతంగక ఉంద.ి 2021-22 (FY22) క్ోసం ), ఇది ఆరిథక వృదిిని 8.5 

శకతంగక పరే్ాంద.ి 

 

రకణ ిగెడై నోియు మూయజియంకు అమిత్ ష్టక శంకుస్కథ పన చశేకరడ: 

 

మణపిూర్లలని ‘రకణ ి గెడై నోియు ట ైబైల్ ఫ్రడమ్ ఫ టైర్స 

మూయజియం’కు క్ేందర హ ంమంతిర అమిత్ ష్టక వీడ యో క్కనఫరనె్స 
దావరక శంకుస్కథ పన చేశకరడ. స్కవతంతరా  సమరయోధురకలు రకణ ి

గెైడ నోియు జనిసథలమ ైన మణపిూర్లలని తమ ంగ్లాంగ్ జిలాో లలని 

లువకంగ్క్కవయ గకీ మంలల ఈ మూయజియం ఏరకపటల క్కనుంద.ి గరిజిన 

వయవహారకల మంతిరతవ శకఖ్ దావరక రూ.15 క్ోటో అంచనా వయయంతో 
పరతిప్కదతి మూయజియం ఏరకపటల చసేుత నానరడ. స్కవతంతరా  
సమరయోధుల గౌరవకరథం ఇటలవంట  మూయజియం యువతలల 
జాతీయ భ్వకనిన నింపుతయంద.ి 

రకణ ిగెడై నోియు గురంిచ: 

 రకణ ిగెడై నోియు జనవర ి26, 1915న మణపిూర్లలని తమ ంగ్
లాంగ్ జిలాో లలని నుంగ్క్కవయ గకీ మంలల జనిించారడ. ఆమ  
మణపిూర్లలని రోంగ్మీ త గకు చ ందని ఆధ్ాయతిిక మరయిు 
రకజక్రయ నాయకురకలు. 

 13 సంవతసరకల వయసుసలల, ఆమ  స్కవతంతరా  ఉదయమంలల 
చేరకరడ మరయిు తరడవకత బిరట ష్ వకరిని తరిమిక్ొటరడానిక్  
స్కమాజిక-రకజక్రయ ఉదయమానిక్  నాయకతవం వహ ంచారడ. 

 1932 లల, ఆమ  అరెసుర  చయేబడ ంది మరయిు జీవిత ఖ్ెదైు 
విధ్ించబడ ంది. ఆమ  14 సంవతసరకలు జెలైులల గడ పింద ి

మరియు 1947లల భ్రతదేశకనిక్  స్కవతంతరా ం వచచన తరకవత 

మాతరమే విడుదల ైంది. 
 

EAC-PM భ్రతదశేం యొకా GDP వృదిిని FY23లల 7.0-

7.5%గక అంచనా వసేంిద:ి 

5th- 
2022-23 (FY23) మరయిు తదుపర ి భ్రత ఆరిథక వృదిిని 

పరశి్రలించడానిక్  పరధ్ానమంతిర (EAC-PM) సభుయలకు ఆరిథక సలహా 

మండలి సమావశేం నూయఢ లోీలల జరిగింది. అకాడ, EAC-PM 

సభుయలు భ్రతదేశ వకసతవ సూథ ల దేశ్రయోతపతిత  (GDP) 7-7.5% 

మరియు FY23లల నామమాతరపు వృదిి  రటేల 11% కంటే ఎకుావగక 
ఉంటలందని అంచనా వేశకరడ. FY21లల రకి్కరడు  స్కథ యిలల 7.3% (-

7.3%) సంక్ోచం నుండ  పరసుత త ఆరిథక సంవతసరంలల (FY22) 5% 

వృదిిని కూడా వకరడ అంచనా వశేకరడ. 
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EAC-PM గురంిచ: 

 చ ైరిన్: బిబేక్ దేబర్ య్ 

 ప్కర్ర ట మై్ సభుయలు: రకక్షే్ మోహన్, పూనమ్ గుప్కత , T.T. రకమ్ 

మోహన్, స్కజిద్ చ నోయ్, న్సలకంత్ మిశకీ  మరయిు న్సలేష్ ష్టక 
 

IIT గౌహతిలల నానోట క్కనలజీ క్ోసం క్ంేదరా లను ప్కర రంభంచన విదాయ 
మంతిర: 

 
IIT గౌహతిలల అతాయధునిక స్కంక్తేిక పరజిాా నంతో కూడ న స ంటర్ 

ఫర్ నానోట క్కనలజీ మరయిు స ంటర్ ఫర్ ఇండ యన్ నాల డా్ ససిరమ్
ను క్ంేదర విదాయశకఖ్ మంతిర ధరేి ందర పరధ్ాన్ ప్కర రంభంచారడ. అతను 
NEP 2020 అమలుప  ైఒక పుసతక్కనిన కూడా విడుదల చశేకడు. ఈ 

క్కరయకీమంలల అస్కసం విదాయశకఖ్ మంతిర రనోజ్ ప గూ ప్కలగా నానరడ. 
IIT గౌహతి వివిధ జాతీయ మరయిు అంతరకా తీయ రకయంక్ ంగ్ 

వయవసథలలల అదుభతమ నై రకయంక్ ంగ్లను స్కధ్ించంది. 
స ంటర్ ఫర్ నానోట క్కనలజీ మరయిు స ంటర్ ఫర్ ఇండ యన్ నాల డా్ 

ససిరమ్: 

 స ంటర్ ఫర్ నానోట క్కనలజీ భవిష్టయతయత లల సవకళోను 
ఎదురోావడానిక్  మరయిు నానోట క్కనలజీలల పరిశమీతో విదాయ 
భ్గస్కవమాయనిన ప ంప్ ందించడానిక్  పని చసేుత ంద.ి 

 స ంటర్ ఫర్ ఇండ యన్ నాల డా్ ససిరమ్ (CIKS) భ్రతీయ 

శకస్తయై సంగతీం, యోగక, సంసాృతం, స్కంపరదాయ ఔష్టధ్ాలు, 
ఆలయ నిరకిణం, సిరకమిక్ సంపరదాయం మరయిు ఉతతరకద ి

పరతయేక వయవస్కయ పదితయలు వంట  భ్రతదశేకనిక్  పరతేయకమ నై 

జాా నానిన సంరక్ ంచడం, డాకుయమ ంట్ చేయడం మరియు 
క్ొనస్కగించడంప ై దృష్టిర  స్కరసిుత ంది. తూరడప భ్రతదశేం, ఇతర 

విష్టయాలతోప్కటల. 
 క్ేందరా నిక్  నిధులు విదాయ మంతిరతవ శకఖ్ (MoE) మరయిు 

ఎలక్కరా నిక్స మరియు సమాచార స్కంక్ేతిక మంతిరతవ శకఖ్ 

(MeitY) నుండ  వచాచయి. 

 

2021-25 క్కలానిక్  యునసె్ర ా ఎగిాకూయట వ్ బర రడు కు భ్రతదశేం 

తిరగిి ఎనినక్ెంైద:ి 

 
2021-25 క్కలానిక్  UNESCO ఎగిాకూయట వ్ బర ర్ుకు భ్రతదశేం 

తిరగిి ఎనినక్ెైంది. నాలుగు సంవతసరకల పదవీ క్కలానిక్  తిరగిి ఎనినక 

క్కవడానిక్  భ్రతదశేం 164 ఓటోను ప్ ందింద.ి గూీ ప్ IV ఆసియా 
మరియు పసఫిిక్ సేరట్స విభ్గంలల భ్రత్తో ప్కటల జప్కన్, 

ఫలిిపప్న్స, వియతానం, కుక్ ఐలాండ్స మరయిు చ నైా కూడా 
ఎంపికయాయయి. UNESCO ఎగిాకూయట వ్ బర ర్ులల 58 సభయ-రకష్టకర ా లు 
ఒక్ొాకాట  నాలుగు సంవతసరకల పదవీ క్కలానిన కలిగి ఉంట్యి. 

ఎగిాకూయట వ్ బర రడు  గురంిచ: 

 UN యొకా స్కంసాృతిక మరియు విదాయ సంసథ  యొకా 

క్కరయనిరకవహక బర రడు  UN ఏజనె్సస యొకా మూడు రకజాయంగ 

అవయవకలలల ఒకట . మిగతా రెండు జనరల్ క్కనఫరనె్స 

మరియు స కీటరేియట్. 

 జనరల్ క్కనఫరనె్స ఎగిాకూయట వ్ బర రడు  సభుయలను 
ఎనునకుంటలంది. క్కరయనిరకవహక మండలిలల 58 సభయ దశేకలు 
ఉంట్యి, ఒక్ొాకాట  నాలుగు సంవతసరకల క్కలవయవధ్తిో 
ఉంట్యి. యునెస్ర ా వబె్స టై్ పరక్కరం, ఇది సంసథ  క్ోసం పని 

ప్ర ర గకీ మ్ను మరయిు డ రైెకరర్ జనరల్ సమరిపంచన సంబంధ్తి 

బడ ాట్ అంచనాలను పరశి్రలిసుత ంది. 
 బర రడు  జనరల్ క్కనఫరనె్స దావరక తనకు అపపగించబడ న 

అధ్కి్కరకనిన సూచసుత ంది మరియు తనకు అపపగించబడ న 

పరశనలతో వయవహరిసుత ంది. 
 

భ్రతదశేపు మొటరమొదట  ఫషి్టరసీ్ట బిజినసె్ట ఇంకుయబటేర్ 

గురడగకీ మ్లల ప్కర రంభంచబడ ంద:ి 
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నిజమ నై మారెాట్-నేతృతవంలల ఉనన పరసిిథతయలలల ఫిష్టరసీ్ట స్కర రరప్
లను ప ంప్ ందించడానిక్  హరకయనాలలని గురడగకీ మ్లల మొదట -రకం, 

అంక్ తమ నై ఫషి్టరసీ్ట బిజినసె్ట ఇంకుయబటేర్ ప్కర రంభంచబడ ంద.ి 

ఇంకుయబేటర్ని LINAC- NCDC ఫషి్టరసీ్ట బిజినసె్ట ఇంకుయబషే్టన్ 

స ంటర్ (LlFlC) అంట్రడ. దీనిని క్ేందర మతసా, పశుసంవరిక 

మరియు ప్కడ పరిశమీ శకఖ్ మంతిర శీ్ర పరో్ తత ం రూప్కలా 
ప్కర రంభంచారడ. 
క్ంేదరం గురంిచ: 

 క్ేందర పరభుతవం దనీిని పరధ్ాన మంతిర మతసా సంపద యోజన 

(PMMSY) క్ ంద రూ. 3.23 క్ోటలో  వయయంతో ఈ క్ేందరా నిన 

ఏరకపటల చశేకరడ. 
 నేష్టనల్ క్ోఆపరేట వ్ డ వలప్మ ంట్ క్కర్పరషే్టన్ (NCDC) 

LIFIC క్ోసం అమలు చసేే ఏజనె్సస. 

 నాలుగు రకష్టకర ా ల (బీహార్, హ మాచల్ పరదశే్, గుజరకత్ మరియు 
మహారకష్టర )ా నుండ  మొదట  బ్యచ్ పది ఇంకుయబటేరోను ఇపపట క్ ే

గురితంచారడ. 
 

FY22 క్ోసం UBS భ్రతదశే GDP వృదిి  అంచనాను 9.5%గక 
అంచనా వసేంిద:ి 

 
సివస్ట బరర కరేజ్ సంసథ , UBS స కూయరటిసీ్ట 2021-22 క్ోసం భ్రతదశే 

వకసతవ GDP వృదిి  అంచనాను ముందుగక అంచనా వసేని 8.5 శకతం 

నుండ  9.5 శకతానిక్  సవరించంది. ఊహ ంచన దానికంట ే

వేగవంతమ నై పునరడదిరణ, ప రడగుతయనన వినియోగదారడల 

విశకవసం మరియు ఫలితంగక వయయ ప రడగుదల క్కరణంగక ప ైక్  
సవరణలు ఆప్కదించబడాు యి. 

UBS స కూయరటిసీ్ట వివిధ సంవతసరకలలల భ్రతదశేం క్ోసం క్ ీంద ి

GDP వృదిి  రటేల అంచనాలను రూప్ ందంిచంద:ి 

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

పయ్ూష్ గోయల్ తమిళనాడులల భ్రతదశేపు 1వ డ జిటల్ ఫుడ్ 

మూయజియానిన ప్కర రంభంచారడ: 

 
క్ేందర మంతిర పయ్ూష్ గోయల్ తమిళనాడులలని తంజావూరడలల 
భ్రతదేశపు మొటరమొదట  డ జిటల్ ఫుడ్ మూయజియంను 
ప్కర రంభంచారడ. ఇది ఫుడ్ క్కర్పరషే్టన్ ఆఫ్ ఇండ యా (FCI) 

మరియు విశవవశవరయయ ఇండసిరయాల్ అండ్ ట కనలాజికల్ 

మూయజియంలు, బ ంగళూరడ (కరకణ టక) దావరక రూ.1.1 క్ోటో 

అంచనాతో అభవృదిి  చేసని 1,860 చదరపు అడుగుల మూయజియం. 

భ్రతదేశం మొదట  నుండ  ఇపపట  భ్రతదేశం వరకు దశేంలల 
అతిప దే ఆహార లాభం ఎగుమతిదారడగక మారడానిన 

చతీరకరించడానిక్  ఈ మూయజియం మొటరమొదట  పరయతనం. 

మూయజియం గురంిచ: 

ఈ మూయజియం సంచార వటేగకళో నుండ  సిథరపడ న వయవస్కయ 

ఉతపతితదారడల వరకు భ్రతీయ ఆహార పరణిామానిన పరదరశిసుత ంద.ి 

పరభుతవ చరయలు దేశం పరపంచంలలనే అతిప దే వయవస్కయ 

ఎగుమతిదారడల జాబితాలల అగీస్కథ నానిక్  చేరడకుంట్యి. ఈ 

మూయజియం పరజల నుండ  ఉతపతితదారడల చరతిర, మొదట  పంట 

యొకా కథ, గకీ మాల ప రడగుదల మరియు డ మాండ్ రోజుల 

తయారనీి పరదరిశసుత ంది. ఈ మూయజియం భ్రతదశేంలలని 

ధ్ానాయలను పరదరిశసుత ంది మరయిు పరపంచంలలని వివిధ ప్కర ంతాలలల 
ఆహార సంసాృతిని వివరసిుత ంద.ి 

 

ED, CBI డ రైకెరరో పదవీక్కలానిన ఐదళోే వరకు ప్ డ గసిూత  క్ంేదరం 

ఆరిుననె్స తీసుక్ొచచంద:ి 

 
ED, CBI డ ైరకెరరో పదవీక్కలానిన 5 సంవతసరకల వరకు 
ప్ డ గించేందుకు క్ేందరం ఆరిుననె్స తీసుక్ొచచంది_40.1 
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ఎన్ఫర ర్సమ ంట్ డ రైకెరరటే్ (ED), స ంటరల్ బూయరో ఆఫ్ ఇనవెసిరగషే్టన్ 

(CBI) డ ైరకెరరో పదవీక్కలానిన ఐదళోే వరకు ప్ డ గించేందుకు క్ేందర 
పరభుతవం రెండు ఆరిుననె్సలను విడుదల చసేింది. పరసుత తం, స ంటరల్ 

విజిల న్స కమిష్టన్ (CVC) చటరం, 2003 దావరక CBI మరియు ED 

డ ైరకెరర్లు రెండళోే పదవీక్కలానిక్  నియమితయలయాయరడ. ఈ 

ఉతతరడవలల “ప్కరోమ ంట్ సమావేశకలు జరగనపపట క్ర, పరిసిథతయలు 
ఉనానయని రకష్టరపాతి సంతృపిత  చ ందారడ. ఇది అతనిక్  తక్షణ చరయ 
తీసుక్ోవకలిసన అవసరం ఉంది. 
రకష్టరపాతి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్ ఈ ఆరిునెన్సకు ఆమోదం త లపడంతో, 
దాని స్కథ నంలల క్ేందర పరభుతవం ప్కరోమ ంటలలల ఒక చట్ర నిన 

పరవశేప ట్ర లని భ్విసుత నానరడ. క్ొతత  ఆరిునెన్స పరక్కరం, ఇపుపడు 
స్బీఐ లేదా ఈడీ డ రైెకరరోను మొదట రెండళోేప్కటల నియమించవచుచ, 

ఆప ై అవసరమ తైే పదవీక్కలానిన మరో మూడేళోప్కటల 
ప్ డ గించవచుచ. క్కన్స దనీిక్  మూడు వేరేవరడ వకరి్క ప్ డ గంిపులు 
అవసరం. అయిత,ే ఐదళోే తరకవత ED లేదా CBI చీఫ్క్  ప్ డ గింపు 
మంజూరడ చేయబడదు.  
 

TVS మోట్ర్ UN గోో బల్ క్కంప్కక్రలల చరేని 1వ భ్రతీయ 2-వీలర్ 

తయారదీారడగక అవతరంిచంద:ి 

 
TVS గూీ ప్ యొకా ఫ్కో గ్ష్టపి్ కంప న్స TVS మోట్ర్ కంప న్స, 

పరపంచంలలనే అతిప దే సవచఛంద క్కర్పరటే్ సస టరనబిలిట ీ చ్రవ 

ఐకయరకజయసమితి గోో బల్ క్కంప్కక్ర (UNGC)లల చరేింద.ి TVS మోట్ర్ 

UNGCలల చరేిన 1వ భ్రతీయ దవిచకీ మరయిు తిరచకీ వకహన 

తయారదీారడగక అవతరంిచంద.ి TVS మోట్ర్ UN యొకా అభవృదిి  
లక్యయలను, పరతయేక్ ంచ సస టరనబుల్ డ వలప్మ ంట్ గోల్స (SDG)ను 
ముందుకు తీసుక్ళెలో  సహక్కర ప్కర జెకుర లలల కూడా ప్కలగా ంటలంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ఐకయరకజయసమితి గోో బల్ క్కంప్కక్ర పరధ్ాన క్కరకయలయం: 

నూయయార్ా, యునెైట డ్ సేరట్స; 

 ఐకయరకజయసమితి గోో బల్ క్కంప్కక్ర ఎగిాకూయట వ్ డ ైరకెరర్ & CEO: 

స్కండా ఓజియాంబర . 
 

GoI ఏడుగురడ సభుయల ఆరిథక సలహా మండలిపునరనిరిి ంచాలి అని-

PM పరే్ానానరడ  

 
భ్రత క్ేందర పరభుతవం పరధ్ానమంతిరక్  (EAC-PM) ఏడుగురడ 
సభుయల ఆరిథక సలహా మండలిని పునరినరిించంది. క్ౌనిసల్ చ ైరిన్
గక బిబకే్ దబేర్ య్ క్ొనస్కగుతయనానరడ. EAC-PM 2 సంవతసరకల 

క్కలానిక్  పునరనిరిి ంచబడ ంది. EAC-PM స ప రంబరడ 2017లల 
రెండళోే క్కలవయవధ్తిో ఏరకపటల చయేబడ ంది మరయిు ఇద ి

పరధ్ానమంతిరక్  గతంలల ఉనన ఆరిథక సలహా మండలి (PMEAC) 

స్కథ నంలల ఉంద.ి 

EAC-PMలలని ఇతర ఆరడగురడ సభుయలు: 
 రకక్షే్ మోహన్, 

 పూనమ్ గుప్కత , 
 ట ట  రకమ్ మోహన్, 

 స్కజిద్ చ నోయ్, 

 న్సలకంత్ మిశకీ  మరియు 
 న్సలేష్ ష్టక. 
 

ప గకసస్టని ఉపయోగంిచ అనధ్కి్కరకి నిఘాప ై దరకయపుత  చయేడానిక్  
SC ఒక కమిటనీి ఏరకపటల చసేంిద.ి 

 
ఇజరాయిెలీ సంసథ  NSO గూీ ప్ అభవృదిి  చసేని స పైవరే్ అయిన ప గకసస్ట
ని ఉపయోగించ అనధ్ిక్కరిక నిఘా ఆరోపణలను పరశి్రలించడానిక్  
భ్రత సుప్రంక్ోరడర  ముగుా రడ సభుయల కమిటనీి నియమించంది. దీనిక్  
రిట రై్ు నాయయమూరిత జసిరస్ట ఆరీవ రవీందరన్ నతేృతవం వహ స్కత రడ. 
అతను స్కంక్తేిక కమిటీ పనితీరడను పరయవకే్ స్కత డు, ఇద ి

"ఆరోపణలలల నిజం లేదా అబదిం" అనే అంశకలను పరశి్రలిసుత ంద ి

మరియు "తవరగక" నివదేకిను సమరిపసుత ంది. బీసస్్ఐని 

సంసారించేందుకు 2015లల ఎస్స నియమించన ఆర్ఎం లలధ్ా 
కమిటీలల జసిరస్ట రవీందరన్ భ్గం. 
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కమిట ీఇతర సభుయలు: 
 నవీన్ కుమార్ చౌదరి, ప్ ర ఫ సర్ (స ైబర్ స కూయరటిీ అండ్ డ జిటల్ 

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

 అశివన్ అనిల్ గుమాసేత , ఇన్సిరటయయట్ చ రై్ అస్ర సయిియట్ ప్ ర ఫ సర్ 

(కంపూయటర్ స నై్స అండ్ ఇంజిన్సరింగ్). 

 

క్ంేదర మంతిర అమిత్ ష్టక "డ రై ీసహక్కర్" పథక్కనిన ప్కర రంభంచారడ 

 
అమూల్ 75వ వయవస్కథ పక సంవతసరకనిన పురసారించుకుని 

అమూల్ నిరవహ ంచన క్కరయకీమంలల క్ేందర సహక్కర మంతిర అమిత్ 

ష్టక గుజరకత్లలని ఆనంద్లల “డ రైీ సహక్కర్” పథక్కనిన 

ప్కర రంభంచారడ. డ యిరీ సహక్కర పథకం మొతతం వయయం రూ. 5000 

క్ోటలో . ఈ పథక్కనిన సహక్కర మంతిరతవ శకఖ్ ఆధవరయంలలని నేష్టనల్ 

క్ోఆపరేట వ్ డ వలప్మ ంట్ క్కర్పరషే్టన్ (NCDC) అమలు చసేుత ంది. 
పథకం గురంిచ: 

 దేశంలల ప్కడ పరశిీమ రంగకనిన బలలపేతం చేయడం, రెతైయ 
ఆదాయానిన రటె రంపు చయేడంతోప్కటల ‘సహక్కరం నుంచ 

శవీయసుస వెపైు’ అనే దృకపథానిన స్కక్కరం చసేేందుకు ఈ పథకం 

ఇపపట క్ే ఉనన పరయతానలకు అనుబంధంగక ఉంటలంద.ి 

 పథకం క్ ంద, ఎన్సడి సి గోవుల అభవృదిి , ప్కల సేకరణ, 

ప్కర స సింగ్, నాణయత హామీ, విలువ జోడ ంపు, బర్ ండ ంగ్, 

ప్కయక్జేింగ్, మారెాట ంగ్, ప్కలు మరియు ప్కల ఉతపతయత ల రవకణా 
మరియు నిలవ, ప్కల ఉతపతయత ల ఎగుమతయలు వంట  
క్కరయకలాప్కలకు అరహత కలిగని సహక్కర సంఘాలకు ఆరిథక 

సహాయానిన అందజసేుత ంది. 
 

చ నెనై-మ సైూర్-చ నెనై శతాబేి ఎక్సప రస్ట IMS ధృవీకరణ ప్ ందంిద 

 

చ నెనై-మ ైసూర్-చ నెనై శతాబేి ఎక్సప రస్ట ఇంట గేీట డ్ మేనజే్మ ంట్ 

సిసరమ్స (IMS) ధృవీకరణ ప్ ందిన దక్ ణ రెలైేవ యొకా మొదట  
రెైలుగక అవతరించంది. ఇది రెలైు యొకా పరపంచ స్కథ యి నిరవహణ, 

పరకయవరణ అనుకూల వనరడలు మరియు పరయాణీకుల 

స్ౌకరయవంతమ నై మరయిు సురక్ తమ నై పరయాణానిక్  గకను 
ధృవీకరణ ప్ ందింద.ి ఈ పరతిష్టకర తిక ధృవీకరణ ప్ ందని భ్రతీయ 

రెైలేవలలల మొదట ది శతాబేి రెైలు మరయిు ఏక్ెకై రంెడవ 

మ యిల్/ఎక్సప రస్ట రెైలు. 
అందించన IMS పరమాణపతరం ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 మరియు ISO 45001:2018. IMS సరిరఫిక్టే్ 

ప్ ందిన భ్రతీయ రెైలేవ యొకా మొదట  రెలైు హబీబ్గంజ్-హజరత్ 

నిజాముదీేన్-హబీబ్గంజ్ భోప్కల్ ఎక్సప రస్ట. 

 

గకో స్రా  వకతావరణ సదసుస 2021: పరధ్ాని మోద ీ పరసంగం 

ముఖ్ాయంశకలు 

 
స్కాట్ో ండ్లల జరగిని COP26 గకో స్రా  క్ెలోమేట్ సమిిట్లల పరసంగిసూత , 

2070 నాట క్  భ్రతదేశం నికర-సునాన కరబన ఉదాా రకలకు 
చేరడకుంటలందని పరధ్ాని నరేందర మోదీ అనానరడ. గోో బల్ వకరిింగ్ 

మరియు వినాశకరమ నై పరభ్వకలప ై ప్ర రకడేందుకు ఐదు ప్కయింటో 

పరణాళ్క లేదా 'పంచామృతం'ప ై పరధ్ాని మోద ీ నొక్ ా చ ప్కపరడ. 
వకతావరణ మారడప, COP26 గకో స్రా  వకతావరణ సదేసుసలల 120 

మందిక్  ప గైక పరపంచ నాయకులు హాజరయాయరడ. 
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నికర-సునాన లక్యయనిన పరకట ంచన పరపంచంలలని పరధ్ాన క్కరబన్ 

క్కలుష్టయ క్కరక్కలలల భ్రతదేశం చవరదిి. 2060లల నికర సునాన 

కరబన ఉదాా ర లక్యయనిన చరేడకుంట్మని చ ైనా చ బుతయండగక, 
అమ రకి్క, యూరోపియన్ యూనియన్ 2050 నాట క్  లక్యయనిన 

చేరడక్ోవకలని లక్షయంగక ప టలర కునానయి. 

పరధ్ాని మోద ీపరసంగంలలని ముఖ్ాయంశకలు: 
 భ్రతదేశం తన 2030 లక్యయనిన 'శిలాజ రహ త ఇంధన శక్ త' 

యొకా స్కథ పతి స్కమరిాం, స్ౌరశక్ తని 450 నుండ  500 

గిగకవకటోకు ప ంచుతయంద.ి 

 2030 నాట క్  భ్రతదశేం తన శక్ త అవసరకలలో  50% 

పునరడతాపదక ఇంధనం దావరక పూరిత చసేుత ందని పరధ్ాని మోద ీ

అనానరడ. 
 ఐదు ప్కయింటో పరణాళ్కలల 1 బిలియన్ టనునల క్కరబన్ 

ఉదాా రకలను తగిాంచడానిక్  మరియు నికర 45% క్కరబన్ 

తగిాంపుకు భ్రతదేశం కటలర బడ  ఉంది. 
 2030 నాట క్  యూనిట్ శక్ తక్  ఉతపతిత  చసేే వసుత వుల సంఖ్య 

45% తగుా తయంద.ి మునుపట  లక్షయం 35. 

 

“గంగక ఉతసవ్ 2021” 5వ విడత ప్కర రంభమవుతయంద ి

 
మూడు రోజుల ప్కటల జరగిే గంగక ఉతసవ్ యొకా 5వ ఎడ ష్టన్ 

నవంబర్ 01 నుండ  03, 2021 వరకు వరడచవల్ ఫకరకిట్లల 
నిరవహ ంచబడ ంద.ి "గంగక ఉతసవ్ 2021 - ది రవిర్ ఫ సిరవల్" గంగక 
నది యొకా వెభైవకనిన మాతరమే క్కకుండా దేశంలలని అనిన 

నదులను 'నద ి ఉతసవ్' (నదీ పండుగ) వడేుకలను 
ప్ర ర తసహ ంచడానిక్  జరడపుతయనానరడ. 2021 క్కరయకీమం క్ేందర 
జలశక్ త మంతిర శీ్ర గజేందర సింగ్ ష్ట క్కవత్ నతేృతవంలల 
నిరవహ ంచబడ ంద.ి 

ఈవంెట్ గురంిచ: 

 నవంబర్ 04, 2008న గంగక నదిని 'జాతీయ నద'ిగక పరకట ంచన 

వకరి్క్ోతసవకనిన పురసారించుకుని జలశక్ త మంతిరతవ శకఖ్తో 
సంయుకతంగక నషే్టనల్ మిష్టన్ ఫర్ క్రోన్ గంగక (NMCG) వకరి్క 

క్కరయకీమానిన నిరవహ సుత  

 2021 వేడుకలు 75 సంవతసరకల స్కవతంతరా ం మరియు ఆజాద ీ

క్క అమృత్ మహ తసవ్ వేడుకలలల భ్గంగక ఉంట్యి. 

 పండుగ మొదట  రోజు, నషే్టనల్ మిష్టన్ ఫర్ క్రోన్ గంగక (NMCG) 

ఒక గంటలల ఫసే్టబుక్లల అతయధ్ిక సంఖ్యలల చతేితో రకసని 

గమనికలను అప్లలడ్ చేసనిందుకు గినినస్ట బుక్ ఆఫ్ వరల్ు  
రిక్కర్ు్లల నమోదు చేయబడ ంది. 

 

J&K లల క్ంేదర విదుయత్ మంతిర “ప్కకల్ దుల్ హ డైరర  ఎలక్ రాక్ ప్కర జకె్ర” ను 
ప్కర రంభంచారడ 

 
J&K, క్ ష్టకత ార్లల ప్కకల్ దుల్ హ ైడరర  ఎలక్ రాక్ ప్కర జకె్ర యొకా 

మారడసుదార్ నది మళో్ంపును క్ేందర విదుయత్ శకఖ్ మంతిర R K సింగ్ 

వకసతవంగక ప్కర రంభంచారడ. పకల్ దుల్ HE ప్కర జెక్ర (1,000 MW)ని 

చీనాబ్ వకయలీ పవర్ ప్కర జకె్ర్ ప ైవైేట్ లిమిట డ్ (CVPPPL) మరియు 
జమూి మరయిు క్కశ్రిర్ సేరట్ పవర్ డ వలప్మ ంట్ క్కర్పరేష్టన్ 

నిరిిస్రత ంది. మరడసుదార్ నది చీనాబ్ నదకి్  పరధ్ాన ఉపనది. 
ప్కకల్ దుల్ HE ప్కర జకె్ర: 
 ప్కకల్ దుల్ HE ప్కర జెక్ర 1000 MW ప్కర జకె్ర. దీనిని చీనాబ్ వకయలీ 

పవర్ ప్కర జకె్ర్ [P] లిమిట డ్ నిరిి స్రత ంది. ఇది JKSPDC (Govt of 

J&K) మరయిు NHPC Ltd (Govt of India Enterprise) 

జాయింట్ వెంచర్ కంప న్స. 

 ప్కకల్ దుల్ హ చ్.ఇ. 2030 నాట క్  450 GW పునరడతాపదక 

ఇంధన లక్యయనిన పూరిత చేయడంలల ప్కర జకె్ర సహాయపడుతయంద.ి 

 CVPPPL J&Kలల నిరకిణం క్ోసం 3094 MW హ ైడరర  పవర్ 

ప్కర జెక్రలకు ఛారా్ చేయబడ ంది. ఈ డాయం 10 క్ .మీ ప్ డవెనై హ డ్
రేస్ట టనెనల్ని ఉపయోగించ న్సట ని దక్ ణానిక్  మళో్సుత ంద.ి ఈ 

ప్కర జెక్ర ఫబిరవరి 2014లల భ్రత్ హ వీ ఎలక్ రాకల్స, AFCONS 

మరియు జెై పరక్కష్ అస్ర సయిియట్లతో కూడ న దేశ్రయ & విదశే్ర 

దేశకల కనాసరిరయమ్కు అందించబడ ంది. 
 ఈ ప్కర జెకుర  దావరక ఈ ప్కర ంతంలల రూ.8212 క్ోటో ప టలర బడ  

ప డుతయనానరడ. ప టలర బడ  పరతయక్షంగక మరియు పరోక్షంగక ఉప్కధ్ ి

అవక్కశకలను అందిసుత ంది. ఇద ిస్కథ నిక పరజల సమగీ అభవృదిిక్  
దరహదపడుతయంది. 
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మహాతాి గకంధ్ ీవకరసతావనిన పురసారంిచుకుని UK స్కిరక £5 

నాణ ం ఆవిష్టారంిచంది. 

 
 
యునెటై డ్ క్ ంగ్డమ్ (UK) పరభుతవం మహాతాి గకంధ్ీ జీవితం 

మరియు వకరసతావనిన సిరించుక్ోవడానిక్  £5 నాణ ంను 
ఆవిష్టారించంది. UK అధ్ిక్కరిక నాణ ంప  ై మహాతాి గకంధ్ీని 

సిరించుక్ోవడం ఇదే తొలిస్కర.ి నాణ ం బంగకరం మరయిు వెండ తో 
సహా అనకే పరమాణాలలల అందుబ్టలలల ఉంది, పరతేయక కల కరరో నాణ ం 

"హీనా గోో వర్ రూప్ ందించారడ. 
UK ఛానసలర్ రషి్టి సునక్ నాణనేిక్  తయది డ జెైన్ను ఎంచుకునానరడ. 
ఈ నాణ ం గకంధ్ీ యొకా అతయంత పరసదిి క్ోట్లలల ఒకట నై ‘మ  ైల ైఫ్ 

ఈజ్ మ ై మ సజే్’తో ప్కటల భ్రతదశే జాతీయ పుష్టపం అయిన 

కమలం చతరా నిన కలిగి ఉంది. 
 

శీ్రనగర్ సృజనాతిక నగరకల యునసె్ర ా నటె్వర్ాలల చరేంిద ి

 
UNESCO క్ ీయియట వ్ సిటసీ్ట నెట్వర్ా (UCCN)లల చేరడానిక్  
పరపంచవకయపత ంగక ఎంపిక చేసని 49 నగరకలలో  జమూి మరియు 
క్కశ్రిర్ వసేవి రకజధ్ాని శీ్రనగర్ కూడా ఒకట . ప్కత నగరం యొకా 

శక్ తవంతమ ైన స్కంసాృతిక తతావనిక్  "సముచతమ నై గురితంపు"గక 
చేరచడానిన పరధ్ాన మంతిర నరంేదర మోడీ పరశంసించారడ. ఇద ి క్కీ ఫ్టర  
మరియు జానపద కళల సృజనాతిక నగరంగక యునెస్ర ా 

గురితంచబడ ంది. 
"సంసాృతి మరయిు సృజనాతికతను వకరి అభవృదిి  మరియు 
జాా నం మరియు మంచ అభ్యస్కలను పంచుక్ోవడంలల వకర ి

నిబదితకు " గురితంపుగక ఈ 49 నగరకలు UNESCO డ ైరకెరర్ జనరల్ 

ఆడీర అజౌలే వకరి హ దాను అనుసరించ 246 నగరకల నటె్వర్ాక్  
జోడ ంచబడాు యి, 

జాబితాలల ఉనన ఇతర భ్రతీయ నగరకలు ఏవి? 

 శీ్రనగర్ చ నెైన మరియు వకరణాసిలల చేరింది - UNESCO సంగతీ 

నగరకలు. 
 జెైపూర్ - యునెస్ర ా హసతకళలు మరయిు జానపద కళల 

నగరం. 

 ముంబ ై - యునెస్ర ా సినిమా నగరం మరియు. 
 హ ైదరకబ్ద్ - యునెస్ర ా సటిీ ఆఫ్ గకయస్రర ా నమీ. 

 

గవరనరడో  & ఎల్జీల 51వ సదసుసలల రకష్టరపాతి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్ 

పరసంగంిచారడ 

 
నూయఢ లోీలలని రకష్టరపాతి భవన్లల గవరనరడో  మరియు ల ఫ్ిరనంెట్ 

గవరనరో 51వ సదసుసలల భ్రత రకష్టరపాతి శీ్ర రకమ్ నాథ్ క్ోవింద్ 

పరసంగించారడ. రకష్టరపాతి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్ అధయక్షతన జరడగుతయనన 

నాలుగో సదసుస ఇది. పరధ్ాని నరేందర మోదీ, ఉపరకష్టరపాతి వెంకయయ 
నాయుడు, క్ేందర హ ంమంతిర అమిత్ ష్టకతో ప్కటల దేశవకయపత ంగక అనిన 

రకష్టకర ా లు, క్ేందర ప్కలిత ప్కర ంతాలకు చ ందని గవరనరడో , ల ఫ్ిరనెంట్ 

గవరనరడో  సదసుసకు హాజరయాయరడ. 
ప్కర రంభ పరసంగంలల: 
 క్ోవిడ్-19క్  వయతిరకేంగక భ్రతదశేం సమగీమ నై మరయిు 

సమరథవంతమ నై పరచారకనిన చపేట రందని రకష్టరపాతి రకమ్ నాథ్ 

క్ోవింద్ అనానరడ. క్ోవిడ్ యోధుల కృష్టిని ఆయన 

అభనందించారడ. ఈ మహమాిరిప ై ప్ర రకడేందుకు మన క్ోవిడ్ 

19 యోధులందరూ అంక్ తభ్వంతో పనిచశేకరని రకష్టరపాతి 

అనానరడ. 
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 ఈ రోజు 108 క్ోటోకు ప ైగక క్ోవిడ్ 19 టీక్కలతో దేశవకయపత ంగక 
టీక్కలు వసేే క్కరయకీమం క్ొనస్కగుతోందని ఆయన అనానరడ. 

 పరభుతవ చ్రవ, శకసత వైతేతల కృష్టి క్కరణంగకనే మహమాిరపి  ై
ప్ర రకడేందుకు వకయక్ సన్లను అభవృదిి  చయేగలిగకమని క్ోవింద్ 

అనానరడ. వకయక్ సన్ మాతిర క్కరయకీమం క్ ంద భ్రత్ ఇతర 

దేశకలకు సహాయం చేస్రత ందని ఆయన అనానరడ. 
సదసుస గురంిచ క్ొనిన వకసతవకలు: 
 గతంలల 2019లల సదసుస జరగిింది. 
 భ్రతదేశకనిక్  స్కవతంతరా ం వచచనపపట  నుండ  గవరనరో 

సమావేశం జరడగుతోంది. 
 గవరనరో మొదట  సమావశేం 1949లల రకష్టరపాతి భవన్లల 

జరగిింది. 
 దీనిక్  భ్రతదేశ చవరి గవరనర్ జనరల్ అయిన స ి

రకజగోప్కలాచార ిఅధయక్షత వహ ంచారడ. 
 

Nykaa అధ్పితి ఫలుా ణ ినాయర్ భ్రతదశేం యొకా అతయంత ధనిక 

సవ్య-నిరిి త మహ ళ బిలియన్సర్ అయాయరడ 

 
ఫకలుా ణి నాయర్, బూయటీ మరయిు ఫకయష్టన్ ఈక్కమర్స ప్కో ట్ఫకరమ్ 

Nykaa యొకా CEO మరయిు స్కథ పకురకలు, భ్రతదశేంలల 
అతయంత ధనవంతయల ైన స్వయ-నిరిిత మహ ళ అయాయరడ. ఆమ  
2012 సంవతసరంలల Nykaaని స్కథ పించారడ. 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 వసుత ంది. స్కర క్ ఎక్ేసఛంజ్లల జాబితా చయేబడ న 

మొదట  మహ ళ నతేృతవంలలని యునిక్కర్న కూడా ఇదే. FSN E-

క్కమర్స వెంచర్స (Nykaa) యొకా IPO యొకా ఇష్టూయ పరిమాణం 

రూ. 5,351.92 క్ోటలో , ఒక్ోా ష్టేరడకు రూ. 1 ముఖ్ విలువ ఉననద ి

 

IRCTC యొకా రకమాయణ సరూాాట్ రెలైులల భదార చలం 

గమయస్కథ నంగక జోడ ంచబడ ంద ి

 
IRCTC యొకా రకమాయణ సరూాాట్ రెలైులల త లంగకణలలని 

భదరా చలం గమయస్కథ నంగక చరేచబడ ంద.ి యాతిరకుల పరతేయక రెైలు 
రకమాయణ సరూాాట్లల గమయస్కథ నాలలల ఒకట గక భదరా చాలానిన 

చేరచినందుకు క్ేందర స్కంసాృతిక మరయిు పరకయటక శకఖ్ మంతిర జి. 

క్ ష్టన్ రడె ు  పరధ్ాన మంతిర నరేందర మోదీక్  కృతజాతలు త లిప్కరడ. 
రకమాయణ యాతర రెలైు యొకా లక్షయం శీ్రరకముడు తన 

జీవితక్కలంలల పరయాణించన అనిన ముఖ్యమ నై పరదేశకలను 
అనుసంధ్ానించడం, భదరా చలం రోడ్ సేరష్టన్ను చరేచడం రకమాయణ 

సరూాాట్ను పూరిత చసేుత ంది. 
 

ఉతతరకఖ్ండ్లలని రకణఖి్తే్లల భ్రతదశేంలలని 1వ గడ ు  
సంరక్షణాలయం ప్కర రంభంచబడ ంద:ి 

 
ఉతతరకఖ్ండ్లలని అలలిరక జిలాో లలని రకణఖి్టె్లల 2 ఎకరకల 

విస్తరణంలల విసతరించ ఉనన భ్రతదశేంలలని మొటరమొదట  'గడ ు  
సంరక్షణ క్ంేదరం' లేదా 'జరె్ిప్కో జం సంరక్షణ క్ంేదరం' 

ప్కర రంభంచబడ ంది. ఈ సంరక్షణాలయం క్ేందర పరభుతవ CAMPA 

(కంప నసేటరీ ఫకరసె రష్టన్ ఫండ్ మనేజే్మ ంట్ అండ్ ప్కో నింగ్ అథారటి)ీ 

పథకం క్ ంద నిధులు సమకూరడసుత ంది మరయిు ఉతతరకఖ్ండ్ అటవీ 

శకఖ్ పరశిోధన విభ్గంచే అభవృదిి  చయేబడ ంది. గడ ు  జాతయల 

ప్కర ముఖ్యత గురించ అవగకహన కలిపంచడం, వకట  పరరిక్షణను 
ప్ర ర తసహ ంచడం మరియు రంగంలల పరశిోధనలను సులభతరం 

చేయడం. 
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అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ఉతతరకఖ్ండ్ రకజధ్ానులు: డ హాాడూన్ (శ్రతాక్కలం), గెైరెైసన్ 

(వేసవి); 

 ఉతతరకఖ్ండ్ గవరనర్: ల ఫ్ిరనెంట్ జనరల్ గురిి త్ సింగ్; 

 ఉతతరకఖ్ండ్ ముఖ్యమంతిర: పుష్టార్ సింగ్ ధ్ామి 
 

FY22లల భ్రతదశే GDP వృదిి  అంచనా 9.3% వదే మూడసీ్ట 

ప్కర జకెర్ 

 
మూడసీ్ట ఇనవెసరర్స సరవీస్ట తన తాజా నివదేికలల భ్రత్ ఆరిథక వృదిి  
పుంజుక్ోనుందని అంచనా వసేంిది. ఇది FY22 మరయిు FY23లల 
దేశకనిక్  GDP వృదిిని వరడసగక 9.3% మరయిు 7.9%గక అంచనా 
వేసింది. భ్రతదశేం ఇటవీల రిక్కరడు  స్కథ యిలల క్ోవిడ్-19 

వకయక్ సనషే్టన్ రటోేను స్కధ్ించంది. రెండవ తరంగం తరకవత 

భ్రతదేశంలల వకయక్ సనషే్టన్ డ ైవై్ వేగం పుంజుకుందని మూడసీ్ట 

పేర్ాంది. 
భ్రతదేశంలలని జనాభ్లల దాదాపు 30% మంది ఇపుపడు రెండు 
డరస్టలతో పూరితగక టీక్కలు వయేబడాు రడ, అయితే జనాభ్లల 55% 

మంది కన్ససం ఒక డరస్టని ప్ ందారడ. మ రడగెనై టీక్క కవరజే్ 

వినియోగదారడల విశకవసంలల సిథరకీరణకు దారతిీసింది. 
 

రకజ్నాథ్ సంిగ్ వరడచవల్ విధ్ానంలల విపతయత  నిరవహణప  ై 5వ 

పరపంచ క్కంగెీస్టను ప్కర రంభంచారడ 

] 
విపతయత  నిరవహణప  ైపరపంచ క్కంగెీస్ట (WCDM) ఐదవ ఎడ ష్టన్ను 
క్ేందర రక్షణ మంతిర రకజ్నాథ్ సంిగ్ వకసతవంగక ప్కర రంభంచారడ. 
నవంబర్ 24-27, 2021 నుండ  ఇండ యన్ ఇన్సిరటయయట్ ఆఫ్ 

ట క్కనలజీ (IIT) ఢ లోీ క్కయంపస్టలల ఈవెంట్ నిరవహ ంచబడ ంద.ి 5వ 

WCDM యొకా థమీ్ క్ోవిడ్-19 పరసిిథతయలలల విపతయత లకు 
తటలర క్ోగల స్కమరథాం క్ోసం స్కంక్ేతికత, ఆరిథకం మరియు స్కమరథాం. 

WCDM గురంిచ: 

డ జాసరర్ మనేజే్మ ంట్ప ై వరల్ు  క్కంగెీస్ట అనేది డ జాసరర్ మనేజే్మ ంట్ 

ఇనిష్టియియట వ్స మరియు కనవరెాన్స స్ స టైీ (DMICS) హ ైదరకబ్ద్ 

యొకా విశిష్టర  చ్రవ, ఇది విపతయత  రిస్టా మేనజే్మ ంట్ యొకా వివిధ 

సవకలు సమసయలను చరిచంచడానిక్  పరపంచవకయపత ంగక ఉనన 

పరశిోధకులు, విధ్ాన రూపకరతలు మరియు అభ్యసకులను ఒక 

ఉమిడ  వదేికప ైక్  తీసుకురకవడానిక్ . మొదట  WCDM 2008లల 
హ ైదరకబ్ద్లల జరిగింది మరయిు దీనిని డాకరర్ APJ అబుే ల్ కలాం 

ప్కర రంభంచారడ. 
 

పరధ్ాన మంతిర గరబీ్ కళీయణ్ అనన యోజన ప్ డ గంిపునకు క్కయబినటె్ 

ఆమోదం: 

 
పరధ్ాన మంతిర గరబీ్ కళీయణ్ ఆన్ యోజన (PMGKAY)ని మరో 
నాలుగు నెలల ప్కటల ప్ డ గించంేదుకు పరధ్ాన మంతిర నరంేదర మోడ ీ

అధయక్షతన జరగిిన క్ంేదర మంతిరవరాం ఆమోదం త లిపింద.ి PMGKAY 

పథకం యొకా V దశ డ స ంబర్ 2021 నుండ  మారిచ 2022 వరకు 
అమలులల ఉంటలంద.ి ఈ పథకం క్ ంద, జాతీయ ఆహార భదరతా చటరం 

(NFSA) పరిధ్లిల ఉనన లబిిదారడలందరిక్ర నలెకు ఒక్ొాకారకి్  @ 5 

క్ లలల ఆహార ధ్ానాయలు అందుతాయి. 

పథక్కల గురంిచ: 

 పథకం యొకా V దశకు అంచనా వేసని అదనపు ఆహార సబిసడ ీ

రూ. 53344.52 క్ోటలో  

 PMGKAY దశ V క్ోసం మొతతం ఆహార-ధ్ానాయల అవుట్గో 
సుమారడ 163 LMT ఉంటలంద.ి 

 

నిరిలా సత్ారకమన్ తజేసవిని & హౌసల పథక్కలను 
ప్కర రంభంచారడ: 
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క్ేందర ఆరిథక & క్కర్పరటే్ వయవహారకల మంతిర నిరిలా సత్ారకమన్ 

బ్లికల క్ోసం J&K బ్యంక్ 'తజేసవిని & హౌస్కల పథక్కలు' పేరడతో 
రెండు పథక్కలను ప్కర రంభంచారడ. 18-35 ఏళోలలపు వకర ి

వకయప్కరకలు మరయిు జమూి మరయిు క్కశ్రిర్ (J&K)లల పరకయటక 

అభవృదిిక్  పంజాబ్ నేష్టనల్ బ్యంక్ (PNB) యొకా ‘శిఖ్ర్ & ష్టకి్కరక’ 
పథక్కలను ప్కర రంభంచడానిక్ . 
తజేసవిని పథకం గురంిచ: 

జమూిలల క్ెీడ ట్ స్ర ార్ అవుట్రీచ్ ప్ర ర గకీ మ్లల తేజసివని పథకం. వకర ి

నెైపుణయం, ఆపిరటయయడ్ & స్కథ నిక పరసిిథతయలకు సరిప్ర యియ 
లాభదాయకమ నై సవయం ఉప్కధ్ి వెంచర్లను స్కథ పించడం క్ోసం 

యువతయలకు రూ. 5 లక్షల వరకు దరవయ సహాయం అందించడం ఈ 

పథకం లక్షయం. తజేసివని పథకం రూ. నగదు సహాయం అందించడంప  ై
దృష్టిర  ప డుతయంద.ి 18-35 సంవతసరకల మధయ ఉనన మహ ళలకు 
వకరి సంసథను ప్కర రంభంచనందుకు 5 లక్షలు. 
మహ ళీ ప్కరిశకీ మికవతేతల క్ోసం హౌస్కో  పథకం 2021 గురించ: 

J&K టేరడ్ పరమోష్టన్ ఆరానెజైేష్టన్ క్ ీంద హౌస్కో  స్ామ్, పరసుత త మహ ళీ 
వకయప్కరవేతతలను వకరి సంబంధ్ిత రంగకలకు రోల్ మోడల్లుగక 
ఉండలేా శక్ తవంతం చేయడం. ఇద ిక్వేలం స్కమరిా మ రడగుదలను 
మాతరమే అందించదు, క్కన్స అదనంగక, క్ెీడ ట్ స్ర ార్ అససి్టర , 
అడవరెలరజింగ్ అసిస్టర  & మ ంట్ర్ష్టిప్. 

‘శిఖ్ర్ & ష్టకి్కర’ గురంిచ: 

 హ టల్, టయర్ & టయరజిం పరశిీమ క్ోసం INR 2 క్ోటో వరకు 
క్ెీడ ట్ అవసరకలను తీరచడంప ై శిఖ్ర్ పథకం దృష్టిర  ప డుతయంద.ి 

 ఏడేళోలల EMI మోడ్లల సులభ రీయింబర్సమ ంట్తో క్ొలేటరల్-

ఫ్ర ట ైమ్ ప్రయిడ్ లలన్ల దావరక తాజా ష్టిక్కరక క్ొనుగోలు 
మరియు ష్టకి్కరక మరయిు హౌస్టబర ట్ల పునరడదిరణ & 

నిరవహణ క్ోసం ఫ నైాన్స సరఫరక చయేడం 'ష్టిక్కరక' లక్షయం. 

ష్టిక్కరక స్ామ్ క్కశ్రిర్ లలయలల అందించబడ న ష్టిక్కరకల 

క్ొనుగోలు/మరమితయత  క్ోసం INR 15 లక్షల వరకు క్ెీడ ట్ని 

రడజువు చసేుత ంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 J&K ల ఫ్ిరనెంట్ గవరనర్: మనోజ్ సనిాహ . 
 

20వ SCO క్ౌనిసల్ ఆఫ్ హ డ్స ఆఫ్ గవరనమ ంట్: S. జెశైంకర్ 

భ్రతదశేకనిక్  ప్కర తినిధయం వహ సుత నానరడ 

 
ష్టకంఘ ై క్ోఆపరషే్టన్ ఆరానెజైషే్టన్ (SCO) క్ౌనిసల్ ఆఫ్ హ డ్స ఆఫ్ 

గవరనమ ంట్ (CHG) 20వ సమావేశంలల విదశేకంగ మంతిర S. 

జెశైంకర్ భ్రత పరతినిధులకు నాయకతవం వహ ంచారడ. కజక్ స్కథ న్ 

అధయక్షతన వరడచవల్ ఫకరకిట్లల నూర్-సులాత న్లల సమావేశం 

జరగిింది. SCO-CHG సమావేశం ఏట్ నిరవహ ంచబడుతయంది, ఇద ి

కూటమి యొకా వకణజియం మరియు ఆరిథక ఎజెండాప ై దృష్టిర  
స్కరించడం మరియు దాని వకరి్క బడ ాట్ను ఆమోదించడం వంట  
ఒతితడ తో కూడ న ప్కర ంతీయ సమసయలప ై చరిచంచడానిక్ . 
ఈ సమావశేకనిక్  SCO సభయ దశేకల పరభుతావధ్ినతేలు, పరిశ్రలకుల 

రకష్టకర ా లు మరియు SCO స కీటరీ జనరల్ హాజరయాయరడ. SCO రజీినల్ 

యాంటీ ట రీరిస్టర  సరకాచర్ (RATS), తయర్ామ నిస్కత న్ యొకా 

ఎగిాకూయట వ్ డ రైెకరర్ మరియు ఇతర ఆహావనిత అతిథులు కూడా 
సమావేశకనిక్  హాజరడక్కనునానరడ. భ్రతదశేం ఈ ప్కర ంతంలల వివిధ 

SCO క్కరయకలాప్కలు/డ లైాగ్ మ క్కనిజమ్సతో ప్కటల SCO ఫేరమ్వర్ా
లలని ఇతర బహుప్కక్ క సహక్కరంలల చురడకుగక నిమగనమ ై ఉంది. 
SCO గురంిచ: 

రష్టకయ, చ నైా, క్ రిాజ్ రిపబోిక్, కజక్ స్కత న్, తజిక్ స్కథ న్ మరియు 
ఉజబెక్ స్కథ న్ అధయక్షులచే 2001లల ష్టకంఘ లైల జరిగని శిఖ్రకగీ 

సమావేశంలల SCO స్కథ పించబడ ంది. సంవతసరకలుగక, ఇది అతిప దే 

టర్ న్స-రజీినల్ అంతరకా తీయ సంసథలలల ఒకట గక ఉదభవించంది. 
2017లల భ్రత్, ప్కక్ స్కథ న్ శకశవత సభయతవం ప్ ందాయి. 

 

జితంేదర సంిగ్ పరపంచంలలన ే మొటరమొదట  మలీరమోడల్ బ రయిన్ 

ఇమజేింగ్ డటే్ మరయిు అనలిట క్సను ప్కర రంభంచారడ: 
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క్ేందర స నై్స అండ్ ట క్కనలజీ మంతిరతవ శకఖ్ సహాయ మంతిర (సవతంతర 
బ్ధయత) డాకరర్ జితంేదర సంిగ్ ప్కర జకె్ర సవదశే్ను ప్కర రంభంచారడ. 
సవదశే్ అనే ప్కర జెక్ర భ్రతీయ జనాభ్ క్ోసం పరతయేకంగక 
రూప్ ందించబడ న భ్రీ-స్కథ యి మలీరమోడల్ నూయరోఇమేజింగ్ 

డేట్బసే్టలల మొదట ది. పరతయేకమ ైన మ దడు చ్రవను DBT-నషే్టనల్ 

బ రయిన్ రసీ ర్చ స ంటర్ (DBT-NBRC), గురకా వ్, హరకయనా అభవృదిి  
చేసింది. 
సవదశే్ గురంిచ: 

సవదశే్ వివిధ నాడ ీసంబంధ్తి వకయధులకు సంబంధ్ించన బిగ్-డేట్ 
ఆరిాట కచర్ మరియు విశవోష్టణలను ఒక్ే ప్కో ట్ఫకరమ్ క్ ందకు 
తీసుకువసుత ంది. 
ఇది అలాీమర్స వకయధ్ి మరయిు అనకే నాడీ సంబంధ్తి రడగితలను 
అరథం చసేుక్ోవడానిక్  మరయిు నిరవహ ంచడానిక్  మలీరమోడల్ 

మ దడు అధయయనాలను నిరవహ ంచడంలల పరశిోధకులను 
అనుమతిసుత ంది. 
DBT-NBRC భ్రతదశేంలలని నూయరోస నై్స పరిశోధన మరయిు 
విదయకు అంక్ తమ నై ఏక్ెకై సంసథ . 
 

మకే్మ టై రప్ ప్కర ంతీయ ఎయిర్ కనకె్ రవిటనీి ప్రర తసహ ంచడానిక్  ప్ౌర 

విమానయాన మంతిరతవ శకఖ్తో ఒపపందం చసేుకుంద:ి 

 
మకే్మ టై రప్ ఉడాన్ పథకం దావరక ప్కర ంతీయ విమాన కనకె్ రవిటనీి 

ప్ర ర తసహ ంచేందుకు ప్ౌర విమానయాన మంతిరతవ శకఖ్తో 
భ్గస్కవమయం కుదురడచకుంద.ి మేక్మ ైట రప్ ఇపుపడు 'AirSewa 

ప్ర రరల్'లల UDAN విమానాలకు శక్ తనిసుత ంది మరియు దాని సవేలను 
ప్ర ర తసహ ంచడానిక్  వకట ని తన ప్కో ట్ఫకరమ్లల మారెాట్ చసేుత ంది. 
పరభుతవం స్ామ్ డాకుయమ ంట్ను మొదట విడుదల చసేిన అక్ోర బర్ 

21ని UDAN డేగక గురితంచంది. ప్కర ంతీయ కనెక్ రవిటీ పథకం UDAN 

4.1 క్ ంద ప్ౌర విమానయాన మంతిరతవ శకఖ్ 78 క్ొతత  మారకా లను 
ఆమోదించంది. ఉడాన్ పథకం క్ ంద ఇపపట  వరకు 766 రూటోను 
మంజూరడ చేశకరడ. 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 MakeMyTrip స్కథ పించబడ ంద:ి 2000; 

 MakeMyTrip పరధ్ాన క్కరకయలయం: గురడగకీ మ్, హరకయనా; 
 MakeMyTrip వయవస్కథ పకుడు & గూీ ప్ ఎగిాకూయట వ్ ఛ రైిన్: 

దీప్ కలరా . 
 

అదనపు సమాచారం : 

ఇనివట్లలల వకరి్క డ ప్కజిటోలల 5% ప్కర్ా చయేడానిక్  EPFO 

అనుమతి ప్ ందుతయంద:ి ఉదరయగుల ప్కర విడ ంట్ ఫండ్ ఆరానెజైషే్టన్ 

(EPFO) స ంటరల్ బర ర్ు ఆఫ్ టరస్రస్ట (CBT) వకరి్క డ ప్కజిటోలల 5 శకతం 

వరకు ఇన్ఫకర సరకాచర్ ఇనెవస్టరమ ంట్ టరస్టరలతో సహా పరతాయమానయ 

ప టలర బడ  ఫండ్స (AIFలు)లల ప టలర బడ  ప టరవచచని ఆమోదించంది. 
సటి జన్స ట లి-లా మొబ లై్ యాప్ను లా మంతిర క్ రణ్ రజిిజు 

ప్కర రంభంచారడ: క్ేందర నాయయ మరియు నాయయ శకఖ్ మంతిర క్ రణ్ 

రజిిజు సటి జన్స ట లి-లా మొబ లై్ యాప్ను ప్కర రంభంచారడ. ఈ యాప్ 

లబిిదారడలను నేరడగక నాయయ సలహా మరయిు సంపరదింపులు 
అందించే ప్కయనలె్ లాయరోతో కనకె్ర చేసుత ంది. ఈ యాప్ లబిిదారడలను 
నేరడగక నాయయ సలహా మరయిు సంపరదింపులు అందించే ప్కయనలె్ 

లాయరోతో కనెక్ర చేసుత ంద ి

2021-22లల రటి లై్ (CPI) దరవయయలబణం 5.3%గక ఉంటలందని RBI 

అంచనా వసేంిద:ి.RBI 2021-22క్  CPI దరవయయలబణం 5.3 శకతంగక 
అంచనా వసేింది. MoSPI డటే్ పరక్కరం, ఆహార బుటరలల దరవయయలబణం 

అక్ోర బర్లల 0.85 శకతానిక్  ప రగిింది, ఇది అంతకు ముందు నెలలల 
0.68 శకతంగక ఉంది. 
CBSE ప్కఠశకలలలో  వీర్ గకథ ప్కర జకె్రను ప్కర రంభంచంద:ిగకయలంటీర 
అవకరడు లప ై అవగకహన ప ంచేందుకు CBSE ప్కఠశకలలలో  వీర్ గకథ 

ప్కర జెక్రను ప్కర రంభంచంది. స ంటరల్ బర ర్ు ఆఫ్ స కండరీ ఎడుయక్ేష్టన్ 

(CBSE)క్  అనుబంధంగక ఉనన ప్కఠశకలలు గకయలంటీర అవకరడు  
విజతేల ఆధ్ారంగక ప్కర జకె్రలను సిదిం చయేాలని మరయిు 
క్కరయకలాప్కలలల ప్కలగా నాలని క్ోరింది. 
2021 ఆరిిక సంవతసరకనిక్  గకను EPF వడీు  రటేలను 8.5% గక 
పరభుతవం ఆమోదంిచంద:ి2020-21లల ఉదరయగుల ప్కర విడ ంట్ ఫండ్ 

(EPF) డ ప్కజిటోప ై వడీు  రటేలను 8.5%గక ఆరిథక మంతిరతవ శకఖ్ 

ఆమోదించంది. 2019-20 సంవతసరకనిక్  గకను రటేల మారదు.  
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బహుళ జాతీయ రహదారడలు మరయిు రోడుు  ప్కర జకెుర లను పరధ్ాని 

మోదీ జాతిక్  అంక్ తం చశేకరడ:పరధ్ాన మంతిర శీ్ర నరేందర మోదీ మ
హారకష్టరలాలని ట ంపుల్ టౌన్ పంధర్పూర్లల వీడ యో క్కనఫరనె్స 

దావరక వివిధ జాతీయ రహదారి మరియు రోడుు  ప్కర జకెుర లకు 
శంకుస్కథ పన చేస,ి జాతిక్  అంక్ తం చేశకరడ.  
ట ష్టూయ కలచర్ ఆధ్ారతి వితతన బంగకళీదుంప నిబంధనలను 
ఆమోదంిచన 1వ భ్రత రకష్టర ంాగక పంజాబ్ 

అవతరంిచంద:ిముఖ్యమంతిర చరణ్జిత్ సింగ్ చన్సన నతేృతవంలలని 

పంజాబ్ క్కయబినటె్ పంజాబ్ను ప్కర మాణిక బంగకళీదుంప వితతన 

క్ేందరంగక అభవృదిి  చయేడానిక్  ‘పంజాబ్ ట ష్టూయ కలచర్ బసే్టు  సడ్్ 

ప్ ట్టర రూల్స-2021’క్  ఆమోదం త లిపింది  

హ స్కర్ కళీశకలలల మహారకణ ిలక్ీి బ్యి విగీహానిన ఆవిష్టారంిచన 

హరీేప్ సంిగ్ పూర:ిక్ేందర గృహనిరకిణం మరయిు పటరణ వయవహారకలు 
& ప టరర లియం మరయిు సహజ వకయువు శకఖ్ మంతిర హరీేప్ S. 

పూర ివీడ యో క్కనఫరనెిసంగ్ దావరక హ స్కర్ (హరకయనా)లలని భవకన్స 

రోహ లాో  మహ ళీ కళీశకలలల మహారకణ ిలక్ీి  బ్యి కళీశకలలల 
రకణ ిలక్ీి  బ్యి విగీహానిన ఆవిష్టారించారడ. 
భ్రతదశేం అంట్రిా ట క్కకు 41వ శకస్తయై యాతరను 
ప్కర రంభంచంద:ిభ్రతదశేం నవంబర్ 15, 2021న అంట్రిా ట క్కకు 
41వ స ంైట ఫకి్ ఎక్సప డ ష్టన్ను విజయవంతంగక ప్కర రంభంచంద.ి 23 

మంది శకసత వైతేతలు మరియు సహాయక సిబబందతిో కూడ న మొదట  
బ్యచ్ భ్రత అంట్రిా ట క్ సేరష్టన్ మ తైిరక్  చరేడకుంది. 41వ యాతరలల 
48 మంది సభుయల బృందానిక్  డాకరర్ శ లైేందర స నై్స నాయకతవం 

వహ సుత నానరడ.
 

సమావశేకలు 
 

CII చ నెనైలల ‘కనకె్ర 2021’ 20వ ఎడ ష్టన్ను నిరవహ ంచనుంద:ి  

 
క్కనఫెడరషే్టన్ ఆఫ్ ఇండ యన్ ఇండస్ర  ా (CII) తన ఫ్కో గ్ష్టిప్ ఈవెంట్ 

‘కనకె్ర 2021’ని నవంబర్ 26 నుండ  27 వరకు తమిళనాడులలని 

చ నెనైలల నిరవహ ంచనుంది. కనకె్ర అనదేి సమాచార & కమూయనిక్ేష్టన్ 

ట క్కనలజీ (ICT)ప ై అంతరకా తీయ సమావేశం మరయిు పరదరశన. 

నేపథయం: "సుసిథరమ నై లలత నై T'ech'N'ology పరకయవరణ 

వయవసథను నిరిి ంచడం". 

‘కనకె్ర 2021’ గురంిచ: 

 2030 నాట క్  రకష్టర  ా GDPని US$ 1,000 బిలియనోకు 
తీసుక్ళోెడమే ‘కనెక్ర 2021’ యొకా పరధ్ాన లక్షయం. 

 నవంబర్ 26, 2021న తమిళనాడు ముఖ్యమంతిర M K స్కర లిన్ 

ఈ ఈవెంట్ను ప్కర రంభస్కత రడ. ఆసేర లాియా మరయిు యునెటై డ్ 

క్ ంగ్డమ్ ఈ ఈవెంట్కు భ్గస్కవమయ దేశకలు. 

 CII యొకా ఫ్కో గ్ష్టపి్ ఈవెంట్ను తమిళనాడు పరభుతవం 

నిరవహ సుత ంది మరియు స్కఫ్టరవరే్ ట క్కనలజీ ప్కర్ా్ ఆఫ్ 

ఇండ యా మరయిు క్ేందర ఎలక్కరా నిక్స మరయిు 
ట లికమూయనిక్షే్టన్స మంతిరతవ శకఖ్ సహ-హ స్టర  చసేింది. 

 

పరధ్ాని మోదీ 18వ ఆసయిాన్-భ్రత్ సదసుసలల వకసతవంగక 
ప్కలగా నానరడ 

 
భ్రత పరధ్ాని నరేందర మోడీ 18వ ఆగేనయాసయిా దశేకల సంఘం 

(ఆసయిాన్)-భ్రత సదసుసకు వకసతవంగక హాజరయాయరడ. పరధ్ాని 

మోదీ హాజరయియయ 9వ ఆసియాన్-ఇండ యా సదసుస ఇద.ి బూర నె ై
సులాత న్ అధయక్షతన సమావశేం జరగిింది. 
క్ోవిడ్-19 & ఆరోగయం, వకణజియం & వకణిజయం, అనుసంధ్ానం 

మరియు విదయ & సంసాృతి వంట  క్రలక రంగకలలల స్కధ్ంిచన 

ASEAN-భ్రత వూయహాతిక భ్గస్కవమయం మరయిు పురోగతిని 

సమీక్ ంచడానిక్  ASEAN దేశకల దేశకధ్నితేలు/పరభుతావలు 
సమావేశంలల ప్కలగా నానరడ. 2022 సంవతసరం ASEAN-భ్రతదశే 

సంబంధ్ాల భ్గస్కవమాయనిక్  30 సంవతసరకల గురడత గక, 'ASEAN-

India సేనహ సంవతసరం' గక జరడపుకుంట్రడ. 
 

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


Monthly Current Affairs in Telugu - November 
 

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

రోమ్ డ కోరషే్టన్ ఆమోదంిచడంతో G20 సమావశేం ముగసింిద ి

 
2021 G20 (గూీ ప్ ఆఫ్ టవంటీ) సమిిట్ ఇటలీలలని రోమ్లల అక్ోర బర్ 

30 మరయిు 31, 2021 తదేీలలో  జరిగింది. ఇది G20 గూీ ప్ యొకా 

16వ సమావేశం. ఇటలీ పరధ్ాని మారియో దరా గి అధయక్షతన ఈ 

సమావేశం జరగిింది. G20 నాయకులు రోమ్ డ కోరషే్టన్ను 
ఆమోదించడంతో శిఖ్రకగీ సమావేశం ముగిసింది. 
సమిిట్ యొకా ఎజంెడా మరయిు ఉదేేశయం: 

మోటర: పరజలు, గీహం మరయిు శవీయసుస 

ఎజంెడా: వకతావరణ మారడప, ఆరిథక పునరడదిరణ, మహమాిర ి

మరియు పరపంచ కన్సస క్కర్పరటే్ పనున రేటల. 
చవరి పతరం G20 సభయ దశేకధ్నితేలకు ఈ క్ ీంద ివకట క్  కటలర బడ  
ఉంద:ి 

 వకతావరణ మారడపలను ఎదురోావడానిక్  ఇపపట  నుండ  2025 

వరకు పరతి సంవతసరం $100 బిలియనోను అందసి్రత ంది. 
 2021 చవరి నాట క్  అనిన క్ొతత  బొ గుా  కరకిగకరకలకు 

అంతరకా తీయ ఫ ైనానిసంగ్ను ముగించడం, 

 గోో బల్ వకరిి ంగ్ను ప్కరిశకీ మిక పూరవ స్కథ యి కంటే 1.5 డ గీీల 

స లిసయస్టకు పరమిితం చేయడానిక్  చరయ తీసుక్ోండ . 
 క్ోవిడ్-19 వకయక్ సన్ల క్ోసం ఎమరెాన్సస యూజ్ ఆథరెజైేష్టన్ 

(EUA)ప ై WHOని బలలపతేం చయేండ . 
 సమిిట్లల భ్రత పరతినిధ్ ిబృందానిక్  భ్రత పరధ్ాన మంతిర శీ్ర 

నరేందర మోదీ నాయకతవం వహ ంచారడ. 
 వకణిజయ మంతిర పయ్ూష్ గోయల్ భ్రతదేశం యొకా G20 

ష్ట రకప లేదా పరభుతావధ్నిేత యొకా వయక్ తగత పరతినిధ్గిక 
వయవహరించారడ 

 

3వ గోవక మారటి మై్ సదసుస 2021 ప్కర రంభమయింద ి

 
గోవక మారటి ైమ్ క్కనేలేవ్ (GMC) 2021 యొకా మూడవ ఎడ ష్టన్ను 
భ్రత నావిక్కదళం నవంబర్ 07 నుండ  09, 2021 వరకు గోవకలలని 

నావల్ వకర్ క్కలేజీలల నిరవహ ంచంది. నావల్ స్కర ఫ్ చీఫ్ అడ ి రల్ 

కరంబీర్ సింగ్ ఈ సమేిళనానిక్  అధయక్షత వహ స్కత రడ. 2021 GMC 

యొకా నపేధయం “మారటి ైమ్ స కూయరటిీ అండ్ ఎమరిాంగ్ నాన్-

టేరడ ష్టనల్ థ రట్స: ఎ క్ేస్ట ఫర్ ప్ర రయాక్ రవ్ రోల్ ఫర్ IOR నవేీస్ట”. 
బంగకో దశే్, క్ొమొరోస్ట, ఇండరనషే్టియా, మడగకసార్, మలేష్టయిా, 
మాలేీవులు, మారషి్టస్ట, మయనాిర్, స్ష్ట ల్స, సింగపూర్, శీ్రలంక 

మరియు థాయ్లాండ్లతో కూడ న 12 హ ందూ మహాసముదర 
ప్కర ంతం (IOR) దేశకల నుండ  నావిక్కదళీల చీఫ్లు/మారిట మై్ 

ఫర రెసస్ట అధ్పితయలు ఈ సమేిళనంలల ప్కలగా ంటలనానరడ. హ ందూ 

మహాసముదర ప్కర ంతంలలని స్కంపరదాయియతర బ దిరింపులు మరియు 
ఇతర సమసయల గురించ చరచించడానిక్  ఈ సమావేశం వదేికను 
అందసిుత ంద.ి 

 

సమిాో లల పిరస డై ంగ్ అధ్కి్కరడల సమావశేకనిన ప్కర రంభంచనునన 

పరధ్ాని మోద:ీ 

 
సమిాో లల 82వ ఆల్ ఇండ యా పిరస డై ంగ్ ఆఫస్ర్స క్కనఫరనె్స 
(AIPOC)ని పరధ్ాని నరంేదర మోదీ ప్కర రంభంచారడ. మొదట  
సమావేశం 1921లల సమిాో లల జరగిింది మరియు AIPOC ఏడవస్కర ి

సిమాో లల జరడగుతోంది. ఆల్ ఇండ యా పిరస ైడ ంగ్ ఆఫస్ర్స క్కనఫరెన్స 
(AIPOC) 2021లల వంద సంవతసరకలను జరడపుకుంటరంది. ఈ 

సదసుసలల రకజాయంగం, సభ మరియు పరజల పటో అధయక్షుల బ్ధయత 

వంట  వివిధ అంశకలప ై చరచించనునానరడ. 

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


Monthly Current Affairs in Telugu - November 
 

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

ఈ సదసుసకు లలక్సభ సప్కర్ ఓం బిరకో  అధయక్షత వహ ంచారడ. 
రకజయసభ డ పూయటీ చ రైిన్ మరయిు అనిన రకష్టకర ా లు మరియు క్ేందర 
ప్కలిత ప్కర ంతాల పిరస డై ంగ్ అధ్కి్కరడలు హాజరెనై సమావశేంలల లలక్
సభ సప్కర్ను చేరకచరడ. ఈ సమావేశంలల హ మాచల్ పరదశే్ 

ముఖ్యమంతిర జెై రకమ్ ఠకకూర్ కూడా ప్కలగా నానరడ. 
పిరస డై ంగ్ అధ్కి్కరడల గురంిచ: 

 సభ్ క్కరయకీమాలను నిరవహ ంచాలిసన బ్ధయత పిరస డై ంగ్ 

అధ్కి్కరడలప ై ఉంటలంది. 
 స్పకర్ మరయిు డ పూయటీ స్పకర్ లలక్ సభకు పిరస ైడ ంగ్ 

అధ్కి్కరడలు. 
 ఉపరకష్టరపాతి రకజయసభ అధయక్షుడ గక వయవహరిస్కత రడ 
 

వరడచవల్గక 13వ ASEM సమిిట్లల వెసై్ట ప రసడి ంట్ భ్రతదశేకనిక్  
ప్కర తినిధయం వహ స్కత రడ: 

 
ASEM (ఆసయిా-యూరప్ సమావశేం) సమిిట్ యొకా 13వ 

ఎడ ష్టన్ నవంబర్ 25 మరయిు 26, 2021న నిరవహ ంచబడ ంది. 

సమిిట్ను ASEM చ ైర్గక కంబర డ యా నిరవహ స్రత ంది. రెండు రోజుల 

ASEM సమిిట్ యొకా నేపథయం భ్గస్కవమయ వృదిి  క్ోసం 

బహుప్కక్ కతను బలలపతేం చయేడం. వరడచవల్ ప్కో ట్ఫకరమ్ 

దావరక భ్రత పరతినిధ్ి బృందానిక్  ఉపరకష్టరపాతి M. వంెకయయ 
నాయుడు నాయకతవం వహ సుత నానరడ. 
సమిిట్ గురంిచ: 

 ASEM సమిిట్ ప్కర ంతీయ మరియు పరపంచ సమసయలప  ై
అభప్కర యాలను మారపిడ  చసేుక్ోవడానిక్  మరయిు విసత ృత 

శవీణలిల సహక్కరకనిన బలలపతేం చేయడానిక్  ఆసయిా మరయిు 
ఐరోప్కలలని దేశకలను ఒకచోట చేరడచతయంద.ి 

 ASEM సమూహంలల 51 సభయ దశేకలు మరయిు రెండు 
ప్కర ంతీయ సంసథలు ఉనానయి - యూరోపయిన్ యూనియన్ 

మరియు అస్ర సియియష్టన్ ఆఫ్ స్ౌత్ ఈస్టర  ఏష్టియన్ నషే్టన్స 

(ASEAN). 
 2021 శిఖ్రకగీ సమావేశం ASEM పరక్ ీయ యొకా 25వ 

వకరి్క్ోతసవకనిన సూచసుత ంద.ి 

 

మనుసఖ్ మాండవియా CII ఆసయిా హ ల్త  2021 సమిిట్లల 
పరసంగంిచారడ:క్ేందర ఆరోగయ మరియు కుటలంబ సంక్ేమ శకఖ్ మంతిర 
డాకరర్ మనుసఖ్ మాండవియా 2021 అక్ోర బర్ 28న CII ఆసియా 
హ ల్త  2021 సదసుసలల వీడ యో క్కనఫరెనిసంగ్ దావరక ప్కలగా నానరడ. 
రెండు రోజుల సమిిట్ యొకా నేపధయం"'మ రడగెనై రపేట  క్ోసం 

ఆరోగయ సంరక్షణను మారచడం
 

వకరతలలో ని రకష్టకర ా లు 
 

ఉతతరపరదశే్లలని మొటరమొదట  వకయు క్కలుష్టయ నిరోధక టవర్ను 
నోయిడాలల ప్కర రంభంచారడ: 

 
ఉతతరపరదశే్ రకష్టర ంాలలని తొలి వకయు క్కలుష్టయ నియంతరణ టవర్ను 
నోయిడాలల క్ేందర భ్రీ పరిశీమల శకఖ్ మంతిర మహ ందర నాథ్ ప్కండ ే

ప్కర రంభంచారడ. వకయు క్కలుష్టయ నియంతరణ టవర్ (APCT) 

ప్ర ర టరట పై్ను పరభుతవ ఆధవరయంలలని భ్రత్ హ వీ ఎలక్ రాకల్స లిమిట డ్ 

(Bhel) అభవృదిి  చేసింది. దేశ్రయంగక అభవృదిి  చయేబడ న APCT 

DND ఫ్ టో వే మరయిు నోయిడా ఎక్సప రస్టవకే్  సిోప్ రోడుు  మధయ ఏరకపటల 
చేయబడ ంది. నగరంలల ప రడగుతయనన వకయు క్కలుష్టయ సమసయను 
తగిాంచేందుకు ఈ టవర్ దరహదపడుతయంద.ి 

టవర్ చుటయర  ఉనన కలుష్టతి గకలిని శుభరం చసేి శుదిి  చసేని గకలిని 

విడుదల చసేుత ంద.ి ఇన్టేక్ మరియు ఎగకా స్టర  ఫకయన్లతో కూడ న ఈ 

టవర్ మొదటరో  విదుయత్ సహాయంతో నడుసుత ంది. అయిత,ే అధ్కి్కర 

యంతరా ంగం తరడవకత స్ౌరశక్ త సహాయంతో టవర్ను నడప్కలని 

యోచస్రత ంది. 
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అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 UP రకజధ్ాని: లక్ోన; 

 UP గవరనర్: ఆనందబీ న్ పటేల్; 

 UP ముఖ్యమంతిర: యోగి ఆదతియనాథ్. 
 

రకష్టరపాతి రకమ్ నాథ్ క్ోవింద్ హరకయనాలల ఆదర్శ విలేజ్ 'సుయి'ని 

ప్కర రంభంచారడ: 

 
భ్రత రకష్టరపాతి, రకమ్ నాథ్ క్ోవింద్ హరకయనాలలని భవకన్స జిలాో లల 
సుయి గకీ మానిన సందరిశంచ, గకీ మంలల వివిధ పరజా స్ౌకరకయలను 
ప్కర రంభంచారడ. ఈ గకీ మానిన హరకయనా పరభుతవం యొకా స్కవ-పేరరిత్ 

ఆదర్శ గకీ మ యోజన (SPAGY) పథకం క్ ంద మహాదవేి 

పరమేశవరదిాస్ట జిందాల్ ఛారటిబుల్ టరస్టర  దావరక ఆదరశ గకీ మం 

(నమూనా గకీ మం) గక అభవృదిి  చసేుత నానరడ. 
సుయి గకీ మం గురంిచ: 

 సుయ్ గకీ మంలల రకష్టరపాతి, ఆయన సతీమణి సవితా క్ోవింద్ 

ప్ప్కల్ చ టలర ను నాట్రడ. 
 సుయిీని ఆదరశ గకీ మంగక మారేచందుకు జిందాల్ టరస్టర  రూ. 25 

క్ోటోకు ప గైక అభవృదిి  పనులను చేపట రంద.ి 

 భ్రతదేశంలల ఇదేరడ రకష్టరపాతయలు సందరిశంచన మొదట  జిలాో  

భవకన్స అని గమనించాలి. దీనిక్  ముందు రకష్టరపాతి ఏపజ్ే అబుే ల్ 

కలాం 2007లల భవకన్సని సందరిశంచారడ. 
 హరకయనా పరభుతవ సవ-పేరరతి్ ఆదర్శ గకీ మ్ యోజన (SPAGY) 

క్ ంద మహాదవేి పరమేశవరదిాస్ట జిందాల్ ఛారిటబుల్ టరస్టర  దావరక 
ఈ గకీ మానిన 'ఆదర్శ గకీ మ్'గక అభవృదిి  చేసుత నానరడ. 

 

 

భోప్కల్లలని హబీబ్గంజ్ రెలైేవ సేరష్టన్ పరేడను రకణ ికమలప్కట  సేరష్టన్
గక మారకచరడ: 

 
మధయపరదశే్లలని భోప్కల్ హబీబ్గంజ్ రెలైేవ సేరష్టన్కు 18వ శతాబేపు 
భోప్కల్ గోండ్ రకణ ిరకణ ికమలపతి పరేడ ప ట్ర రడ. పరధ్ాన మంతిర శీ్ర 

నరేందర మోదీ తన భోప్కల్ పరయటన సందరభంగక నవంబరడ 15న 

పునరడదిరించన రకణి కమలప్కట  రెలైేవ సేరష్టన్ను 
ప్కర రంభంచనునానరడ. మూడళోేలల పబోిక్ ప ైవైటే్ ప్కరరనర్ష్టపి్ 

విధ్ానంలల రూ. 450 క్ోటోతో రెలైేవ సేరష్టన్ను ఆధునిక 

విమానాశీయాల తరహా స్ౌకరకయలతో పునరకభవృదిి  చశేకరడ. రకణ ి

కమలప్కట  భోప్కల్ చవరి హ ందూ రకణ ిమరయిు గోండు సమాజానిక్  
గరవక్కరణం. 

 

మఘేాలయలల 44వ వంగల పండుగ ప్కర రంభమ ంైద:ి 

 
మఘేాలయ రకష్టర ంా 'వంగల' యొకా 44వ ఎడ ష్టన్ను పరిశ్రలించంది, 
100 డరమ్స ఫ సిరవల్ యొకా పండుగ ప్కర రంభమవుతయంది. ఇద ి

గకరోస్ట త గ యొకా పంట అనంతర పండుగ, ఇది గకరోస్ట యొకా 

సూరయ దవేుడు 'సలలా ంగ్'ని గౌరవించట్నిక్  పరతి సంవతసరం 

నిరవహ ంచబడుతయంది, ఇది పంట క్కలం ముగింపును సూచసుత ంది. 
1976 నుండ  జరడపుకుంట్రడ, ఇది గకరో త గ యొకా అతి 

ముఖ్యమ ైన పండుగ మరయిు చాలా మంది పరకయటకులను 
ఆకరి్సుత ంది. వంగకలా సమయంలల, గిరజినులు తమ ఆరకధయద ైవం 

సలలా ంగ్, సూరయ భగవకనుని పరసననం చేసుక్ోవడానిక్  తాయగకలు 
చేస్కత రడ. 
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పండుగ యొకా మొదట  రోజు రకగులా అన ే వడేుకతో 
జరడపుకుంట్రడ, ఇది గకీ మంలలని ప దే ఇంట లల నిరవహ స్కత రడ. 
పరజలు రకెాలుగల తలప్కగకలతో రంగురంగుల దుసుత లు ధరసి్కత రడ 
మరియు రెండవ రోజు వడేుక కకాట్లల ప్ డవెనై ఓవల్ ఆక్కరపు 
డరమ్స లయలకు అనుగుణంగక నృతయం చేస్కత రడ. 
మఘేాలయలల 5 పరసదిి పండుగలు: 
 నోంగెలెమ్ డాయన్స ఫ సిరవల్ 

 వంగకల పండుగ 

 అహయా 
 బ హదీంక్కో మ్ పండుగ 

 ష్టడ్ శుకీ 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 మేఘాలయ రకజధ్ాని: ష్టలిాో ంగ్. 

 మేఘాలయ గవరనర్: సతయప్కల్ మాలిక్. 

 మేఘాలయ ముఖ్యమంతిర: క్కనరా డ్ సంగకి. 

 

మహారకష్టర  ా తన స్ ంత వెలై్ు  ల ఫై్ యాక్షన్ ప్కో న్ 2021-30ని 

ఆమోదంిచన మొదట  రకష్టర ంాగక అవతరంిచంద ి

 
సేరట్ బర ర్ు ఫర్ వెైల్ు  ల ైఫ్ (SBWL) యొకా 17వ సమావశేంలల, 
మహారకష్టర  ా పరభుతవం దాని సవంత వనయప్కర ణి క్కరకయచరణ పరణాళ్క 

(2021-2030)ను ఆమోదంిచంది, ఇది రకబర యియ 10 

సంవతసరకలలల అమలు చయేబడుతయంద.ి మహారకష్టర  ాతన సవంత 

వనయప్కర ణి క్కరకయచరణ పరణాళ్కను ఆమోదించన భ్రతదేశపు 
మొదట  రకష్టర ంాగక అవతరించంది. విదరభ ప్కర ంతంలలని చందరపూర్ 

జిలాో లల తడరబ్-అంధ్ారి ట ైగర్ రిజర్వ సరిహదుే ను దాదాపు 79 

చదరపు క్ లలమీటరో మేర ప్ డ గించేందుకు కూడా బర రడు  ఆమోదం 

త లిపింది. 
వనయప్కర ణుల సంరక్షణలల వకతావరణ మారడపల అనుకూలతను 
ఏక్రకృతం చయేాలని పరణాళ్క సూచంచంది. "వకతావరణ మారడప 

అనుసరణ' (CCA) మరయిు 'డ జాసరర్ రిస్టా రడిక్షన్ (DDR)'ప  ై

పరతయేక ప్కర ధ్ానయతనిసూత  'రకష్టర  ా వకతావరణ మారడప క్కరకయచరణ 

పరణాళ్క'తో సమక్కలీకరించబడ న రకష్టర  ాతీర ప్కర ంతం క్ోసం వకతావరణ 

క్కరకయచరణ పరణాళ్కను అభవృదిి  చసేుత ంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 మహారకష్టర  ాగవరనర్: భగత్ సింగ్ క్ోష్టకయరి; 
 మహారకష్టర  ారకజధ్ాని: ముంబ ై; 
 మహారకష్టర  ాస్ఎం: ఉదివ్ ఠకక్ేీ. 
 

రకష్టర  ా ఇంధన స్కమరథా సూచక (SEEI) 2020లల కరకణ టక 

అగీస్కథ నంలల ఉంద ి

 
రకష్టర ంాలల ఇంధన స్కమరకథ ానిన మ రడగుపరచడానిక్  అనకే 

క్కరయకీమాల నపేథయంలల 100క్  70 ప్కయింటలో  స్కధ్ించ, సేరట్ ఎనరీా 
ఎఫషి్టియిెన్సస ఇండ క్స 2020 (SEEI)లల కరకణ టక అగీస్కథ నంలల ఉంది. 
రకజస్కథ న్ రెండర  స్కథ నంలల ఉండగక, హరకయనా మూడర  స్కథ నంలల ఉంది. 
గత సంవతసరం అంటే SEEI 2019 రకయంక్ ంగ్లల రకజస్కథ న్ 

అగీస్కథ నంలల ఉంది. విదుయత్ మంతిరతవ శకఖ్ క్ ంద సేరట్ ఎనరీా 
ఎఫషి్టియిెన్సస ఇండ క్స (SEEI) 2020 విడుదల చేయబడ ంద.ి 

రకష్టర  ావిదుయత్ స్కమరథా సూచక గురంిచ: 

 బూయరో ఆఫ్ ఎనరీా ఎఫిష్టయిిెన్సస (BEE) మరయిు అలయన్స ఫర్ 

యాన్ ఎనరీా-ఎఫిష్టయిిెంట్ ఎక్కనమీ (AEEE) దావరక సేరట్ ఎనరీా 
ఎఫషి్టియిెన్సస ఇండ క్స విడుదల చేయబడ ంది. 

 SEE సూచక, 30 ప్కయింటో కంటే తకుావ స్ర ార్తో ఆసపిరెంట్, 

30-50 మధయ స్ర ార్తో ప్ర టదీారడలు, 50-60 స్ర ార్తో అచీవర్స 

మరియు 60 ప్కయింటో కంట ే ఎకుావ స్ర ారడ ఉనన ఫరంట్
టరననర్స అనే నాలుగు విభ్గకలలో  రకష్టకర ా లను అంచనా వసేుత ంది. 

 SEEI 2020 68 గుణాతిక, పరిమాణాతిక మరియు ఫలితాల 

ఆధ్ారిత సూచకలను ఉపయోగించ శక్ త స్కమరథాం (EE)లల 36 

రకష్టకర ా లు మరియు క్ేందరప్కలిత ప్కర ంతాల పనితీరడను అంచనా 
వేసింది, ఇది ఆరడ రంగకలలల గరషి్టరంగక 100 స్ర ార్కు చేరడకుంది. 
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జమూి క్కశ్రిర్లల వయవస్కయ మంతిర “యాపలి్ ఫ సిరవల్” 
ప్కర రంభంచారడ 

 
జమూి క్కశ్రిర్లలని శీ్రనగర్లల తొలిస్కరిగక నిరవహ ంచన యాపిల్ 

ఫ సిరవల్ను క్ేందర వయవస్కయ శకఖ్ మంతిర నరేందర సింగ్ తోమర్ 

మరియు ల ఫ్ిరనెంట్ గవరనర్ మనోజ్ సనిాహ  ప్కర రంభంచారడ. ఇది ఆపలి్ 

ప ంపకందారడలకు మరియు ఇతర వకట్దారడలకు మ రడగెైన 

వేదకిను అందసిుత ంది. 2 మిలియన్ మ ట రక్ టనునల కంటే ఎకుావ 

వకరి్క ఉతపతితతో, J&K నుండ  యాపిల్ జాతీయ ఉతపతితలల 87%క్  
దరహదపడుతయంది మరయిు ఇది జమూి మరయిు క్కశ్రిర్ 

జనాభ్లల 30% మంది జీవనోప్కధ్తిో ముడ పడ  ఉంది. 
 

పబోిక్ అఫ రై్స ఇండ క్స 2021: పరపి్కలన పనితీరడలల క్రేళ 

అగీస్కథ నంలల ఉంద ి

 
బ ంగుళూరడకు చ ందని లాభ్పేక్షలేని థింక్ ట్యంక్ పబోిక్ అఫ రై్స 
స ంటర్ (PAC) పబోిక్ అఫ రై్స ఇండ క్స (PAI 2021) యొకా 6వ 

ఎడ ష్టన్ నివదేిక పరక్కరం, ప దే రకష్టకర ా ల జాబితాలల క్రేళ, తమిళనాడు 
మరియు త లంగకణ 18 స్కథ నాలలో  మొదట  మూడు స్కథ నాలలో  
నిలిచాయి. . PAI 2021 రకష్టర  ా పరభుతవ నాణయమ ైన ప్కలనను 
మరియు ముఖ్యంగక క్ోవిడ్-19 అరికటరడంలల రకష్టర  ా పరభుతవ 

పరమయేానిన వివరించనది. 

ప దే రకష్టకర ా లలో  అగీస్కథ నంలల ఉననద ి

 క్ేరళ (1.618) 

 తమిళనాడు (0.857) 

 త లంగకణ (0.891) 

చనన రకష్టకర ా లలల అగీస్కథ నంలల ఉననద ి

 సిక్ ాం (1.617) 

 మేఘాలయ (1.144) 

 మిజోరం (1.123) 

క్ంేదరప్కలిత ప్కర ంతాలలల అగీస్కథ నంలల ఉననద ి

 పుదుచచేరి (1.182) 

 జమూి మరియు క్కశ్రిర్ (0.705) 

 చండగీఢ్ (0.628) 

PAI 2021 గురంిచ: 

పబోిక్ అఫ రై్స ఇండ క్స (PAI 2021) 5 నపేధ్ాయలు, 14 సుసిత రకభవుు దిే  
లక్యయలు (SDGలు) మరయిు 43 సూచకలతో ప్కటల సమానతవం , 

వృదిే  మరయిు సుసిథరత అనే మూడు అంశకల ఆధ్ారంగక రకష్టకర ా లు 
మరియు క్ేందర ప్కలిత ప్కర ంతాలను రకయంక్ చసేుత ంది. 
 

భువనశేవర్లల భ్రతదశేపు మొటరమొదట  జాతీయ యోగకసన 

స్ర పర్ర్ ఛాంపయిన్ష్టపి్ నిరవహ ంచారడ 

 
భ్రతదేశపు మొటరమొదట  ఫజిికల్ నషే్టనల్ యోగకసనా 
ఛాంపయిన్ష్టపి్లు ఒడ శకలలని భువనేశవర్లల నవంబర్ 11-13, 

2021 వరకు నిరవహ ంచబడాు యి. నేష్టనల్ యోగకసన స్ర పర్ర్ 

ఛాంపయిన్ష్టపి్లు 2021-22ని ఒడ శక రకష్టర ంాతో కలిసి నషే్టనల్ 

యోగకసనా స్ర పర్ర్ ఫ డరషే్టన్ (NYSF) నిరవహ ంచంది. 
30 రకష్టకర ా లకు చ ందిన 560 మంది యువ యోగకసన క్రీడాక్కరడలు ఈ 

ఈవెంట్లల ప్కలగా ంట్రడ. ఈ ఈవెంట్ యోగకను ప్ర ర తసహ ంచడం 

మరియు దాని చుటయర  ఒక అంతరకా తీయ ఖ్ాయతిని సృష్టిరంచడం, 

దానిని ఉననత పరమాణాలు మరియు బ ంచ్మార్ాలతో ప్ర టీ క్రీడగక 
చతీరకరించడం లక్షయంగక ప టలర కుంది. 
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సపేస్టఎక్స భ్రత సంతతిక్  చ ందని వయయమగకమి రకజా చార ి

నతేృతవంలలని కూీ  3 మిష్టన్ను ప్కర రంభంచంద ి

 
US సపేస్ట ఏజెన్సస NASA మరయిు ఎలలన్ మస్టా యాజమానయంలలని 

ప ైవైటే్ రకక్ెట్ కంప న్స SpaceX నవంబర్ 10, 2021న “కూీ  3” మిష్టన్
ను ప్కర రంభంచాయి. “కూీ  3” మిష్టన్లల భ్రతీయ సంతతిక్  చ ందని 

NASA వయయమగకమి రకజా చారి దాని మిష్టన్ కమాండర్గక ఉనానరడ. 
ఇతర ముగుా రడ వయయమగకములు NASA యొకా ట్మ్ మార్్బర్న 

(ప ైలట్); మరియు క్ెైలా బ్రన్ (మిష్టన్ స పష్టలిస్టర); అలాగ ే ESA 

(యూరోపియన్ సపేస్ట ఏజనె్సస) వయయమగకమి మాథయిాస్ట మౌరర్ 

(మిష్టన్ స పష్టలిస్టర). 

ఈ మిష్టన్ క్ ంద, ఏపిరల్ 2022 వరకు ఆరడ నలెల స నై్స మిష్టన్ క్ోసం 

నలుగురడ వయయమగకములు ఇంటరేనష్టనల్ సపేస్ట సేరష్టన్ (ISS)క్  
పంపబడాు రడ. నలుగురడ సభుయల అంతరకా తీయ వయయమగకములు 
సిబబంది ఫ్రో రిడాలలని NASA యొకా క్నెెనడీ సేపస్ట స ంటర్లలని 

లాంచ్ క్కంప ో క్స 39A నుండ  బయలుదరేకరడ. ఎండూయరనె్స అన ే

పేరడగల సపేస్టఎక్స కూీ  డరా గన్ క్కయపూసల్ ఫకలాన్ 9 రకక్ెట్కు 
అమరచబడ ంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 NASA అడ ినిసేర టార్: బిల్ నలెసన్. 

 NASA యొకా పరధ్ాన క్కరకయలయం: వకష్టింగరన్ D.C., 

యునెటై డ్ సేరట్స. 

 NASA స్కథ పించబడ ంది: 1 అక్ోర బర్ 1958. 

 SpaceX వయవస్కథ పకుడు & CEO: ఎలాన్ మస్టా. 

 SpaceX స్కథ పించబడ ంది: 2002. 

 SpaceX పరధ్ాన క్కరకయలయం: క్కలిఫర రినయా, యునెటై డ్ సేరట్స 

ఆఫ్ అమ రకి్క. 
 

పూరకవంచల్ ఎక్సప రస్టవనేు ప్కర రంభంచన పరధ్ాని మోద:ీ 

 
ఉతతరపరదశే్లలని సులాత న్పూర్ జిలాో లల 341 క్ లలమీటరో ప్ డవెనై 

పూరకవంచల్ ఎక్సప రస్టను పరధ్ాని నరంేదర మోదీ ప్కర రంభంచారడ. ఈ 

ఎక్సప రస్టవే రకష్టర  ా రకజధ్ాని లక్ోనను ఘాజీపూర్తో కలుపుతయంద ి

మరియు రూ. 22,500 క్ోటో అంచనా వయయంతో నిరిించబడ ంది. 
మిలిటరీ రవకణా విమానంలల పూరకవంచల్ ఎక్సప రస్టవే ఎయిర్సిరపా్లల 
పరధ్ాని మోదీ దిగకరడ. భ్రత వెైమానిక దళీనిక్  చ ందని యుది 

విమానాలను అతయవసర పరిసిథతయలలో  లాయండ ంగ్ చేయడానిక్  
మరియు టేక్కఫ్ చేయడానిక్  వీలుగక 3.2 క్ .మీ ప్ డవెనై ఎయిర్సిరపా్ 

ఎక్సప రస్ట వే యొకా ముఖ్య లక్షణం. 

పూరకవంచల్ ఎక్సప రస్ట వ ేగురంిచ: 

 పూరకవంచల్ ఎక్సప రస్టవే లక్ోన జిలాో లలని చౌదసరకయ్ గకీ మం 

నుండ  మొదల ై ఉతతరపరదశే్-బీహార్ సరిహదుే కు తూరడపన 18 

క్ లలమీటరో దూరంలల ఉనన జాతీయ రహదార ి నంబర్ 31ప  ై
హ ైదరియా గకీ మంలల ముగుసుత ంది. 

 ఎక్సప రస్టవే 6-లేన్ల వడెలుపతో భవిష్టయతయత లల 8-లేన్లకు 
విసతరించబడుతయంది. 

 ఈ ఎక్సప రస్టవే ఉతతరపరదశే్లలని తూరడప భ్గంలల ముఖ్యంగక 
లక్ోన, బ్రకబంక్ , అమథేీ, అయోధయ, సులాత న్పూర్, అంబదేార్ 

నగర్, అజంగఢ్, మౌ మరయిు ఘాజీపూర్ జిలాో ల 

ఆరిథక్కభవృదిిక్  ఊతమివవడానిక్  సదిింగక ఉంద.ి 

 

అరడణాచల్ రకష్టర  ా సత్ాక్ోకచలుకగక "క్ెజైర్-ఇ-హ ంద్"ని 

ఆమోదంిచంద:ి 
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ముఖ్యమంతిర ప మా ఖ్ండూ నతేృతవంలలని అరడణాచల్ పరదశే్ రకష్టర  ా
మంతిరవరాం "క్ెజైర్-ఇ-హ ంద్"ను రకష్టర  ా సత్ాక్ోకచలుకగక 
ఆమోదించంది. క్ెసైర్-ఐ-హ ంద్ను శకస్తయైంగక టనీోప్కలపస్ట 

ఇంపర్యిలిస్ట అని పిలుస్కత రడ. స్కహ తయ పరంగక, దనీి అరథం భ్రతదశే 

చకీవరిత. సత్ాక్ోకచలుక 90-120 మిమీ రెకాలను కలిగి ఉంటలంది. 
ఇద ి 6,000-10,000 అడుగుల ఎతయత లల బ్గక చ టోతో కూడ న 

భూభ్గంలల తూరడప హ మాలయాల వెంట ఆరడ రకష్టకర ా లలల 
కనుగ్నబడ ంది. 
క్ెైజర్-ఐ-హ ంద్ వనయప్కర ణ ి(రక్షణ) చటరం, 1972 యొకా ష్ట డూయల్ II 

పరక్కరం రక్ ంచబడ ంది. అయినపపట క్ర, సత్ాక్ోకచలుక 

సేకరించవేకరిక్  సరఫరక క్ోసం వకరడ వేట్డతారడ. ఇంటరనేష్టనల్ 

యూనియన్ ఫర్ కనారేవష్టన్ ఆఫ్ నచేర్ క్ెజైర్-ఇ-హ ంద్ను రడె్-లిస్టర  
చేసింది. 
ముఖ్య వకసతవకలు: 
 క్ెైసర్-ఐ-హ ంద్’ అనేద ిప దే మరియు పరక్కశవంతమ నై రంగుల 

స్తాక్ోకచలుక. 

 ఇది అంతయచకాని స్కవలలట లై్ సత్ాక్ోకచలుక, ఇది దాని పరేడలల 
'భ్రతదశేం'ని కలిగి ఉంది. 

 భూట్న్, నేప్కల్, లావయస్ట, మయనాిర్, దక్ ణ చ ైనా మరియు 
వియతానంలలల కూడా ఇవి అలాో డతాయి. 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 అరడణాచల్ పరదేశ్ స్ఎం: ప మా ఖ్ండూ; 

 అరడణాచల్ పరదేశ్ గవరనర్: బి.డ .మిశకీ . 
 

MPలల 'రషే్టన్ ఆపేా  గకీ మ్' పథకం & 'సకి్ ల్ స ల్ మిష్టన్'ను పరధ్ాని 

మోదీ ప్కర రంభంచారడ: 

 
మధయపరదేశ్ పరయటనలల భ్గంగక గిరిజన సంక్ేమ క్కరయకీమాల శవీణనిి 

పరధ్ాని నరంేదర మోద ీప్కర రంభంచారడ. పరధ్ాని మోదీ మధయపరదశే్లల 
‘రషే్టన్ ఆపేా  గకీ మ్’ పథకం & ‘సకి్ ల్ స ల్ మిష్టన్’ పరేడతో సంక్మే 

పథక్కనిన ప్కర రంభంచారడ. భ్రతదేశం అంతట్ 50 క్ొతత  ఏకలవయ 
మోడల్ రసెిడ న్ియల్ సూాల్స నిరకిణానిక్  కూడా ఆయన 

శంకుస్కథ పన చేశకరడ. 

భ్రత పరభుతవం 2021 నుంచ పరతి సంవతసరం నవంబర్ 15వ 

తేదనీి ‘జంజాతీయ గౌరవ్ దవిస్ట’ లేదా ‘గిరిజన గౌరవ్ దవిస్ట’గక 
జరడపుక్ోవకలని నిరణయించంది. గిరజిన సమాజంతో తనకునన 

సుదరాీ అనుబంధ్ానిన మోదీ పరస్కత వించారడ. అతను వకరి ఆధ్ాయతిిక 

మరియు స్కంసాృతిక జీవితం యొకా గ్పపతనానిన పరశంసించారడ 
మరియు ప్కటలు మరియు నృతాయలతో సహా గరిిజనుల పరతి 

స్కంసాృతిక అంశం ఒక జీవిత ప్కఠకనిన కలిగ ిఉందని మరయిు వకరడ 
నేరపడానిక్  చాలా ఉందని అనానరడ. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 మధయపరదేశ్ రకజధ్ాని: భోప్కల్; 

 మధయపరదేశ్ గవరనర్: మంగూభ్య్ సి. పటేల్; 

 మధయపరదేశ్ ముఖ్యమంతిర: శివరకజ్ సింగ్ చౌహాన్. 

 

క్ోవిడ్ వకయక్ సనషే్టన్ అంబ్సడిర్గక సలాిన్ ఖ్ాన్ను నియమించాలని 

మహారకష్టర  ాపరభుతవం నిరణయించంద ి

 
బ్లీవుడ్ నటలడు సలాిన్ ఖ్ాన్ మహారకష్టర  ా క్ోవిడ్ వకయక్ సన్ 

అంబ్సడిర్గక మారనునానరడ. మహారకష్టర  ాపరజారోగయ మంతిర రకజషే్ 

తోప ే పరక్కరం, ముసిో ం-మ జారటిీ కమూయనిటలీలల యాంటీ-
కరోనావెరైస్ట వకయక్ సన్లను స్వకరించడంలల సంక్ోచం ఉంది మరయిు 
వకయక్ సన్ ప్ ందడానిక్  పరజలను ఒపపించేందుకు పరభుతవం బ్లీవుడ్ 

నటలడు సలాిన్ ఖ్ాన్ సహాయానిన తీసుకుంటలంది. వకయక్ సన్ ష్టకట్
ల సంఖ్య పరంగక మహారకష్టర  ాముందుంది, అయితే క్ొనిన ప్కర ంతాలలో  
టీక్కలు వసేే వగేం తకుావగక ఉంది. 
 

అదనపు సమాచారం: 

ఇండరర్ రెలైేవ సేరష్టన్కు గరిజిన ఐక్కన్ తాంతాయ భల్ పరేడ 
మారచబడ ంద:ి మధయపరదశే్ ముఖ్యమంతిర శివరకజ్ సంిగ్ చౌహాన్ 

ఇండరర్లలని ప్కతాలాపని రెలైేవ సేరష్టన్కు గరిజినుల ఐక్కన్ తాంతాయ 
భల్ పేరడను మారడసుత ననటలో  పరకట ంచారడ, 
ఒడ శక క్కరీతక పూరిణమ నాడు ‘బర యిట్ బందన’ పండుగను 
జరడపుకుంద:ిక్కరీతక పూరిణమ నాడు ఒడ శకలలని వివిధ న్సట  వనరడల 

వదే బర యిట్ బందన అని కూడా పలిుస్కత రడ 
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ఉతతరపరదశే్లలని మహ బ్, ఝాన్సస జిలాో లల పరధ్ాని మోద ీ

పరయట ంచారడ:పరధ్ానమంతిర నరంేదర మోద ీఉతతరపరదశే్లలని మహ బ్ 
మరయిు ఝాన్సస జిలాో లల వివిధ అభవృదిి  క్కరయకీమాలను జాతిక్  
అంక్ తం చేశకరడ. 
వకతావరణ మారడపలప  ై అరడణాచల్ పరదశే్ పరభుతవం ‘పక్ేా  

డ కోరషే్టన్’ను ఆమోదంిచంద:ి అరడణాచల్ పరదశే్ పరభుతవం రకష్టర ంాలల 
"వకతావరణ-తటలర క్ోగల అభవృదిి"ని ప్ర ర తసహ ంచే లక్షయంతో 
'వకతావరణ మారడపలను తటలర కునే మరయిు పరతిసపందంిచ ే

అరడణాచల్ పరదశే్'ప ై 'పక్ేా  ట గైర్ రజిర్వ 2047 డ కోరషే్టన్'ను 
ఆమోదించంద ి

ఝాన్ససలల మూడు రోజుల ‘రకష్టర  ా రక్ష సంపరపణ్ పర్వ’ 
జరగనుంద:ిఆజాద ీ క్క అమృత్ మహ తసవ్ వడేుకలలో  భ్గంగక 
ఉతతరపరదశే్లలని ఝాన్ససలల 3 రోజుల రకష్టర  ా రక్ష సంపరపణ్ పర్వ 

జరగనుంద ి

EV ప్కలసల్ల స్కంక్తేిక మదేతయ క్ోసం మహారకష్టర  ా RMIతో MOU 

సంతకం చసేంిద:ి మహారకష్టర  ా యొకా ఎలక్ రాక్ వహె కల్ (EV) 

విధ్ానానిక్  స్కంక్తేిక మదేతయను అందించడానిక్  మహారకష్టర  ా
పరభుతవం యునెటై డ్ సేరట్స ఆధ్ారతి నాన్-ప్కర ఫటి్ ఆరానెజైషే్టన్, రకక్ర 
మౌంట నై్ ఇనిటటియయట్ (RMI)తో ఒక అవగకహన ఒపపందానిన 

కుదురడచకుంది. 
ఉతతరకఖ్ండ్ దశేంలలన ేఅతిప దే సుగంధ ఉదాయనవనానిన ఏరకపటల 
చసేంిద:ిఉతతరకఖ్ండ్ నెైనిట్ల్ జిలాో లల భ్రతదేశంలలనే అతిప దే 

సుగంధ ఉదాయనవనానిన ఏరకపటల చేసింది. ఉతతరకఖ్ండ్ అటవీ శకఖ్ 

పరశిోధన విభ్గం నెైనిట్ల్ జిలాో లలని లాలుావకన్లల 
భ్రతదేశంలలనే అతిప దే సుగంధ ఉదాయనవనానిన ప్కర రంభంచంది.  
‘ఉతతమ్ బీజ్ ప్ర రరల్’ ప్కర రంభంచన హరకయనా పరభుతవం: 

ప్కరదరశకతతో నాణయమ నై వితతనాలను అందించడం దావరక హరకయనా 
రెైతయలకు పరయోజనం చేకూరచే ‘ఉతతమ్ బీజ్ ప్ర రరల్’ను హరకయనా 
ముఖ్యమంతిర (స్ఎం) మనోహర్ లాల్ ఖ్టరర్ ప్కర రంభంచారడ.  

జాతీయ గరిజిన నృతోయతసవం 2021 ఛతీతస్టగఢ్లల జరగింిద ిఛతీతస్ట
గఢ్ రకష్టర  ాపరకయటక అభవృదిి  పరణాళ్కలల భ్గంగక రకయ్పూర్ స ైన్స 
క్కలేజ్ గౌీ ండ్లల వకరి్క 2వ జాతీయ గరిిజన నృతోయతసవం 2021ని 

పరశి్రలించంది. దనీిని జారఖండ్ ముఖ్యమంతిర (సఎిం) హ మంత్ స్ర రెన్ 

మరియు ఛతీతస్టగఢ్ సఎిం భూపషే్ బఘేల్ ప్కర రంభంచారడ. 
తిరపుర దశేం 'మొటర  మొదట ' వదెురడతో తయారడ చసేని క్ ీక్టె్ బ్యట్, 

సరంప్లను అభవృదిి  చసేంిది :తిరపురకు చ ందని వెదురడ మరియు క్ేన్ 

డ వలప్మ ంట్ ఇన్సిరటయయట్ (BCDI), నార్త ఈస్టర  స ంటర్ ఆఫ్ 

ట క్కనలజీ అపిో క్షే్టన్ అండ్ రచీ్ (NECTAR)తో ప్కటల క్ ీక్ెట్ బ్యట్ల 

తయారకీ్  ఉపయోగించే అనిన ప్కర మాణకి ప్ర ర టరక్కల్లను నిరవహ సూత  

దేశంలలనే మొటరమొదట  వెదురడతో తయారడ చసేని క్ ీక్టె్ బ్యట్ను 
అభవృదిి  చేసనిటలో  పేర్ాంది. ఈ బ్యట్లను అనిన రక్కల క్ ీక్ెట్లల 
ఉపయోగించవచుచ 

ఒడ శక పరభుతవం రోడుు  భదరత క్కరయకీమం ‘రక్షక్’ ప్కర రంభంచంద ి

:ఒడ శక రకష్టర  ా పరభుతవం రోడుు  పరమాదాల గురించ ముందుగక 
సపందించే వకరిక్  శిక్షణ ఇచచేందుకు రక్షక్ అనే పేరడతో మొటరమొదట  
రోడుు  భదరతా క్కరయకీమానిన ప్కర రంభంచంది. బ్ధ్తియలకు పరథమ 

చక్ తస మరయిు ప్ర-హాసిపటల్ టర్ మా క్ేర్ను అందించడానిక్  వకరడ 
సననదిమవుతారడ. 
 

 

 

బ్యంక్ ంగ్ & వకణజియం మరయిు ఆరిిక రంగం 
 

ICICI బ్యంక్ ఆన్ల నై్ ప్కో ట్ఫకరమ్ 'టేరడ్ ఎమరా్'ను ప్కర రంభంచంద 

 

ప ైవైటే్ రంగ రడణదాత ICICI బ్యంక్ భ్రతీయ ఎగుమతిదారడలు 
మరియు దగిుమతిదారడలకు డ జిటల్ బ్యంక్ ంగ్ మరయిు విలువ 

ఆధ్ారిత సేవలను అందించడానిక్  'టేరడ్ ఎమరా్' అనే ఆన్ల ైన్ ప్కో ట్
ఫకరమ్ను ప్కర రంభంచంది. టేరడ్ ఎమరా్తో సరిహదుే ల మధయ వకణిజయం 
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అవకంతరకలు లేకుండా, వగేంగక మరియు స్ౌకరయవంతంగక 
మారడతయంది ఎందుకంటే ఒక్ే చోట అనకే రక్కల సవేలు 
అందించబడుతయనానయి క్కబట ర  కంప న్సలు బహుళ టచ్ప్కయింట్
లతో సమనవయం చసేుక్ోవలసిన అవసరం ఉండదు. ICICI బ్యంక్ 

కసరమరడో  క్కని ఎగుమతిదారడలు మరయిు దిగుమతిదారడలు కూడా 
ఈ ప్కో ట్ఫకరమ్ యొకా పరయోజనానిన ప్ ందవచుచ. 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ICICI బ్యంక్ MD & CEO: సందీప్ భక్ ; 
 ICICI బ్యంక్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: ముంబ ై, మహారకష్టర ;ా 
 ICICI బ్యంక్ ట్యగ్ల ైన్: హమ్ హ ై నా, ఖ్యల్ అప్కా. 

 

పరతయక్ష పనునలు వసూలు చయేడానిక్  RBL బ్యంక్కు RBI 

అధ్కి్కరం ఇచచంద ి

 
రజిర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ యా (RBI) కంటరర లర్ జనరల్ ఆఫ్ 

అక్ౌంట్స, ఆరిథక మంతిరతవ శకఖ్ మరయిు భ్రత పరభుతవం నుండ  
వచచన సిఫకరడస ఆధ్ారంగక స ంటరల్ బర ర్ు ఆఫ్ డ రైకె్ర ట్క్సెస్ట 

(CBDT) తరపున పరతయక్ష పనునలను వసూలు చేయడానిక్  RBL 

బ్యంక్కు అధ్కి్కరం ఇచచంది. ఇపుపడు, RBL బ్యంక్ యొకా 

ఖ్ాతాదారడలు తమ పరతయక్ష పనునలను RBL బ్యంక్ యొకా 

మొబ లై్ బ్యంక్ ంగ్ లేదా నటె్ బ్యంక్ ంగ్ ప్కో ట్ఫకరమ్ల దావరక లేదా 
బర్ ంచ్ బ్యంక్ ంగ్ నెట్వర్ాల దావరక చ లోించవచుచ. 

బ్యంక్ గురంిచ: 

 RBL బ్యంక్ దశేవకయపత ంగక విసతరసిుత నన ఉనిక్ ని కలిగి ఉనన 

భ్రతదేశంలలని పరముఖ్ ప ైవైటే్ రంగ బ్యంకులలల ఒకట . 
 క్కర్పరటే్ & ఇనిటటియయష్టనల్ బ్యంక్ ంగ్, కమరి్యల్ బ్యంక్ ంగ్, 

బర్ ంచ్ & బిజినసె్ట బ్యంక్ ంగ్, రిట లై్ అస ట్స మరియు ట రజర ీ

మరియు ఫ నైాన్ియల్ మారెాట్స ఆపరషే్టన్స అనే ఐదు వకయప్కర 

వరిరకల్స క్ ంద బ్యంక్ పరతయేక సవేలను అందసిుత ంద.ి 

 ఇది పరసుత తం 445 శకఖ్లు, 1,435 వకయప్కర కరస్కపండ ంట్ 

శకఖ్లు (వీట లల 271 బ్యంక్ ంగ్ అవుట్ల ట్లు) మరియు 28 

భ్రతీయ రకష్టకర ా లు మరయిు క్ంేదర ప్కలిత ప్కర ంతాలలల విసతరించ 

ఉనన 386 ATMల నటె్వర్ా దావరక 9.97 మిలియనోకు ప ైగక 
వినియోగదారడలకు సవేలు అందిస్రత ంది. 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 RBL బ్యంక్ స్కథ పించబడ ంది: 1943; 

 RBL బ్యంక్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: ముంబ ై, మహారకష్టర ;ా 
 RBL బ్యంక్ CEO & MD: విశవవీర్ అహుజా; 
 RBL బ్యంక్ ట్యగ్ల ైన్: అప్ర న క్క బ్యంక్. 

 

WB నివదేకి: భ్రతదశేం పరపంచంలలన ేఅతిప దే రమెిట న్స గీహతీగక 
అవతరంిచంద ి

 
'వరల్ు  బ్యంక్ రమెిట న్స ప ైసై స్ట వరల్ువెడై్ డటే్బసే్ట' పేరడతో పరపంచ 

బ్యంక్ తాజా నివేదకి పరక్కరం, 2021లల USD 87 బిలియనోను 
స్వకరించడం దావరక భ్రతదశేం పరపంచంలలనే అతిప దే రెమిట న్స
లను స్వకరించన దశేంగక అవతరించంది. యునెటై డ్ సేరట్స (US) 

దీనిలల అతయధ్ికంగక 20%క్  ప గైక వకట్ను కలిగ ిఉంది. భ్రతదశేం 

తరకవత చ ైనా, మ క్ సక్ో, ఫలిిప్పన్స మరయిు ఈజిప్ర  ఉనానయి. 

భ్రతదేశంలల, రెమిట న్సలు 2022లల 3% ప రిగ ి USD 89.6 

బిలియనోకు చరేడక్ోవచచని అంచనా. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 పరపంచ బ్యంకు స్కథ పించబడ ంద:ి జూల ై 1944. 

 పరపంచ బ్యంక్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: వకష్టింగరన్ DC, USA. 

 పరపంచ బ్యంకు అధయక్షుడు: డవేిడ్ రకబర్ర మాలాపస్ట. 

 

HDFC బ్యంక్ “మూహ్ బ్యండ్ రఖ్ో” పరచార 2వ ఎడ ష్టన్ను 
ప్కర రంభంచంద:ి 

 
హ చ్డ ఎఫ్స ిబ్యంక్ లిమిట డ్ తన “మూహ్ బ్యండ్ రఖ్ో” పరచారకనిక్  
రంెడవ ఎడ ష్టన్ను ప్కర రంభంచంది, అంతరకా తీయ మోస్కల 

అవగకహన వకరోతసవం 2021 (నవంబర్ 14-20, 2021)క్  
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మదేతయగక మోస్కల నివకరణప ై అవగకహన ప ంచడానిక్ . HDFC 

బ్యంక్ తన కసరమర్లకు అనిన రక్కల మోస్కలప ై అవగకహన 

ప ంచడం మరయిు వకట  నివకరణకు నోరడ మూసుకుని ఉండటం 

మరియు పరతిజా తీసుక్ోవడం మరియు గోపయమ నై బ్యంక్ ంగ్ 

సమాచారకనిన ఎవరతిోనూ పంచుక్ోకుండా చేయడం యొకా 

ప్కర ముఖ్యతను ప ంచడం లక్షయంగక ప టలర కుంద.ి ఈ పరచారం క్ ంద వచచే 

నాలుగు నలెలలో  HDFC బ్యంక్ 2,000 వర్ాష్టకప్లను 
నిరవహ ంచనుంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 HDFC బ్యంక్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: ముంబ ై, మహారకష్టర ;ా 
 HDFC బ్యంక్ MD మరయిు CEO: శశిధర్ జగదషీ్టన్; 

 HDFC బ్యంక్ ట్యగ్ల ైన్: మేము మీ పరపంచానిన అరథం 

చేసుకునానము. 
 

ఎంపకి చసేని NBFCల క్ోసం RBI ఇంటరనల్ అంబుడ్సమన్ 

మ క్కనిజంను పరచియం చసేంిద:ి  

క్ ంది రెండు రక్కల నాన్-బ్యంక్ ంగ్ ఫ నైాన్ియల్ కంప న్సల 

(NBFCలు) క్ోసం అంతరాత అంబుడ్సమన్ మ క్కనిజమ్ను 
పరచియం చసేుత ననటలో  భ్రతీయ రజిర్వ బ్యంక్ పరకట ంచంది. ఈ 

రెండు రక్కల NBFC 10 లేదా అంతకంట ేఎకుావ శకఖ్లతో డ ప్కజిట్-

టేక్ ంగ్ ఎన్బిఎఫ్సలిు (NBFCలు-D) మరియు రూ.5,000 క్ోటో ఆసిత  
పరమిాణం మరయిు అంతకంటే ఎకుావ పబోిక్ కసరమర్ ఇంటర్ఫసే్ట
తో డ ప్కజిట్ టేక్ ంగ్ ఎన్బిఎఫ్సలిు (NBFCలు-ND). 

పరయవస్కనంగక, ఈ రెండు క్ేటగిరలీ NBFCలు అంతరాత అంబుడ్స
మన్ (IO)ని నియమించవలస ిఉంటలంది. ఆర్బిఐలలని అంబుడ్స
మన్కు ఫిరకయదు చేరే ముందు ఎంట టీ స్కథ యిలల పబోిక్ ఫిరకయదును 
పరషి్టారించే బ్ధయత అంతరాత అంబుడ్సమన్క్  ఉంటలంది. ఇంటరనల్ 

అంబుడ్సమన్ నియామకం క్ోసం NBFCలకు RBI ఆరడ నెలల 

క్కలపరిమితిని ఇచచంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 RBI స్కథ పించబడ ంది: ఏపిరల్ 1, 1935; 

 RBI పరధ్ాన క్కరకయలయం: ముంబ ై, మహారకష్టర ;ా 
 RBI గవరనర్: శక్ తక్కంత దాస్ట. 

PIDF యొకా మొతతం క్కరపస్ట రూ. 614 క్ోటోకు చరేడకుంద:ి 

 
RBI యొకా చ లోింపుల మౌలిక సదుప్కయాల అభవృదిి  నిధ్ ి

(PIDF) మొతతం క్కరపస్ట 614 క్ోటో రూప్కయలకు చరేడకుంద.ి 

దేశంలలని ఈశకనయ రకష్టకర ా లప ై పరతేయక దృష్టిర  స్కరించ ట ైర్-3 నుంచ ట రై్-

6 క్ేందరా లలో  చ లోింపు అంగకీ్కర మౌలిక సదుప్కయాల (PoS) 

విసతరణకు సబిసడీని అందించడానిక్  జనవరి 2021లల PIDF 

పథక్కనిన RBI ప్కర రంభంచంది. ఆ సమయంలల ఆర్బీఐ తొలి 

విరకళంగక రూ. 250 క్ోటలో  PIDFక్  సగం ఫండ్ను కవర్ చసేుత ంద ి

మరియు మిగలిిన సహక్కరం దేశంలలని క్కర్ు-జారీ చసేే బ్యంకులు 
మరియు క్కర్ు నటె్వర్ాల నుండ  అందించబడుతయంది. 
పథకం ప్కర రంభంచన ప్కర రంభంలల PIDF యొకా క్కరపస్ట రూ. 345 

క్ోటలో  (RBI దావరక రూ. 250 క్ోటలో  మరయిు దశేంలలని పరధ్ాన 

అధ్కీృత క్కర్ు నటె్వర్ాల దావరక రూ. 95 క్ోటలో ). ఇపుపడు అనకే 

ఇతర అధ్కీృత క్కర్ు నటె్వర్ాలు (రూ. 153.72) మరయిు క్కర్ు జార ీ

చేసే బ్యంకులు (రూ. 210.17 క్ోటలో ) PIDF పథక్కనిక్  తమ 

సహక్కరకనిన ప ంచాయి, అందువలో మొతతం క్కరపస్టను రూ. 613.89 

క్ోటలో  (సుమారడ రూ. 614 క్ోటలో ). 

 

మ కై్ోీ స్కఫ్టర  ,యాపలి్ను అధ్గిమించ పరపంచంలలన ేఅతయంత విలువెనై 

కంప న్సగక అవతరంిచంద ి

 
మారెాట్ క్కయపటిల ైజషే్టన్ దావరక పరపంచంలలనే అతయంత విలువెనై 

పబోిక్గక వకణజియం జరిగని కంప న్సగక అవతరించ Microsoft Corp. 

Apple Inc.ని అధ్గిమించంది. అక్ోర బర్ 29, 2021న మారెాట్ 

ముగసిే సమయానిక్ , Apple సుమారడ $2.46 ట రలియనోకు 
చేరడక్ోగక, మ ైక్ోీ స్కఫ్టర  దాదాపు $2.49 ట రలియనోకు చరేడకుంది. 
యాపిల్ ఏడాదిక్  ప ైగక అగీస్కథ నంలల క్ొనస్కగుతోంద.ి 
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మ ైక్ోీ స్కఫ్టర  జూన్లల $2 ట రలియన్ మారెాట్ విలువను అధ్గిమించన 

రెండవ US పబోిక్ సంసథగక అవతరించంది, క్ౌో డ్ కంపూయట ంగ్ 

మరియు ఎంటర్ప ైజై్ స్కఫ్టరవరే్లలల దాని ఆధ్ిపతయం కరోనావెైరస్ట 

తరడవకత భవిష్టయతయత లల మరింత విసతరసిుత ందన ే అంచనాలతో 
నడ చంద.ి ఈ సంవతసరం, దాని స్కర క్ దరాీ-క్కల ఆదాయాలు మరయిు 
ఆదాయ వృదిి , అలాగే మ ష్టిన్ ల రినంగ్ మరియు క్ౌో డ్ కంపూయట ంగ్ 

వంట  రంగకలలల విసతరణ అంచనాలప ై Apple మరియు 
Amazon.com Inc.ని అధ్ిగమించంద.ి మ ైక్ోీ స్కఫ్టర  49% కంట ే

ఎకుావ, ఆపిల్ సుమారడ 13% మరియు అమ జాన్ 3% కంట ే

ఎకుావ విలువలు ప రిగకయి. 

 

భ్రతదశేం యొకా NICDP క్ోసం ADB $250 మిలియనో రడణానిన 

ఆమోదంిచంద ి

 
భ్రతదేశ జాతీయ ప్కరిశకీ మిక క్కరిడార్ అభవృదిి  క్కరయకీమం 

(NICDP)క్  మదేతయగక ఆసయిా డ వలప్మ ంట్ బ్యంక్ (ADB) USD 

250 మిలియన్ (సుమారడ రూ. 1,875 క్ోటలో ) రడణానిన 

ఆమోదించంది. 17 రకష్టకర ా లలల విసతరించ ఉనన 11 ప్కరశికీ మిక 

క్కరడిారోను అభవృదిి  చేయడానిక్  ప్ర ర గకీ మాట క్ USD 500 

మిలియన్ రడణాల యొకా మొదట  ఉప క్కరయకీమం ఇది. 
NICDP గురంిచ: 

నౌక్కశయీాలు మరయిు విమానాశయీాలు వంట  అంతరకా తీయ గటే్
వేలు మరియు కలుపుక్ొని, వకతావరణానిన తటలర క్ోగల మరియు 
సిథరమ ైన మౌలిక సదుప్కయాలతో సహా సమరథవంతమ ైన పటరణ 

సముదాయాలు మరయిు మలీరమోడల్ కనెక్ రవిట ీ దావరక 
మదేతయనిచేచ పరపంచ-స్కథ యి ప్కరిశకీ మిక నోడ్లను అభవృదిి  
చేయడం NICDP లక్షయం. 

 

బ్యంక్సూయరనె్స క్ోసం ఫ డరల్ బ్యంక్ మరయిు ఆదతియ బిరకో  హ ల్త  
ఇనూసరనె్స ప్ తయత  కుదురడచకునానరడ 

 

ఫ డరల్ బ్యంక్ మరియు ఆదతియ బిరకో  హ ల్త  ఇనూసరనె్స క్ో. లిమిట డ్ 

(ABHICL) బ్యంక్సూయరనె్స ప్కరరనర్ష్టిప్లలక్  పరవశేించాయి. ఈ 

కూటమిలల భ్గంగక, ఫ డరల్ బ్యంక్ ABHICL అందించే వినూతన 

ఆరోగయ బీమా పరిష్టకారకలను కసరమరోకు అందిసుత ంది. ఫ డరల్ బ్యంక్ 

వినియోగదారడలకు ఆసతమా, అధ్కి రకతప్ర టల, అధ్కి క్ొల స్కర ా ల్, 

మధుమేహం, ప్ర ష్టణప ై క్ోచంగ్ మొదల ైన వకట క్  1వ రోజు భీమా 
స్ౌకరయం వంట  స్ౌకరకయలు ఉంట్యి. 

కసరమర్లు ABHICL యొకా పరిశీమ-మొదట  వినూతన 

పరిష్టకారకలకు ప్కర పయతను కలిగ ిఉంట్రడ, ఉబబసం, అధ్ిక రకతప్ర టల, 
అధ్కి క్ొల స్కర ా ల్, మధుమేహం క్ోసం ఒకరోజు భీమ అందిసుత ంది; 
ప్ర ష్టణ మరయిు ఫటి్నసె్టప ై వలె్నసె్ట క్ోచంగ్; మానసకి ఆరోగయంప  ై
క్ౌనెసలింగ్; 100% వరకు ఆరోగయ రటిర్న్ TM (ఆరోగయ 
ప్రమియంలు) మరయిు దీరాక్కలిక నిరవహణ ప్ర ర గకీ మ్ యొకా 

ప్ర ర తాసహక వలె నస్ట పరయోజనాలు. వినియోగదారడలు బ్యంక్ 

యొకా వివిధ పంపిణీ మారకా ల దావరక వివిధ రిట లై్ మరియు 
సమూహ అనుబంధ ఉతపతయత ల పరయోజనాలను ప్ ందవచుచ. 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై టకే్కవలేు: 
 ఫ డరల్ బ్యంక్ స్కథ పించబడ ంది: 23 ఏపిరల్ 1931. 

 ఫ డరల్ బ్యంక్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: అలువక, క్రేళ. 

 ఫ డరల్ బ్యంక్ MD & CEO: శకయమ్ శీ్రనివకసన్. 

 ఫ డరల్ బ్యంక్ ట్యగ్ల ైన్: మీ పరెఫక్ర బ్యంక్ ంగ్ భ్గస్కవమి. 

 

ఆర్బీఐ బంధన్ బ్యంక్ను ఏజనె్సస బ్యంక్గక పరే్ాంద ి

 
రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ యా ఇపుపడు బంధన్ బ్యంక్ను పరభుతవ 

క్కరయకలాప్కలను నిరవహ ంచడానిక్  RBI యొకా ఏజెన్సస బ్యంక్గక 
నియమించంది. బంధన్ బ్యంక్ ఇపుపడు RBI యొకా ఏజెన్సస 
బ్యంక్గక ఎంప్కనలె్ చయేబడ న అనేక ఇతర ప ైవైేట్ బ్యంకులలల 
చేరింది. GST, VAT మరయిు రకష్టర  ా పనునల వసూళోకు 
సంబంధ్ించన లావకదేవీలను నిరవహ ంచడానిక్  బంధన్ బ్యంక్ 

ఇపుపడు అధ్కి్కరం ప్ ందుతయంది. 
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RBI యొకా ఏజనె్సస బ్యంక్గక ఇటవీల నియమించబడ న బ్యంకుల 

జాబితా: 
1. స్ౌత్ ఇండ యన్ బ్యంక్ 

2. కరకణ టక బ్యంకు 
3. DCB బ్యంక్ 

4. RBL బ్యంక్ 

5. ధనలక్ ి బ్యంక్ 

6. ఇండస్టఇండ్ బ్యంక్ 

7. బంధన్ బ్యంక్ 

 

అక్ోర బర్లల పరభుతవం జీఎస్ర  క్ ంద రూ.1.30 లక్షల క్ోటలో  వసూలు 
చసేంిద ి

 
అక్ోర బర్ నలెలల సూథ ల వసుత వులు మరయిు సేవక పనున (GST) 

వసూళలో  రూ. 1,30,127 క్ోటలో గక ఉనానయి, జూల ై 2017లల GST 

అమలు చేయబడ న తరకవత ఇది రెండవ అతయధ్కి వసూళలో . 

ఇపపట వరకు అతయధ్కింగక ₹ 1.41 లక్షల క్ోటో GST వసూళలో  

నమోదు చేయబడాు యి. ఏపిరల్ 2021. నలెలల ఆదాయాలు 
మునుపట  సంవతసరం కంటే 24% ఎకుావ. 

అక్ోర బర్లల వసూల ైన సూథ ల జీఎస్టటీ ఆదాయంలల రూ.23,861 క్ోటలో  

స్జీఎస్టటకీ్ , రూ.30,421 క్ోటలో  ఎస్టజీఎస్టటకీ్ , రూ.67,361 క్ోటలో  

ఐజీఎస్టటకీ్ , స స్ట మొతతం రూ.8,484 క్ోటలో . జిఎస్టట  క్ౌనిసల్ 

తీసుకునన నిరణయం పరక్కరం, పరసుత త ఆరిథక సంవతసరంలల జిఎస్టట  
పరహిారం విడుదలలల లలటలకు బదులుగక రూ.1.59 లక్షల క్ోటో 

రడణానిన ముందసుత గక విడుదల చశేకరడ. 
మునుపట  నలెల GST సకేరణ జాబితా: 
 స ప రంబర్ 2021: రూ. 1,17,010 క్ోటలో  

 ఆగసుర  2021: రూ. 1.12 లక్షల క్ోటలో  

 జూల ై 2021: రూ. 1,16,393 క్ోటలో  

 జూన్ 2021: రూ. 92,849 క్ోటలో  

 మే 2021: రూ. 1,02,709 క్ోటలో  

 ఏపిరల్ 2021: రూ. 1.41 లక్షల క్ోటలో  (అతయధ్కిం) 

 మారిచ 2021: రూ. 1.24 లక్షల క్ోటలో  

 ఫిబరవరి 2021: రూ. 1,13,143 క్ోటలో  

 జనవరి 2021: రూ. 1,19,847 క్ోటలో  

 

ఆర్బీఐ రంెడు వినూతన కసరమర్-స ంట రక్ క్కరయకీమాలను పరధ్ాని 

మోదీ ప్కర రంభంచారడ 

 
రజిర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ యా (RBI) యొకా రెండు వినూతన 

కసరమర్-స ంట రక్ క్కరయకీమాలను పరధ్ాని నరంేదర మోద ీ

ప్కర రంభంచారడ. ఈ క్కరయకీమాలు RBI రటి లై్ డ రైకె్ర స్ా మ్ మరయిు 
రజిర్వ బ్యంక్ - ఇంట గేీట డ్ అంబుడ్సమన్ స్ా మ్. కసరమర్లు తమ 

ఫిరకయదులను ఫ లై్ చేయడానిక్ , పతరా లను సమరపించడానిక్ , సిథతిని 

టర్ క్ చయేడానిక్  మరయిు అభప్కర యానిన అందించడానిక్  ఒక్ ే

ప్కయింట్ ఆఫ్ రిఫరనె్స ఉంటలంది. 
RBI రటి లై్ డ రైకె్ర స్ా మ్ గురంిచ 

 RBI రిట లై్ డ రైెక్ర స్ామ్ రటి లై్ ప టలర బడ దారడలకు పరభుతవ 

స కూయరటిలీ మారెాట్కు ప్కర పయతను ప ంచే లక్షయంతో ఉంది. భ్రత 

పరభుతవం మరయిు రకష్టర  ాపరభుతావలు జారీ చసేే స కూయరటిలీలల 
నేరడగక ప టలర బడ  ప టరడానిక్  ఇది వకరకి్  క్ొతత  మారకా నిన 

అందసిుత ంద.ి 

 ఈ పథకం దావరక, రటి ైల్ ప టలర బడ దారడడు పరభుతవ స కూయరటిలీ 

మారెాట్కు ప్కర పయతను ప్ ందుతారడ. 
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 ఈ పథకం క్ేందరం మరయిు రకష్టర  ా పరభుతావలు జారీ చసేని 

స కూయరటిలీలల నేరడగక ప టలర బడ  ప టరడానిక్  క్ొతత  మారకా నిన 

అందసిుత ంద.ి 

 “ప టలర బడ దారడలు తమ పరభుతవ స కూయరిటలీ ఖ్ాతాను ఆన్ల ైన్
లల ఉచతంగక ఆర్బిఐతో సులభంగక త రవగలరడ మరయిు 
నిరవహ ంచగలరడ. 

 రజిర్వ బ్యంక్-ఇంట గేీట డ్ అంబుడ్సమన్ స్ా మ్ గురంిచ 

 రిజర్వ బ్యంక్-ఇంట గేీట డ్ అంబుడ్సమన్ స్ామ్ RBIచ ే

నియంతిరంచబడే సంసథలప  ై కసరమర్ ఫిరకయదులను 
పరషి్టారించడానిక్  ఫరికయదుల పరిష్టకార విధ్ానానిన మరింత 

మ రడగుపరచడం లక్షయంగక ప టలర కుంది. 
 ఈ పథకం యొకా క్ేందర థీమ్ కసరమరడో  తమ ఫరికయదులను 

నమోదు చేయడానిక్  ఒక ప్ర రరల్, ఒక ఇమ యిల్ మరియు ఒక 

చరడనామాతో ‘వన్ నషే్టన్-వన్ అంబుడ్సమన్’ ఆధ్ారంగక 
రూప్ ందించబడ ంద.ి 

 కసరమర్లు తమ ఫిరకయదులను ఫ లై్ చయేడానిక్ , పతరా లను 
సమరిపంచడానిక్ , సిథతిని టర్ క్ చయేడానిక్  మరయిు 
అభప్కర యానిన అందించడానిక్  ఒక్ే ప్కయింట్ ఆఫ్ రిఫరనె్స 

ఉంటలంద.ి బహుభ్ష్టక టరల్-ఫ్ర నంబర్ ఫిరకయదుల పరిష్టకారం 

మరియు ఫరికయదుల క్ోసం సహాయంప ై అనిన సంబంధ్తి 

సమాచారకనిన అందిసుత ంది. 
 పరసుత తం, బ్యంకులు, నాన్-బ్యంక్ ంగ్ ఫ నైాన్స కంప న్సలు 

(NBFCలు), మరియు నాన్-బ్యంక్ ప్రప యిడ్ చ లోింపు జారీ 
చేసవేకరడ (PPIలు) వకల ట్ల క్ోసం ముగుా రడ వేరేవరడ అంబుడ్స
మ న్లు ఉనానరడ. 

 దేశవకయపత ంగక ఉనన 22 అంబుడ్సమన్ క్కరకయలయాల నుండ  
వీట ని ఆర్బిఐ నిరవహ సుత ంద.ి ఇపుపడు, ఫిరకయదుల పరిష్టకార 

యంతరా ంగకనిన మరింత సమరథవంతంగక మరియు సరళంగక 
చేయడానిక్  అవి ఒక క్ంేదీరకృత పథకంలల విలీనం 

చేయబడతాయి 
 

NPCI భ్రత్ బిల్పే ICICI పుు డ న్ియల్ ల ఫై్ ఇనూసరనె్సతో 
జతకట రంద ి

 

NPCI భ్రత్ బిల్పే లిమిట డ్, నషే్టనల్ పమే ంట్స క్కర్పరషే్టన్ ఆఫ్ 

ఇండ యా యొకా పూరిత-యాజమానయ అనుబంధ సంసథ  అయిన 

ICICI పుు డ న్ియల్ ల ఫై్ ఇనూసరనె్సతో ఒపపందం కుదురడచకుంద,ి 

బీమా సంసథ  యొకా కసరమర్లకు దాని మారూాా ఆఫర్ - 

ClickPayని అందించడానిక్ . ఐసఐిసిఐ పుు డ న్ియల్ ల ైఫ్ 

ఇనూసరనె్స తన కసరమర్లకు రెనూయవల్ ప్రమియం చ లోింపులను 
సులభంగక చేయడానిక్  వీలు కలిపసూత  క్ ోక్పే యొకా ఈ స్ౌకరకయనిన 

అందించన మొదట  బీమా కంప న్స. 

ఆటరమటే డ్ మరియు విలువెైన బీమా ప్రమియం చ లోింపు 
అనుభవకనిన అందించడానిక్ , ICICI పుు డ న్ియల్ ల ైఫ్ ఇనూసరెన్స 
క్ ోక్పే లింక్ను రూప్ ందించ, కసరమర్లతో ష్టేర్ చేసుత ంది, అది వకరనిి 

చ లోింపు వివరకలతో కూడ న చ లోింపు పేజీక్  దారి మళో్సుత ంది. ఈ 

స్ౌకరయవంతమ నై మరయిు సురక్ తమ నై రెండు-దశల పరక్ ీయ 

కసరమర్లు ప్రమియం మొతాత నిన ప టరడం, ప్రమియం చ లోింపు 
తేదలీను గురడత ంచుక్ోవడం మరయిు చ లోింపు చయేడానిక్  కఠినమ నై 

దశలను అనుసరించడం వంట  అవకంతరకలు లేకుండా బిలుో లను 
చ లోించడంలల సహాయపడుతయంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 నేష్టనల్ పేమ ంట్స క్కర్పరషే్టన్ ఆఫ్ ఇండ యా MD & CEO: 

దిలీప్ అసేబ; 

 నేష్టనల్ పేమ ంట్స క్కర్పరషే్టన్ ఆఫ్ ఇండ యా పరధ్ాన 

క్కరకయలయం: ముంబ ై; 
 నేష్టనల్ పమే ంట్స క్కర్పరషే్టన్ ఆఫ్ ఇండ యా స్కథ పించబడ ంది: 

2008. 
 

అక్ోర బర్లల రటి లై్ దరవయయలబణం సవలపంగక ప రగిి 4.48 శకతానిక్  
చరేడకుంద ి

 
వినియోగదారడల ధరల సూచీ (సప్్ఐ)తో క్ొలవబడ ే రిట లై్ 

దరవయయలబణం అక్ోర బర్లల సవలపంగక 4.48 శకతానిక్  ప రగిింది. విడ గక, 
పరశిీమల ఉతపతిత  సూచీ (ఐఐపి) పరంగక క్ొలవబడ న ఫకయకరర ీ
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ఉతపతిత  స ప రంబర్లల 3.1 శకతం ప రిగింది. కూరగకయల ధరల 

ప రడగుదలతో ఆహార దరవయయలబణం నలె క్ ీతం 0.68 శకతం నుంచ 

అక్ోర బర్లల 0.85 శకతానిక్  ప రిగంిది. 
అయితే, ఈ ఏడాది అక్ోర బర్ 2020లల నమోద నై మునుపట  
సంవతసరం నమోదు చేసని 7.61 శకతం కంట ే తకుావ స్కథ యిలల 
ఉంది. ఎక్ెైసజ్ సుంకం తగిాంపు పరభ్వంతో ఇంక్క హ డ్ల ైన్ నంబరోలల 
పరతిబింబించలేదు, అధ్ిక పరధ్ాన దరవయయలబణం - ఆహారతేర , ఇంధన 

దరవయయలబణం భ్గం - మరయిు అధ్ిక గోో బల్ కమోడ ట ీ ధరల 

పరమాదాలు దరవయయలబణ రటేలను ఒతితడ లల ఉంచుతాయని 

భ్విసుత నానరడ 
 

BharatPe పరపంచంలలని 1వ మరచంట్ ష్టరే్హ లిుంగ్ ప్రర గకీ మ్ను 
ప్కర రంభంచంద:ి 

 
BharatPe తన వకయప్కరి భ్గస్కవముల క్ోసం పరపంచంలలని 1వ 

మరచంట్ ష్టరే్హ లిుంగ్ ప్రర గకీ మ్ (MSP)ని ప్కర రంభంచంది. ఇది $100 

మిలియన్ విలువెనై ప్ర ర గకీ మ్, దీని క్ ంద కంప న్స తన వకయప్కర ి

వినియోగదారడలకు BharatPe యొకా ఈక్ వట ీష్టరోేను క్ొనుగోలు 
చేయడానిక్  మరయిు భ్గస్కవమిగక మారడానిక్  అవక్కశకనిన 

అందసిుత ంద.ి కంప న్స 2024 నాట క్  పబోిక్ లిసిరంగ్ని ప్కో న్ చసేుత ంద ి

మరియు పబోిక్ లిసిరంగ్ విలువ $1 బిలియన్ని లక్షయంగక చసేుకుంది. 
క్కరయకీమం గురంిచ: 

 వకయప్కరి చ లోింపులు మరయిు ఆరిథక సేవల సంసథ  తన పరసుత త 

7.5 మిలియన్ కంట ే ఎకుావ వకయప్కర ి భ్గస్కవములకు 
ప్రర తాసహక్కనిన అందజసేుత ంద.ి ప్కో ట్ఫకరమ్లల చేరని క్ొతత  
వకయప్కరడలకు కూడా ప్ర ర గకీ మ్ అందించబడుతయంది. 

 వకయప్కరడల సంపద సృష్టిరలల అంతరకనిన పరిష్టారించడానిక్  
మరియు వకరిని క్ ీయాశ్రల వృదిి  భ్గస్కవములుగక 
గురితంచడానిక్  స్కర క్ ప్ర ర గకీ మ్ రూప్ ందించబడ ంది, భ్రతదశేంలల 
వేగంగక అభవృదిి  చ ందుతయనన ఫిన్ట క్ విభ్గంలల వకయప్కర 

భ్గస్కవముల మధయ విధ్ేయతను ప ంప్ ందించడం మరియు 
క్ొనస్కగించడం ఈ క్కరయకీమం లక్షయం అని BharatPe త లిపింది. 

 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 BharatPe స్కథ పించబడ ంది: 2018; 

 BharatPe పరధ్ాన క్కరకయలయం: నూయఢ లోీ; 

 BharatPe CEO: అష్ట్నర్ గోీ వర్. 

 

COVID-19 వకయక్ సన్ సకేరణ క్ోసం భ్రతదశేకనిక్  USD 1.5 

బిలియన్ రడణానిన ADB ఆమోదంిచంద:ి 

 
కరోనావెరైస్ట (COVID-19)క్  వయతిరకేంగక సురక్ తమ నై మరియు 
సమరథవంతమ నై వకయక్ సన్లను క్ొనుగోలు చయేడంలల భ్రత 

పరభుతావనిక్  సహాయం చేయడానిక్  ఆసయిా డ వలప్మ ంట్ బ్యంక్ 

(ADB) $1.5 బిలియనో రడణానిన (సుమారడ రూ. 11,185 క్ోటలో ) 

ఆమోదించంది. దశేంలలని 31.7 క్ోటో మంది పరజల క్ోసం కన్ససం 

66.7 క్ోటో క్ోవిడ్-19 వకయక్ సన్ డరస్టలను సకేరించేందుకు ఈ నిధ్ ి

ఉపయోగించబడుతయంది. ఆసయిన్ ఇన్ఫకర సరకాచర్ ఇనెవస్టరమ ంట్ 

బ్యంక్ ఈ ప్కర జకె్ర క్ోసం అదనంగక USD 500 మిలియనోను సహ-

ఫ ైనాన్స చసేుత ందని భ్విసుత నానరడ. 
బీజింగ్కు చ ందని AIIB అనదేి ఆసయిా అభవృదిిప ై దృష్టిర  స్కరంిచన 

బహుప్కక్ క అభవృదిి  బ్యంకు. దీనిక్  పరపంచం నలుమూలల నుండ  
సభుయలు ఉనానరడ. జనాభ్లల 68.9 శకతంగక ఉనన 18 ఏళలో  

మరియు అంతకంటే ఎకుావ వయసుస ఉనన 94.47 క్ోటో మందకి్  
పూరితగక టీక్కలు వేయాలని లక్షయంగక ప టలర కునన భ్రతదశే జాతీయ 

విసతరణ మరయిు టీక్క పరణాళ్కకు ఇది మదేతయ ఇసుత ంది. 
టకీ్క గురంిచ: 

స్కమాజిక మరయిు మానవ అభవృదిి  ప్కర ధ్ానయతలప ై క్ొతత  దృష్టిరతో, 
ఆరిథక క్కరయకలాప్కలను పునరడజాీవింపజయేడం, ఆరోగయ సవేలను 
క్ొనస్కగించడం, జీవనోప్కధ్నిి పునరడదిరించడం మరియు 
విదాయసంసథలను పునఃప్కర రంభంచడం వంట  మహమాిరితో 
ముడ పడ  ఉనన ఆరోగయం, స్కమాజిక మరియు ఆరిథక పరభ్వకలను 
అధ్గిమించడంలల వకయక్ సన్లు క్రలకం. 
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క్ో-బర్ ండ డ్ క్ెీడ ట్ క్కర్ులను అందంిచడానిక్  ఈక్ వట్స్ట SFB HDFC 

బ్యంక్తో భ్గస్కవమయం చసేుకుంద:ి 

 
ఈక్ వట్స్ట స్కిల్ ఫ నైాన్స బ్యంక్ (SFB) HDFC (హౌసంిగ్ డ వలప్
మ ంట్ ఫ నైాన్స క్కర్పరషే్టన్ లిమిట డ్) బ్యంక్తో తన క్ొతత  క్ో-బర్ ండ డ్ 

క్ెీడ ట్ క్కర్ులను ప్కర రంభంచేందుకు భ్గస్కవమయం చసేుకుంది. ఈ 

భ్గస్కవమయం దావరక, ఈక్ వట్స్ట SFB క్ెీడ ట్ క్కర్ు మారెాట్లల HDFC 

బ్యంక్ పరిధ్నిి ఉపయోగంిచుకుంటలంది మరయిు దాని 

వినియోగదారడలకు మ రడగెనై బ్యంక్ ంగ్ పరకయవరణ వయవసథను 
అందసిుత ంద.ి 

క్ెీడ ట్ క్కర్ు గురంిచ: 

క్ెీడ ట్ క్కర్ుని రెండు విభ్గకలలో  ప్ ందవచుచ. మొదట  క్టేగరిీ ‘ఎక్ెైసట్ 

క్ెీడ ట్ క్కర్ు’ రూ. 25,000 నుండ  రూ. 2 లక్షల వరకు క్ెీడ ట్ 

పరమిితిని అందిసుత ంది మరయిు రెండవ క్ేటగిరీ రూ. 2 లక్షలకు ప ైగక 
క్ెీడ ట్ను అందించే ‘ఎలిగకన్స క్ెీడ ట్ క్కర్ు’. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ఈక్ వట్స్ట స్కిల్ ఫ ైనాన్స బ్యంక్ లిమిట డ్ స్కథ పించబడ ంది: 

2016; 
 ఈక్ వట్స్ట స్కిల్ ఫ నైాన్స బ్యంక్ లిమిట డ్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: 

చ నెనై, తమిళనాడు; 
 ఈక్ వట్స్ట స్కిల్ ఫ ైనాన్స బ్యంక్ లిమిట డ్ MD & CEO: 

వకసుదవేన్ పఠంగి నరసింహన్. 

 

అదనపు సమాచారం : 

ఫ నైాన్ియల్ స రబిలిటీ బర ర్ు: JP మోరకా న్ పరపంచంలలని అతయంత ద హై క 

బ్యంకుగక పరేడప్ ందారడ:గోో బల్ రెగుయలేటరోచే అగీశవీణి రడణదాతల 

తాజా వకరి్క రకయంక్ ంగ్ పరక్కరం, విసత ృత ఆరిథక వయవసథ  యొకా 

ఆరోగకయనిక్  JP మోరకా న్ చజే్ మరోస్కరి పరపంచంలలన ే అతయంత 

ముఖ్యమ నై బ్యంక్గక పరేడప్ ందింది.  
PMC బ్యంక్ విలీనం క్ోసం RBI ముస్కయిదా పథక్కనిన 

వలోెడ ంచంద:ిరజిర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ యా (RBI) పంజాబ్ మరయిు 
మహారకష్టర  ాక్ోఆపరటే వ్ (PMC) బ్యంక్ను ఢ లోీక్  చ ందని యూనిట ీ

స్కిల్ ఫ నైాన్స బ్యంక్ లిమిట డ్ (USFB)తో విలీనం చేయడానిక్  డరా ఫ్టర  
స్ామ్ను వలోెడ ంచంద ి

SBI Ecowrap నివదేకి FY22 క్ోసం భ్రతదశే GDPని 9.3%-

9.6% మధయ అంచనా వసేంిద:ి 

సేరట్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ యా (SBI) ఆరిథకవతేతలు దాని పరిశోధన 

నివదేిక “Ecowrap”లల, FY22 (2021-22)క్  భ్రతదశేకనిక్  GDP 

వృదిి  అంచనాను 9.3%-9.6% శవీణిక్  సవరించారడ. ఇంతకుముందు 
ఇది 8.5%-9% పరధి్లిల అంచనా వయేబడ ంది.  
డ జిటల్ ల ండ ంగ్ప  ై వరిా ంగ్ గూీ ప్ నివదేకిను RBI విడుదల 

చసేంిద:ిరజిర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ యా (RBI) ఏరకపటల చసేని ఆన్ల ైన్ 

ప్కో ట్ఫకరమ్లు మరియు మొబ లై్ యాప్ల దావరక రడణాలు 
ఇవవడంతో సహా డ జిటల్ రడణాలప  ైవరిా ంగ్ గూీ ప్ తన నివదేికను 
సమరిపంచంది. 
SIDBI మరయిు Google MSMEలకు మదేతయ ఇవవడానిక్  
సదేింగక ఉనానయి: స్కిల్ ఇండస్రసా్ట డ వలప్మ ంట్ బ్యంక్ ఆఫ్ 

ఇండ యా (SIDBI) Google India Pvt Ltd (GIPL) సహక్కరంతో 
రూ. 1 క్ోట  వరకు రకయితీ వడీు  రేటోకు ఆరిథక సహాయంతో స్ర ష్టల్ 

ఇంప్కక్ర ల ండ ంగ్ ప్ర ర గకీ మ్ను పరయోగకతికంగక ప్కర రంభంచంది.  
Paytm మన్స AI- పవర్ు 'వకయిస్ట టేరడ ంగ్' ప్కర రంభంచంద:ి Paytm 

మన్స, Paytm యొకా పూరిత యాజమానయంలలని అనుబంధ సంసథ , 
కృతిరమ మేధసుస (AI) దావరక ఆధ్ారతిమ నై ‘వకయిస్ట టేరడ ంగ్’ను 
ప్కర రంభంచంది. 
ఆరోగయ బీమాను అందంిచడానిక్  Google Pay SBI జనరల్ 

ఇనూసరనె్సతో చతేయలు కలిపంిదSిBI జనరల్ ఇనూసరెన్స Google 

Pay యాప్లల SBI జనరల్ యొకా ఆరోగయ బీమాను క్ొనుగోలు 
చేయడానిక్  వినియోగదారడలను ఎనేబుల్ చయేడానిక్  Google 

Payతో స్కంక్ేతిక భ్గస్కవమాయనిన చసేింద.ి  

క్ోటక్ మహంీదరా  బ్యంక్ రూప ేక్ెీడ ట్ క్కర్ు్ 'వీర్'ని ప్కర రంభంచంేదుకు 
NPCI భ్గస్కవమయం కుదురడచకుననది.  
క్ోటక్ మహీందరా  బ్యంక్ (KMB) భ్రతీయ స్కయుధ దళీలకు అంట ే

ఆరీి, నేవీ మరియు ఎయిర్ ఫర ర్స సిబబంది క్ోసం 'వీర్' పేరడతో రూప ే

నెట్వర్ాలల క్ోటక్ క్ెీడ ట్ క్కర్ులను ప్కర రంభంచేందుకు నషే్టనల్ 

పేమ ంట్స క్కర్పరషే్టన్ ఆఫ్ ఇండ యా (NPCI)తో భ్గస్కవమయం 

కుదురడచకుంది.  
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రెలైేవలల మోస్కలను తగిాంచంేదుకు IRCTC & Truecaller 

భ్గస్కవమయం కలిగ ిఉననది:ఇండ యన్ రెైలేవ క్కయటరింగ్ & టయరిజం 

క్కర్పరషే్టన్ లిమిట డ్ (IRCTC) పరయాణీకులకు కమూయనిక్షే్టన్ప  ై
ఎకుావ నమిక్కనిన అందంిచడానిక్  టయర క్కలర్ ఇండ యాతో 
భ్గస్కవమయం కుదురడచకుంది. రెైలేవలల మోస్కలను తగిాంచడమే ఈ 

భ్గస్కవమయం లక్షయం. 

డ నైర్స కోబ్ ఇంటరనేష్టనల్ లిమిట డ్ప  ైఉనన పరమిితయలను RBI 

తొలగంిచంద:ిరజిర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ యా (RBI) 23 ఏపిరల్ 2021న 

క్ొతత  కసరమరోను ఆన్బర ర్ు చేయడానిక్  క్ెీడ ట్ క్కర్ు జారీచసేే డ నైర్స కోబ్ 

ఇంటరనేష్టనల్ లిమిట డ్ప ై తక్షణమే అమలులలక్  వచచేలా విధ్ంిచన 

పరమిితయలను ఎతితవసేింద ి

 
 

నియామక్కలు 
 

సూడాన్ పరధ్ానిగక అబ్ే లాో  హమోు క్ తిరగి ినియమితయలయాయరడ: 

 
పరసుత త రకజక్రయ సంక్ోభ్నిన అంతం చేయడానిక్  రకజక్రయ 

పరకటనప ై సంతకం చసేిన తరడవకత సూడాన్ తొలగించన పరధ్ాని 

అబ్ే లాో  హమోు క్ మరియు సూడాన్ స్కయుధ దళం జనరల్ 

కమాండర్ అబ ేల్ ఫతా అల్-బురకహ న్ లను తిరిగి నియమించారడ. 
పరధ్ానమంతిర క్కవడానిక్  ముందు, హమోు క్ ఆఫిరక్క క్ోసం 

ఐకయరకజయసమితి ఆరిథక కమిష్టన్, ఆఫిరకన్ డ వలప్ మ ంట్ బ్యంక్ 

మరియు ఇథయిోపయిాలలని టేరడ్ అండ్ డ వలప్ మ ంట్ బ్యంక్ లల 
పరతయేక సలహాదారడగక పనిచేశకడు. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 సూడాన్ రకజధ్ాని: ఖ్ారూర మ్; 

 సూడాన్ కరెన్సస: సూడాన్ ప్ౌండ్. 

 

ICC యొకా శకశవత CEO గక జియోఫ్ అలాో రిుస్ట 

నియమితయలయాయరడ: 

 

ఇంటరనేష్టనల్ క్ ీక్టె్ క్ౌనిసల్ (ఐససి)ి జియోఫ్ అలాో రిుస్టను 
అంతరకా తీయ క్ ీక్ెట్ ప్కలకమండలిక్  శకశవత సఇిఒగక 
నియమించంది. ఆయన ఎనిమిది నెలలకు ప గైక తాతాాలిక స్ఈవయగక 
పనిచేసుత నానరడ. జూల ై 2021లల అధ్ిక్కరికంగక తన పదవిక్  
రకజీనామా చేసని మను స్కహనీ స్కథ నంలల అతను 
నియమితయడయాయడు. మాజీ ఆసేర లాియా ఫస్టర-క్కో స్ట క్ ీక్టెర్ మరియు 
అడ ినిసేర టార్ అయిన అలాో రిుస్ట, ఎనిమిదళోేప్కటల ICC జనరల్ 

మేనజేర్, క్ ీక్ెట్గక ఉనానరడ. అతను గతంలల క్ ీక్టె్ ఆసేర లాియాలల 
ఇలాంట  ప్కతర ప్ర ష్టించాడు. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ICC పరధ్ాన క్కరకయలయం: దుబ్య్, యునెైట డ్ అరబ్ 

ఎమిరటే్స; 

 ICC స్కథ పించబడ ంది: 15 జూన్ 1909; 

 ICC డ పూయటీ చ ైరిన్: ఇమాా న్ ఖ్ావజా; 
 ICC ఛ ైరిన్: గెీగ్ బ్రేలే. 

 

TRIFED ఆది మహ తసవ్ బ్ర ండ్ అంబ్సడిర్గక MC మరేీ  
క్ోమ్ నియమితయలయాయరడ: 
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భగవకన్ బిరకస ముండా మనవడు సుఖ్రకమ్ ముండా సమక్షంలల 
క్ేందర గిరజిన వయవహారకల మంతిర అరడా న్ ముండా TRIFED (ట ైబైల్ 

క్ోఆపరటే వ్ మారెా ట ంగ్ డ వలప్మ ంట్ ఫ డరషే్టన్ లిమిట డ్) ఆద ి

మహ తసవ్ను నూయఢ లోీలలని డ లోీ హాట్లల ప్కర రంభంచారడ. ఈ 

సందరభంగక, ఒలింపిక్ పతక విజేత మరియు బ్కసర్ పదివిభూష్టణ్ 

MC మరే ీక్ోమ్ను TRIFED ఆది మహ తసవ్ బర్ ండ్ అంబ్సడిర్గక 
పరకట ంచారడ. ఇది జాతీయ గిరజిన పండుగ మరియు గరిిజన 

వయవహారకల మంతిరతవ శకఖ్ మరియు TRIFED సంయుకత చ్రవ 

 

ICC పురడష్టయల క్ ీక్టె్ కమిట ీ చ రైిన్గక స్ౌరవ్ గంగూలీ 

నియమితయలయాయరడ: 

 
ICC బర రడు  మీట ంగ్ సందరభంగక BCCI అధయక్షుడు స్ౌరవ్ గంగూలీ 

ICC పురడష్టయల క్ ీక్టె్ కమిటీ ఛ ైరిన్గక నియమితయలయాయరడ. 
2012లల బ్ధయతలు స్వకరించన అనిల్ కుంబేో  స్కథ నంలల గంగూలీ 

నియమితయడయాయడు. కుంబేో  గరషి్టరంగక మూడు వేరేవరడ మూడళోే 

పదవీక్కలానిన అనుభవించన తరకవత వెదైొలిగకడు. 
పురడష్టయల ఆటతో సమలేఖ్నం చేయడానిక్  మహ ళల క్ ీక్టె్కు ఫస్టర-
క్కో స్ట హ దా మరయిు జాబితా ఒక వరీాకరణను వరితంపజయేాలని 

బర రడు  ఆమోదించంది మరయిు పునరకలలచనలల వరితంచబడుతయంది. 
ICC మహ ళీ కమిటీని ICC ఉమ న్స క్ ీక్టె్ కమిటీ అని పలిుస్కత రడ 
మరియు మహ ళల క్ ీక్టె్ రపి్ర రిరంగ్ బ్ధయతను CECక్  నరేడగక 
తీసుకుంటలంద.ి వసెిరండీస్ట క్ ీక్టె్ CEO జాన్స గేీవ్ ICC మహ ళీ క్ ీక్టె్ 

కమిటలీల నియమితయలయాయరడ. 
 

UN స కీటరీ జనరల్ ష్టర ంబి ష్టకర్పను భ్రతదశేంలల UN రసెడి ంట్ 

క్ోఆరిునటేర్గక నియమించారడ: 

 

ఐకయరకజయసమితి స కీటర-ీజనరల్, ఆంటరనియో గుట రెీస్ట, సుసిథర 

అభవృదిి  నిపుణుడు, యునెైట డ్ సేరట్స (UN)క్  చ ందని ష్టర ంబి ష్టకర్ప
ను భ్రతదశేంలల UN రసెడి ంట్ క్ోఆరిునటేర్గక నియమించారడ. 
అతను భ్రతదేశంలలని UN బృందానిక్  నాయకతవం వహ స్కత డు 
మరియు సుసిథర అభవృదిి  లక్యయల క్ోసం మ రడగెైన పునరడదిరణ 

క్ోసం భ్రతదేశం యొకా క్ోవిడ్-19 పరతిసపందన పరణాళ్కల క్ోసం 

పని చేస్కత డు. దీనిక్  ముందు, అతను ఆరేినియాలల ఐకయరకజయసమితి 

రెసడి ంట్ క్ోఆరిునటేర్గక పనిచశేకడు. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ఐకయరకజయసమితి స్కథ పించబడ ంది: 24 అక్ోర బర్ 1945; 

 ఐకయరకజయసమితి పరధ్ాన క్కరకయలయం: నూయయార్ా, 

నూయయార్ా, యునెైట డ్ సేరట్స; 

 ఐకయరకజయసమితి స కీటరీ జనరల్: ఆంటరనియో గుట రెీస్ట. 

 

తదుపర ి జాతీయ క్ ీక్టె్ అక్కడమీ (NCA) హ డ్గక VVS లక్షిణ్ 

బ్ధయతలు చపేటరనునానరడ 

 
భ్రత మాజీ బ్యటర్ వీవీఎస్ట లక్షిణ్ నషే్టనల్ క్ ీక్టె్ అక్కడమీ (ఎన్
సఏ్) తదుపరి అధ్ిపతిగక ఉంట్రని భ్రత క్ ీక్టె్ నియంతరణ మండలి 

(బీసస్ఐ్) అధయక్షుడు స్ౌరవ్ గంగూలీ ధృవీకరించారడ. రవిశకసిత  ై
పదవీక్కలం ముగసిని తరకవత ఇటవీల భ్రత జటలర  చీఫ్ క్ోచ్గక 
నియమితయల నై తన మాజీ బ్యట ంగ్ సహచరడడు రకహుల్ దరవిడ్ 

నుండ  లక్షిణ్ బ్ధయతలు స్వకరించనునానరడ. 
 

క్ డ్స ఫుట్వరే్ బ్ర ండ్ పేో టర బ్ర ండ్ అంబ్సడిర్గక రకహుల్ దరవిడ్ 

ఎంపకియాయరడ:  
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పిలోల ప్కదరక్షల బర్ ండ్ పేో టర తన బర్ ండ్ అంబ్సడిర్ మరియు 
మ ంట్ర్గక పరముఖ్ భ్రత క్ ీక్టెర్ రకహుల్ దరవిడ్ను 
నియమిసుత ననటలో  పరకట ంచంది. పేోటర అనదేి భ్రతదశేపు 
మొటరమొదట  D2C ఫుట్-హ ల్త  ఫర కస్టు  ప్కదరక్షల బర్ ండ్, ఇద ి

భ్రతీయ పలోిల క్ోసం పరతేయకంగక రూప్ ందించబడ ంది. పేోటరను 
మారిచ 2020లల రవి కలోయిల్, స్కరక క్ ల్గోర్ మరయిు పవన్ కరటే  
స్కథ పించారడ. 
ఈ బర్ ండ్ దరవిడ్ను కలిగి ఉనన పరచారంతో ప్కటల భ్గస్కవమాయనిన 

పరకట ంచంది. ఈ పరచారకనిన బ ంగళూరడకు చ ందిన పప్ుల్ డ జెనై్ 

అండ్ కమూయనిక్ేష్టన్, పేోటర బృందం భ్గస్కవమయంతో అభవృదిి  
చేసింది. బర్ ండ్ యొకా స్ర ష్టల్ మీడ యా ఛానలె్లలల వీడ యో 

పరచారం పరచారం చేయబడుతయంది మరియు నవంబర్ 14న పరతయక్ష 

పరస్కరం చేయబడుతయంది.  
 

అంతరకా తీయ నాయయ కమిష్టన్కు భ్రతదశేకనిక్  చ ందని ప్ ర ఫ సర్ 

బిమల్ పటలే్ ఎనినకయాయరడ: 

 
భ్రతదేశకనిక్  చ ందని ప్ ర ఫ సర్ బిమల్ పటలే్ ఐదేళో క్కలానిక్  
అంతరకా తీయ నాయయ కమిష్టన్కు ఎనినకయాయరడ. అతని ఐదళోే 

పదవీక్కలం జనవర ి1, 2023 నుండ  ప్కర రంభమవుతయంది. ప్ ర ఫ సర్ 

పటలే్ రకష్ట్రయా రక్య విశవవిదాయలయం వెైస్ట-ఛానసలర్ మరియు 
భ్రత జాతీయ భదరతా సలహా బర రడు  సభుయడు. ఐకయరకజయసమితి 

జనరల్ అస ంబోీలల 192 మంది సభుయలకు గకను 51 ఏళో పటలే్ 163 

ఓటోను స్కధ్ించారడ. ఆసియా-పసఫికి్ గూీ ప్లల అభయరిథక్  వచచన 

అతయధ్కి ఓటలో  ఇదే. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 

 ఇంటరేనష్టనల్ లా కమిష్టన్ HQ: జెన్సవక, సివటారకో ండ్; 

 ఇంటరేనష్టనల్ లా కమిష్టన్ స్కథ పించబడ ంది: 1947. 

 

UN-పరపంచ ఆహార క్కరయకీమం యొకా గుడ్విల్ అంబ్సడిర్గక 
డనేియల్ బూర ల్ ఎంపకియాయరడ 

 
స్కపనిష్-జరిన్ నటలడు డేనియల్ బూర ల్ యునెటై డ్ నషే్టన్స వరల్ు  
ఫుడ్ ప్ర ర గకీ మ్ (UN-WFP)క్  గుడ్విల్ అంబ్సడిర్గక ఎంపికయాయరడ. 
అతను ఆకలి లేని పరపంచానిన చూడాలి అనే WFP యొకా మిష్టన్
లల చేరకడు. గుడ్విల్ అంబ్సడిర్గక, అతను ఆకలిక్  క్కరణమయియయ 
పరధ్ాన అంశకలను గురించ త లియజేస్కత డు మరయిు తక్షణ 

అవసరకలు మరయిు ఆకలి యొకా మూల క్కరణాలను 
పరషి్టారించడానిక్  UN WFP యొకా పరయతానలను ముందుకు 
తీసుక్ళెతాడు. 
గుడ్విల్ అంబ్సడిర్గక తన ప్కతరలల, బూర ల్ పరతి రకతిర ఆకలితో 
పడుకునే మిలియనో మంద ి పరజలకు అవగకహన కలిపస్కత డు 
మరియు జీరో హంగర్ పరపంచం క్ోసం తన మదేతయదారడలను ఈ 

అంశకలప దృష్టిర  స్కరించే విధంగక క్కరకయచరణ రూప్ ందిస్కత రడ. 43 ఏళో 

నటలడు తన మదేతయదారడలకు ఆకలి యొకా పరధ్ాన క్కరణాలను 
గురించ త లియజయేడానిక్  తన వేదకిను వినియోగించనునానడు 
మరియు తక్షణ అవసరకలు మరయిు ఆకలి యొకా మూల 

క్కరణాలను పరషి్టారించడానిక్  WFP యొకా పరయతానలను 
పరదరిశస్కత డు. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ఐకయరకజయసమితి పరపంచ ఆహార క్కరయకీమం స్కథ పించబడ ంది: 

1961; 
 ఐకయరకజయసమితి పరపంచ ఆహార క్కరయకీమ పరధ్ాన క్కరకయలయం: 

రోమ్, ఇటలీ; 

 యునెటై డ్ నేష్టన్స వరల్ు  ఫుడ్ ప్ర ర గకీ మ్ ఎగిాకూయట వ్ డ ైరకెరర్: 

డేవిడ్ బీస్ో . 
 

రకష్టరపాతి నపే్కల్ ఆరీి  చీఫ్క్  ‘జనరల్ ఆఫ్ ఇండ యన్ ఆరీి ’ హ దాను 
పరదానం చశేకరడ 
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1950లల ప్కర రంభమ నై సంపరదాయానిక్  క్ొనస్కగింపుగక, నేప్కల్ ఆరీి 
చీఫ్ జనరల్ పరభు రకమ్ శరికు రకష్టరపాతి రకమ్ నాథ్ క్ోవింద్ 'జనరల్ 

ఆఫ్ ఇండ యన్ ఆరీి ' గౌరవ రకయంక్తో సతారించారడ. గత ఏడాద ి

నవంబర్లల ఖ్ాటిండు పరయటన సందరభంగక భ్రత ఆరీి చీఫ్ 

జనరల్ ఎంఎం నరవకనేకు నేప్కల్ ‘జనరల్ ఆఫ్ నపే్కల్ ఆరీి ’ గౌరవ 

రకయంక్ను పరదానం చేసింది. 
ఈ ప్కర ంతంలలని దాని మొతతం వూయహాతిక పరయోజనాల దృష్టకర ా 
నేప్కల్ భ్రతదశేకనిక్  ముఖ్యమ ైనది, మరయిు రెండు దేశకల 

నాయకులు తరచుగక పురకతన “రోట ీ బటే”ీ సంబంధ్ానిన 

గురితంచారడ. లాయండ్ లాక్ు నేప్కల్ వసుత వులు మరియు సేవల రవకణా 
క్ోసం భ్రతదశేంప ై ఎకుావగక ఆధ్ారపడుతయంది. నేప్కల్ నుండ  
భ్రతదేశంలలని పరవేశం ఉంద ి మరియు భ్రతదేశం నుండ  తన 

అవసరకలలల పరధ్ాన నిష్టపతితని దిగుమతి చసేుకుంటలంది. 
 

పి.స.ి మోడీ రకజయసభ స కీటర ీజనరల్గక పరమాణం చశేకరడ  

 
1982-బ్యచ్ రటి ైర్ు IRS అధ్ిక్కరి మరియు స ంటరల్ బర ర్ు ఆఫ్ డ ైరకె్ర 
ట్క్ెసస్ట (CBDT) మాజీ ఛ రైిన్, పరమోద్ చందర మోడీ P.P.K 

రకమాచారడయలు స్కథ నంలల క్ొతత  స కీటరీ జనరల్ రకజయసభకు 
నియమించారడ. రకమాచారడయలు ఏడాది క్కలానిక్  సలహాదారడగక 
బదలిీ అయాయరడ. రకమాచారడయలు ఇపుపడు రకజయసభ స కీటరేయిట్
లల సలహాదారడగక నియమితయలయాయరడ. 
స ంటరల్ బర ర్ు ఆఫ్ డ ైరకె్ర ట్క్ెసస్ట (CBDT) మాజీ ఛ రైిన్ అయిన 

మోడీ, ప్కరోమ ంటల ఎగువ సభకు క్ొతత  స కీటరీ జనరల్గక ఉంట్రడ. 
ఈ మేరకు ఉతతరడవలప ై రకజయసభ ఛ రైిన్ వెంకయయనాయుడు 
సంతకం చశేకరడ. 
 

KV క్కమత్ NaBFID చ రై్పరసన్గక ఎంపకియాయరడ 

 
భ్రత పరభుతవం క్ ెవి క్కమత్ను నేష్టనల్ బ్యంక్ ఫర్ ఫ నైానిసంగ్ ఇన్
ఫకర సర కాచర్ అండ్ డ వలప్మ ంట్ (NaBFID) చ ైర్పరసన్గక 
నియమించంది. అతను భ్రతదశేంలల పరసదిి బ్యంకర్ మరియు 
నూయ డ వలప్మ ంట్ బ్యంక్ (NDB)క్  మొదట  అధ్పితి. NaBFID 

అనదేి భ్రతదేశంలల క్ొతతగక ఏరకపటల చయేబడ న అభవృదిి  ఆరిథక 

సంసథ  (DFIలు). ఇది నషే్టనల్ బ్యంక్ ఫర్ ఫ ైనానిసంగ్ ఇన్ఫకర సర కాచర్ 

అండ్ డ వలప్మ ంట్ (NaBFID) చటరం 2021 పరక్కరం ఇన్ఫకర సరకాచర్ 

ఫ ైనానిసంగ్ క్ోసం ఏరకపటల చయేబడ ంది. NaBFID యొకా అధ్కీృత 

వకట్ మూలధనం రూ. లక్ష క్ోటలో . NaBFID ప్కర రంభ చ లోింపు 
మూలధనం రూ. 20,000 క్ోటలో . 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై టకే్కవలేు: 
NaBFID యొకా పరధ్ాన క్కరకయలయం ముంబ లైల ఉంది. 
 

ఆర్బీఐ గవరనర్గక శక్ తక్కంత దాస్టను తిరగి ిఎనునకునానరడ 

 
రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ యా (RBI) గవరనర్గక శక్ తక్కంత దాస్టను 
డ స ంబర్ 10, 2021 నుండ  అమలులలక్  వచేచ మూడు సంవతసరకల 

ప్కటల పునరినయమించడానిన క్కయబినటె్ నియామక్కల కమిట ీ

(ACC) ఆమోదించంది. ఆయన 25వ తదేీ నుండ  బ్ధయతలు 
స్వకరించారడ. డ స ంబర్ 12, 2018న మూడళోేప్కటల ఆర్బీఐ 

గవరనర్ పదవిలల క్ొనస్కగకరడ. ఆర్బీఐలల నియామక్కనిక్  ముందు 
దాస్ట 15వ ఆరిథక సంఘం సభుయడ గక పనిచేశకరడ. అతను తమిళనాడు 
క్ేడర్కు చ ందని 1980 బ్యచ్ ఇండ యన్ అడ ినిసేర టా వ్ సరవీస స్ట 

(IAS) అధ్ిక్కరి. 
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భ్రత పరభుతవం అశోక్ భూష్టణ్ను NCLAT చ రై్పరసన్గక 
నియమించంద ి

 
సుప్రంక్ోరడర  మాజీ నాయయమూరిత జసిరస్ట అశోక్ భూష్టణ్ను నషే్టనల్ 

కంప న్స లా అపపిలేట్ ట రబుయనల్ (NCLAT)క్  క్ొతత  చ ైర్పరసన్గక క్ేందరం 

నియమించంది, నాలుగు సంవతసరకల క్కలానిక్  లేదా అతనిక్  70 

ఏళో వయసుస వచేచ వరకు, ఏద ిముందుగక ఉంటే అది. ఆయన క్ేరళ 

హ ైక్ోరడర  మాజీ పరధ్ాన నాయయమూరిత. కంప న్సల చటరం, 2013లలని 

స క్షన్ 410 పరక్కరం NCLATని పరభుతవం ఏరకపటల చసేింది. 
ఇది క్కకుండా, జసిరస్ట రకమలింగం సుధ్ాకర్ ప్కక్ క-నాయయ సంసథ , 
నేష్టనల్ కంప న్స లా ట రబుయనల్ (NCLT) యొకా క్ొతత  అధయక్షుడ గక 
ఐదు సంవతసరకలు లేదా అతను 67 సంవతసరకల వయసుస వచేచ 

వరకు నియమితయలయాయరడ. జసిరస్ట సుధ్ాకర్ మణిపూర్ హ ైక్ోరడర  
మాజీ పరధ్ాన నాయయమూరిత. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 నేష్టనల్ కంప న్స లా అపపిలేట్ ట రబుయనల్ స్కథ పించబడ ంది: 1 జూన్ 

2016. 
 

సిి త్స్ర నియన్ టరస్రల బర రడు లల ఇష్టక అంబ్న్స నియమితయలయాయరడ 

 
రిలయన్స జియో ఇనోఫక్కమ్, రలియన్స రటి ైల్ మరయిు రలియన్స 
ఫౌండేష్టన్ బర ర్ు మ ంబర్, ఇష్టక అంబ్న్స పరతిష్టకర తిక సిితోసనియన్స 
నేష్టనల్ మూయజియం ఆఫ్ ఏష్టియన్ ఆర్ర టరస్రల బర రడు లల 
నియమితయలయాయరడ. నియామకం 4 సంవతసరకలు. ఇష్టక 
అంబ్న్సతో ప్కటల, కనసలిరంగ్ సంసథ  బేరహ్ి గోో బల్ వెంచర్స LLC 

వయవస్కథ పకుడు మరయిు CEO మరయిు ల కచరర్ అయిన ప్టర్ 

క్ మ ిల్మాన్ కూడా బర రడు లల చేరకరడ. ఆంటరయిన్ వకన్ అగ్రమేల్ 

మూయజియం యొకా టరస్రల బర రడు  అధయక్షుడ గక ఉనానరడ. 

మూయజియం గురంిచ: 

ఆసయిా కళ యొకా మూయజియం సేకరణలల పురకతన నియర్ ఈస్టర  
నుండ  చ ైనా, జప్కన్, క్ొరయిా, దక్ ణ మరయిు ఆగేనయాసయిా 
మరియు ఇస్కో మిక్ పరపంచానిక్  చ ందని నియోలిథిక్ క్కలం నుండ  
ఇపపట  వరకు 45,000 కంటే ఎకుావ వసుత వులు ఉనానయి. 

1923లల ఫ్రర్ గకయలరీ ఆఫ్ ఆర్రగక త రవబడ న ఈ మూయజియం 

2023లల శతాబేి వడేుకలను జరడపుకుంటలంది. 
 

FICCI డ రైకెరర్ జనరల్గక అరడణ్ చావకో  నియమితయలయాయరడ 

 
ఇండస్ర  ాఛాంబర్ ఫ డరేష్టన్ ఆఫ్ ఇండ యన్ ఛాంబర్స ఆఫ్ క్కమర్స & 

ఇండస్ర  ా (FICCI) అరడణ్ చావకో ను క్ొతత  డ ైరకెరర్ జనరల్గక 
నియమించంది. తక్షణమే ఆయన బ్ధయతలు స్వకరించనునానరడ. 
అతను 2011లల FICCIలల చరేకడు మరయిు పరసుత తం ఛాంబర్క్  
డ పూయటీ స కీటరీ జనరల్గక ఉనానరడ. అతను 2011లల ఫ డరేష్టన్ 

ఆఫ్ ఇండ యన్ ఛాంబర్స ఆఫ్ క్కమర్స & ఇండస్ర లాల చరేకరడ 
మరియు పరసుత తం ఛాంబర్క్  డ పూయటీ స కీటరీ జనరల్గక ఉనానరడ. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 FICCI స్కథ పించబడ ంది: 1927. 

 FICCI పరధ్ాన క్కరకయలయం: నూయఢ లోీ. 

 FICCI అధయక్షుడు: ఉదయ్ శంకర్. 

 FICCI స కీటరీ జనరల్: దలిీప్ చ నోయ్. 

 

పట్సీ ్ ఇండ యా సఎ్ండగీక రకజీబ్ కుమార్ మిశకీ  బ్ధయతలు 
సవ్కరంిచారడ 

 

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


Monthly Current Affairs in Telugu - November 
 

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

దీపక్ అమితాబ్ బ్ధయతల నుండ  ఉపకీమించన తరడవకత రకజీబ్ 

కుమార్ మిశకీ  PTC ఇండ యా లిమిట డ్ చ రైిన్ మరయిు మేనజేింగ్ 

డ ైరకెరర్ అధ్ిక్కరకనిన స్వకరించారడ. PTC ఇండ యా లిమిట డ్ 

(గతంలల పవర్ టేరడ ంగ్ క్కర్పరషే్టన్ ఆఫ్ ఇండ యా లిమిట డ్గక 
పిలువబడదేి), ఆరిథక స్కమరథాం & సరఫరక భదరతను స్కధ్ించడానిక్  
& దేశంలల శక్ తవంతమ ైన విదుయత్ మారెాట్ను అభవృదిి  చేయడానిక్  
విదుయత్ వకణజిాయనిన చేపటరడానిక్  1999లల స్కథ పించబడ ంది. 
మిశకీ  2011లల PTC ఇండ యాలల ఎగిాకూయట వ్ డ ైరకెరర్గక చేరకరడ 
మరియు ఇపుపడు ఫిబరవరి 2015 నుండ  పూరిత-క్కల డ రైకెరర్గక 
ఉనానరడ. పరసుత తం, అతను PTC ఇండ యాలల డ రైెకరర్ (బిజినసె్ట 

డ వలప్మ ంట్ మరియు మారెాట ంగ్). అదనంగక, అతను PTC 

ఎనరీాక్  మనేజేింగ్ డ రైకెరర్ పదవిని కలిగి ఉనానడు. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 PTC ఇండ యా లిమిట డ్ స్కథ పించబడ ంది: 16 ఏపిరల్ 1999. 

 

మొరనిార ీవతనాబ ేFIG అధయక్షుడ గక తిరగి ిఎనినకయాయరడ 

 
మొరనిారి వతనాబే మూడు సంవతసరకల క్కలానిక్  ఇంటరేనష్టనల్ 

జిమానసిరక్స ఫ డరషే్టన్ లేదా ఫ డరషే్టన్ ఇంటరేనష్టనల్ డ  జిమానసిరక్ 

(FIG) అధయక్షుడ గక తిరగిి ఎనినకయాయరడ. టరీాలల జరిగని క్కనఫరనె్స 

సందరభంగక జరిగని FIG ప రసిడ ంట్ ఎనినకలలో  అజర్బ జైాన్ ప్ర టదీారడ 
ఫరదీ్ గయిబర వ్ను మోరినారీ వతనాబే ఓడ ంచారడ. అంతకుముందు, 
అతను 2016లల 4 సంవతసరకల క్కలానిక్  FIG అధయక్షుడ గక 
ఎనినకయాయడు. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 అంతరకా తీయ జిమానసిరక్స ఫ డరేష్టన్ స్కథ పించబడ ంది: 23 జూల ై 

1881; 
 అంతరకా తీయ జిమానసిరక్స సమాఖ్య పరధ్ాన క్కరకయలయం: 

లౌస్కన్, సివటారకో ండ్. 

 

IHRF యువతకు ఉననత పరతినిధ్గిక డనేియల్ డ ల్ వలేో ను 
నియమించంద ి

 
ఇంటరేనష్టనల్ హయయమన్ రెటై్స ఫౌండషే్టన్ (IHRF) యువత 

స్కధ్ిక్కరత మరియు ఐకయరకజయసమితి క్ోసం యువత భ్గస్కవమయ 
నేపథయ రంగంలల స్కధ్ించన విజయాల క్కరణంగక స్కపనియార్ు 
డేనియల్ డ ల్ వలేో ను యువతకు ఉననత పరతినిధ్ిగక 
నియమించంది. IHRF, పరభుతవేతర మరియు లాభ్పకే్ష లేని సంసథ . 
డనేియల్ డ ల్ వలేో  గురంిచ: 

నూయయార్ాలలని ఐకయరకజయసమితిక్  స్రో వకక్ రపిబోిక్ యొకా 

రకయబ్రి మరియు శకశవత పరతినిధ్ిక్  ప్కలస్ అడ ైవజర్గక పనిచేసని 

తన అనుభవకనిన డేనియల్ డ ల్ వలేో  ఇంటరేనష్టనల్ హయయమన్ 

రెైట్స ఫౌండషే్టన్కు అందించారడ. యువత పరతినిధ్గిక, అతను తన 

సృజనాతికత, అంక్ తభ్వం, శక్ తవంతమ నై నాయయవకదం మరయిు 
నేట  పరపంచంలల, ముఖ్యంగక అభవృదిి  చ ందుతయనన దేశకలలల 
మరియు సస టరనబుల్ డ వలప్మ ంట్ క్ోసం 2030 ఎజెండాలల 
యువత స్కధ్ిక్కరత యొకా ప్కర ముఖ్యత గురించ అవగకహన 

ప ంప్ ందించడం దావరక తనకంటయ పరతేయకతను చాటలకునానరడ. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ఇంటరేనష్టనల్ హయయమన్ రెటై్స ఫౌండేష్టన్ చ రైిన్: గకయర ీ

క్కసపరోవ్. 
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 ఇంటరేనష్టనల్ హయయమన్ రెటై్స ఫౌండేష్టన్ వయవస్కథ పకుడు: థరర్ 

హాలలవరెసన్ మ నోు జా. 
 ఇంటరేనష్టనల్ హయయమన్ రెటై్స ఫౌండషే్టన్ స్కథ పించబడ ంది: 

2005. 

 ఇంటరేనష్టనల్ హయయమన్ రెైట్స ఫౌండేష్టన్ HQ: నూయయార్ా, 

USA. 
 

సఐ్ఎస్టఎఫ్క్  ఐపఎ్స్ట అధ్కి్కరి ష్టల్్ వరిన్ సంిగ్ నియామకం 

 రెండు క్రలకమ నై స ంటరల్ ఆర్ిడ్ ప్ర లీస్ట ఫర రెసస్ట (సిఎపఎిఫ్) చీఫ్
లను నియమిసుత ననటలో  పరభుతవం పరకట ంచంది. అవి స ంటరల్ 

ఇండసిరయాల్ స కూయరిటీ ఫర ర్స (CISF) మరియు నేష్టనల్ 

డ జాసరర్ రెస్కపన్స ఫర ర్స (NDRF). క్ొతత  సఐ్ఎస్టఎఫ్ డీజీగక 
ఇంట లిజెన్స బూయరో పరతేయక డ రైకెరర్ ష్ట్ల్ వరిన్ సింగ్, ఎన్సుఆర్ఎఫ్ 

డీజీగక నషే్టనల్ ప్ర లీస్ట అక్కడమీ డ రైెకరర్ అతయల్ కరకవల్ 

నియమితయలయాయరడ. నియామక్కల క్ోసం హ ం వయవహారకల 

మంతిరతవ శకఖ్ పరతిప్కదనను క్కయబినెట్ నియామక్కల కమిట ీ

ఆమోదించంది. 
 బీహార్ క్డేర్కు చ ందని 1986 బ్యచ్ ఇండ యన్ ప్ర లీస్ట సరీవస్ట 

అధ్కి్కరి అయిన సింగ్ పరసుత తం ఇంట లిజనె్స బూయరోలల స పష్టల్ 

డ ైరకెరర్గక ఉనానరడ. సింగ్ 31.08.2023 వరకు CISF డ రైెకరర్ 

జనరల్గక నియమితయలయాయరడ. 
 

ఆమ్వ ే ఇండ యా బ్ర ండ్ అంబ్సడిర్గక అమితాబ్ బచచన్ 

నియమితయలయాయరడ: 
ఆమ్వే ఇండ యా, డ రైెక్ర స లోింగ్ ఎఫ్ఎంసిజి కంప న్స తన బర్ ండ్ 

అంబ్సడిర్గక బ్లీవుడ్ మ గకస్కర ర్ అమితాబ్ బచచన్ను 
నియమిసుత ననటలో  పరకట ంచంది. సంపూరణ ఆరోగయం & ఆరోగయం, 

మహ ళీ స్కధ్ిక్కరత మరయిు పరగతిశ్రల భ్రతదశేం క్ోసం 

యువతను ఆంటరప రనూయర్ష్టపి్ వెైపు పేరరేపించడం వంట  వకట  
ప్కర ముఖ్యతప ై సందశేకలను విసతరించడానిక్  రెండు బర్ ండ్లు కలిస ి

వచచన క్షణం ఇద.ి ముఖ్యమ నై అస్ర సియియష్టన్లల భ్గంగక, అతను 
ఆమ్వే బర్ ండ్ను మరియు ఆమ్వే దావరక అనిన నూయట రల ైట్ 

ఉతపతయత లను ఆమోదించాడు. 
 

జప్కన్ పరధ్ానమంతిరగక ఫుమియో క్ ష్టడిా తిరగి ిఎనినకయాయరడ 

 
2021 ప్కరోమ ంట్ ఎనినకలలో  ఎల్డ పి విజయం స్కధ్ించడంతో లిబరల్ 

డ మోకీట క్ ప్కరీర (ఎల్డ ప)ి నాయకుడు ఫుమియో క్ ష్టడిా జప్కన్ 

పరధ్ాన మంతిరగక (పఎిం) తిరిగి ఎనినకయాయరడ. స ప రంబరడ 2021లల 
జప్కన్ పరధ్ానమంతిర పదవిక్  రకజీనామా చసేని యోష్టహి డ ేసుగక 
తరకవత ఫూయమియో క్ ష్టడిా నియమితయలయాయరడ. 
ప్కరోమ ంటల దావరక క్ేవలం నెల రోజుల క్ ీతం ఎనినక్ెైన క్ ష్టడిా 
తవరతిగతిన ఎనినకలను పలిిచారడ, దీనిలల అతని ప్కలక పక్షం 465 

మంది సభుయల దిగువ సభలల 261 స్టోను స్కధ్ించంది - జప్కన్ 

యొకా రెండు-ఛాంబర్ శకసనసభలల మరింత శక్ తవంతమ నైది - 

చట్ర నిన ముందుకు తీసుకురకవడంలల సేవచాఛ హస్కత నిన 

క్ొనస్కగించడానిక్  సరిప్ర తయంద.ి ప్కరోమ ంటల. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 జప్కన్ రకజధ్ాని: టరక్ోయ; 
 జప్కన్ కరెన్సస: జపన్సస్ట యినె్. 
 

కువెటై్ క్ొతత  పరధ్ానమంతిరగక ష్టకే్ సబ్ అల్ ఖ్లీద్ అల్ సబ్ 
నియమితయలయాయరడ: 

 
కువెటై్ క్ొతత  పరధ్ానమంతిరగక ష్టకే్ సబ్ అల్ ఖ్లీద్ అల్ హమద్ అల్ 

సబ్ నియమితయలయాయరడ. ష్టకే్ సబ్ స్ౌద ీ అరేబియాలల కువెటై్ 

రకయబ్రిగక మరయిు ఆరానెజైేష్టన్ ఆఫ్ ఇస్కో మిక్ క్ోఆపరేష్టన్ 

(OIC)లల 1995 నుండ  1998 వరకు రకయబ్రగిక కూడా 
పనిచేశకరడ. స్ౌదీ అరేబియా 1998లల ఆరుర్ ఆఫ్ క్ ంగ్ అబుే ల్ అజీజ్ 

ఆఫ్ ఫస్టర  క్కో స్టతో కూడా ఆయనను పరదానం చశేకరడ. 
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కువెటై్ క్ౌీ న్ పిరన్స ష్టకే్ మిష్టకల్ అల్-అహిద్ అల్-జాబ ర్ అల్-సబ్ 
అమీర్ తరపున ఒక ఉతతరడవను జారీ చేశకరడ, క్ొతత  పరభుతావనిన 

ఏరకపటల చేయడానిక్  మరియు ఆమోదం క్ోసం పేరో జాబితాను 
అందించడానిక్  ష్టేక్ సబ్హ్ ఖ్లీద్ అల్-హమద్ అల్-సబ్ను 
నియమించారడ. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 కువెటై్ రకజధ్ాని: కువెటై్ సటిీ; 
 కువెటై్ కరనె్సస: కువెైట్ దనిార్. 

 
ఇంటర్ప్ర ల్ ఎగిాకూయట వ్ కమిటకీ్  ఎనినక్ెనై భ్రత అభయరిథ: 

 

స ంటరల్ బూయరో ఆఫ్ ఇనెవసిరగషే్టన్ (CBI) పరతయేక డ ైరకెరర్ పరవీణ్ సనిాహ  
చ ైనాతో గట ర  ప్ర టీ తరకవత అంతరకా తీయ క్ ీమినల్ ప్ర లీస్ట ఆరానెజైషే్టన్ 

(ఇంటర్ప్ర ల్) ఎగిాకూయట వ్ కమిటలీల ఆసయిా పరతినిధ్ిగక 
ఎనినకయాయరడ. ఎనినకలలో  చ నైా, సింగపూర్, దక్ ణ క్ొరయిా, జోరకు న్
లు నలుగురడ ప్ర టీ పడాు యి. భ్రతదేశం యొకా నేష్టనల్ స ంటరల్ 

బూయరో (NCB-ఇండ యా) ఈ ఎనినకల పరచారం క్ోసం 

పరపంచవకయపత ంగక ఉనన దాని సహచరడలను చరేడకుంది. టరీా లలని 

ఇస్కత ంబుల్లల జరడగుతయనన 89 ఇంటర్ప్ర ల్ జనరల్ అస ంబోీలల 
ఎనినకలు జరిగకయి. 

INTERPOL గురంిచ: 

ఇంటర్ప్ర ల్ మొతతం 195 సభయ దశేకలలల నేష్టనల్ స ంటరల్ బూయరోతో 
పరపంచంలలనే అతిప దే అంతరకా తీయ ప్ర లీసు సంసథ . ఇద ి

పరపంచవకయపత ంగక ఏడు ప్కర ంతీయ బూయరోలను కలిగి ఉంది. ఇద ి

1923లల ఏరపడ ంది. సురక్ తమ ైన పరపంచం క్ోసం ప్ర లీసులను 
కనకె్ర చేయడం దీని నినాదం. దీని పరధ్ాన క్కరకయలయం ఫకర న్సలలని 

లియోన్లల ఉంది. క్ మ్ జోంగ్ యాంగ్ దాని అధయక్షుడు.
 

విజాా నము మరయిు స్కంక్తేికత 
 

జితంేదర సంిగ్ పలోిల క్ోసం భ్రతదశేపు 1వ వరడచవల్ స నై్స లాయబ్
ను ప్కర రంభంచారడ: 

 
స ైన్స అండ్ ట క్కనలజీ మంతిర, జితంేదర సంిగ్ CSIR (క్ౌనిసల్ ఆఫ్ 

స ంైట ఫకి్ అండ్ ఇండసిరయాల్ రసీ ర్చ) జిగకయస్క ప్రర గకీ మ్ క్ ంద పిలోల 

క్ోసం భ్రతదేశపు మొటరమొదట  వరడచవల్ స నై్స లాయబ్ను 
ప్కర రంభంచారడ. ఈ లాయబ్లు దేశవకయపత ంగక ఉనన శకసత వైతేతలతో 
విదాయరడథ లను అనుసంధ్ానం చేస్కత యి. ఆన్ల ైన్ ఇంటరకక్ రవ్ 

మాధయమం ఆధ్ారంగక ప్కఠశకల విదాయరడథ లకు నాణయమ నై పరశిోధన 

బహ రాతం మరియు వినూతన బర ధనను అందించడం. 

క్ొతత  స్ౌకరయం క్ేందీరయ విదాయలయాలు, నవయదయ విదాయలయాలు 
మరియు పరభుతవ ప్కఠశకలల విదాయరడథ లకు ఎంతో పరయోజనం 

చేకూరడసుత ంది. వరడచవల్ లాయబ్ CSIR లాబొ రటేరీల వరడచవల్ టయర్
ను అందసిుత ంది మరయిు పరిశోధనా మౌలిక సదుప్కయాలకు 
విదాయరడథ లను బహ రాతం చేసుత ంది. జిగకయస్క క్కరయకీమం క్ ంద 

వరడచవల్ లాయబ్ ప్కో ట్ఫకరమ్ను అభవృదిి  చయేడానిక్  CSIR 

బొ ంబ్యిలలని ఇండ యన్ ఇన్సిరటయయట్ ఆఫ్ ట క్కనలజీతో కూడా 
భ్గస్కవమయం కలిగి ఉంద.ి 
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రకయంకులు మరయిు నివదేకిలు 
 

ఆంధరపరదశే్క్  బ స్టర  మ రెనై్ సేరట్ అవకరడు  లభంచంద:ి 

 
దేశంలలనే అతయయతతమ సముదర రకష్టర ంాగక ఆంధరపరదశే్ను మతసాశకఖ్ 

గురితంచంది. ఫిష్టరసీ్ట, పశుసంవరిక మరయిు ప్కడ  పరశిీమ మంతిరతవ 

శకఖ్ ఆధవరయంలలని ఫిష్టరీస్ట డ ప్కర్రమ ంట్ 2021-22 సంవతసరకనిక్  
ఉతతమ పనితీరడ కనబరిచన రకష్టకర ా లను 21 నవంబర్ 2021న 

'పరపంచ మతసా దనిోతసవం సందరభంగక, ఈ రంగంలల వకర ి

విజయాలను మరయిు వకరి అభవృదిిక్  వకర ి సహక్కరకనిన 

గురితంచడానిక్  అవకరడు  ఇచచంద.ి రంగం. భువనశేవర్లల క్ేందర మతసా, 
పశుసంవరిక, ప్కడ పరిశీమ శకఖ్ మంతిర పరో్ తత ం రూప్కలా ఈ 

అవకరడు లను పరకట ంచారడ. 
అగీ రకష్టకర ా లు: 
 సముదర రకష్టకర ా లు: ఆంధరపరదశే్ 

 లలతటలర  రకష్టకర ా లు: త లంగకణ 

 క్ొండ మరయిు ఈశకనయ రకష్టకర ా లు: తిరపుర 

అగీ జిలాో లు: 
 ఉతతమ సముదర జిలాో : ఒడ శకలలని బ్లాస్ర ర్ 

 ఉతతమ లలతటలర  జిలాో : మధయపరదేశ్లలని బ్లాఘాట్ 

 ఉతతమ క్ొండ మరియు NE జిలాో : అస్కసంలలని బొ ంగెగైకవ్ 

 

న్సతి ఆయోగ్ ప్కర రంభ SDG అరబన్ ఇండ క్సలల సమిాో  అగీస్కథ నంలల 
ఉంద:ి 

 

సస టరనబుల్ డ వలప్మ ంట్ గోల్స (SDGలు) స్కథ నిక్రకరణను మరింత 

బలలపతేం చేయడానిక్  మరయిు నగర స్కథ యిలల పట ష్టరమ నై SDG 

పరయవకే్షణను ఏరకపటల చేయడానిక్  NITI ఆయోగ్ ప్కర రంభ SDG 

అరబన్ ఇండ క్స & డాష్బర ర్ు 2021-22ని ప్కర రంభంచంది. ఇండ క్స 
అనదేి ULB-స్కథ యి డటే్, పరయవేక్షణ మరయిు రిప్ర రిరంగ్ ససిరమ్ల 

బలాలు మరియు అంతరకలను హ ైల ైట్ చయేడానిక్  ULB స్కథ యిలల 
SDG ప్ర ర గెీస్ట మానిటరింగ్ స్కధనం. 56 పటరణ ప్కర ంతాలలో  సమిాో  

అగీస్కథ నంలల ఉండగక, జారఖండ్లలని ధన్బ్ద్ చవరి స్కథ నంలల ఉంది. 
స్ర ార్తో ట్ప్ 5 అరబన్ ప్కర ంతాలు: 
 సిమాో : 75.50 

 క్ోయంబతూత రడ: 73.29 

 చండగీఢ్: 72.36 

 తిరడవనంతపురం: 72.36 

 క్ొచచ: 72.29 

స్ర ార్తో దగిువ 5 పటరణ ప్కర ంతాలు: 
 ధన్బ్ద్: 52.43 

 మీరట్: 54.64 

 ఇట్నగర్: 55.29 

 గౌహతి: 55.79 

 ప్కట్న: 57.29 

SDG అరబన్ ఇండ క్స మరయిు డాయష్బర ర్ు 2021-22 గురంిచ: 

SDG అరబన్ ఇండ క్స మరియు డాయష్బర ర్ు 2021-22 SDG ఫేరమ్
వర్ా యొకా 46 లక్యయలలల 77 SDG సూచకలప ై 56 పటరణ 

ప్కర ంతాలకు రకయంక్ ఇచచంద.ి వీట లల ఒక మిలియన్ కంటే ఎకుావ 

జనాభ్ ఉనన 44 నగరకలు మరియు మిలియన్ కంటే తకుావ 

జనాభ్ ఉనన 12 రకష్టర  ా రకజధ్ానులు ఉనానయి. ఇండర-జరిన్ 

డ వలప్మ ంట్ క్ోఆపరషే్టన్ గ్డుగు క్ ంద GIZ మరయిు BMZ 

సహక్కరంతో న్సతి ఆయోగ్ ఈ సూచకను అభవృదిి  చసేింది. 
మిశీమ స్ర ార్ ఆధ్ారంగక, పటరణ ప్కర ంతాలు క్ ీంద ి విధంగక 
వరీాకరంిచబడాు యి: 

 ఆశకవహులు: 0–49 

 పరదరశనక్కరడడు: 50–64 

 ఫరంట్-రననర్: 65–99 

 స్కధ్ించనవకరడ: 100  
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IPF స్కిర్ర ప్ర లీసంిగ్ ఇండ క్స 2021లల ఆంధర అగీస్కథ నంలల ఉంద:ి 

 
ఇండ యన్ ప్ర లీస్ట ఫౌండషే్టన్ (IPF) విడుదల చసేని 29 రకష్టకర ా లు 
మరియు క్ేందర ప్కలిత ప్కర ంతాలలల ఆంధరపరదశే్ ప్ర లీసులు ‘IPF స్కిర్ర 
ప్ర లీసంిగ్’ ఇండ క్స 2021లల అగీస్కథ నంలల ఉనానరడ. 10క్  8.11 

ఓవరకల్ స్ర ార్తో ఆంధరపరదశే్ మొదట  రకయంక్ను క్ెవైసం చసేుక్ోగక.. 
త లంగకణ ప్ర లీసులు 8.10 ప్కయింటోతో రెండర  స్కథ నంలల ఉండగక, 
అస్కసం ప్ర లీసులు 7.89 రటే ంగ్తో మూడర  స్కథ నంలల నిలిచారడ. 5.81 

స్ర ార్తో ఉతతరపరదశే్ 28వ స్కథ నంలల నిలవగక, 5.74 ప్కయింటోతో 
బీహార్ చవరి స్కథ నంలల నిలిచంది. 
IPF స్కిర్ర ప్ర లీసంిగ్ సరవే 2021 అంటే ఏమిట ? 

2014లల గౌహతిలల జరిగని రకష్టర  ామరియు క్ేందర ప్ర లీసు సంసథల 

డీజీపల్ సదసుసలల పరధ్ానమంతిర నరేందరమోదీ దావరక స్కిర్ర 
ప్ర లీసింగ్ ఆలలచనను ఊహ ంచారడ, సపష్టరంగక రూప్ ందించారడ 
మరియు పరవేశప ట్ర రడ మరయిు ఇది భ్రతీయ ప్ర లీసులను 
కఠనింగక మరయిు సునినతమ ైనదిగక, ఆధునికంగక మారచడానిక్  
వయవస్కథ గత మారడపలను ఊహ ంచంది. మరియు మొబ ైల్, హ చచరిక 

మరియు జవకబుదారీ, నమికమ ైన మరియు పరతిసపందించే, ట క్ోన-

అవగకహన మరియు శిక్షణ. 

IPF సరేవ యొకా ఉదేేశయం స్కిర్ర ప్ర లీసింగ్ చ్రవ యొకా పరభ్వం 

గురించ ప్ౌరడల అవగకహనలప ై సమాచారకనిన సకేరించడం 

మరియు భ్రతదేశంలల ప్ర లీసింగ్ నాణయత మరయిు ప్ర లీసులప  ై
పరజల విశకవసం స్కథ యి గురించ పరజల అవగకహనలను అంచనా 
వేయడం. IIT-క్కనూపర్ మరయిు ముంబ లైలని ట్ట్ ఇనిటటియయట్ 

ఆఫ్ స్ర ష్టల్ స ైనెసస్ట (TISS) సహా పలు పరముఖ్ సంసథల నిపుణులు 
ఈ సరేవలల ప్కలగా నానరడ. 
 

త లంగకణలలని ప్ర చంపలోి ఉతతమ పరకయటక గకీ మాలలల ఒకట గక 
ఎంపకి్ెంైద:ి 

 

త లంగకణలలని యాదాదిర భువనగరిి జిలాో లలని ప్ర చంపలోి గకీ మం, 

చేతితో నసేని ఇకత్ చీరలకు పరసదిిి  చ ందింది, ఐకయరకజయసమితి 

పరపంచ పరకయటక సంసథ  (UNWTO) ఉతతమ పరకయటక గకీ మాలలల 
ఒకట గక ఎంపిక్ెైంది. డ స ంబరడ 2న మాడ రడ్లల జరిగే UNWTO 

జనరల్ అస ంబోీ 24వ స ష్టన్లల ఈ అవకరడు ను పరదానం చేస్కత రడ. 
UNWTO ప ైలట్ చ్రవ దావరక ఉతతమ పరకయటక గకీ మాలు గకీ మీణ 

గమయస్కథ నాలకు అతయయతతమ ఉదాహరణలు మరియు దాని పరే్ానన 

మూలాయంకన ప్కర ంతాలకు అనుగుణంగక మంచ అభ్యస్కలను 
పరదరిశంచే గకీ మాలకు అవకరడు ను అందించడం లక్షయంగక ప టలర కుంద.ి 

శిక్షణ మరియు అభవృదిిక్  అవక్కశకలను ప్ ందడం దావరక వకర ి

గకీ మీణ పరకయటక స్కమరకథ ానిన ప ంచుక్ోవడానిక్  గకీ మాలకు మదేతయ 
ఇవవడం కూడా దీని లక్షయం. 

ప్ర చంపలోి గురంిచ: 

ప్ర చంపలోి హ ైదరకబ్దు నుండ  50 క్ .మీ దూరంలల ఉంది మరయిు 
ఇకత్ అనే పరతేయకమ నై శ లైి దావరక నయేబడ న సునినతమ నై చీరల 

క్ోసం తరచుగక భ్రతదశేం యొకా పటలర  నగరం అని పలిుస్కత రడ. ఈ 

శ ైలి, ప్ర చంపలోి ఇకత్, 2004లల భౌగోళ్క సూచక (GI హ దా) 

ప్ ందింది మరయిు ఏపిరల్ 18, 1951న ఈ గకీ మం నుండ  ఆచారయ 
వినోభ్ భ్వే ప్కర రంభంచన భూదాన్ ఉదయమానిక్  గురడత గక భూదాన్ 

ప్ర చంపలోి అని కూడా పలిుస్కత రడ. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 త లంగకణ రకజధ్ాని: హ దైరకబ్ద్; 

 త లంగకణ గవరనర్: తమిళ్స ై స్ౌందరరకజన్; 

 త లంగకణ ముఖ్యమంతిర: K. చందరశవఖ్ర రకవు. 
 

అక్ోర బర్లల ఐదు నలెల గరషి్టఠ  స్కథ యి 12.54% WPI: 

 
వకణజియం & పరశిీమల మంతిరతవ శకఖ్ టరకు ధరల సూచక (WPI)ప  ై
తన డటే్ను విడుదల చేసింది. మంతిరతవ శకఖ్ డేట్ పరక్కరం, 

తాతాాలిక టరకు ధరల సూచీ (WPI) ఆధ్ారతి దరవయయలబణం స ప రంబర్
లల నమోద నై 66% నుండ  అక్ోర బర్ 2021లల ఐదు నలెల గరషి్టర  
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స్కథ యిక్  12.54%క్  చేరడకుంద.ి ఇంధనం మరయిు తయారీ రంగకల 

ధరలు ప రగడం ఈ ప రడగుదలకు క్కరణమ ైంద.ి బ ంచ్మార్ా 

దరవయయలబణం పిరంట్ వరడసగక ఏడు నెలల ప్కటల రెండంక్లె స్కథ యిలలన ే

ఉందని నివదేకి పరే్ాంది. 
బ ంచాిర్ా ఇన్షే్టణ్ పిరంట్: 

అక్ోర బర్ 2020 బ ంచ్మార్ా దరవయయలబణం 1.31%. అక్ోర బర్ 2021లల 
అధ్కి దరవయయలబణం రటేల మినరల్ ఆయిల్స, బసేిక్ మ టల్స, కూీ డ్ 

ప టరర లియం & నచేురల్ గకయస్ట, ఫుడ్ ప్ ర డక్ర్, క్మెికల్స మరయిు 
క్ెమికల్ ప్ ర డక్ర్ మొదల ైన వకట  ధరలు మునుపట  సంవతసరం 

సంబంధ్తి నలెతో ప్ర లిసేత  ప రగడం వలో ఏరపడ ంది. 
 

తమిళ చతరం కూజంగల్ IFFI 2021లల పరదరశించడానిక్  ఎంపకి 

చయేబడ ంద:ి 

 
52వ అంతరకా తీయ చలనచతోర తసవం గోవకలలని ఇండ యన్ 

పనోరమా విభ్గంలల తమిళ చతరం కూజాంగల్ పరదరిశంచబడుతయంది. 
కూజాంగల్ కూడా ఆస్కార్ క్ోసం అక్కడమీ అవకరడు కు భ్రతదశేం 

యొకా అధ్ిక్కరిక పరవశేం. మదాయనిక్  బ్నిస నై, వధే్ించ ేభరత మరియు 
అతని భ్రయ మధయ సంబంధ్ానిన త లిపే కథ ఇద.ి కథ వకర ిపిలోల 

దృక్ోాణంలల ఉంది. 
2021 నవంబర్ 20 నుండ  28 వరకు గోవకలల 52వ ఇంటరనేష్టనల్ 

ఫిల్ి ఫ సిరవల్ ఆఫ్ ఇండ యా నిరవహ ంచబడుతయంది. ఇంటరేనష్టనల్ 

ఫిల్ి ఫ సిరవల్ ఆఫ్ ఇండ యా భ్రతదశేంలలని అతిప దే అంతరకా తీయ 

చలన చతరోతసవకలలల ఒకట . 
 

"THE" యొకా పరపంచ పరతిష్టర  రకయంక్ ంగ్స 2021 పరకట ంచంద ి

 

4 భ్రతీయ ఇన్సిరటయయట్లు ట ైమ్స హయయర్ ఎడుయక్షే్టన్ (THE) 

యొకా వరల్ు  రపెూయటషే్టన్ రకయంక్ ంగ్స 2021లల చోటల 
సంప్కదించాయి, THE వకరి్క రకయంక్ ంగ్ పరపంచవకయపత ంగక పరముఖ్ 

విదాయవతేతల ఓటో ఆధ్ారంగక ట్ప్ 200 విశవవిదాయలయాలను కలిగి 
ఉంది. ఇండ యన్ ఇన్సిరటయయట్ ఆఫ్ స నై్స (IISc) బ ంగళూరడ ట్ప్ 

100 (91-100)లల ఒకట గక ఉంది, ఇండ యన్ ఇన్సిరటయయట్లలల 
అగీస్కథ నంలల నిలిచంది. ఇతర 3 భ్రతీయ సంసథలు IIT బ్ంబ,ే IIT 

ఢ లోీ మరయిు IIT మదరా స్ట. 

యునెటై డ్ సేరట్స ఆఫ్ అమ రిక్క (USA) యొకా హారవర్ు 
విశవవిదాయలయం 2021 రకయంక్ ంగ్లల అగీస్కథ నంలల ఉంద.ి 

మస్కచుస ట్స ఇన్సిరటయయట్ ఆఫ్ ట క్కనలజీ (MIT), USA మరియు 
యునెటై డ్ క్ ంగ్డమ్ (UK) నుండ  ఆక్సఫర్ు విశవవిదాయలయం 

వరడసగక 2వ మరియు 3వ రకయంక్లను ప్ ందాయి. 

 

ఎడ లాివ్ హురడన్ భ్రతదశే దాతృతవ జాబితా 2021 

 
హురడన్ ఇండ యా మరయిు ఎడ ల్గవి్ సంయుకతంగక ఎడ ల్గవి్ 

హురడన్ ఇండ యా ఫిలాంతరోప్ జాబితా 2021ని విడుదల చశేకయి. 

ఈ జాబితాలల విప్ర ర  వయవస్కథ పక చ ైరిన్ అజీమ్ పేరమ్జీ అగీస్కథ నంలల 
ఉనానరడ, 2020-21 ఆరిథక సంవతసరంలల రోజుకు రూ. 27 క్ోటో 

మొతతం విరకళం రూ. 9,713 క్ోటలో  ఈయన విరకళంగక ఇచాచరడ. హ చ్
సిఎల్క్  చ ందని శివ్ నాడార్ 59 శకతం వృదిితో రూ. 1,263 క్ోటో వకరి్క 

విరకళంతో మరోస్కరి జాబితాలల రెండర  స్కథ నానిన నిలబ టలర కునానరడ. 
రిలయన్స ఇండస్ర సా్ట ఛ రైిన్ ముఖ్షే్ అంబ్న్స మరియు అతని 

కుటలంబం రూ. 577 క్ోటో వకరి్క విరకళంతో దాతృతవ జాబితాలల 
మూడవ స్కథ నానిన ఆకీమించారడ. 
దాతృతవ జాబితా: 

Rank Person Donation 
1 Azim Premji Rs 9,713 crore 
2 Shiv Nadar Rs 1,263 crore 
3 Mukesh Ambani Rs 577 crore 
4 Kumar Mangalam Birla Rs 377 crore 

 

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


Monthly Current Affairs in Telugu - November 
 

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

గోో బల్ డరగ్ ప్కలస ్ఇండ క్స 2021: భ్రతదశేం 18వ స్కథ నంలల ఉంద ి

 
నవంబర్ 2021లల Harm Reduction Consortium విడుదల 

చేసని గోో బల్ డరగ్ ప్కలస్ ఇండ క్స యొకా 1వ ఎడ ష్టన్లల 30 

దేశకలలల భ్రతదశేం 18వ స్కథ నంలల నిలిచంది. ఈ సూచక నారేవ, 

నూయజిలాండ్, ప్ర రడచగల్, యునెటై డ్ క్ ంగ్డమ్ (UK) మరియు 
ఆసేర లాియాలను రకయంక్ చసేింద ి ఇవి మానవీయ మరయిు ఆరోగయ 
ఆధ్ారిత ఔష్టధ విధ్ానాలను అనుసరిసుత నన అగీ 5 దశేకలుగక 
నిలిచాయి. 

ఇండ క్స గురంిచ: 

గోో బల్ డరగ్ ప్కలస ్ ఇండ క్స, 30 దేశకల డరగ్ ప్కలసల్ యొకా 

మొటరమొదట  డటే్-ఆధ్ారతి పరపంచ విశవోష్టణ మరయిు వకట  
అమలును కీమబదింగక, సమగీంగక మరయిు ప్కరదరశకంగక 
అందించే క్ొతత  స్కధనం. 

మొదట  5 మరయిు దగిువ 5 దశేకల జాబితా ఇకాడ ఉంద:ి 

Rank Country 
1 Norway 
2 New Zealand 
3 Portugal 
4 UK 
5 Australia 

26 Mexico 
27 Kenya 
28 Indonesia 
29 Uganda 
30 Brazil 

 

నషే్టనల్ లాజిసిరక్స ఇండ క్స 2021 విడుదల ంైద ి

 

వివిధ రకష్టకర ా లలల లాజిసిరక్స స్ౌలభయం 2021 సూచక ఇటీవల వకణిజయ 
& పరశిీమల మంతిరతవ శకఖ్ దావరక పరచురించబడ ంది. ఇది ఇండ క్స 
యొకా మూడవ ఎడ ష్టన్. ఇండ క్సలల, గుజరకత్, హరకయనా మరియు 
పంజాబ్లు వసుత వుల చలనశ్రలత మరియు లాజిసిరక్స చ నై్ యొకా 

స్కమరకథ ానిక్  సంబంధ్ించ అతయయతతమ పనితీరడ కనబరిచన 

రకష్టకర ా లుగక ఉదభవించాయి. ఈ సూచక లాజిసిరక్స మౌలిక 

సదుప్కయాల ఆధ్ారంగక రకష్టకర ా లకు రకయంక్ ంగ్ను అందసిుత ంద.ి 

సూచక యొకా ముఖ్య అంశకలు: 
 గుజరకత్, హరకయనా మరియు పంజాబ్ ఉతతమ పనితీరడ 

కనబరడసుత నన రకష్టకర ా లు (వరడసగక ట్ప్ 3 స్కో ట్) 

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

 2019 లీడ్స రకయంక్ ంగ్తో ప్ర లిసేత  ఉతతరపరదశే్, ఉతతరకఖ్ండ్ 

మరియు జారఖండ్ గణన్సయమ నై మ రడగుదలను స్కధ్ించాయి. 

ఈ రకష్టకర ా లు ట్ప్ ఇంపూు వర్లుగక నిలిచాయి. 

ప్కర తినిధయ పరయోజనాల క్ోసం, రకష్టకర ా లు మూడు వరేేవరడ 
తరగతయలలల రకయంక్ చయేబడాు యి: 

 ఈశకనయ రకష్టకర ా లు 
 హ మాలయన్ యుట లు' మరయిు 
 'ఇతర UTలు' సమూహం: 

1. హ మాలయ UTలలల, జమూి & క్కశ్రిర్ ట్ప్ రకయంకర్
లుగక ఉదభవించంది. 

2. ఈశకనయ రకష్టకర ా లలో  సిక్ ాం, మేఘాలయ అగీగకమిగక 
నిలిచాయి. 

3. "ఇతర యునెటై డ్ ట రటిరీస్ట" విభ్గంలల ఢ లోీ అగీస్కథ నంలల 
నిలిచంది. 
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ఇండ క్స గురంిచ: 

లాజిసిరక్ ఈజ్ అక్కీ స్ట డ ఫరెంట్ సేరట్స (లీడ్స) ఇండ క్స 2018లల 
ప్కర రంభంచబడ ంది. దీనిని వకణజియం మరయిు పరశిీమల మంతిరతవ 

శకఖ్ అభవృదిి  చసేింది. వసుత వుల వరతక్కనిన ప్ర ర తసహ ంచడానిక్  
లాజిసిరకల్ మదేతయ పరంగక ఈ సూచక రకష్టకర ా లకు రకయంక్ ఇసుత ంది. 
ధరల ప్ర టతీతవం, మౌలిక సదుప్కయాలు మరియు సవేల లభయత 

వంట  ప్కరకమితయల ఆధ్ారంగక రకయంక్ ంగ్ చయేబడుతయంది. రకష్టకర ా లు 
తమ లాజిసిరక్స-సంబంధ్తి మౌలిక సదుప్కయాలను 
మ రడగుపరచిేందుకు విధ్ానాలను అందించడానిక్  ప్ర ర తసహ ంచడం 

దీని లక్షయం. 

వకతావరణ మారడప పనితీరడ సూచక: భ్రతదశేం 10వ స్కథ నంలల 
ఉంద ి

COP26 స డై్ ల ైన్లల జరిన్వకచ్ విడుదల చసేిన గోో బల్ క్ెలోమటే్ చేంజ్ 

ప రకఫరెి న్స ఇండ క్స (CCPI) 2022లల భ్రతదశేం 10వ స్కథ నంలల 
నిలిచంది. 2020లల కూడా భ్రత్ 10వ స్కథ నంలల ఉంది. అతయధ్ిక 

వకతావరణ పనితీరడతో అతయయతతమ పనితీరడ కనబరడసుత నన ట్ప్ 10 

దేశకలలో  భ్రత్ వరడసగక మూడర  ఏడాది తన స్కథ నానిన నిలుపుకుంది. 
సూచక గురంిచ: 

 అదే సమయంలల, CCPIలల మొతతంగక అతయధ్కి రటే ంగ్ను 
స్కధ్ించేంతగక దేశంలల ఏ ఒకారడ కూడా పనితీరడ 
కనబరచకప్ర వడంతో మొతతం రకయంక్ ంగ్లల మొదట  మూడు 
స్కథ నాలు మరోస్కరి ఖ్ాళీ అయాయయి. 

 CCPI 2022లల అతయధ్ిక రకయంక్ ప్ ందిన దేశంగక డ నాిర్ా 

నాలావ స్కథ నానిన ఆకీమించంద,ి ఆ తరకవత వరడసగక స్వడన్ 

(5వ స్కథ నం), మరియు నారేవ (6వ స్కథ నం) ఉనానయి. 

 ట్ప్ 10లల ఉనన ఇతర దశేకలు యునెటై డ్ క్ ంగ్డమ్ (7వ 

స్కథ నం), మొరకక్ో (8వ స్కథ నం) మరయిు చలీ (9వ స్కథ నం) 

ఉనానయి. 

 

IQAir ఎయిర్ క్కవలిట ీఇండ క్స: పరపంచంలలని ట్ప్ 10 క్కలుష్టయ 
నగరకలలో  ఢ లోీ, క్ోల్కతా, ముంబ :ై 

 

సివటారకో ండ్కు చ ందిన క్ెలోమటే్ గూీ ప్ IQAir నుండ  గకలి నాణయత 

మరియు క్కలుష్టయ నగర టర్ క్ ంగ్ సవే నుండ  వచచన డేట్ పరక్కరం, 

పరపంచంలలని అతయంత కలుష్టతిమ ైన మొదట  పది నగరకలలో  ఢ లోీ, క్ోల్
కతా మరయిు ముంబ  ైఉనానయి. ఢ లోీ 556 వదే AQIతో అగీస్కథ నంలల 
ఉండగక, క్ోల్కతా మరయిు ముంబ ై వరడసగక 177 మరయిు 169 

AQIలను నమోదు చేశకయి, 4వ మరయిు 6వ స్కథ నాలలో  ఉనానయి. 

అధ్ావననమ నై AQI సూచకలు ఉనన నగరకలలల ప్కక్ స్కత న్లలని 

లాహ ర్ మరయిు చ నైాలలని చ ంగూు  కూడా ఉనానయి. 

IQAir పరక్కరం, చ తత  గకలి నాణయత సూచకలు మరయిు క్కలుష్టయ 
రకయంక్ ంగ్లు కలిగని పద ినగరకలు ఇకాడ ఉనానయి: 

ఢ లోీ, భ్రతదశేం (AQI: 556) 

లాహ ర్, ప్కక్ స్కత న్ (AQI: 354) 

స్ర ఫియా, బలేా రయిా (AQI: 178) 

క్ోల్కతా, భ్రతదేశం (AQI: 177) 

జాగెీబ్, క్ొీయియష్టయిా (AQI: 173) 

ముంబ ై, భ్రతదశేం (AQI: 169) 

బ ల్గేీడ్, స రిబయా (AQI: 165) 

చ ంగుు , చ నైా (AQI: 165) 

స్ర ాపేా , నార్త మాసడిరనియా (AQI: 164) 

క్కీ క్ో, ప్ర లాండ్ (AQI: 160) 

IQAir గురంిచ: 

IQAir యునెటై డ్ నషే్టన్స ఎనివరకన్మ ంటల్ ప్ర ర గకీ మ్ (UNEP)క్  
స్కంక్ేతిక భ్గస్కవమి కూడా. 
సునాన మరియు 50 మధయ ఉనన AQI 'మంచద'ి, 51 మరయిు 100 

'సంతృపిత కరమ నైద'ి, 101 మరయిు 200 'మితమ నై', 201 మరియు 
300 'పదే', 301 మరయిు 400 'చాలా పలేవం', తరకవత 401 

మరియు 500 మధయ 'తీవరమ నైది'గక పరిగణించబడుతయంది '. 
 

2021 TRACE పరపంచ అవిన్సతి పరమాద రకయంక్ ంగ్లు: భ్రతదశేం 

82వ స్కథ నంలల ఉంద:ి 
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టేరస్ట ఇంటరేనష్టనల్ విడుదల చసేిన బిజినసె్ట అవిన్సతి పరమాదాలను 
క్ొలిచే 2021 TRACE కరప్న్ రసి్టా మాయట రక్స (TRACE మాయట రక్స) 

యొకా పరపంచ జాబితా 44 రిస్టా స్ర ార్తో భ్రతదశేం 82వ 

స్కథ నానిక్  (2020 నుండ  5 స్కో ట్ల తగిాంపు) పడ ప్రయింది. 2020లల, 
భ్రతదేశం 45 స్ర ార్తో 77వ స్కథ నంలల ఉంది. డ నాిర్ా 2 స్ర ార్తో 
రకయంక్ ంగ్సలల అగీస్కథ నంలల ఉంది. TRACE అని పలివబడే యాంటీ-
లంచం స్కర ండర్ు-స ట రంగ్ ఆరానెజైేష్టన్, 194 దేశకలు, భూభ్గకలు 
మరియు సవయంపరతిపతతమ నై మరియు ప్కక్ కంగక వకయప్కర 

లంచాల పరమాదానిన క్ొలుసుత ంది. - సవయం పరతిపతిత  గల ప్కర ంతాలు. 
2021 TRACE అవిన్సతి పరమాద సూచీ: 

రకయంక్ దశేం 

1 డ నాిర్ా 

2 నారేవ 

3 స్వడన్ 

82 భ్రతదశేం 

192 ఎరిట రయా 
193 తయరెాెనిస్కత న్ 

194 ఉతతర క్ొరయిా 
స్ర ారడ ఎలా ల క్ ా ంచబడుతయంద?ి 

పరతి దేశం యొకా స్ర ార్ నాలుగు అంశకల ఆధ్ారంగక 
గణించబడుతయంది - అమలు మరియు లంచానిన నిరోధ్ించడం, 

పరభుతవంతో వకయప్కర పరసపర చరయలు, పరభుతవం మరయిు ప్ౌర సేవక 
ప్కరదరశకత మరయిు మీడ యా ప్కతరను కలిగి ఉనన ప్ౌర సమాజ 

పరయవకే్షణ స్కమరథాం. 

 

క్ంేదరం వతేన రటేల సూచక యొకా క్ొతత  శవణీ ివిడుదల చసేంిద:ి 

 
క్కరిి క మంతిరతవ శకఖ్ క్ొతత  శవణీి వతేన రటేల సూచక (WRI)ను 
2016 సంవతసరకనిన ఆధ్ారంగక చసేుక్ొని విడుదల చసేింద.ి ఆరిథక 

మారడపల యొకా సపష్టరమ ైన చతరా నిన అందించడానిక్  మరియు 
వేతన సరళ్ని నమోదు చయేడానిక్  పరభుతవం క్రలక ఆరిథక సూచకల 

క్ోసం WRI యొకా ఆధ్ార సంవతసరకనిన క్కలానుగుణంగక 
సవరసిుత ంది. క్కరిికుల. బసే్ట 2016=100తో క్ొతత  సరిీస్ట WRI ప్కత 

సిరసీ్టని బేస్ట 1963-65తో భరీత చేసుత ంది. 
ఇంటరేనష్టనల్ లేబర్ ఆరానెజైషే్టన్ మరయిు నేష్టనల్ స్కర ట సిరకల్ 

కమీష్టన్ యొకా సిఫకరడసల పరక్కరం, కవరజేీని మ రడగుపరచడానిక్  
మరియు ఇండ క్సను మరింత ప్కర తినిధయం వహ ంచడానిక్  లేబర్ 

బూయరో దావరక WRI సంఖ్యల మూల సంవతసరం 1963-65 నుండ  
2016 వరకు సవరించబడ ంది. క్ొతత  WRI సిరసీ్ట పరిశమీల సంఖ్య, 
నమూనా పరిమాణం, ఎంచుకునన పరశిీమల క్ ీంద ఉనన వృతయత లు 
అలాగే ఇతర సూచకలలల పరిశీమల వయెిటేజీ పరంగక పరిధ్ిని 

మరియు కవరజేీని విసతరించంద.ి 

ముఖ్య వకసతవకలు: 
 1963-65=100 శవీణిలల 21 పరిశీమలకు వయతిరేకంగక మొతతం 

37 పరశిీమలు క్ొతత  WRI బ్స ాట్లల (2016=100) కవర్ 

చేయబడాు యి. 

 ఆధ్ారం 2016=100తో క్ొతత  WRI సరిసీ్ట పరతి సంవతసరం 1 

జనవరి మరయిు 1 జూల ై నాట క్  ప్కయింట్-టల-ప్కయింట్ అరి-

సంవతసర ప్కర తిపదికన సంవతసరకనిక్  రెండుస్కరడో  సంకలనం 

చేయబడుతయంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 అంతరకా తీయ క్కరిిక సంసథ  డ ైరకెరర్ జనరల్: గెై రెైడర్; 

 అంతరకా తీయ క్కరిిక సంసథ  పరధ్ాన క్కరకయలయం: జెన్సవక, 
సివటారకో ండ్; 

 అంతరకా తీయ క్కరిిక సంసథ  స్కథ పించబడ ంది: 1919. 

 

జాతీయ కుటలంబ మరయిు ఆరోగయ సరవే: భ్రతదశేంలల పురడష్టయల 

కంట ేమహ ళలే ఎకుావ 

 
జాతీయ కుటలంబ మరయిు ఆరోగయ సరవే (NFHS) యొకా ఐదవ 

రౌండ్ యొకా స్కరకంశ ఫలితాలలల మూడు రకడ కల్ అనేవష్టణలు 
భ్గం అని క్ేందర ఆరోగయ మంతిరతవ శకఖ్ విడుదల చసేింద.ి భ్రతదేశం 

ఇపుపడు పరతి 1000 మంది పురడష్టయలకు 1,020 మంది స్త లైను 
కలిగి ఉంది,
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అవకరడు లు & గురితంపులు 
 

అంతరకా తీయ ఎమీి అవకరడు లు 2021 పరకట ంచబడ ంద:ి 

 
2021 అంతరకా తీయ ఎమీి అవకరడు లు నూయయార్ా నగరంలల 
జరగిిన వకరి్క వడేుక యొకా 49వ ఎడ ష్టన్. వకసతవకనిక్  US 

వెలుపల రూప్ ందించబడ న మరియు పరస్కరం చేయబడ న ట లివిజన్ 

ప్ర ర గకీ మ్లలల మరయిు జనవర ి 1, 2020 మరయిు డ స ంబర్ 31, 

2020 తేదీల మధయ ఆంగేోతర భ్ష్టక US ప ైమై్ట మై్ ప్ర ర గకీ మ్లలల 
అతయయతతమంగక ఈ అవకరడు  గురితంచబడ ంది. 
భ్రతదేశం నుండ , నవకజుదీేన్ సదిిిఖీ స్రయిస్ట మ న్లల తన 

నటనకు ఉతతమ నటలడ గక, సుసిి తా సనే్ నతేృతవంలలని ఆరయ ఉతతమ 

నాటకంగక మరయిు హాసయనటలడు వీర్ దాస్ట ఉతతమ హాస్కయనిక్  
నామినటే్ అయాయరడ. అయితే ప నై పరే్ానన ఏ విభ్గంలలనూ భ్రత్ 

విజయానిన నమోదు చయేలేకప్ర యింది. ఇపపట  వరకు, 2020లల 
ఉతతమ డరా మాగక గలెుచుకునన ఢ లోీ క్ెైుమ్ మాతరమే ఎమీిని ప్ ందని 

ఏక్ెైక భ్రతీయ పరదరశన. 

2021 అంతరకా తీయ ఎమీి అవకరడు ల విజతేల జాబితా: 
1. ఉతతమ నటలడు: డేవిడ్ ట నానంట్ (UK) 

2. ఉతతమ నట : అడల్ర  మ టరీియల్ క్ోసం హ లీ స ైాార్స (UK) 

3. ఉతతమ డరా మా సిరసీ్ట: ట హాాన్ (ఇజరాయిెల్) 

4. ఉతతమ క్కమ డీ సరిీస్ట: క్కల్ మ  ైఏజెంట్ సజ్న్ 4 (ఫకర న్స) 

5. ఉతతమ డాకుయమ ంటరీ: హ ప్ ఫర ర జెన్: ఎ క్ెవస్టర  టల ల ైవ్ ట ైవస్ట 

(థాయిలాండ్) 

6. ఉతతమ ట లినోవలెా: ది స్కంగ్ ఆఫ్ గోో రీ (చ నైా) 

7. ఉతతమ టవీీ సనిిమా / మిన్స-సరిీస్ట: అట్ో ంట క్ క్కీ సింగ్ (నారేవ) 

8. ఉతతమ ఆర్ర్ ప్ర ర గకీ మింగ్: కుబిరక్ బ ై కుబిరక్ (ఫకర న్స) 

9. ఉతతమ ష్టకర్ర-ఫకరమ్ సిరసీ్ట: INSiDE (నూయజిలాండ్) 

10. ఉతతమ నాన్-సిలేప్ర  ఎంటరెలరనెింట్: ది మాస్టల్ సింగర్ (UK) 

11. ఉతతమ ఆంగేోతర భ్ష్ట U.S. ప ైమై్ట మై్ ప్ర ర గకీ మ్: 21వ వకరి్క 

లాట న్ గకీ మీ అవకరడు లు (USA) 

 

UNESCO-ABU పస్్ట మీడ యా అవకర్ు్ 2021లల దూరదరశన్ 

మరయిు AIR గలెుప్ ందాయి: 

 
దూరదరశన్ మరయిు ఆల్ ఇండ యా రడే యో ష్టర  దావరక 
మలేష్టయిాలలని క్ౌలాలంపూర్లల జరగిిన ABU - UNESCO పస్్ట 

మీడ యా అవకర్ు్-2021లల బహుళ అవకరడు లను అందుకుంద.ి 

‘టలగదెర్ ఫర్ పస్్ట’ క్కరయకీమం క్ ంద ఆసయిా పసిఫకి్ బర్ డ్క్కసిరంగ్ 

యూనియన్ సహక్కరంతో యునెస్ర ా ఈ అవకరడు లను అందజసేింది. 
ఇదేరకి్ర ఎందుకు అవకరడు లు ఇస్కత రడ? 

 'నెతైిక మరయిు సస టరనబుల్ రిలేష్టన్ిప్ విత్ నచేర్' అవకరడు : AlR 

యొకా 'లివింగ్ ఆన్ ది ఎడా్ - ద ిక్ోసరల్ ల వై్స' 

 సూపర్-డ ైవరిసటీ క్టేగిరతీో బ్గక జీవించడం: దూరదరశన్ 

ప్రర గకీ ం ‘DEAFinitely Leading the Way 

AlR యొకా 'లివింగ్ ఆన్ ద ఎడా్ - ది క్ోసరల్ ల వై్స' గురంిచ 

ఆల్ ఇండ యా రేడ యో సరిసీ్ట 'లివింగ్ ఆన్ ద ఎడా్ - ది క్ోసరల్ ల ైఫ్స' 

విశకఖ్పటనం అంచున నివససిుత నన మతసాక్కర సంఘాల జీవితానిన 

అనేవష్టిసుత ంది. ఈ క్కరయకీమానిన ఢ లోీలలని ఆల్ ఇండ యా రడే యో 

ప్ర ర గకీ మ్ ఎగిాకూయట వ్ మోనిక్క గులాట  రూప్ ందించారడ. 
దూరదరశన్ ప్రర గకీ ం గురంిచ ‘DEAFinitely Leading the Way 

డ ఫనిిట్లీ లీడ ంగ్ ది వే’ పరతేయకంగక స్కమరథాం ఉనన పిలోల 

సూఫరితదాయకమ నై పరయాణం గురించ మాట్ో డుతయంది. 
డాకుయమ ంటరీ యొకా ఉదేేశయం పరతయేక స్కమరథాం గల వయకుత లను వకర ి

జీవితానిన గౌరవంగక జీవించలేా పేరరపేించడం. ఈ డాకుయమ ంటరీని 

ఢ లోీలలని దూరదరశన్ ప్ర ర గకీ మ్ ఎగిాకూయట వ్ పరదీప్ అగనిహ తిర 
నిరిించారడ మరయిు దరశకతవం వహ ంచారడ. 
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రకష్టరపాతి క్ోవింద్ వీర చకీ, క్రరిత  చకీ, శౌరయ చక్కీ లను బహుకరంిచారడ: 

 
రకష్టరపాతి భవన్లల భ్రత రకష్టరపాతి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్ గకయలంటీర 
అవకరడు లు మరియు డ ఫ న్స ఇనెవసిరచర్ వేడుకలల విశిష్టర  సేవక 
డ కరేష్టన్లను అందజశేకరడ. స్కయుధ దళీల అధ్కి్కరడలు/సబిబంద ి

అలాగే ఇతర చటరబదింగక ఏరకపట నై బలగకలు మరయిు ప్ౌరడల 

ధ్ ైరయస్కహస్కలు మరయిు తాయగకలను గౌరవించేందుకు భ్రత 

పరభుతవం దావరక గకయలంటీర అవకరడు లను ఏరకపటల చేశకరడ. ఈ 

అవకరడు ల ప్కర ధ్ానయత కీమం వీర చకీ, క్రరిత చకీ మరయిు శౌరయ చకీ. 

వీర చకీ: 

ఫిబరవరి 2019లల ప్కక్ స్కత న్ యుది విమానాలను వనెక్ ా నెటరడంలల 
తన ప్కతరకు గకనూ గూీ ప్ క్పె రన్ అభనందన్ వరథమాన్కు రకష్టరపాతి 

రకమ్ నాథ్ క్ోవింద్ వీర చకీ అవకరడు ను అందించారడ. అపుపడు 
అభనందన్ వరథమాన్ వింగ్ కమాండర్. తదుపరి వెైమానిక డాగ్ఫ టై్
లల, అతను ఫబిరవరి 27, 2019న ప్కక్ స్కత న్ F-16 యుది విమానానిన 

కూలిచవశేకడు. 
క్రరిత చకీ: 

జమూి క్కశ్రిర్లల జరిగని ఆపరషే్టన్లల ఉగీవకదులను 
మటలర బ ట రనందుకు సపర్ పరక్కష్ జాదవ్కు రకష్టరపాతి క్ోవింద్ 

శకంతిక్కలపు రెండవ అతయయననత శౌరయ పురస్కారం క్రరిత చకీ 

(మరణానంతరం) పరదానం చశేకరడ. అతని భ్రయ, తలోి ఈ అవకరడు ను 
అందుకునానరడ. 
శౌరయ చకీ: 

 ఐదుగురడ ఉగీవకదులను మటలర బ ట ర , 200 క్ లలల పలేుడు 
పదారకథ లను స్కవధ్నీం చసేుకునన ఆపరేష్టన్లల మేజర్ విభూతి 

శంకర్ ధ్ౌండ యాల్కు శౌరయ చకీ (మరణానంతరం) లభంచంది. 
అతని భ్రయ ల ఫ్ిరనెంట్ నితిక్క క్ౌల్ మరయిు తలోి ఈ అవకరడు ను 
అందుకునానరడ. 

 జమూి క్కశ్రిర్లల జరగిిన ఆపరేష్టన్లల A++ క్ేటగిరీ ఉగీవకదనిి 

హతమారిచనందుకు నయిీబ్ సుబదేార్ స్ర ంబిర్కు 
మరణానంతరం శౌరయ చకీ లభంచంది. ఆయన సతీమణి సుమన్ 

దేవి, తలోి రకజేందరదవేి సనాినం అందుకునానరడ. 

 స ైనిక్ సూాల్ సతారక పూరవ విదాయరిథ అయిన మజేర్ మహ శ్
కుమార్ భూరకేు రకష్టరపాతి శౌరయ చకీను పరదానం చేశకరడ. 
ఉలేో ఖ్నం పరక్కరం, మజేర్ భుర ేఒక ఆపరేష్టన్కు నాయకతవం 

వహ ంచాడు, ఇందులల ఆరడగురడ అగీశవణీి తీవరవకద కమాండరడో  

మరణించారడ. 
గకయలంటీర అవకరడు ల గురంిచ: 

నూయఢ లోీలలని రకష్టరపాతి భవన్లల పరతి సంవతసరం జరిగే డ ఫ న్స 
ఇనెవసిరచర్ వడేుకలల రకష్టరపాతి పరతిష్టకర తికమ ైన అవకరడు లను 
స్కధ్ారణంగక అవకరడు  గీహీతలకు/నకె్టి-ఆఫ్-క్ న్స (NoKలు) 

పరదానం చేస్కత రడ. గకయలంటీర అవకరడు లను ముందుగక రిపబోిక్ డ ే

సందరభంగక, ఆ తరకవత స్కవతంతరా  దనిోతసవం సందరభంగక ఏడాదిక్  
రెండుస్కరడో  పరకట స్కత రడ. ఈ అవకరడు ల ప్కర ధ్ానయత కీమం పరమవీర 

చకీ, అశోక చకీ, మహావీర చకీ, క్రరిత చకీ, వీరచకీ మరయిు శౌరయచకీ. 

 

అనితా దశేకయ్క్  ట్ట్ లిటరచేర్ ల వై్ అవకరడు ! ల ఫై్ట మై్ అచీవ్
మ ంట్ అవకరడు  

 
భ్రతదేశంలల అతయధ్ికంగక అముిడ నై రచయితయర లలల ఒకరెైన 

అనితా దశేకయ్కు ట్ట్ లిటరచేర్ ల వై్ అవకరడు  పరదానం 

చేయబడ ంది! 50 ఏళోకు ప ైగక స్కగిన ఆమ  సుదీరా స్కహ తయ వృతితని 

గురితంచేందుకు 2021క్  జీవితక్కల స్కఫలయ పురస్కారం. ఇదలిా 
ఉండగక, 2021 సంవతసరకనిక్  గకను కవి గీహీత అవకరడు  భ్రతీయ 

కవి ఆదలి్ జుస్కసవకలాకు లభంచంది. ఈ రెండు అవకరడు లు భ్రతీయ 

స్కహ తయ రంగంలల గణన్సయమ నై పరభ్వకనిన చూపని 

అస్కధ్ారణమ నై పనిని గురితంచడానిక్  అందించబడాు యి. 

ట్ట్ లిటరేచర్ యొకా పనెనండవ ఎడ ష్టన్ పరతయక్ష పరస్కరం! ముంబ  ై
లిట్ఫ స్టర  నవంబర్ 18 నుండ  21 2021 వరకు నిరవహ ంచబడ ంద.ి 

ఆమ  తన సుదీరా స్కహ తయ జీవితంలల పదిభూష్టణ్, స్కహ తయ 
అక్కడమీ అవకరడు  మరయిు తరడవకత ఫ లలష్టిప్ మరయిు రకయల్ 

స్ స ైటీ యొకా బ నసన్ మ డల్తో సహా అనేక అవకరడు లు మరయిు 
గౌరవకలను అందుకుంది. స్కహ తయం. 
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రకష్టరపాతి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్ సవచఛ సరవేక్షణ్ అవకరడు లు 2021ని 

పరదానం చశేకరడ: 

 
నూయఢ లోీలల గృహనిరకిణ మరయిు పటరణ వయవహారకల మంతిరతవ 

శకఖ్ నిరవహ ంచన సవచఛ అమృత్ మహ తసవ్లల భ్రత రకష్టరపాతి 

రకమ్నాథ్ క్ోవింద్ సవచఛ సరవేక్షణ్ అవకరడు లు 2021ని 

అందజేశకరడ. 2021 సవచఛ సరేవక్షణ్ అవకరడు ల 6వ ఎడ ష్టన్, 

ఇందులల 4,320 నగరకలు సరేవ చేయబడాు యి. నగరకలు మూడు 
ప్కరకమితయల ఆధ్ారంగక రకయంక్ చయేబడాు యి, అవి సవేక స్కథ యి 

పురోగతి (SLP), ధృవీకరణలు మరియు ప్ౌరడల వకయిస్ట. 

మరోస్కరి, ఇండరర్ వరడసగక ఐదవ సంవతసరం భ్రతదేశంలలని 

అతయంత పరశిుభరమ ైన నగరంగక ఎంపకి్ెైంది. ఇండరర్ తరకవత 

గుజరకత్లలని సూరత్ రెండర  స్కథ నంలల, ఆంధరపరదశే్లలని విజయవకడ 

మూడర  స్కథ నంలల నిలిచాయి. 

అవకరడు  గలెుచుకునన నగరకల పూరిత జాబితా ఇకాడ ఉంద:ి 

 పరిశుభరమ ైన నగరం: ఇండరర్ 

 అతయంత పరిశుభరమ నై గంగక పటరణం: వకరణాస ి

 పరిశుభరమ ైన రకష్టర ంా (100 కంటే ఎకుావ పటరణ స్కథ నిక 

సంసథలతో): ఛతీతస్టగఢ్ 

 పరిశుభరమ ైన రకష్టర ంా (100 కంటే తకుావ పటరణ స్కథ నిక 

సంసథలు): జారఖండ్ 

 అతయంత పరిశుభరమ నై నగరం (లక్ష కంటే తకుావ జనాభ్తో): 

మహారకష్టరలాలని వీట్ నగరం 

 పరిశుభరమ ైన చనన నగరం (1-3 లక్షల జనాభ్): నూయఢ లోీ 

మునిసపల్ క్ౌనిసల్ 

 పరిశుభరమ ైన మధయసథ  నగరం (3-10 లక్షల జనాభ్): నోయిడా 
 పరిశుభరమ ైన ప దే నగరం' (10-40 లక్షల జనాభ్): నవీ ముంబ  ై
 పరిశుభరమ ైన కంటరనెింట్ బర రడు : అహిదాబ్ద్ కంటరనెింట్ 

 పరిశుభరమ ైన జిలాో : సూరత్ 

 అతయంత వేగంగక కదిలే చనన నగరం: హ ష్టంగవకడ్, మధయపరదశే్ 

 ప్ౌరడల అభప్కర యంలల ఉతతమ చనన నగరం: తిరపుట , మహారకష్టర  ా
 సఫకయిమితర సురక్ష ఛాల ంజ్లల అగీ నగరం: నవీ ముంబ ై. 
 

జాసన్ మోట్ ఫకి్షన్ క్ోసం 2021 నషే్టనల్ బుక్ అవకర్ు 
గలెుచుకునానరడ: 

 
నేష్టనల్ బుక్ ఫౌండషే్టన్ 72వ ఎడ ష్టన్ నషే్టనల్ బుక్ అవకర్ును 
వరడచవల్ ఈవెంట్గక నిరవహ ంచంది. జాసన్ మోట్ తన నవల "హ ల్ 

ఆఫ్ ఎ బుక్" క్ోసం 2021 నషే్టనల్ బుక్ అవకర్ును గలెుచుకునానడు, 
ఇది పుసతక పరయటనలల పరయాణసిుత ననపుపడు ఒక నలోజాతి 

రచయిత చసేిన స్కహసం గురించన కథనం. 

 

2021 నషే్టనల్ బుక్ అవకర్ు్ విజతేలు: 
వరాం పుసతకం రచయిత 

ఫిక్షన్ హ ల్ ఆఫ్ ఎ బుక్ జాసన్ మోట్ 

నాన్-ఫిక్షన్ దట్ ష్ట్ క్కయరీడ్: ద ి

జరనీ ఆఫ్ 

యాష్టేోస్ట స్కక్, ఎ 

బ్ో క్ ఫకయమిలీ క్రప్
సక్ ే

ట యా మ లై్స 

యంగ్ పప్ుల్స 

లిటరచేర్ 

లాస్టర  నెైట్ ఎట్ ద ి

ట లిగకీ ఫ్ కోబ్ 

మలిండా లల 

ప్రయిెటీర ఫ్రో టర్స మారిరన్ ఎసపడ 

ఉతతమ 

అనువదించబడ న 

స్కహ తయం 

స్ర క్ోచ 

Elisa Shua 
Dusapin and 
translator 
Aneesa ఎలిస్క 
ష్టయవక దుస్కపని్ 

మరియు 
అనువకదకుడు 
అనిస్క అబ్బస్ట 

హ గిాన్స లల 
శ్రతాక్కలం (ఫ రంచ్ 

నుండ  
అనువదించబడ ంది) 
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ఐఎఫ్ఎఫ్ఐలల హ మమాలిని, పరసూన్ జోష్టలికు వకరి్క చతర 
పరముఖ్ుల అవకరడు  లభంచంద ి

 
నట  మరియు BJP నాయకురకలు హ మ మాలిని, మరయిు గతీ 

రచయిత మరియు మాజీ CBFC చీఫ్ పరసూన్ జోష్టిక్  ఇంటరేనష్టనల్ 

ఫిల్ి ఫ సిరవల్ ఆఫ్ ఇండ యా 2021లల ఇండ యన్ ఫిల్ి పరసనాలిట ీ

ఆఫ్ ది ఇయర్ అవకరడు ను అందజేయనునానరడ. దశకబ్ే లుగక 
భ్రతీయ సినిమా రంగకనిక్  వకరడ చేసని కృష్టి పని తరతరకలుగక 
పేరక్షకులను ఆకటలర కుంది. 
మాలిని మథుర నుండ  రెండుస్కరడో  ప్కరోమ ంటల సభుయరకలు, 
మరియు జోష్టనిి 2017లల స ంటరల్ బర ర్ు ఆఫ్ ఫలి్ి సరిరఫకి్ేష్టన్ 

(CBFC) చ రై్పరసన్గక పరభుతవం నియమించంది. జోష్టి గతంలల 
పరధ్ానమంతిర నరేందర మోడ ీక్ోసం బిజెపకి్  పరచార గతీానిన రకశకరడ. 
నాయకుడ ని 2014 స్కధ్ారణ ఎనినకలకు ముందు ప్కరీర 
పరధ్ానమంతిర అభయరిథగక పరకట ంచారడ. 
 

BWF పరక్కష్ పదుక్ొణ కు ల ఫై్ట మై్ అచీవ్మ ంట్ అవకరడు ను 
అందజసేుత ంద:ి 

 
బ్యడ ి ంటన్ వరల్ు  ఫ డరషే్టన్ (BWF) క్ౌనిసల్ దావరక 2021 

సంవతసరకనిక్ గకనూ పరతిష్టకర తికమ నై ల ఫై్ట మై్ అచీవ్మ ంట్ 

అవకరడు కు భ్రత బ్యడ ి ంటన్ ల జంెడ్ పరక్కష్ పదుక్ొణ  
ఎంపికయాయరడ. మాజీ పరపంచ నంబర్ 1 ఇపపట క్ే 2018లల 
బ్యడ ింటన్ అస్ర సయిియష్టన్ ఆఫ్ ఇండ యా (BAI) ల ైఫ్ట ైమ్ అచీవ్
మ ంట్ అవకరడు తో సతారించబడ ంది. 1983 క్ోప న్హాగన్ టరరనమ ంట్
లల పరపంచ ఛాంపయిన్ష్టపి్లల పతక్కనిన గెలుచుకునన 

మొటరమొదట  భ్రతీయుడు పదుక్ొన.ే 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 బ్యడ ింటన్ వరల్ు  ఫ డరషే్టన్ ప రసడి ంట్: ప్ౌల్-ఎరిక్ హ యర్ 

లారెసన్; 

 బ్యడ ింటన్ వరల్ు  ఫ డరషే్టన్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: 

క్ౌలాలంపూర్, మలేష్టయిా; 
 బ్యడ ింటన్ వరల్ు  ఫ డరేష్టన్ స్కథ పించబడ ంది: 5 జూల ై 1934. 

 

BRO పరపంచంలలన ే అతయంత ఎత తతన మోట్రడ రహదారకి్  గనిినస్ట 

వరల్ు  రకి్కర్ును అందుకుంద:ి 

 
యూనియన్ ట రటిరీ ఆఫ్ లడఖ్లలని 19,024 అడుగుల 0.73 

అంగుళీల (5798.251 మీ) ఎత తత న ఉమోింగకో  ప్కస్ట గుండా వెళలో  
పరపంచంలలనే అతయంత ఎత తత న మోట్రడ రహదారనిి నిరిించ బ్ో క్
ట్పింగ్ చసేనిందుకు బర రుర్ రోడ్స ఆరానెజైషే్టన్ గనిినస్ట వరల్ు  రకి్కర్ు
ను అందుకుంద.ి 52-క్ లలమీటరో ప్ డవెనై చసుమేో  నుండ  డ మ్చోక్ 

ట్రకిక్ రహదారి BRO యొకా ప్కర జెక్ర HIMANK (93RCC/753 

BRTF) క్ ంద అభవృదిి  చయేబడ ంది. బర రుర్ రోడ్స డ రైెకరర్ జనరల్ 

ల ఫ్ిరనెంట్ జనరల్ రకజీవ్ చౌదరి గినినస్ట వరల్ు  రిక్కర్ు్ సరిరఫకి్టె్ 

అందుకునానరడ. 
 

క్ంేదర క్రీడా మంతిర అనురకగ్ ఠకకూర్ SAI సంస్కథ గత అవకరడు లను 
పరదానం చశేకరడ: 

 
క్ేందర యువజన వయవహారకలు & క్రీడల మంతిర శీ్ర అనురకగ్ ఠకకూర్ 

నూయఢ లోీలల 246 మంది క్రీడాక్కరడలు మరయిు క్ోచ్లకు తొలిస్కరిగక 
SAI సంస్కథ గత అవకరడు లను అందజేశకరడ. జవహర్లాల్ నహెయా  

సేరడ యంలల జరిగని వేడుకలల మొతతం 162 మంది అథ్ ోటలో  మరియు 
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84 మంది క్ోచ్లకు జాతీయ మరియు అంతరకా తీయ ప్ర టలీలల వకర ి

పరదరశనకు అతయయతతమ అవకరడు  మరియు ఉతతమ అవకరడు  విభ్గంలల 
అవకరడు లు అందించబడాు యి, మొతతం రూ. 85.02 లక్షల నగదు 
పురస్కారకలు. 
అవకరడు ల గురంిచ: 

వివిధ క్రీడా పరమోష్టన్ స్ామ్ల క్ ీంద 2016 నుండ  జాతీయ మరయిు 
అంతరకా తీయ ప్ర టలీలల SAI అథ్ ోటలో  మరయిు క్ోచ్ల అస్కధ్ారణ 

పరదరశనకు ఈ అవకరడు లు అందంిచబడాు యి. 2016-17, 2017-18, 

2018-19 మరయిు 2019-20 సంవతసరకలలో  అరడహ ల ైన అభయరడథ లకు 
ప్కర రంభ అవకరడు లు మంజూరడ చయేబడాు యి. 

 

KVG బ్యంక్ ఉతతమ డ జిటల్ ఫ నైాన్ియల్ సరవీస స్ట క్ోసం 

ASSOCHAM అవకరడు ను ప్ ందంిద:ి 

 
అస్ర సయిియట డ్ ఛాంబర్స ఆఫ్ క్కమర్స అండ్ ఇండస్ర  ా
(ASSOCHAM) దావరక 'ప్కర ంతీయ గకీ మీణ బ్యంకులు' (RRBs) 

క్ేటగిరీ క్ ంద 'ఆతినిరభర్ భ్రత్' యొకా భ్రతదశే విజన్కు 
అనుగుణంగక కరకణ టక విక్కస్ట గకీ మీణ బ్యంక్ (KVGB) ఉతతమ 

'డ జిటల్ ఫ నైాన్ియల్ సరవీస స్ట' అవకరడు ను ప్ ందింద.ి భ్రతదశేం . 

బ ంగళూరడలల రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ యా రీజినల్ డ రైెకరర్ 

R.గురడమూరిత చతేయల మీదుగక బ్యంక్ చ ైరిన్ P.గోపక్ృష్టణ  అవకరడు ను 
అందుకునానరడ. 
KVGB బ్యంకు దావరక కరకణ టకలలని 40 గకీ మాలను 100% డ జిటల్ 

గకీ మాలుగక మారకచరడ. ఈ పరయతానలు గకీ మసుత లను లావకదవేీల 

క్ోసం డ జిటల్ మోడ్ని ఉపయోగించమని ప్ర ర తసహ సుత నానయి. ఆ 

గకీ మాలకు ఇంటరెనట్ బ్యంక్ ంగ్, మొబ లై్ బ్యంక్ ంగ్, మ ైక్ోీ  ATMలు, 
AEPS (ఆధ్ార్ ఎనబేుల్ు  పేమ ంట్ ససిరమ్స), IMPS మరియు UPIక్  
రౌండ్-ద-ిక్కో క్ యాక్ెసస్ట ఉంద.ి 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 కరకణ టక విక్కస్ట గకీ మీణ బ్యంక్ స్కథ పించబడ ంది: 2005; 

 కరకణ టక విక్కస్ట గకీ మీణ బ్యంక్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: ధ్ారకవడ్, 

కరకణ టక; 

 కరకణ టక విక్కస్ట గకీ మీణ బ్యంక్ చ ైరిన్: P.గోపక్ృష్టణ . 
 

పున్సత్ రకజ్కుమార్కు మరణానంతరం బసవశీ్ర అవకరడు  2021 

లభంచనద ి

 
నటలడు, నపేథయ గకయకుడు, ట లివిజన్ వకయఖ్ాయత మరయిు నిరకిత, 

కననడ నటలడు పున్సత్ రకజ్కుమార్కు మరణానంతరం బృహన్మత్ 

బసవశీ్ర అవకరడు  2021 పరదానం చేయనునానరడ. 1975 మారిచ 17న 

చ నెనైలల జనిించన పున్సత్ను అపూప అని పిలుచుకుంట్రడ. 
మాయటీన ఐడల్ రకజ్కుమార్ కుమారడడు పున్సత్ 29 చతరా లలల 
పరధ్ాన నటలడ గక మరయిు చననతనంలల అనకే చతరా లలల 
కనిపించాడు. 
అవకరడు  గురంిచ: 

భగవకన్ బసవశేవరడని సూతరా లను ప్కట సూత  వకరి వకరి రంగకలలల 
సమాజానిక్  సవేలందించన వయకుత లను ఈ అవకరడు  సతారసిుత ంది. 
దీనిని 1997 నుండ  చతరదురా బూర హన్మత్ అందజేసుత నానరడ. ఈ 

అవకరడు లల రూ. 5 లక్షల నగదు మరియు జాా పకి ఉంటలంది. పటి  ఉష్ట 

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

(2016), డాకరర్ క్ ె కసూత రిరంగన్ (2020) ఇటవీలి క్కలంలల ఈ 

అవకరడు ను గెలుచుకునానరడ. 
 

హ ం వయవహారకల మంతిరతవ శకఖ్ 2021 పది అవకరడు లను 
పరకట ంచంద ి

 
ఈ ఏడాది రకష్టరపాతి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్ చతేయల మీదుగక పది 

అవకరడు లు అందుక్ోనునన 119 మంది వయకుత ల జాబితాను హ ం 

మంతిరతవ శకఖ్ పరకట ంచంది. ఈ అవకరడు లు కళ, స్కమాజిక పని, పరజా 
వయవహారకలు, స నై్స మరయిు ఇంజన్సరింగ్, వకణజియం మరయిు 
పరశిీమలు, వెదైయం, స్కహ తయం మరియు విదయ, క్రీడలు మరయిు ప్ౌర 
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సేవతో సహా వివిధ విభ్గకలను అందిస్కత యి. ఏ రంగంలలనెనైా విశిష్టర  
సేవలందించనందుకు ‘పదిశీ్ర’ని పరదానం చసేేత , ఉననత స్కథ యి విశిష్టర  
సేవలకు ‘పదిభూష్టణ్’ పరదానం చేస్కత రడ. 
మరోవెైపు, 'పదివిభూష్టణ్' అస్కధ్ారణమ నై మరయిు విశిష్టర  
సేవలకు పరదానం చయేబడ ంది. 2021 అవకరడు  గీహీతలలల, 29 

మంది మహ ళలు, ఒకరడ టర్ న్సజెండర్, 10 మంద ి

విదశే్రయులు/ఎన్ఆర్ఐలు/ఓస్ఐ మరయిు 16 మంద ి

మరణించారడ. 2021లల భ్రతరతన గీహీత ఎవరూ ఉండరడ. 
సిన్స నిరకితలు కరణ్ జోహార్, ఏక్కత  కపూర్, నట -చతర నిరకిత కంగనా 
రనౌత్, పరముఖ్ నట  సరితా జోష్టి, నపేథయ గకయకుడు సురేష్ వకడార్ 

మరియు సంగతీ సవరకరత అదానన్ సమీ 2020 సంవతసరకనిక్  గకను 
61 మంది పదిశీ్ర అవకరడు  గీహీతలలల దశేంలలని నాలావ అతయయననత 

ప్ౌర పురస్కారకనిన అందుకునానరడ. ఇకాడ  రకష్టరపాతి భవన్లల 
జరగిింది. 
పదివిభూష్టణ్ అవకరడు ల జాబితా 
 ష్టింజో అబే, జప్కన్ 

 ఎస్ట పి బ్లసుబరహిణయం (మరణానంతరం), తమిళనాడు 
 బ ల ో  మోనపప హ గేు, కరకణ టక 

 నరీందర్ సింగ్ కప్కన్స (మరణానంతరం), USA 

 మౌలానా వహదీుదీేన్ ఖ్ాన్, ఢ లోీ 

 బి. బి. లాల్, ఢ లోీ 

 సుదరశన్ స్కహయ, ఒడ శక 
పది భూష్టణ్ అవకరడు ల జాబితా 
 కృష్టణన్ నాయర్ శకంతకుమారి చతర, క్ేరళ 

 తరడణ్ గ్గోయ్ (మరణానంతరం), అస్కసం 

 చందరశవఖ్ర్ కంబ్రక, కరకణ టక 

 సుమితరా  మహాజన్, మధయపరదేశ్ 

 నృపేందర మిశకీ , ఉతతరపరదేశ్ 

 రకమ్ విలాస్ట ప్కశకవన్ (మరణానంతరం), బీహార్ 

 క్ేశుభ్య్ పటలే్ (మరణానంతరం), గుజరకత్ 

 కలేబ స్కదిక్ (మరణానంతరం), ఉతతరపరదశే్ 

 రజన్సక్కంత్ దవేిదాస్ట ష్టకర ఫ్, మహారకష్టర  ా
 తరోో చన్ సింగ్, హరకయనా 
అదనపు సమాచారం: 

S K స్ర హన్ రకయ్ 1వ భ్రతీయుడు ప్కరేర గులాఫ యొకా నెటై్హుడ్
తో సతారంిచబడాు డు": క్ేరళకు చ ందని డాకరర్ S K స్ర హన్ రకయ్, 

CEO, మరియు ఏరీస్ట గూీ ప్ ఆఫ్ కంప న్సస్ట వయవస్కథ పకుడు, వకయప్కరం 

మరియు చలనచతరా లలల మానవతా మరయిు పరకయవరణ పరిరక్షణ 

పరయతానలకు ప్కరేర గులాఫ యొకా నెటై్హుడ్తో సతారించబడ న 

మొదట  భ్రతీయుడు అయాయడు.  
పరథమ్ NGO ఇందరిక గకంధ్ ీశకంతి బహుమతి 2021 గలెుచుకుంద:ి 

భ్రతదేశంలల విదయ క్ోసం పరధి్నిి విసతరించడంలల కృష్టి చేసనిందుకు 
పరథమ్ NGOక్  ఇందరిక గకంధ్ ీశకంతి బహుమతి 2021 లభంచంద ి

బ రలి్ తంగక తన నవలకు మణపిూర్ రకష్టర  ా అవకరడు ను 
అందుకునానడు:నవలా రచయిత బ రలి్ తంగక తన పుసతక్కనిక్  12వ 

మణపిూర్ రకష్టర  ాస్కహ తయ పురస్కారం 2020 అందుకునానరడ . ఈ 

అమాద ిఅదుంగగీ ీఇతత్' (ననేు మరయిు అపపట  దవీపం).  

పిరయాంక మోహ త ే 2020 ట నాింగ్ నారేా  నషే్టనల్ అడ వంచర్ 

అవకరడు ను అందుక్ోనునానరడ:మహారకష్టరకాు చ ందని, 28 ఏళో 

పరవతారోహకురకలు పిరయాంక మోహ తే భూ స్కహస రంగంలల విశవష్ట 

కృష్టి చేసనిందుకు పరతిష్టకర తికమ ైన ‘ట నాింగ్ నారేా  నషే్టనల్ అడ వంచర్ 

అవకర్ు 2020’క్  యువజన వయవహారకలు మరియు క్రీడల మంతిరతవ 

శకఖ్చే ఎంపకి చయేబడ ంద ి

యుకత వయసుసలల ఉనన ఇదేరడ భ్రతీయ స్ర దరడలు వసే్టర  ప్కర జకె్ర 
క్ోసం పలోిల శకంతి బహుమతిని గలెుచుకునానరడ: ఢ లోీక్  చ ందని 

ఇదేరడ యుకత వయసుస స్ర దరడలు విహాన్ (17) మరయిు నవ్ 

అగరకవల్ (14) 17వ వకరి్క క్ డ్సరెటై్స ఇంటరనేష్టనల్ చలునా్స పస్్ట 

ప ైజై్ని ఇంట లలని వయరకథ లను రసీ ైక్ ోంగ్ చేయడం దావరక తమ స్ ంత 

నగరంలల క్కలుష్టకయనిన పరషి్టారంిచనందుకు గలెుచుకునానరడ.  
M ముకుందన్ తన పుసతకం ‘ఢ లోీ: ఎ స్ లిలలకుయ్’ క్ోసం 2021 

JCB బహుమతిని అందుకునానడు: రచయిత M ముకుందన్ తన 

‘ఢ లోీ: ఎ స్ లిలలకుయ్’ పుసతక్కనిక్  స్కహ తయం క్ోసం 2021 JCB 

బహుమతిని గెలుచుకునానరడ. వకసతవకనిక్  మలయాళంలల 
వకర యబడ న ఈ పుసతక్కనిన ఫకతిమా EV మరయిు నందకుమార్ K 

ఆంగోంలలక్  అనువదించారడ.  
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క్రీడా అంశకలు 
 

అల గకా ండర్ జవెరవె్ డానియల్ మ ద వదవే్ను ఓడ ంచ ATP ఫ నైల్స 
ట టై ల్ను గలెుచుకునానడు 

 
ట నినస్టలల, ఇటలీలలని టలరిన్లల జరిగని 2021 ATP ఫ నైల్స ట టై ల్
ను క్ెవైసం చసేుక్ోవడానిక్  జరిన్సక్  చ ందని అల గకా ండర్ జవెరవె్ 

పురడష్టయల సింగిల్స ఫ నైల్సలల రష్టకయకు చ ందని పరపంచ నం.2 

డనేియల్ మ ద వదవే్ను 6-4, 6-4 తడేాతో ఓడ ంచాడు. 2018లల 
మొదట  ట టై ల్ను గలెుచుకునన తరకవత జెవరవె్క్  ఇది రెండర  నిటరర  
ATP ఫ ైనల్స ట ైట ల్. ఫకర న్సకు చ ందని పయిర-ీహుగ్స హ రబర్ర 
మరియు నిక్ోలస్ట మహుత్ లు USకు చ ందిన రకజీవ్ రకమ్ మరయిు 
UKక్  చ ందని జో స్కలిస్టబరనీి ఓడ ంచ పురడష్టయల డబుల్ ట టై ల్ను 
క్ెైవసం చసేుకునానరడ. 
 

క్ంెటర మొమోట్ మరయిు యాన్ స యోంగ్ 2021 ఇండరనషే్టయిా 
మాసరర్స టరరనమ ంట్ను గలెుచుకునానరడ: 

 
బ్యడ ింటన్లల, జప్కన్కు చ ందిన క్ంెటర మొమోట్ 21-17, 21-

11తో డ నాిర్ాకు చ ందని అండర్స ఆంటరన్స న్ను ఓడ ంచ 2021 

ఇండరనషే్టియా మాసరర్స సూపర్ 750 బ్యడ ింటన్ టరరనమ ంట్లల 
పురడష్టయల సంిగలి్స ట టై ల్ను గెలుచుకునానడు. US$600,000 

టరరనమ ంట్ ఇండరనేష్టయిాలలని బ్లిలల నవంబర్ 16 నుండ  21, 

2021 వరకు జరిగింది. మహ ళల సంిగలి్లల, దక్ ణ క్ొరయిాకు 

చ ందని యాన్ స యాంగ్ జప్కన్కు చ ందని ట్ప్-సడ్్ అక్కన ె

యమగుచని 21-17, 21-19 తడేాతో ఓడ ంచ ట టై ల్ను 
గెలుచుకుంది. 
2021 ఇండరనషే్టయిా మాసరర్స విజతేల జాబితా: 
 పురడష్టయల సింగలి్: క్ెంటర మొమోట్ (జప్కన్) 

 మహ ళల సింగలి్: యాన్ స యాంగ్ (దక్ ణ క్ొరయిా) 

 పురడష్టయల డబుల్: టకురో హ క్ర మరియు యుగో క్ొబయాష్ట ి

(ఇదేరూ జప్కన్కు చ ందినవకరడ) 

 మహ ళల డబుల్: నమీ మతయసయామా మరియు చహారడ ష్టడిా 
(ఇదేరూ జప్కన్కు చ ందినవకరడ) 

 మిక్సడ్ డబుల్: డ చాప్ర ల్ పువకరకనుక్ోీహ్ మరియు సప్సర ీ

త ైరతతనాచ ై (ఇదేరూ థాయ్లాండ్) 

 

ICC తదుపర ి 10 పురడష్టయల టరరనమ ంట్ల ఆతిథయ దశేకలను 
పరకట ంచంద:ి 

 
ఇంటరనేష్టనల్ క్ ీక్టె్ క్ౌనిసల్ (ICC) 2024-2031 వరకు ICC 

పురడష్టయల వెటై్-బ్ల్ ఈవంెట్ల యొకా 14 ఆతిథయ దశేకలను 
పరకట ంచంది. భ్రతదేశం 2029 ఛాంపయిన్స టరర ఫక్్  ఆతిథయం 

ఇవవడానిక్  సిదింగక ఉంది మరియు 2026 ICC పురడష్టయల 

టవంట2ీ0 పరపంచ కప్ను శీ్రలంకతో మరయిు 2031 ICC పురడష్టయల 

50 ఓవరో పరపంచ కప్ను బంగకో దశే్తో సహ-హ స్టర  చేయడానిక్  
సిదింగక ఉంది. 
భ్రత క్ ీక్టె్ కంటరర ల్ బర ర్ు ప రసడి ంట్ స్ౌరవ్ గంగూలీ మరియు క్ ీక్టె్ 

వెసిరండసీ్ట ప రసడి ంట్ రకి్ర స ా రటి్తో ప్కటల మారిరన్ స నడ న్ అధయక్షతన 

ICC హ సిరంగ్ సబ్-కమిటీ పరయవేక్ ంచే ప్ర టీ బిడ ు ంగ్ పరక్ ీయ దావరక 
హ స్టరలను ఎంపకి చశేకరడ. 
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ICC ఈవంెట్ల హ స్టరలు: 
ఈవంెట్ హొస్టత ్ 

2024 ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్ USA & వసెిరండీస్ట 

2025 ICC పురడష్టయల ఛాంపయిన్స టరర ఫ ్ ప్కక్ స్కథ న్ 

2026 ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్ భ్రతదేశం & శీ్రలంక 

2027 ICC పురడష్టయల 50 ఓవరో పరపంచ 

కప్ 

దక్ ణాఫిరక్క, జింబ్బేవ 

& నమీబియా 
2028 ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్  ఆసేర లాియా & 

నూయజిలాండ్ 

2029 ICC పురడష్టయల ఛాంపయిన్స టరర ఫ ్ భ్రతదేశం 

2030 ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్ ఇంగకో ండ్, ఐరకో ండ్ & 

స్కాట్ో ండ్ 

2031 ICC పురడష్టయల 50 ఓవర్ వరల్ు  
కప్ 

ఇండ యా & బంగకో దశే్ 

 

స పయిన్కు చ ందని గకరెబైన్ ముగురడజా 2021 WTA ఫ నైల్సను 
గలెుచుకుంద:ి 

 
ట నినస్టలల స పయిన్కు చ ందని గకరెబైన్ ముగురడజా ఫ నైల్లల 
ఎస్రర నియాకు చ ందిన అనటె్ క్ొంట్వయెిట్ను 6-3, 7-5 తడేాతో 
ఓడ ంచ తన తొలి WTA ఫ నైల్ ట ైట ల్ను క్ెవైసం చసేుకుంద.ి WTA 

ఫ ైనల్సలల విజేతగక నిలిచన తొలి స పయిన్ క్రీడాక్కరణిి కూడా 
ముగురడజానే. ముగురడజా రెండర  స ట్లల విచఛననం నుండ  ప్ర రకడ , 
మాయచ్లలని చవరి నాలుగు గేమ్లను గెలిచ తన క్రెీర్లల 10వ ట ైట ల్
ను క్ెవైసం చేసుకుంది. డబుల్సలల, చ క్కు చ ందిన బ్రోబరక క్ెీజిక్ోవక 
మరయిు క్కట రనిా సనిియాక్ోవక 6–3, 6–4తో హీసహ్ సు-వీ (చ ైన్సస్ట 

త ైప్) మరయిు ఎలిస్ట మ రెరన్స (బ లాియం)ను ఓడ ంచారడ. 
 

అల గకా ండర్ జవెరవె్ వియనాన ట నినస్ట ఓప న్ 2021 విజతేగక 
నిలిచాడు 

 
అల గకా ండర్ “స్కస్కచ” జవెరవె్, ఒక జరిన్ ప్ ర ఫ ష్టనల్ ట నినస్ట 

ఆటగకడు, ఈ స్జన్లల ఐదవ ATP ట ైట ల్ను (2021) మరియు 
వియనాన ఓప న్ 2021 లేదా ఎరటెి బ్యంక్ ఓప న్ 2021లల 
యునెటై డ్ సేరట్స ఆఫ్ అమ రకి్క (USA)క్  చ ందని ఫకర నిసస్ట 

తియాఫర ను ఓడ ంచ మొతతం మీద 18వ స్కథ నంలల నిలిచాడు. 
పరసుత తం, ATP పరపంచ రకయంక్ ంగ్లల అల గకా ండర్ జెవరెవ్ 3వ స్కథ నంలల 
ఉనానడు. 
క్ొలంబియాకు చ ందని రకబర్ర ఫరక మరయిు జువకన్ స బ్సిరయన్ 

క్కబల్ ఎరెటి బ్యంక్ ఓప న్ 2021లల యునెటై డ్ క్ ంగ్డమ్ (యుక్ె) జో 
స్కలిస్టబరీ మరయిు యుఎస్టఎకు చ ందని రకజీవ్ రకమ్లను ఓడ ంచ 

డబుల్స ప్ర టీని గెలుచుకునానరడ. 
 

మహ ల జయవరేన, ష్టకన్ ప్ లాక్, జానటె్ బిరట న్ ICC హాల్ ఆఫ్ ఫమే్
లలక్  పరవశేించారడ: 

 
క్ ీక్టె్ దగాిజాలు మహ ల జయవరినా (శీ్రలంక), ష్టకన్ ప్ లాక్ (SA), 

జానటె్ బిరట న్ (ఇంగోండ్) హాల్ ఆఫ్ ఫమే్లలక్  పరవశేించనటలో  

అంతరకా తీయ క్ ీక్టె్ క్ౌనిసల్ (ICC) పరకట ంచంది. ICC హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ 

క్ ీక్టె్ యొకా సుదరాీమ నై మరయిు పరసదిి చరతిర నుండ  ఆట యొకా 

ల జెండ్స స్కధ్ించన విజయాలను గురితసుత ంద.ి 2009లల 
ప్కర రంభంచనపపట  నుండ  106 మంది ఆటగకళలో  చరేచబడాు రడ. 
ఈ ముగుా రనిి హాల్ ఆఫ్ ఫమే్లలక్  ఎందుకు చరేకచరడ? 

శీ్రలంక యొకా గ్పప ఆటగకళళలల ఒకరిగక పదవీ విరమణ చేసని 

జయవరిన,ే 2014లల T20 పరపంచ కప్ గలెిచన జటలర లల క్రలక 

సభుయడు మరయిు ఇతర నాలుగు పరధ్ాన ICC ఫ ైనల్సకు 
చేరడకునానడు. 
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మరోవెైపు, దక్ ణాఫిరక్క అందించన అతయయతతమ ఆల్ రౌండరోలల ష్టకన్ 

ప్ లాక్ ఒకడు. అతను ట స్టర  మరయిు ODI క్ ీక్టె్లల 3,000 పరడగులు 
మరియు 300 విక్టెలో  రెండూ స్కధ్ించన మొదట  ఆటగకడు. 
2017లల మరణించన బిరట న్, 19 సంవతసరకల ప్కటల ఇంగోండ్ ట స్టర  
జటలర కు పరధ్ాన ఆధ్ారం, 1979 నుండ  1998 వరకు మహ ళల క్ ీక్టె్
కు మారాం సుగమం చయేడంలల సహాయపడ ంది. ఆమ  ట స్టర  స ంచర ీ

చేసని అతి ఎకుావ వయసుసనన మహ ళ (39 సంవతసరకల 38 

రోజుల వయసులల ఆసేర లాియా వరెసస్ట) 1998లల) మరయిు ODI 

స ంచరీ చసేని రెండవ అతి ఎకుావ వయసుసనన మహ ళ (38 

సంవతసరకల 161 రోజుల వయసుసలల 1997లల ప్కక్ స్కథ న్క్  
వయతిరకేంగక). 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ICC పరధ్ాన క్కరకయలయం: దుబ్య్, యునెైట డ్ అరబ్ 

ఎమిరటే్స; 

 ICC స్కథ పించబడ ంది: 15 జూన్ 1909; 

 ICC డ పూయటీ చ ైరిన్: ఇమాా న్ ఖ్ావజా; 
 ICC ఛ ైరిన్: గెీగ్ బ్రేలే. 

 

హరభజన్ సంిగ్ & జావగల్ శీ్రనాథ్లకు MCC జీవితక్కల సభయతవం 

లభంచంద ి

 
MCC అవకరడు ల గౌరవ జీవిత సభయతావనిక్  ఎంపకి్ెైన 18 మంద ి

క్ ీక్టెరో జాబితాను Marylebone Cricket Club (MCC) విడుదల 

చేసింది. ఈ జాబితాలల ఇదేరడ మాజీ భ్రత క్ ీక్టెరడో  – హరభజన్ సింగ్ 

మరియు జవగల్ శీ్రనాథ్ పేరడో  ఉనానయి. ఈ సంవతసరం జాబితాలల 
16 మంది పురడష్టయలు & 2 మహ ళీ క్రీడాక్కరడలు (స్కరక టలేర్ & 

స్కరక మ క్గకో ష్టన్) సహా 18 మంది ఆటగకళో పేరడో  ఉనానయి. 

England 
Alastair Cook, Ian Bell, Marcus 
Trescothick, Sarah Taylor 

South Africa 
Hashim Amla, Herschelle Gibbs, 
Jacques Kallis & Morne Morkel 

West Indies 
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 పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు 
 మ లలబర్న క్ ీక్ెట్ కోబ్ స్కథ పించబడ ంది: 1838; 

 మ లలబర్న క్ ీక్ెట్ కోబ్ స్కథ నం: మ లలబర్న, ఆసేర లాియా; 
 మ ల్బర ర్న క్ ీక్ెట్ కోబ్ ప రసడి ంట్: క్ేోర్ క్కనర్ (MCC 1వ మహ ళీ 

అధయక్షురకలు). 

 

Inaugural President’s Cup లల మను భ్కర్ మరయిు జావద్ 

ఫరోగ ీసవరణం గలెుచుకునానరడ 

 
ప్ర లాండ్లలని వయరక్కో లల జరగిిన ప్కర రంభ ISSF ప రసడి ంట్స కప్లల భ్రత 

మహ ళీ పసిరల్ స్కర ర్ మను భ్కర్ మరియు ఇరకన్ ఒలింపకి్ 

ఛాంపయిన్ జావద్ ఫరోగీ 10 మీటరో ఎయిర్ పసిరల్ మిక్సడ్ టీమ్ 

సవరకణ నిన గెలుచుకునానరడ. ఇండర-ఇరకనియన్ జోడీ 16-8తో ఫ రంచ్-

రష్టయన్ దవయం మాథిలేు  లామోల్, ఆరెరమ్ చ రౌనస్ర వ్ప ై గెలిచ సవరణ 
పతక్కనిన క్ెవైసం చసేుకుంది. ఏడుగురడ సభుయలతో కూడ న భ్రత 

బృందం ISSF ప రసిడ ంట్స కప్లల ప్కలగా ంటరంది. 
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400 టీ20 విక్టెలో  తీసని అతి పనిన వయసుాడ నై బౌలర్గక రష్టద్్ 

ఖ్ాన్ నిలిచాడు 

 
దుబ్య్లల నూయజిలాండ్తో జరగిిన క్రలకమ నై సూపర్ 12 ఎన్
క్ౌంటర్లల ఆఫా్నిస్కత న్ ల గ్ సిపననర్ రష్టద్్ ఖ్ాన్ 400 T20 విక్టెలో  

తీసని అతి పనిన వయసుాడ నై బౌలర్గక నిలిచాడు. ట2ీ0 క్ ీక్ెట్లల 
రష్టద్్క్  మారిరన్ గపిరల్ విక్టె్ తీసి 400వ మార్ా ప్ ందాడు. పరసుత తం 

జరడగుతయనన నూయజిలాండ్ vs ఆఫా్నిస్కత న్ T20 పరపంచ కప్ గమే్లల 
రష్టద్్ తన 400వ విక్టె్ను క్ెవైసం చసేుక్ోవడంతో పరముఖ్ క్ ీక్టెరో 

జాబితాలల చేరకడు. డేవన్ బర్ వయ (553), సున్సల్ నరెనై్ (425), ఇమాా న్ 

తాహ ర్ (420) తరకవత 400 కోబ్లల అడుగుప ట రన 4వ బౌలర్. 

ఇంతకుముందు, ప్కక్ స్కత న్తో జరిగని T20 పరపంచ కప్ 2021 మాయచ్
లల టవంటీ 20 ఇంటరనేష్టనల్సలల 100 అవుట్లను నమోదు చేసని 

ఫకస రస్టర  బౌలర్గక రష్టద్్ నిలిచాడు. రష్టద్్ ఆఫా్నిస్కత న్ తరపున 103 

విక్టెలో  మరయిు సన్రెజైర్స హ ైదరకబ్ద్ తరపున 93 విక్ెటలో  

పడగ్ట్ర డు, మిగలిినవి అతను పరపంచవకయపత ంగక వివిధ T20 

టరరనమ ంట్లలల ఆడే జటో క్ోసం ఆడ న ఆటలలల తీస్కడు. 
 

మాక్స వరెకటపి న్ 2021 మ క్ సక్ో సటి ీగకీ ండ్ పిరక్స గలెుచుకునానడ 

 
మ క్ సక్ో సటిీలలని ఆటరడరరమో హ రినోస్ట రోడ రగా్లల జరగిిన 2021 

మ క్ సక్ో సటిీ గకీ ండ్ పిరక్సలల మాక్స వెరకటపి న్ (రడె్ బుల్ - 

నెదరకో ండ్స) విజతేగక నిలిచాడు. ఏడుస్కరడో  పరపంచ చాంపియన్ 

లూయిస్ట హామిలరన్ (మ రిసడ స్ట-గేీట్ బిరటన్) రెండర  స్కథ నంలల నిలవగక, 
స రిాయో ప రజె్ (మ క్ సక్ో-రడె్ బుల్) మూడర  స్కథ నంలల నిలిచాడు. 
ప రజె్ ఆటరడరరమో హ రినోస్ట రోడ రగా్లల తన స్ ంత గడు  ప్ర డ యంప  ై
నిలబడ న మొదట  మ క్ సకన్ అయాయడు. 
 

WTT కంట ండర్ టబేుల్ ట నినస్ట టరరనమ ంట్ను క్ెవైసం చసేుకునన 

మనిక బ్తార  & అరచన క్కమత్ 

 
టేబుల్ ట నినస్టలల, స్రో వేనియాలలని లాస్ర ాలల జరిగని WTT 

కంట ండర్ టరరనమ ంట్లల భ్రత దవయం మనిక బ్తరా  మరయిు 
అరచన గరిీష్ క్కమత్ మహ ళల డబుల్స ట ైట ల్ను క్ెైవసం 

చేసుకునానరడ. మ లాన్స డ యాజ్, అడ రయానా డ యాజ్లతో కూడ న 

పూయరోర  రికన్ జటలర ను 11-3, 11-8, 12-10 తడేాతో ఓడ ంచన భ్రత 

జంట ట టై ల్ను గలెుచుకుంది. ఇదలిా ఉండగక, మహ ళల సింగిల్స 
ట ైట ల్లల చ నైాకు చ ందిన వకంగ్ యిదీ 2-4 (11-7, 7-11, 13-11, 

10-12, 11-7, 11-5) తడేాతో ఆమ ను ఓడ ంచ మణిక్క బ్తరా  కూడా 
క్కంసయ పతక్కనిన స్కధ్ించంది. 
 

పరపంచ క్ క్బ్క్ సంగ్ ఛాంపయిన్ష్టపి్లల భ్రత్కు చ ందని తజాముల్ 

ఇస్కో ం బంగకరడ పతక్కనిన గలెుచుకుంద ి

 
ఈజిప్రలలని క్ెరైోలల జరగిిన పరపంచ క్ క్బ్క్ సంగ్ ఛాంపయిన్ష్టిప్లల 
13 ఏళో తజాముల్ ఇస్కో ం భ్రతదేశకనిక్  ప్కర తినిధయం వహ ంచ, 

అండర్-14 ఏళో విభ్గంలల బంగకరడ పతక్కనిన గెలుచుకునన 

మొదట  క్కశ్రిరీ అమాియిగక నిలిచంది. ఫ ైనల్లల అరెాంటీనా 
క్రీడాక్కరిణి లాలినాను ఇస్కో ం ఓడ ంచంద.ి ఆమ  ఉతతర క్కశ్రిర్లలని 

బందిప్ర రక జిలాో లలని తార్ాప్ర రక అనే మారడమూల గకీ మంలల 
జనిించంది. తజాముల్ బటేీ బచావయ బటేీ పఢావయ (BBBP) పథక్కనిక్  
బర్ ండ్ అంబ్సడిర్ కూడా. 
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అక్ోర బర్లల ఐససిి పేోయర్స ఆఫ్ ది మంత్ వివరకలు వలోెడ ంచంద ి

 
ప్కక్ స్కథ న్కు చ ందిన ఆసఫి్ అలీ మరియు ఐరకో ండ్కు చ ందని లారక 
డ లాన్సలు అక్ోర బర్లల ICC పేోయర్స ఆఫ్ ది మంత్గక ఎంపికయాయరడ. 
అలీ పురడష్టయల అవకరడు కు బంగకో దశే్కు చ ందని ష్టక్రబ్ అల్ హసన్ 

మరియు నమీబియాకు చ ందని డేవిడ్ వీస్టలను ఓడ ంచ, మహ ళల 

బహుమతిక్  డ లాన్స సహచరడడు గకబీ లూయిస్ట మరయిు 
జింబ్బేవకు చ ందిన మరేీ-అననే ముస్ర ండాలను ఓడ ంచ అవకరడు కు 
ఎనినకయాయరడ. 
అక్ోర బర్లల జరిగని ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్లల అలీ 273.68 

స ్రైక్ రటే్తో స్ర ార్ చయేడం దావరక ప్కక్ స్కత న్ తరపున మూడు మాయచ్
లలల ఓటమి లేకుండా 52 పరడగులు చేశకడు. జింబ్బేవప ై 3-1 వనేు  
సిరసీ్టను గలెుచుకునన ఐరకో ండ్ క్ెప రన్ డ లాన్స మ రిశకడు. ఆల్ రౌండర్ 

బ్యట్ మరియు బ్ల్తో విజృంభంచాడు, 63 వదే 189 పరడగులు 
చేశకడు మరియు 27 వదే నాలుగు విక్టెలో  తీసుకునానడు. 
అవకరడు  గురంిచ: 

 అంతరకా తీయ క్ ీక్ెట్ క్ౌనిసల్ (ICC) ఒక నిరిేష్టర  నలెలల అనిన 

రక్కల అంతరకా తీయ క్ ీక్ెట్లలల అతయయతతమ పరదరశన కనబరిచన 

పురడష్ట మరయిు మహ ళీ క్ ీక్ెటర్లను గురితంచడానిక్  ICC 

పేోయర్ ఆఫ్ ది మంత్ను అందజేసుత ంది. 
 

 

మొదట  అవకరడు  జనవరి 2021లల అందించబడ ంది. విజేతల జాబితా 
క్ ీంద ఇవవబడ ంద ి

Months Men’s Player of 
the Month 

Women’s Player 
of the Month 

January Rishabh Pant 
(India) 

Shabnim Ismail 
(South Africa) 

February Ravichandran 
Ashwin (India) 

Tammy 
Beaumont 
(England) 

March Bhuvneshwar 
Kumar (India) 

Lizelle Lee (South 
Africa) 

April Babar Azam 
(Pakistan) 

Alyssa Healy 
(Australia) 

May Mushfiqur Rahim 
(Bangladesh) 

Kathryn Bryce 
(Scotland) 

June Devon Conway 
(New Zealand) 

Sophie Ecclestone 
(England) 

July Shakib Al Hasan 
(Bangladesh) 

Stafanie Taylor 
(West Indies) 

August Joe Root (England) Eimear 
Richardson 

(Ireland) 
September Sandeep 

Lamichhane 
(Nepal) 

Heather Knight 
(England) 

October Asif Ali (Pakistan) Laura Delany 
(Ireland) 

 

 పురడష్టయల ట2ీ0లలో  3,000 పరడగులు చసేని మూడర  క్ ీక్టెర్గక 
రోహ త్ శరి నిలిచాడు. 

 
భ్రత బ్యటర్ రోహ త్ శరి 3000 టీ20 పరడగులు పూరిత చసేి ఈ 

ఘనత స్కధ్ించన పరపంచంలల మూడర  క్ ీక్ెటర్గక నిలిచాడు. ఐసస్ ్

పురడష్టయల టీ20 పరపంచకప్లల నమీబియాతో జరగిిన మాయచ్లల 
రోహ త్ 3000 పరడగుల మారడాను చరేడకునానడు. విరకట్ క్ోహీో  
3227 పరడగులతో అగీస్కథ నంలల ఉండగక, నూయజిలాండ్కు చ ందని 

మారిరన్ గపిరల్ 3115 మరియు 3008 పరడగులతో భ్రత్కు చ ందని 

రోహ త్ శరి తరకవతి స్కథ నాలలో  ఉనానరడ. 
 

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


Monthly Current Affairs in Telugu - November 
 

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

ISSF ప రసడి ంట్స కప్లల భ్రత్ 5 పతక్కలు స్కధ్ంిచంద.ి 

భ్రతదేశం ప్కర రంభ ISSF ప రసడి ంట్స కప్ను రెండు సవరకణ లు, రెండు 
రజతాలు మరియు ఒక క్కంసయంతో సహా ఐదు పతక్కలతో 
ముగించంది. ఈ టరరనమ ంట్ ప్ర లాండ్లలని వయరక్కో లల జరగిింది, 
ఇందులల ష్టకట్గన్, పసిరల్ మరియు రెఫైిల్ విభ్గకలలో ని ట్ప్-12 

ష్టూటర్లు ఉనానరడ. భ్రత్కు చ ందిన మను భ్కర్ రెండు సవరణ 
పతక్కలను క్ెవైసం చేసుకుంది. 
పతక విజతేలు: 
బంగకరం 

 25మీ రకయపడి్ ఫ ైర్ పిసరల్ మిక్సడ్ టమీ్ ప్ర టీ: మను భ్కర్ 

 10 మీటరో ఎయిర్ పిసరల్ మిక్సడ్ టమీ్ ప్ర టీ: మను భ్కర్ 

వంెడ  
 మహ ళల 25 మీటరో పసిరల్ సిలవర్ వయక్ తగత ప్ర టీ: రకహ  

సరోనబ్ట్ 

 పురడష్టయల 10 మీటరో ఎయిర్ పసిరల్ వయక్ తగత ప్ర టీ: స్ౌరభ్ చౌదర ి

క్కంసయం 

 పురడష్టయల 10 మీటరో ఎయిర్ పిసరల్ వయక్ తగత ప్ర టీ: అభష్టకే్ 

వరి. 
 

ప్కరసి్ట 2021లల నొవకక్ జక్ోవిచ్ 37వ మాసరర్స ట టై ల్ను 
గలెుచుకునానడు 
నొవకక్ జొక్ోవిచ్ (స రిబయా) ఫ నైల్సలల డానిల్ మ ద వదవే్ (రష్టకయ)ని 

ఓడ ంచ తన 6వ ప్కయరసి్ట ట ైట ల్ & రిక్కరడు  37వ మాసరర్స ట టై ల్ ను, 
ఫకర న్సలలని ప్కరసి్టలల గెలుచుకునానడు. ఫ నైల్సలల జొక్ోవిచ్ 4-6, 6-

3, 6-3తో డానియల్ మ ద వదేవ్ను ఓడ ంచాడు. ఈ విజయంతో, 
జక్ోవిచ్ వరడసగక 7వ సంవతసరం ATP పరపంచ నంబర్ 1 రకయంక్లల 
క్ొనస్కగనునానడు. 
విజతేల జాబితా: 

వరాం విజతే రననరప్ 

సింగలి్స నొవకక్ జక్ోవిచ్ డేనియల్ మ ద వదవే్ 

డబుల్స ట మ్ పుటా్ 

మ ైఖ్ేల్ వీనస్ట 

హయయగ్స హ రబర్ర 
నిక్ోలస్ట మహత్ 

  
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు : 
 అంతరకా తీయ టబేుల్ ట నినస్ట ఫ డరషే్టన్ స్కథ పించబడ ంది: 1926; 

 అంతరకా తీయ టేబుల్ ట నినస్ట సమాఖ్య పరధ్ాన క్కరకయలయం: 

లౌస్కన్, సివటారకో ండ్; 

 అంతరకా తీయ టేబుల్ ట నినస్ట ఫ డరషే్టన్ CEO: స్రవ్ డ ైంటన్; 

 అంతరకా తీయ టబేుల్ ట నినస్ట సమాఖ్య అధయక్షుడు: థామస్ట 

వీకర్ర.  
 

బరిి ంగ్హామ్ 2022 క్కమనవెల్త  గమే్సలల మహ ళల క్ ీక్టె్ అరంగటేరం 

చయేనుంద ి

 
బరిింగ్హామ్ 2022 క్కమనెవల్త  గమే్సకు సంబంధ్ించన మొదట  
మాయచ్లు పరకట ంచబడాు యి. ట2ీ0 ఫకరకిట్తో క్కమనెవల్త  గమే్సలల 
మహ ళల క్ ీక్ెట్ అరంగటేరం చేస్రత ంది. క్ౌలాలంపూర్లల 1998 ఎడ ష్టన్
లల మలీర-స్ర పరిరంగ్ ష్టర ప్స్టలల చవరిస్కర ి క్ ీక్ెట్ ఆడడం జరగిింది. 
మహ ళల క్ ీక్టె్ T20 ప్ర టీలు ఎడా్బ్సరన్ సేరడ యంలల జూల ై 29 నుండ  
జరడగుతాయి, క్కంసయ మరయిు బంగకరడ పతక ప్ర టలీు ఆగసుర  7న 

జరడగుతాయి. 

మాయచ్ల ష్ట డూయల్: 

 జూల ై 29న 2022 క్కమనెవల్త  గేమ్సలల మహ ళల క్ ీక్టె్ 

అరంగటేరం చేసే సమయంలల భ్రత్ ప్కర రంభ మాయచ్లల 
ఆసేర లాియాతో తలపడుతయంద,ి ఫ ైనల్ ఆగస్టర  7న ఆడనుంద.ి తొలి 

స ష్టన్లల భ్రత్, ఇటవీలే జటలర గక ధృవీకరించబడ న బ్రబడరస్ట
తో ప్కక్ స్కథ న్ ఆడుతయంది. 

 2022 ప్కర రంభంలల జరిగే క్కవలిఫ యైింగ్ టరరనమ ంట్ విజతేతో 
ఆతిథయ ఇంగకో ండ్ జూల ై 30న ఆడుతయంది. ఆ తరకవత ఆగసుర  2న 

ప్కర రంభ స ష్టన్లల దక్ ణాఫిరక్కతో ఆడుతయంద.ి ఆగసుర  4న 

స్కయంతరం స ష్టన్లల నూయజిలాండ్తో మూడర  మాయచ్. 

 

ఆసేర లాియా తమ తొలి టీ20 పరపంచకప్ ట టై ల్ను క్ెవైసం చసేుకుంద:ి 
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ఫ ైనలలో  నూయజిలాండ్ను 8 విక్టోె తేడాతో ఓడ ంచన ఆసేర లాియా తొలి 

టీ20 పరపంచకప్ ట ైట ల్ను గలెుచుకుంది. గోో బల్ ఫ నైల్లల 173 

పరడగుల లక్షయం అంత సులభం క్కదు, క్కన్స మార్్ తన శక్ త మరియు 
డవేిడ్ వకరనర్ (38 బంతయలలో  53)తో కలిసి ఉధ్ాయనవనంలల నడకలా 
అవలీలగక విజయానిన అందుక్ోవడంతో ప్కటల, అతను అదృష్టర  
చక్కీ లను కూడా తిపుపకునానడు. అతని జటలర  18.5 ఓవరోలల 
విజయం స్కధ్ించంది. పేోయర్ ఆఫ్ ద మాయచ్గక మిచ ల్ మార్్ 

ఎంపికయాయడు. 
ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్ 2021 గురంిచ: 

ICC పురడష్టయల T20 పరపంచ కప్ 2021 అక్ోర బర్ 17, 2021న ఒమన్ 

క్ ీక్టె్ అక్కడమీ గౌీ ండ్లల ప్కర రంభమ ైంది, ఫ నైల్ మాయచ్ నవంబర్ 14న 

దుబ్య్లల ప్కర రంభమ ైంది, టరరనమ ంట్లలని రెండు అతయయతతమ 

జటలో  ఆసేర లాియా మరియు నూయజిలాండ్ నిరణయాతికంగక 
తలపడాు యి. భ్రతదేశంలల జరగకలిసన ఈవెంట్ భ్రతదశేంలల 
COVID-19 పరసిిథతి క్కరణంగక UAE మరయిు ఒమన్లకు 
మారచబడ ంద.ి అయితే ఈ ఈవెంట్కు బీసస్్ఐ హ స్టరగక 
క్ొనస్కగుతయంది. 
 

2021 ఆసయిా ఆరచర ీ ఛాంపయిన్ష్టపి్లల భ్రత్ 7 పతక్కలతో 
ముగసింిద ి

 
2021 ఆసయిా ఆరచర ీఛాంపయిన్ష్టపి్లు బంగకో దశే్లలని ఢాక్కలల 
జరగికయి. ఈ ప్ర టీలల భ్రత ఆరచరడో  ఏడు పతక్కలు స్కధ్ించ 

పతక్కల పట రకలల రంెడర  స్కథ నంలల నిలిచారడ. ఇందులల ఒక సవరణం, 

నాలుగు రజతం, రెండు క్కంసయ పతక్కలు ఉనానయి. పతక్కల 

పట రకలల దక్ ణ క్ొరయిా 15 పతక్కలతో అగీస్కథ నంలల నిలవగక, 
ఆతిథయ బంగకో దశే్ 3 పతక్కలతో మూడర  స్కథ నంలల నిలిచంది. 
భ్రత పతక విజతేల జాబితా 
సవరణ పతకం: 

 మహ ళల వయక్ తగత సమేిళనం ఈవెంట్: జోయతి సురేఖ్ వనెనం 

రజత పతకం: 

 పురడష్టయల టమీ్ రికర్వ ఈవెంట్: పరవీణ్ జాదవ్, కపలి్ మరయిు 
ప్కర్త సలుంఖ్ ే

 మహ ళల టీమ్ రకిర్వ ఈవెంట్: అంక్ తా భకత్, రిధ్ ిమరయిు 
మధు వెదావన్ 

 పురడష్టయల వయక్ తగత సమేిళనం ఈవెంట్: అభష్టకే్ వరి 
 మిక్సడ్ టమీ్ క్కంప్ౌండ్ ఈవంెట్: రిష్టబ్ యాదవ్ మరయిు 

జోయతి సురేఖ్ వనెనం 

క్కంసయ పతకం: 

 మిక్సడ్ టీమ్ రికర్వ ఈవెంట్: అంక్ త భకత్, కపలి్ 

 పురడష్టయల టీమ్ క్కంప్ౌండ్ ఈవెంట్: అమన్ స నై్స, అభష్టకే్ వరి 

మరియు రషి్టబ్ యాదవ్. 

 

అదనపు సమాచారం: 

2025 ఆసయిా యూత్ ప్కరక గమే్స ఉజబెక్ స్కత న్లలని తాష్ట ా ంట్లల 
నిరవహ ంచబడుతయంద ి:ఆసయిా యూత్ ప్కరక గమే్స 2025 యొకా 

5వ ఎడ ష్టన్ ఉజబెక్ స్కథ న్ రకజధ్ాని తాష్ట ా ంట్లల 
నిరవహ ంచబడుతయంద ి

సయయద్ ముస్కత క్ అలీ టరర ఫ ్ ఫ నైల్స: కరకణ టకను తమిళనాడు 
ఓడ ంచంద ి :క్ ీక్టె్లల, తమిళనాడు 152 పరడగుల ఛేదనలల 
కరకణ టకను ఓడ ంచ సయయద్ ముస్కత క్ అలీ టరర ఫ్ని 

ఎగరసేుకుప్ర యింది.  
రడజాన జోరక చ స్ట టరరనమ ంట్లల భ్రత గకీ ండ్ మాసరర్ ప ్ఇనియన్ 

విజతేగక నిలిచారడ:స రిబయాలల జరిగని 5వ రడజాన జోరక చ స్ట 

టరరనమ ంట్లల భ్రత గకీ ండ్మాసరర్ (జిఎం) పి ఇనియన్ విజతేగక 
నిలిచాడు.  
డవేన్ బ్ర వయ అంతరకా తీయ క్ ీక్టె్కు రటి రైెి ంట్ పరకట ంచాడు: వసెిరండసీ్ట 

క్ ీక్టె్ జటలర  మాజీ క్పె రన్, ట రనిడాడ యన్ క్ ీక్ెటర్ డేవన్ బర్ వయ 
అంతరకా తీయ క్ ీక్టె్కు రటి ైరెింట్ను ధృవీకరించాడు 
My11సరిా ల్ బ్ర ండ్ అంబ్సడిర్గక మహమిద్ సరికజ్ 

నియమితయలయాయరడ: Games24x7 ఫకంటస్ క్ ీక్టె్ ప్కో ట్ఫకరమ్ 

‘My11Circle’ భ్రత క్ ీక్టెర్ మహిద్ సరికజ్ను తన క్ొతత  బర్ ండ్ 

అంబ్సడిర్గక పరకట ంచంద.ి 

భ్రత 72వ గకీ ండ్మాసరర్గక మితరభ్ గుహ ఎంపకియాయరడ పశిచమ 

బ ంగకల్లలని క్ోల్కతాకు చ ందిన ఇంటరేనష్టనల్ మాసరర్ (IM) 

మితరభ్ గుహ, స రిబయాలలని నోవి స్కడ్, GM మూడవ స్కటరేు మిక్స 

220లల తన 3వ మరయిు చవరి గకీ ండ్మాసరర్ (GM) పరమాణానిన 

ప్ ంది భ్రతదశేకనిక్  72వ గకీ ండ్మాసరర్ అయాయడు 
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ఏబీ డ విలియర్స అనిన రక్కల క్ ీక్టె్లకు రటి రైెి ంట్ పరకట ంచాడు: 
దక్ ణాఫిరక్క మాజీ క్పె రన్ ఏబీ డ విలియర్స అనిన రక్కల క్ ీక్టె్ల నుంచ 

రిట రైెింట్ పరకట ంచాడు. అతను ఇపపట క్ే 2018లల అంతరకా తీయ 

క్ ీక్టె్ నుండ  రటి ైర్ అయాయడు. 
లూయిస్ట హామిలరన్ 2021 F1 బ రజిలియన్ గకీ ండ్ పిరక్స 
గలెుచుకునానడు: లూయిస్ట హామిలరన్ (మ రసిడ స్ట-గేీట్ బిరటన్), 

2021 F1 స్కవయ ప్కలల గకీ ండ్ పిరక్స (గతంలల బ రజిలియన్ గకీ ండ్ పిరక్స 
అని పలిిచేవకరడ) గలెుచుకునానరడ 
లూయిస్ట హామిలరన్ 2021 F1 ఖ్తార్ గకీ ండ్ పిరక్స గలెుచుకునానడు 
:లూయిస్ట హామిలరన్ (మ రిసడ స్ట-గేీట్ బిరటన్), 2021 F1 ఖ్తార్ 

గకీ ండ్ పిరక్సను గెలుచుకునానరడ. మాక్స వరెకటపి న్ (రడె్ బుల్-

నెదరకో ండ్స) రెండర  స్కథ నంలల నిలవగక, ఫ రకనండర  అలలనోస (ఆల ైపన్-

స పయిన్) మూడర  స్కథ నంలల నిలిచాడు.  
 

 

రక్షణ రంగ వకరతలు 
 

భ్రత్, మాలేీవులు & శీ్రలంక ద వైవకరి్క త ైపై్కక్ క వకయయామం 'దరస్త ' 
నిరవహ ంచాయి: 

 
మాలేీవులు, భ్రతదశేం మరయిు శీ్రలంక ద ైవవకరి్క త ైపై్కక్ క 

వకయయామం 'దరస్త ' యొకా 5-రోజుల సుదీరామ నై, 15వ ఎడ ష్టన్ 

శకంతియుత మరయిు సిథరమ నై హ ందూ మహాసముదర ప్కర ంతం క్ోసం 

ప్కర ంతీయ భదరత ఏరకపటలలల భ్గంగక మాలేీవులలల 20-24 నవంబర్ 

2021 వరకు నిరవహ ంచబడ ంద.ి ఈ వకయయామం 3 దశేకల క్ోస్టర  గకర్ు్ 

మధయ ద ైవవకరి్క నిరవహ స్కత రడ. కసరతయత  ప్కర రంభంచ ఈ ఏడాదకి్  30 

ఏళలో  పూరతయాయయి. 

శీ్రలంక క్ోస్టర  గకర్ు ష్టపి్ (SLCGS) సురక్షతో ప్కటల ఇండ యన్ క్ోస్టర  గకర్ు 
నౌకలు, ఇంట గేీట డ్ క్ోస్టర  గకర్ు ష్టపి్ (ICGS) వజర మరయిు అపూరవ ఈ 

వకయయామంలల ప్కలగా నానయి. భ్రతదశేం-మాలేీవులు-శీ్రలంక ట ై-ై
లాటరల్ ఎకసర్స ైజ్ ‘దరస్త ’ లక్షయం సేనహానిన మరింత పట ష్టరం 

చేయడం, పరసపర క్కరకయచరణ స్కమరకథ ానిన ప ంప్ ందించడం 

మరియు ఇంటర్ఆపరేబిలిటనీి ఉపయోగించడం మరయిు 
మాలేీవులు, భ్రతదశేం మరయిు శీ్రలంక తీర రక్షక దళీల మధయ 
సహక్కరకనిన ప ంప్ ందించడం. 

INS విశకఖ్పటనం భ్రత నౌక్కదళంలలక్  పరవశేించంద:ి 

 
INS విశకఖ్పటనం, P15B స రల్త  గెడై డ్-క్ పణి విధవంసక నౌక 

ముంబ లైలని నావల్ డాక్యార్ులల భ్రత నావిక్కదళంలలక్  
పరవశేించంది. నాలుగు ‘విశకఖ్పటనం’ క్కో స్ట డ స్కర ా యరోలల ఇద ి

మొదట ది. దీనిని ఇండ యన్ నేవీ ఇన్-హౌస్ట ఆరానెజైేష్టన్ డ రైెకరరేట్ 

ఆఫ్ నేవల్ డ జెనై్ డ జెైన్ చేసింది మరయిు ముంబ లైలని మజాగకన్ 

డాక్ ష్టిప్బిలుర్స లిమిట డ్ నిరిించంది. INS విశకఖ్పటనం 163 

మీటరో ప్ డవు, 17 మీటరో వడెలుపతో 7,400 టనునల స్కథ నభరంశం 

కలిగి ఉంటలంద.ి రక్య మంతిర శీ్ర రకజ్నాథ్ సింగ్ సమక్షంలల దీనిన 

ప్కర రంభంచారడ. 
 

6వ భ్రత్-ఫకర న్స ద వైప్కక్ క ఆరీి  వకయయామం EX SHAKTHI 

2021 ప్కర రంభమవుతయంద:ి 
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భ్రతదశేం మరయిు ఫకర న్స నౌక్కదళీలు 2021 నవంబర్ 15 నుండ  
26 వరకు ఫకర న్సలలని ఫ రజస్టలల ద ైవవకరి్క శిక్షణా వకయయామం “EX 

SHAKTHI 2021” యొకా 6వ ఎడ ష్టన్ను నిరవహ స్కత యి. భ్రత 

స ైనాయనిక్  గూరకఖ  రెఫైలి్స ఇన్ఫకంటీర బ ట్లియన్ మరయిు ఫకర న్స 

ఆరీి క్  6వ ల ైట్ ఆరిర్ు బిరగేడ్లలని 21వ మ రెైన్ ఇన్ఫకంటీర రజెిమ ంట్
కు చ ందని దళీలు ప్కర తినిధయం వహ స్కత యి.  

వకయయామం గురంిచ: 

ఈ వకయయామం తీవరవకద వయతిరేక క్కరయకలాప్కలప  ైదృష్టిర  స్కరసిుత ంద ి

మరియు రెండు స నైాయల మధయ స ైనిక సహక్కరం మరయిు పరసపర 

చరయను ప ంచుతయంది. ఇది క్కకుండా, భ్రతదశేం మరియు ఫకర న్స 
ద ైవవకరి్క ఎయిర్ఫర ర్స శిక్షణా వకయయామం ‘ఎకసర్స జై్ గరడడ’ 
మరియు ద ైవవకరి్క సముదర శిక్షణా వకయయామం ‘ఎకసర్స జై్ వరడణ’ 
కూడా నిరవహ స్కత యి. 

 

దశే్రయంగక నిరిి ంచన ICGS 'స్కరథక్' జాతిక్  అంక్ తం చయేబడ ంద ి

 
క్ొతత  ఇండ యన్ క్ోస్టర  గకర్ు ష్టపి్ (ICGS) ‘స్కరథక్’ అక్ోర బర్ 28, 2021న 

దేశకనిక్  అంక్ తం చేయబడ ంద.ి ఇది గుజరకత్లలని ప్ర ర్బందర్లల 
ఉంటలంద.ి దేశ్రయంగక నిరిి ంచన ఈ నౌకను గోవకలల ఇండ యన్ క్ోస్టర  
గకర్ు డ రైెకరర్ జనరల్ క్ ెనటరకజన్ ప్కర రంభంచారడ. ICGS స్కరథక్కు 
డ పూయటీ ఇన్స పకరర్ జనరల్ MM సయయద్ నాయకతవం వహ స్కత రడ 
మరియు 11 మంది అధ్ిక్కరడలు మరయిు 110 మంది సిబబందిని 

ప్కలగా నానరడ. 
ICGS స్కరథక్ గురంిచ: 

భ్రతదేశ సముదర భదరత మరియు భదరతను ప ంప్ ందించడానిక్ , 
ICG క్ోసం గోవక ష్టిప్యార్ు లిమిట డ్ నిరిి సుత నన ఐదు ఆఫ్ష్టర ర్ 

ప టరర ల్ వసె ల్స (OPVలు) సిరసీ్టలల ICGS స్కరథక్ నాలావది. 
105 మీటరో ప్ డవు గల ఓడ 2,450 టనునల స్కథ నభరంశం 

చ ందుతయంద,ి ఇద ి గరషి్టరంగక 26 నాటో వగేకనిన అందుక్ోవడానిక్  
రూప్ ందించబడ న రెండు 9,100 క్ లలవకట్ డజీిల్ ఇంజన్ల దావరక 
ముందుకు స్కగుతయంద.ి 

ఓడ అతాయధునిక పరికరకలు, యంతరా లు, స నాసరడో  మరయిు 
ఆయుధ్ాలతో అమరచబడ  ఉంది, ఇది కమాండ్ ప్కో ట్ఫకరమ్గక 
పనిచేయడానిక్  మరయిు స ర్చ & రెసూాా, సముదర నరేకలను 
ఎదురోావడం మరయిు సముదరా నిన సంరక్ ంచడం మరియు 
రక్ ంచడం వంట  విధ్విిధ్ానాల విధ్విిధ్ానాలను చేపటేరందుకు వీలు 
కలిపసుత ంది. పరకయవరణం. ఇండ యన్ క్ోస్టర  గకర్ు సవదశే్ర ప్కో ట్ఫకరమ్
లను పరవశేప టరడంలల అగీగకమిగక ఉంది మరియు ICGS స్కరథక్ 

'ఆతినిరభర్ భ్రత్'క్  అదుభతమ ైన ఉదాహరణ. 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ఇండ యన్ క్ోస్టర  గకర్ు డ ైరకెరర్ జనరల్: కృష్టణస్కవమి నటరకజన్. 

 ఇండ యన్ క్ోస్టర  గకర్ు పరధ్ాన క్కరకయలయం: నూయఢ లోీ. 

 

IAF అంతరకా తీయ వకయయామం 'బూో  ఫ్కో గ్ 2021లల ప్కలగా ంద ి

 
ఇజరాయిెల్లలని ఓవకు  ఎయిర్బసే్టలల IAF యొకా మిరకజ్ 2000 

ఎయిర్క్కీ ఫ్టర  స్కాాడరన్తో ప్కటల మొతతం 84 మంది ఇండ యన్ ఎయిర్ 

ఫర ర్స (IAF) సిబబంది అంతరకా తీయ బహుప్కక్ క ప్ర రకట 

వకయయామం బూో  ఫ్కో గ్ 2021లల ప్కలగా నానరడ. బూో  ఫ్కో గ్ 2021 

నేపధయం: సంక్ ోష్టర  క్కరకయచరణ దృశకయలలల నాలావ మరియు ఐదవ 

తరం విమానాల ఏక్రకరణ. 

క్కరకయచరణ స్కమరకథ ాలను మ రడగుపరచడానిక్  జాా నం మరయిు 
ప్ర రకట అనుభవకనిన పంచుక్ోవడానిక్  8 దశేకల నుండ  వెమైానిక 

దళ మిష్టనోను కలిగి ఉంటలంది. యుఎస్ట, యుక్ె, జరిన్స, ఫకర న్స, 

ఇటలీ, గీీస్ట మరియు ఇజరా యిలె్ ఈ వకయయామంలల ప్కలగా నన ఇతర 

ఏడు దశేకలు. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ఇజరాయిెల్ రకజధ్ాని: జెరూసలేం. 

 ఇజరాయిెల్ కరెన్సస: ఇజరా యిలెీ ష్ట క్ెల్. 

 ఇజరాయిెల్ పరధ్ాన మంతిర: నఫ్కత లి బ నెనట్. 

 ఇజరాయిెల్ అధయక్షుడు: ఐజాక్ హ రోా గ్. 
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చ నైా పరపంచంలలని 1వ ఎర్త స నై్స ఉపగీహానిన "గకవంగుి" అన ే

పరేడతో పరయోగంిచంది. 

 
చ ైనా ఉతతర ష్టకంగీస ప్కర విన్సలలని త ైయువకన్ శకట ల ైట్ లాంచ్ స ంటర్ 

నుండ  పరపంచంలలని మొటరమొదట  ఎర్త-స నై్స శకట ల ైట్, గకవంగుి 
లేదా SDGSAT-1ను అంతరిక్షంలలక్  పరవశేప ట రంది. ఈ ఉపగీహానిన 

చ ైన్సస్ట అక్కడమీ ఆఫ్ స నైెసస్ట (CAS) పరయోగించంది మరయిు 
ఇంటరేనష్టనల్ రీస ర్చ స ంటర్ ఆఫ్ బిగ్ డటే్ ఫర్ సస రయినబుల్ 

డ వలప్మ ంట్ గోల్స (CBAS) అభవృదిి  చేసింది. 
గకవంగుి గురంిచ: 

395వ ఫ్ టో ట్ మిష్టన్ అయిన లాంగ్ మార్చ-6 క్కయరయిర్ రకక్టె్ దావరక 
గకవంగుి పరయోగించబడ ంది. SDGSAT-1 అనేది శకంతి మరియు 
శవీయసుస క్ోసం 2015లల ఆమోదించబడ న 17 SDG లక్యయలకు 
అనుగుణంగక సిథరమ నై అభవృదిి  క్ోసం UN 2030 ఎజెండా పరక్కరం 

అనుకూలీకరించబడ న మొదట  ఉపగీహం. 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 చ ైనా రకజధ్ాని: బీజింగ్. 

 చ ైనా కరనె్సస: రెనిినిబ. 

 చ ైనా అధయక్షుడు: జీ జిన్పింగ్. 

 

వకంగ్ యాపంిగ్ అంతరకి్షంలల నడ చన మొదట  చ నైా మహ ళీ 
వయయమగకమి 

 
చ ైనా అక్ోర బర్ 16న ష్ట న్జౌ-13 సేపస్టష్టిప్ను పరయోగించంద,ి ఆరడ 
నెలల మిష్టన్లల ముగుా రడ వయయమగకములను నిరకిణంలల ఉనన 

అంతరిక్ష క్ేందరా నిక్  పంపింది, ఇది వచచే ఏడాది నాట క్  సదిింగక 

ఉంటలంద.ి వకంగ్ యాపింగ్ నిరకిణంలల ఉనన అంతరిక్ష క్ేందరం నుండ  
బయటకు వెళో్, తన సహ దరయగి జాయ్ జిగకంగ్తో కలిసి ఆరడ 
గంటలకు ప ైగక ఎక్సటర్ వహె కుయలర్ క్కరయకలాప్కలలల ప్కలగా నడంతో 
అంతరిక్షంలల నడ చన మొదట  చ ైనా మహ ళీ వయయమగకమిగక 
నిలిచారడ. ఇదేరూ Tianhe అని పలిువబడే సేపస్ట సేరష్టన్ క్ోర్ 

మాడూయల్ నుండ  బయట క్  వెళీో రడ మరియు ప్కర రంభంలల 6.5 

గంటల సపేస్ట వకక్ చేస్కరడ. 
 

ఇండర  థాయ్ 32వ సంయుకత ఎడ ష్టన్ వకయయామం 

ప్కర రంభమవుతయంద ి

 
ఇండ యన్ నేవీ మరయిు రకయల్ థాయ్ నవేీ మధయ 32వ ఎడ ష్టన్ 

ఇండ యా-థాయ్లాండ్ క్ోఆరిునటే డ్ ప టరర ల్ (ఇండర-థాయ్ క్కరకపట్) 

12-14 నవంబర్ 2021 వరకు నిరవహ ంచబడుతోంది. ఇండ యన్ 

నేవల్ ష్టిప్ (INS) క్కరడిక్, సవదశే్రంగక నిరిించన క్ పణి క్ొరెవట్ 

మరియు అతని మ జసెిరక్  చ ందిన థాయ్లాండ్ ష్టపి్ (HTMS) 

తయాన్చోన్, ఖ్మాోసని్ క్కో స్ట యాంటీ-సబ్మ రెనై్ ప టరర ల్ క్కీ ఫ్టర , 
అలాగే రెండు నౌక్కదళీలకు చ ందిన మారటి ైమ్ ప టరర ల్ ఎయిర్క్కీ ఫ్టర  
CORPATలల ప్కలగా ంటలనానయి. 

CORPAT గురంిచ: 

CORPAT నౌక్కదళీల మధయ అవగకహన మరయిు పరసపర చరయను 
ప ంచుతయంద ి మరయిు చటరవిరడదిమ నై అనియంతిరకంగక (IUU) 

చేపలు పటరడం, మాదకదరవకయల అకీమ రవకణా, సముదర ఉగీవకదం, 

స్కయుధ దరపడిీ మరయిు ప ైరస్ వంట  చటరవిరడదిమ ైన 

క్కరయకలాప్కలను నిరోధ్ించడానిక్  మరియు అణచవేయడానిక్  
చరయల సంసథను సులభతరం చసేుత ంద.ి సిగిోంగ్ నిరోధ్ానిక్  సమాచార 

మారిపడ  దావరక క్కరకయచరణ సినరీాని మ రడగుపరచడంలల ఇద ి

మరింత సహాయపడుతయంది. 
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భ్రతదశేం, సంిగపూర్ మరయిు థాయ్లాండ్ త ైపై్కక్ క మారటి మై్ 

ఎకసర్స జై్ SITMEX–21 ప్కర రంభమవుతయంద:ి 

 
SITMEX–21 పేరడతో త ైపై్కక్ క మారటి మై్ ఎకసర్స జై్ 3వ ఎడ ష్టన్ 

15 నుంచ 16 నవంబర్ 21 వరకు అండమాన్ సముదరంలల 
జరడగుతయంది. ఈ క్కరయకీమంలల భ్రత్, సింగపూర్, థాయ్లాండ్ 

నౌక్కదళీలు ప్కలగా ంట్యి. ఇండ యన్ నవేల్ ష్టపి్ (INS) క్కరడిక్ 

3వ ఎడ ష్టన్లల భ్రతదేశం నుండ  ప్కలగా ంటరంది. ఇది సవదేశ్ర 

పరజిాా నంతో నిరిించన మిస ైసల్ క్ొరెవట్. 

ఈ ఈవెంట్ను రకయల్ థాయ్ నేవీ (RTN) అండమాన్ సముదరంలల 
నిరవహ స్రత ంది, ఈ ప్కర ంతంలల మొతతం సముదర భదరతను 
ప ంప్ ందించడంలల ప్కలగా నే నౌక్కదళీల మధయ సహక్కరకనిన 

ప ంప్ ందించే లక్షయంతో ఈ క్కరయకీమానిన నిరవహ స్రత ంది. 
SITMEX గురంిచ: 

భ్రతీయ నావిక్కదళం (IN), RSN మరయిు RTN మధయ పరసపర 

ఇంటర్-ఆపరేబిలిటనీి మ రడగుపరచడం మరయిు ఉతతమ 

అభ్యస్కలను ప్ర ర తసహ ంచే లక్షయంతో SITMEX 2019 నుండ  ఏట్ 
నిరవహ ంచబడుతోంద.ి SITMEX యొకా తొలి ఎడ ష్టన్ను స ప రంబర్ 

2019లల IN ఆఫ్ ప్ర ర్ర బ ోయిర్ హ స్టర  చసేింది. నవంబర్ 2020లల 
RSN రెండవ ఎడ ష్టన్ వకయయామం నిరవహ ంచంది. 2021 ఎడ ష్టన్ 

వకయయామం అండమాన్ సముదరంలల RTN దావరక 
నిరవహ ంచబడుతోంద.ి 

 

37వ ఇండ యా-ఇండరనషే్టయిా CORPAT వకయయామం హ ందూ 

మహాసముదరంలల జరగింిద ి

 

భ్రతదశేం-ఇండరనషే్టయిా క్ోఆరిునటే డ్ ప టరర ల్ (CORPAT) యొకా 

37వ ఎడ ష్టన్ 23-24 నవంబర్ 2021 వరకు హ ందూ మహాసముదర 
ప్కర ంతంలల నిరవహ ంచబడుతోంది. భదరత మరయిు భదరతను 
నిరకి రించడానిక్  CORPAT సంవతసరంలల రెండుస్కరడో  

నిరవహ ంచబడుతయంది. ఇది మొదట స్కరగిక 2002లల 
నిరవహ ంచబడ ంద.ి సవదేశ్రంగక నిరిించబడ న భ్రత నౌక్కదళ నౌక 

(INS) ఖ్ంజర్ మరియు డరరనియర్ మారటి మై్ ప టరర ల్ ఎయిర్క్కీ ఫ్టర  
CORPATలల ప్కలగా ంటలనానయి. ఇండరనేష్టయిా నౌక్కదళ నౌక KRI 

సులాత న్ తాహా సయాఫుదీేన్, (376) ఇండరనషే్టయిా నుండ  
ప్కలగా ంటలనానరడ. 
ఇండరనషే్టయిాతో ఇతర స నైిక వకయయామాలు: 
 సముదర శక్ త: ద ైవప్కక్ క సముదర వకయయామం. 

 గరడడ శక్ త: ఉమిడ  స నైిక వకయయామం. 

 

భ్రత నౌక్కదళం 4వ స్కారపెన్-తరగతి జలాంతరకా మి INS వలెాను 
ప్కర రంభంచంద:ి 

 
ముంబయిలలని నావల్ డాక్యార్ులల భ్రత నావిక్కదళం 

దేశ్రయంగక నిరిించన స్కారపెన్-తరగతి జలాంతరకా మి వలేాను 
ప్కర రంభంచంది. INS వలేా ప్కర జెక్ర 75 సరిీస్టలల కలవరి, ఖ్ండేర ి

మరియు కరంజ్ తరకవత నాలావద.ి ఇది తన వూయహాతిక సముదర 
మారకా లను రక్ ంచుక్ోవడానిక్  మరియు భదరపరచడానిక్  భ్రతదశే 

స్కమరకథ ానిన మరింత ప ంచుతయందని భ్విసుత నానరడ. దనీిని M/s 

నావల్ గూీ ప్ ఆఫ్ ఫకర న్స సహక్కరంతో మజాగకన్ డాక్ ష్టపి్ బిలుర్స 
లిమిట డ్ నిరిించంది. 
జలాంతరకా మి గురంిచ: 

 జలాంతరకా మి అధునాతన స్రల్త  మరియు ప్ర రకట స్కమరకథ ాలను 
కలిగి ఉంది. వలెా నుండ  దాడులు ఉపరితలంప ై లేదా న్సట  
అడుగున అదే సమయంలల ట్రెపడరలు మరయిు టయయబ్-లాంచ్ు  
యాంటీ-ష్టపి్ క్ పణులను ఉపయోగించ నిరవహ ంచబడతాయి. 
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 వేలా యొకా మునుపట  వెర్న్ 1973లల ప్కర రంభంచబడ ంద ి

మరియు ఇది 37 సంవతసరకలు సేవలల ఉంద.ి ఇది 2010లల 
ఉపసంహరించబడ ంద.ి జలాంతరకా మిలల సవదేశ్ర బ్యటరీలు 
మరియు అధునాతన కమూయనిక్ేష్టన్ సూట్ సవదశే్ర తయారలీల 
ఉనానయని INS వెలా యొకా కమాండ ంగ్ ఆఫస్ర్ క్పె రన్ అనిష్ 

మాథూయ బుధవకరం ANI వకరకత  సంసథతో చ ప్కపరడ. 
అదనపు సమాచారం 

IAF చీఫ్క్  తలేికప్కట  యుది హ లిక్కపరర్లను అందజసేని పరధ్ాని 

మోద:ీ  

హ ందుస్కథ న్ ఏరోనాట క్స లిమిట డ్ అభవృదిి  చసేని సవదశే్ర 

పరజిాా నంతో తయారడ చసేిన తలేికప్కట  యుది హ లిక్కపరరోను (LCH) 

పరధ్ాని నరంేదర మోద ీభ్రత వెమైానిక దళ చీఫ్ మార్ల్ వివకే్ రకమ్ 

చౌదరకి్  అందజశేకరడ.  
లడఖ్ క్ోసం క్ొతత  రకజయ స నైిక్ బర రడు ను క్ంేదరం ఆమోదంిచంద:ిలడఖ్ 

క్ోసం క్ొతత  రకజయ స నైిక్ బర రడు  (RSB)క్  క్ేందరం ఆమోదం త లిపింద.ి 

క్ేందరం మరియు లడఖ్ అడ ినిసేర షా్టన్ మధయ బర రడు  సమరథవంతమ ైన 

లింక్ అవుతయంది. 
‘పవర్ స లూయట్’ అందంిచంేదుకు యాక్ సస్ట బ్యంక్ ఇండ యన్ నవేీతో 
ఎంఓయూ కుదురడచకుంద:ియాక్ సస్ట బ్యంక్ నూయఢ లోీలల ‘‘పవర్ 

స లూయట్’’ క్ ంద డ ఫ న్స సరీవస్ట జీతాల ప్కయక్ేజీని అందించడానిక్  
భ్రత నౌక్కదళంతో ఒక అవగకహన ఒపపందంప ై సంతకం చసేంిది.  
14వ స బైర్ స కూయరటి ీ సదసుసను బిపని్ రకవత్ 

ప్కర రంభంచనునానరడ :చీఫ్ ఆఫ్ డ ఫ న్స స్కర ఫ్, జనరల్ బిపని్ రకవత్ 

'c0c0n' యొకా 14వ ఎడ ష్టన్, వకరి్క హాయక్ ంగ్ మరయిు స ైబర్ 

స కూయరటిీ బీర  
నావిక్కదళం తదుపరి చీఫ్గక వెసై్ట అడ ి రల్ ఆర్ హరి కుమార్ 

ఎంపకియాయరడ:వెసై్ట అడ ిరల్ ఆర్ హరి కుమార్ను భ్రత పరభుతవం 

నావిక్కదళం యొకా తదుపరి చీఫ్గక నియమించంది ఫంిగ్ను 
ప్కర రంభస్కత రడ,  
భ్రత నౌక్కదళీనిక్  4వ స్కారపెన్ జలాంతరకా మి ‘వలేా’ 
లభంచంద:ిప్కర జెక్ర-75 యొకా 4వ స్కారపెన్ జలాంతరకా మి, యార్ు 
11878 భ్రత నౌక్కదళీనిక్  అందించబడ ంది, ఇది INS (ఇండ యన్ 

నావల్ ష్టపి్) వేలాగక ప్కర రంభంచబడుతయంది. 
ఆరీి  చీఫ్ జెసైలేిర్లల ‘దక్ ణ్ శక్ త’ అన ేస నైిక వినాయస్కనిన వీక్ ంచారడ 
:ఆరీి  చీఫ్ జనరల్, MM నరవకణ ే ఇకాడ జరడగుతయనన స ైనిక 

వినాయసమ ైన 'దక్ ణ్ శక్ త' ని పరశి్రలించారడ, ఇందులల స నైయం మరియు 
వెైమానిక దళం ప్కలగా ంటలనానయి 
 

 

పుసతక్కలు మరయిు రచయితలు 
 

అభజిత్ బ నరీా "కుక్ ంగ్ టల సవే్ యువర్ ల ఫై్" అనే పుసతక్కనిన 

రచంచారడ. 

 

భ్రతీయ సంతతిక్  చ ందని అమ రికన్ ఆరిథకవతేత  & నోబ ల్ గీహీత, 

అభజిత్ బ నరీా "కుక్ ంగ్ టల సవే్ యువర్ ల ఫై్" పేరడతో క్ొతత  
పుసతక్కనిన (వంటపుసతకం) రచంచారడ. ఫకర న్సకు చ ందిన ఇలసేరటార్ 

చ యినెేన ఆలివర్ చతీరకరించన పుసతక్కనిన జగార్నాట్ బుక్స 
పరచురించంది. పరపంచ పేదరిక్కనిన నిరూిలించడంలల వకర ి

పరయోగకతిక విధ్ానం క్ోసం అతను 2019లల ఎసేత ర్ డఫ్రో  మరయిు 
మ ైఖ్ేల్ క్రీమ ర్లతో కలిసి ఆరిథక శకస్కత ా లలల నోబ ల్ మ మోరయిల్ 

బహుమతిని గలెుచుకునానడు. 
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‘శీ్రమదార మాయణం’ పుసతక్కనిన ఉపరకష్టరపాతి ఎం. 

వంెకయయనాయుడు ఆవిష్టారంిచారడ. 

 
హ ైదరకబ్ద్లల ‘శీ్రమదార మాయణం’ పుసతక్కనిన ఉపరకష్టరపాతి ఎం. 

వెంకయయనాయుడు విడుదల చేశకరడ. దీనిని శశిక్ రణాచారయ 
రచంచారడ. ఇద ి రకముడ  నాయకతవం, సుపరిప్కలన మరయిు 
నాయయ ప్కలన గురించ వివరసిుత ంద.ి వివిధ భ్రతీయ భ్ష్టలకు 
చ ందని స్కహ తయ రచనలు మరయిు కవితా రచనలను యువతలల 
ప్కర చురయం ప్ ందవలసిన అవసరకనిన కూడా ఆయన నొక్ ాచ ప్కపరడ.  
 

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

 
క్ేందర మహ ళీ మరియు శిశు అభవృదిి  శకఖ్ మంతిర సిృతి జుబిన్ 

ఇరకన్స తన మొదట  నవల "లాల్ సలామ్: ఒక నవల" పరేడతో 
నవంబర్ 2021లల విడుదల చయేనునానరడ. ఈ నవల 

మావయయిసుర ల సమయంలల 76 మంది స ంటరల్ రిజర్వ ప్ర లీస్ట ఫర ర్స 

(CRPF) సిబబంది హతయల నుండ  పేరరణ ప్ ందింది. ఏపిరల్ 2010లల 
ఛతీతస్టగఢ్లలని దంతవేకడలల జరిగని దాడ . ఈ పుసతకం దశేకనిక్  తమ 

జీవితక్కల సవేను అందించన వయకుత లకు నివకళ్. 

 

భ్సార్ చటరప్కధ్ాయయ రచంచన “ది సనిిమా ఆఫ్ సతయజిత్ ర”ే అన ే

క్ొతత  పుసతకం 

 

రచయిత భ్సార్ ఛటరప్కధ్ాయయ రచంచన 'ద ిసనిిమా ఆఫ్ సతయజిత్ 

ర'ే అనే క్ొతత  పుసతకం వెస్టరలాయండ్ పరచురించన దగాిజ భ్రతీయ 

చలనచతర నిరకిత - 'సతయజిత్ ర'ే జీవితానిన వివరిసుత ంది. భ్సార్ 

చటరప్కధ్ాయయ "పతంగ్" (2016), "హ యర్ ఫకల్స ది ష్టకడర" 

(2017), మరయిు "ది డ సపియిరనె్స ఆఫ్ స్కలీ సకి్ేవరక" (2018) 

వంట  నవలలను కూడా రచంచారడ. 
 

శంకర్ ఆచారయ రచంచన “యాన్ ఎకనామిస్టర  ఎట్ హ మ్ అండ్ 

అబ్ర డ్: ఎ పరసనల్ జరనీ” అనే క్ొతత  పుసతకం విడుదల 

 
పరఖ్ాయత ఆరిథకవతేత  మరయిు భ్రత పరభుతవ మాజీ ముఖ్య ఆరిథక 

సలహాదారడ డాకరర్ శంకర్ ఆచారయ "యాన్ ఎకనామిస్టర  ఎట్ హ మ్ 

అండ్ అబ్ర డ్: ఎ పరసనల్ జరనీ" అనే క్ొతత  పుసతక్కనిన రచంచారడ. ఈ 

పుసతకం అతయంత నిష్టకణ తయడ నై విధ్ాన ఆరిథకవతేత  డాకరర్ శంకర్ ఆచారయ 
యొకా వృతితపరమ నై మరియు వయక్ తగత జీవితానిన వివరిసుత ంది. 
 

అసమ్్ చావకో  రకసని క్ొతత  పుసతకం 'ఫ ంైడ ంగ్ ఎ స రయాిట్ ల నై్ బిటవీన్ 

ట వస్టరలు అండ్ టర్న్' 

భ్రతదేశపు పరముఖ్ పనున నాయయవకదులలల ఒకరెనై మరియు 
పరసదిి అంతరకా తీయ పనున మరియు విధ్ాన నిపుణుడు అసమ్్ 

చావకో  తన క్ొతత  పుసతక్కనిన "ఫ ైండ ంగ్ ఎ స రయాిట్ ల ైన్ బిటీవన్ ట వస్టరలు 
అండ్ టర్న్ - యాన్ ఇంప రఫెక్ర, ఇంక్క హానెస్టర  రఫి్ ో క్షన్స ఆన్ ద ి

ఇండ యన్ ట్క్స లాయండ్సేాప్"ని మాయట రక్స పబోిష్టర్స పరచురించారడ. 
ఈ పుసతకం ఒక దశకబేం ప్కటల భ్రతీయ పనున రంగం యొకా 

జాతీయ మరయిు అంతరకా తీయ రెండ ంట  యొకా లలత ైన విశవోష్టణను 
అందసిుత ంద.ి 

అదనపు సమాచారం: 

సలాిన్ ఖ్ురీ్ద్ రకసని క్ొతత  పుసతకం “సన్రెజై్ ఓవర్ అయోధయ – 

నషే్టన్హుడ్ ఇన్ అవర్ ట మై్స”అయోధయ తీరడపప ై 'సన్రెజై్ ఓవర్ 

అయోధయ - నషే్టన్హుడ్ ఇన్ అవర్ ట ైమ్స' పరేడతో ఇటవీల తన 

పుసతక్కనిన ఆవిష్టారించన మాజీ క్ేందర మంతిర, క్కంగెీస్ట నతే సలాిన్ 

ఖ్ురీ్ద్ 
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అమిత్ రంజన్ రచంచన రకణ ిలక్ీి బ్యి లాయర్ జాన్ లాంగ్ ప  ై
పుసతకం :అమిత్ రంజన్ “జాన్ లాంగ్: వకండరర్ ఆఫ్ హ ందూస్కత న్, 

స్కో ండరర్ ఆఫ్ హ ందుస్కత న్స, లాయర్ ఫర్ ద ిక్రవన్” అనే పుసతక్కనిన 

రచంచారడ. 
భ్రతీయ కళలప  ైకళీ చరతిరక్కరడడు BN గోస్కవమి యొకా పుసతకం: 

విశిష్టర  కళీ చరతిరక్కరడడు & పది అవకరడు  గీహీత, బిరజిందర్ నాథ్ 

గోస్కవమి భ్రతీయ కళలప ై "సంభ్ష్టణలు: భ్రతదశేపు పరముఖ్ 

కళీ చరతిరక్కరడడు 101 ఇతివృతాత లు మరయిు మరనిినంట తో 
నిమగనమ ై ఉనానడు" అనే క్ొతత  పుసతక్కనిన రచంచారడ 
బ్న్ క్ర మూన్ తన ఆతికథ "Resolved: Uniting Nations in 

a Divided World"ని విడుదల చశేకడు.  
‘Resolved: Uniting Nations in a Divided World"’ అన ే

పుసతకం ఐకయరకజయసమితి మాజీ స కీటరీ జనరల్ బ్న్క్ర మూన్ 

ఆతికథ. ఇద ి రచయిత తన జీవితంలల ఎదుర్ానన జీవిత 

అనుభవకలు మరయిు సవకళోను కలిగి ఉంటలంద ి & 

ఐకయరకజయసమితి (UN)లల అతని పదవీక్కలానిన వివరసిుత ంది.  
సయయద్ అకబరడదీేన్ రచంచన క్ొతత  పుసతకం “ఇండ యా వరసెస్ట 

యుక్:ె ది స్రర రీ ఆఫ్ యాన్ అపూరవమ నై దౌతయ విజయం”:సన్ియర్ 

భ్రతీయ దౌతయవతేత , సయయద్ అకబరడదీేన్ "ఇండ యా వరసెస్ట యుక్:ె 

ది స్రర రీ ఆఫ్ యాన్ అపూరవమ నై దౌతయ విజయం" అన ే క్ొతత  
పుసతక్కనిన రచంచారడ.  

పరదపీ్ మాయగజెనై్ ‘నాట్ జస్టర  క్ ీక్టె్: ఎ రపి్ర రరర్స జరనీ’ అనే పుసతకం 

విడుదల చసే్కరడ :పరదపీ్ మాయగజెైన్ రచంచన ‘‘Not just cricket: 

A Reporters Journey’’ అనే పుసతకం డ స ంబర్ 2021లల 
విడుదల క్కనుంద.ి 

డాకరర్ అజయ్ కుమార్ ‘ఫర ర్స ఇన్ సేరట్క్కీ ఫ్టర ’ అన ే పుసతక్కనిన 

విడుదల చశేకరడ:భ్రత రక్షణ శకఖ్ క్కరయదరిశ డాకరర్ అజయ్ కుమార్ 

నూయఢ లోీలల ‘ఫర ర్స ఇన్ STATECRAFT’ అనే పుసతక్కనిన విడుదల 

చేశకరడ. 
మరూఫ్ రజా రచంచన “క్కంట స రడ్ లాయండ్స: ఇండ యా, చ నైా అండ్ 

ది బౌండరీ డ సూపాట్” అన ేపుసతకం:మాజీ ఆరీి ఆఫస్ర్ మరూఫ్ 

రజా "క్కంట స రడ్ లాయండ్స: ఇండ యా, చ నైా, అండ్ ది బౌండర ీ

డ సూపాట్" అనే క్ొతత  పుసతక్కనిన రచంచారడ. 
 

 

ముఖ్యమ నై తదేలీు 
 

భ్రత రకజాయంగ దనిోతసవం 2021: భ్రత రకజాయంగ దనిోతసవకనిన 

నవంబర్ 26న జరడపుకుంట్రడ: 

 
భ్రతదేశంలల, దేశ రకజాయంగకనిన ఆమోదించన వకరి్క్ోతసవం 

సందరభంగక పరతి సంవతసరం నవంబర్ 26 న రకజాయంగ 

దనిోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ. భ్రతదేశంలల, నవంబర్ 26ని 

రకజాయంగ దనిోతసవం లేదా సంవిధ్ాన్ దవిస్టగక జరడపుకుంట్రడ. 

1949లల ఈ రోజున, రకజాయంగం ఆమోదించబడ ంది, ఇది జనవర ి26, 

1950 న అమలలో క్  వచచంద,ి ఇది భ్రతదశే చరతిరలల ఒక క్ొతత  
శక్కనిక్  నాంది పలిక్ ంద.ి రకజాయంగం యొకా ప్కర ముఖ్యతను వకయపిత  
చేయడం మరయిు భ్రత రకజాయంగ పితామహుడు BR అంబదేార్ 

ఆలలచనలు మరయిు ఆలలచనలను వకయపిత  చేయడం ఈ రోజు లక్షయం. 

ఆనాట  చరతిర: 
నవంబర్ 19, 2015న, డాకరర్ బి ఆర్ అంబదేార్ 125వ జయంతి 

సంవతసర వడేుకల సందరభంగక, భ్రత పరభుతవం నవంబర్ 26ని 

రకజాయంగ దనిోతసవంగక పరకట ంచంది. గతంలల ఈ రోజును నాయయ 

దినోతసవంగక జరడపుకునవేకరడ. రకజాయంగం యొకా ప్కర ముఖ్యతను 
వకయపిత  చేయడానిక్  మరియు అంబదేార్ ఆలలచనలు మరియు 
ఆలలచనలను వకయపిత  చయేడానిక్  నవంబర్ 26 ను ఎంచుకునానరడ. 
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పరపంచ బ్లల దనిోతసవకనిన నవంబర్ 20న జరడపుకుంట్రడ: 

 
అంతరకా తీయ ఐకయత, పరపంచవకయపత ంగక పలోిలలల అవగకహన 

మరియు పిలోల సంక్మేానిన మ రడగుపరచడం క్ోసం ఏట్ నవంబర్ 

20న స్కరవతిరక/పరపంచ బ్లల దనిోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ. 
1959లల UN జనరల్ అస ంబోీ బ్లల హకుాల పరకటనను 
ఆమోదించన తదేీ క్కబట ర  నవంబర్ 20 ఒక ముఖ్యమ నై తదేీ. 2021 

బ్లల హకుాల కనెవన్న్ యొకా 32వ వకరి్క్ోతసవకనిన 

సూచసుత ంది. 
స్కరవతిరక/పరపంచ బ్లల దనిోతసవం 2021 నపేథయం: పరతి బిడుకు 
మంచ భవిష్టయతయత  

ఆనాట  చరతిర: 
పరపంచ బ్లల దనిోతసవం మొదట స్కరగిక 1954లల యూనివరసల్ 

చలునా్స డగేక స్కథ పించబడ ంది మరియు పరతి సంవతసరం నవంబర్ 

20న జరడపుకుంట్రడ. 1959లల, UN జనరల్ అస ంబోీ బ్లల 

హకుాల పరకటనను ఆమోదించంది. 1989లల UN జనరల్ అస ంబోీ 

బ్లల హకుాల ఒపపందానిన ఆమోదించన తేదీ కూడా ఇదే. 
 

నవంబర్ 19న పరపంచ మరడగుదొడో దనిోతసవకనిన 

జరడపుకుంట్రడ: 

 
పరపంచ మరడగుదొడో దనిోతసవకనిన పరపంచవకయపత ంగక 19 నవంబర్ 

2021న అధ్ిక్కరకి ఐకయరకజయసమితి అంతరకా తీయ దనిోతసవంగక 
జరడపుకుంట్రడ. పరపంచ ప్కరశిుదిా సంక్ోభ్నిన పరషి్టారించడానిక్  
చరయను పేరరేపించడానిక్  ఈ రోజును జరడపుకుంట్రడ. ప్కరిశుధ్ాయనిన 

మ రడగుపరచిే లక్యయనిన స్కధ్ించడానిక్  చరయ తీసుక్ోవడానిక్  పరజలకు 
త లియజేయడానిక్ , నిమగనమ ై మరియు పేరరపేించడానిక్  ఈ రోజు 

జరడపుకుంట్రడ మరయిు “అందరిక్ర న్సరడ మరియు ప్కరశిుధయం 

యొకా లభయత మరయిు సిథరమ నై నిరవహణను నిరకి రించడం. 

పరపంచ ట్యిల ట్ డే 2021 నపేథయం: “మరడగుదొడో విలువ”. 

ఆనాట  చరతిర: 
2001లల వరల్ు  ట్యిల ట్ ఆరానెజైషే్టన్ స్కథ పించన 19 నవంబర్ 

2012న పరపంచ మరడగుదొడ ు  దినోతసవకనిన మొదటగక ప్కట ంచారడ, 
అదే రోజున పరపంచ ట్యిల ట్ సమిిట్ ప్కర రంభంచబడ ంది మరియు 
పననెండళోే తరకవత 2013లల UN జనరల్ అస ంబోీ పరపంచ ట్యిల ట్ 

దినోతసవకనిన అధ్ిక్కరకి UNగక పరకట ంచంది. రోజు. 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 పరపంచ ట్యిల ట్ ఆరానెజైషే్టన్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: సింగపూర్. 

 వరల్ు  ట్యిల ట్ ఆరానెజైషే్టన్ వయవస్కథ పకుడు మరియు డ రైెకరర్: 

జాక్ సిమ్. 

 వరల్ు  ట్యిల ట్ ఆరానెైజషే్టన్ స్కథ పించబడ ంది: 19 నవంబర్ 

2001. 
 

పరపంచ యాంటమీ కై్ోీ బయల్ అవరే్నసె్ట వీక్: నవంబర్ 18-24: 

 
పరపంచ యాంటమీ కై్ోీ బయల్ అవరే్నసె్ట వీక్ (WAAW) పరతి 

సంవతసరం నవంబర్ 18-24 వరకు జరడపుకుంట్రడ. గోో బల్ 

యాంటీమ కై్ోీ బయాల్ రసెసి రన్సప ై అవగకహన ప ంచడం, డరగ్-రసెిస రంట్ 

ఇన్ఫ క్షన్ల యొకా మరింత ఆవిరకభవం మరియు వకయపితని 

నివకరించడానిక్  స్కధ్ారణ పరజలు, ఆరోగయ క్కరయకరతలు మరియు 
విధ్ాన రూపకరతలలల ఉతతమ పదితయలను ప్ర ర తసహ ంచడం ఈ వకరం 

యొకా ఉదేేశయం. 

పరపంచ యాంటీమ కై్ోీ బయల్ అవరే్నసె్ట వీక్ నపేథయం 2021 అనదే ి

స రడే్ అవరే్నసె్ట, స్కర ప్ రసెసి రన్స. యాంటమీ ైక్ోీ బయల్ రసెసి రన్స 
(AMR) అవరే్నసె్ట ఛాంపయిన్లుగక ఉండాలని వన్ హ ల్త  
వకట్దారడలు, విధ్ాన రూపకరతలు, ఆరోగయ సంరక్షణ పరదాతలు 
మరియు స్కధ్ారణ పరజలను థమీ్ పలిుసుత ంద.ి 

యాంటీమ కై్ోీ బయాల్ రసెసి రన్స (AMR)ని పరపంచ ఆరోగయ సంసథ  
(WHO) ట్ప్ 10 పరపంచ ఆరోగయ పరమాదాలలల ఒకట గక 
పరకట ంచంది. 
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జాతీయ నవజాత వకరం 2021: నవంబర్ 15-21: 

 
భ్రతదేశంలల, పరతి సంవతసరం నవంబర్ 15 నుండ  21 వరకు 
జాతీయ నవజాత వకరోతసవకలు జరడపుకుంట్రడ. ఈ వకరం యొకా 

ముఖ్య ఉదేేశయం ఆరోగయ రంగం యొకా ముఖ్య ప్కర ధ్ానయతా ప్కర ంతంగక 
నవజాత ఆరోగయం యొకా ప్కర ముఖ్యతను బలలపతేం చయేడం 

మరియు నవజాత క్కలంలల శిశువులకు ఆరోగయ సంరక్షణ 

పరసిిథతయలను మ రడగుపరచడం దావరక శిశు మరణాల రటేలను 
తగిాంచడం. 

జాతీయ నవజాత వకరోతసవం 2021 యొకా నపేథయం 'భదరత, 

నాణయత మరయిు ప్ర ష్టణ - పరతి నవజాత శిశువు యొకా 

జనిహకుా'. 2014లల, నవజాత శిశువులు మరయిు పరసవకల 

యొకా నివకరించగల మరణాలను తొలగించే దిశగక గోో బల్ ఎవీర 
నవజాత క్కరకయచరణ పరణాళ్కకు అనుగుణంగక భ్రతదశేం నవజాత 

క్కరకయచరణ పరణాళ్క (INAP) ప్కర రంభంచన మొదట  దశేంగక 
భ్రతదేశం అవతరించంది.  
 

అక్ోర బర్ 31న పరపంచ నగరకల దనిోతసవకనిన ప్కట ంచారడ 

 
ఐకయరకజయసమితి జనరల్ అస ంబోీ అక్ోర బర్ 31వ తదేీని పరపంచ 

నగరకల దనిోతసవంగక పరకట ంచంది. పరపంచ పటరణీకరణప  ై
అంతరకా తీయ సమాజం యొకా ఆసక్ తని ప్ర ర తసహ ంచడానిక్ , 
అవక్కశకలను కలిపంచుక్ోవడంలల మరియు పటరణకీరణ సవకళోను 
పరషి్టారించడంలల దేశకల మధయ సహక్కరకనిన ముందుకు 
తీసుకురకవడానిక్  మరియు పరపంచవకయపత ంగక సిథరమ నై పటరణ 

అభవృదిిక్  దరహదం చేయడానిక్  ఈ దనిోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ. 
పరపంచ నగరకల దనిోతసవం 2021 యొకా పరపంచ నపేధయం 

"వకతావరణ సిథతిస్కథ పకత క్ోసం నగరకలను అడాపిరంగ్ చేయడం", 

సమగీ వకతావరణ సిథతిస్కథ పక విధ్ానాలు మరయిు క్కరకయచరణ 

పరణాళ్కలు పటరణ జనాభ్కు వకతావరణ సంబంధ్ిత పరమాదాలను 
బ్గక తగిాస్కత యని అంగకీరసిుత నానరడ. 
పరపంచ నగరకల దనిోతసవం చరతిర: 
2014లల UN-హాబిట్ట్ దావరక అరబన్ అక్ోర బర్ ప్కర రంభంచబడ ంద,ి 

పరపంచంలలని పటరణ సవకళోను నొక్ ాచ పపడానిక్  మరయిు క్ొతత  పటరణ 

ఎజెండా వెపైు అంతరకా తీయ సమాజానిన నిమగనం చయేడానిక్ . 
పరపంచ నగరకల దనిోతసవం 2021, చ ైనాలలని ష్టకంఘ లైల 31 అక్ోర బర్ 

2014న ప్కర రంభంచబడ నపపట  నుండ  ఇది ఎనిమిదవ పరపంచ 

వేడుక. 

 

రకష్ట్రయా ఏక్కత  దవిస్ట లేదా జాతీయ ఐకయత దనిోతసవం: అక్ోర బర్ 31 

 
భ్రతదేశంలల, భ్రతదశే ఉకుా మనిష్టి సరకే ర్ వలోభ్య్ పటలే్ 

జనిదనిానిన పురసారించుకుని 2014 నుండ  పరతి సంవతసరం 

అక్ోర బర్ 31న రకష్ట్రయా ఏక్కత  దివస్ట లేదా జాతీయ ఐకయత 

దినోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ. ఈ సంవతసరం భ్రతదశే స్కవతంతరా  
ప్ర రకటంలల మరయిు తరడవకత దేశ సమగీత సమయంలల క్రలక 

ప్కతర ప్ర ష్టించన గ్పప నాయకుడ  146వ జయంతి. 

 

అంతరకా తీయ రడే యాలజీ దనిోతసవం: నవంబర్ 08 

 
అంతరకా తీయ రడే యాలజీ దనిోతసవం పరతి సంవతసరం నవంబర్ 8న 

పరపంచవకయపత ంగక జరడపుకుంట్రడ. రడే యాలజీ సురక్ తమ నై రోగ ి

సంరక్షణకు దరహదపడుతయందనే అవగకహనను ప ంప్ ందించడానిక్  
మరియు ఆరోగయ సంరక్షణ క్ొనస్కగింపులల రడే యాలజిసుర లు 
మరియు రడే యోగకీ ఫర్లు ప్ర ష్టించే క్రలక ప్కతరప  ై పరజల 

అవగకహనను మ రడగుపరచడానిక్  ఈ రోజు జరడపుకుంట్రడ. 2021 

నేపధయము 'ఇంటరెవన్నల్ రడే యాలజీ - రోగిక్  తవరతి సంరక్షణ' 
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రడే యాలజీ గురంిచ: 

రేడ యాలజీ అనేది జంతయవులు మరియు మానవుల శరరీంలలని 

వకయధులను నిరకి రించడానిక్  మరియు చక్ తస చయేడానిక్  మ డ కల్ 

ఇమజేింగ్ను ఉపయోగించే వెదైయ విభ్గం. ఎక్స-ర ే రేడ యోగీఫ్, 
అలార ా స్ౌండ్, కంపూయట డ్ టరమోగీఫ్ (CT), ప్కజిటర్ న్ ఎమిష్టన్ 

టరమోగీఫ్ (PET), ఫ్రో రోస్ర ాప్ మరియు మాగెనట క్ రెస్ నెన్స 
ఇమజేింగ్ (MRI)తో సహా నూయక్ ోయర్ మ డ సని్ వంట  అనకే రక్కల 

ఇమజేింగ్ పదితయలు వకయధులను నిరకి రించడానిక్  లేదా చక్ తస 
చేయడానిక్  ఉపయోగించబడతాయి. 

ఆనాట  చరతిర: 
ఈ రోజు 1895లల విల్హ ల్ి రోంట్జెన్ దావరక ఎక్స-క్ రణాలను 
కనుగ్నన వకరి్క్ోతసవకనిన కూడా సూచసుత ంది. పరపంచ రడే యాలజీ 

దినోతసవకనిన మొదట స్కరిగక 2012 సంవతసరంలల 
జరడపుకునానరడ. 
 

పరపంచ పటరణకీరణ దనిోతసవం: 08 నవంబర్  

 
"వరల్ు  టౌన్ ప్కో నింగ్ డే" అని కూడా పిలువబడే పరపంచ పటరణకీరణ 

దినోతసవం, నివసించదగిన కమూయనిటలీను సృష్టిరంచడంలల పరణాళ్క 

ప్కతరను గురితంచ, ప్ర ర తసహ ంచడానిక్  పరపంచవకయపత ంగక నవంబర్ 8న 

జరడపుకుంట్రడ. పరపంచ పటరణవకద దినోతసవం నగరకలు మరియు 
భూభ్గకల అభవృదిి  ఫలితంగక పరకయవరణ పరభ్వంప ై దృష్టిరని 

ఆకరి్ంచడానిక్ , పరపంచ దృష్టిరక్ోణం నుండ  పరణాళ్కను చూస ే

అవక్కశకనిన అందసిుత ంద.ి 

WUDని ఇంటరనేష్టనల్ స్ స టైీ ఆఫ్ సటిీ అండ్ రీజినల్ ప్కో నర్స 
(ISOCARP) నిరవహ సుత ంది. 1949లల బూయనస్ట ఎయిర్స 
విశవవిదాయలయానిక్  చ ందిన దివంగత ప్ ర ఫ సర్ క్కరోో స్ట మారియా 
డ లాో  పవయల రక, పరణాళ్క్కబదింగక పరజల మరియు వృతితపరమ నై 

ఆసక్ తని ప ంప్ ందించడానిక్  ఈ దినోతసవకనిన స్కథ పించారడ. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ISOCARP పరధ్ాన క్కరకయలయం: హ గ్, నదెరకో ండ్స; 

 ISOCARP స్కథ పించబడ ంది: 1965. 

పబోిక్ సరవీస్ట బ్ర డ్క్కసిరంగ్ డ:ే 12 నవంబర్ 

 
పబోిక్ సరవీస్ట బ్ర డ్క్కసిరంగ్ డ ే పరతి సంవతసరం నవంబర్ 12 న 

జరడపుకుంట్రడ. 1947లల ఢ లోీలలని ఆల్ ఇండ యా రేడ యో 

సూర డ యోక్  జాతిపతి మహాతాి గకంధ్ీ మొదట  మరియు ఏక్ెకై 

సందరశన జాా పక్కరథం ఈ రోజు జరడపుకుంట్రడ. 12 నవంబర్ 

1947న మహాతాి గకంధ్ీ నిరకవసితయల ైన పరజలను (ప్కక్ స్కత న్ నుండ  
శరణారిథ) ఉదేేశించ పరసంగించారడ. విభజన తరకవత హరకయనాలలని 

కురడక్ేతరలల తాతాాలికంగక సిథరపడాు రడ. 
చరతిర పబోిక్ సరవీస్ట బ్ర డ్క్కసిరంగ్ డ:ే 

2000లల ఈ రోజు పబోిక్ సరీవస్ట బర్ డ్క్కసిరంగ్ డే లేదా (జన్ పరస్కరన్ 

దివస్ట)గక పరకట ంచబడ ంది, దనీిని జన పరస్కర కన్సవనర్ సుహాస్ట 

బర రార్ రూప్ ందించారడ. పరస్కర భ్రతిక్  పరజా సవేక పరస్కర బ్ధయతలు 
అపపగించబడాు యి, పరజాస్కవమయ సంపరదాయాలను మరంితగక 
ప ంచుతాయి మరయిు అనిన విభనన వరకా లు మరియు 
సంసాృతయలకు అవక్కశకలను అందిస్కత యి. మహాతాి గకంధ్ ీ

హరకయనాలలని కురడక్ేతరలల ఉనన విభజన శరణారడథ లను 
సందరిశంచలేనందున, రడే యో దావరక తన సందేశకనిన 

త లియజేయడానిక్  ఆల్ ఇండ యా రడే యో సూర డ యోను 
సందరిశంచాలని నిరణయించుకునానరడ. 
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నవంబర్ 12న పరపంచ నుయమోనియా దనిోతసవకనిన ప్కట ంచారడ 

 
పరపంచ నుయమోనియా దనిోతసవకనిన పరతి సంవతసరం నవంబర్ 12న 

పరపంచ వకయపత ంగక అవగకహన కలిపంచడానిక్ , నివకరణ మరియు 
చక్ తసను ప్ర ర తసహ ంచడానిక్  మరియు వకయధ్నిి ఎదురోావడానిక్  
చరయను రూప్ ందించడానిక్  జరడపుకుంట్రడ. పరపంచ నుయమోనియా 
దినోతసవం మొదట స్కరి 2009లల ప్కర రంభంచారడ. 
చనననాట  నుయమోనియా మరయిు మరణాల యొకా 

నివకరంిచదగని భ్రకనిన అంతం చయేడానిక్ : 
 చనన పలోిలను చంపే పరధ్ానమ నై నుయమోనియా గురించ 

అవగకహన ప ంచుక్ోండ . 
 నుయమోనియాను నివకరించడానిక్  మరయిు చక్ తస 

చేయడానిక్  జోక్కయలను బలలపతేం చేయండ , వగేవంతం 

చేయండ  మరియు క్ొనస్కగించండ . 
 సమగీ నుయమోనియా నివకరణ మరయిు నియంతరణ 

క్కరయకీమాలకు సమానమ ైన అందుబ్టల ప ై దృష్టిర  ప టరండ . 
 చేరడక్ోవడానిక్  వీలులేని ప్కర ంతాలకు ఈ నివకరణ స్ౌకరకయలు 

అందలేా దృష్టిర  ప ట్ర లి. 

 నుయమోనియా భ్రకనిన తగిాంచడానిక్  వినూతన వూయహాలను 
అభవృదిి  చేయడానిక్  పరిశోధనను నిరవహ ంచండ . 

పరపంచ నుయమోనియా దనిోతసవ చరతిర: 
పిలోలలల నుయమోనియాకు వయతిరకేంగక గోో బల్ క్ోయలిష్టన్ 2009లల 
నవంబర్ 12న ఈ దినోతసవకనిన జరడపుకుంది. అపపట  నుండ  ఈ 

రోజు వకయధ్ిక్  వయతిరకేంగక పరపంచానిక్  ఒక వకరి్క వదేికను 
అందించంది. నుయమోనియాకు సంబంధ్ించన వివిధ క్కరయకీమాలు 
మరియు క్కరయకలాప్కల దావరక పరపంచవకయపత ంగక ఈ రోజును 
జరడపుకుంట్రడ. 
 

నవంబర్ 14న బ్లల దనిోతసవకనిన జరడపుకునానరడ: 

 

నవంబర్ 14 న, భ్రతదేశం యొకా మొదట  పరధ్ాన మంతిర పండ ట్ 

. జవహర్లాల్ నెహయా  జనిదనిోతసవం సందరభంగక పరతి సంవతసరం 

బ్లల దనిోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ. భ్రతదశేంలల బ్లల 

దినోతసవకనిన 'బ్ల్ దవిస్ట' అని పలిుస్కత రడ. పలోిల హకుాలు, 
సంరక్షణ మరయిు విదయప ై అవగకహన ప ంచడం ఈ దినోతసవం 

లక్షయం. ఈ రోజున, దేశవకయపత ంగక పిలోలచే మరియు వకరి క్ోసం అనకే 

విదాయ మరయిు పేరరణాతిక క్కరయకీమాలు నిరవహ ంచబడతాయి. 

బ్లల దనిోతసవం చరతిర: 
భ్రతదేశం యొకా మొదట  పరధ్ాన మంతిర అయిన జవహర్లాల్ 

నహెయా , పలోిలలల చాలా పరసిదిి  చ ందారడ మరియు 'చాచా నహెయా 'గక 
పరసదిిి  చ ందారడ. 1964లల ఆయన మరణానంతరం, ఆయనకు గౌరవ 

సూచకంగక మరయిు పలోిల పటో ఆయనకునన అభమానానిన 

సిరించుకునేందుకు బ్లల దనిోతసవ వడేుకలను నవంబర్ 14క్  
మారకచలని నిరణయించారడ. ప్కరోమ ంటలలల ఒక తీరకినం 

ఆమోదించబడ ంది మరయిు అపపట  నుండ , భ్రతదశేంలల పరతి 

సంవతసరం నవంబర్ 14 న బ్లల దనిోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ. 
ముఖ్యంగక నవంబర్ 20, 1956న స్కరవతిరక బ్లల దనిోతసవంతో 
ప్కటల భ్రతదేశంలల బ్లల దినోతసవకనిన మొదట స్కరిగక 
జరడపుకునానరడ.  
 

నవంబర్ 14న పరపంచ మధుమహే దనిోతసవకనిన జరడపుకునానరడ:  

 
పరపంచ మధుమహే దనిోతసవకనిన పరతి సంవతసరం నవంబర్ 14 న 

జరడపుకుంట్రడ. మధుమహేంతో బ్ధపడుతయనన వయకుత లకు 
మదేతయ ఇవవడంలల నరడసలు ప్ర ష్టించ ే క్రలక ప్కతర గురించ 

అవగకహన ప ంచడం ఈ పరచారం లక్షయం. పరపంచ మధుమేహ 

దినోతసవం 2021-23 నపేథయం: “డయాబ ట స్ట క్రే్ యాక్సెస్ట”. 
2007లల జనరల్ అస ంబోీ 61/225 తీరకినానిన ఆమోదించ 

నవంబర్ 14ని పరపంచ మధుమేహ దనిోతసవంగక పరకట ంచంద.ి 

"మానవ ఆరోగకయనిన ప్ర ర తసహ ంచడానిక్  మరియు 
మ రడగుపరచడానిక్  మరియు చక్ తస మరయిు ఆరోగయ సంరక్షణ 

విదయకు ప్కర పయతను అందించడానిక్  బహుప్కక్ క పరయతానలను 
క్ొనస్కగించాలిసన తక్షణ అవసరం" అని పతరం గురితంచంది. 
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మధుమహేం గురంిచ: 

అంధతవం, మూతరపిండాల వెైఫలయం, గుండ ప్ర టల, పక్షవకతం 

మరియు దగిువ అవయవకల విచఛేదనం వంట  వకట క్  మధుమేహం 

పరధ్ాన క్కరణం. ఆరోగయకరమ నై ఆహారం, శకరరీక శీమ మరియు 
ప్ గకకు వకడక్కనిన నివకరంిచడం ట పై్ 2 డయాబ ట స్టను 
నివకరించవచుచ లేదా ఆలసయం చేయవచుచ. అదనంగక, 
మధుమేహం చక్ తస మరియు దాని పరయవస్కనాలను 
నివకరించవచుచ లేదా మందులు, స్కధ్ారణ స్లేనింగ్ మరియు 
సమసయలకు చక్ తసతో ఆలసయం చేయవచుచ. 
 

భ్రతదశేం తన మొటరమొదట  ఎడ ష్టన్ ఆడ ట్ దవికస్టను నవంబర్ 

16న నిరవహ ంచంద:ి 

 
భ్రత కంప్రర ా లర్ మరయిు ఆడ టర్ జనరల్ (CAG) యొకా 

చారతిరా తిక మూలం మరయిు గత క్ొనిన సంవతసరకలుగక ప్కలన, 

ప్కరదరశకత మరియు జవకబుదారతీనానిక్  అది అందంిచన 

సహక్కరకనిక్  గురడత గక ఆడ ట్ దవికస్ట జరడపుకుంట్రడ. పరసుత తం, 

జమూి క్కశ్రిర్ UT మాజీ ల ఫ్ిరనెంట్ గవరనర్ G. C. మురడి 
భ్రతదేశ CAGగక పనిచేసుత నానరడ. అతను భ్రతదేశకనిక్  14వ 

CAG. అతని పదవీక్కలం ఆగసుర  2020లల ప్కర రంభమ ైంద.ి 

CAG గురంిచ: 

CAG భ్రతదశేంలల రకజాయంగ అధ్కి్కరం. ఇది భ్రత రకజాయంగంలలని 

ఆరిరకల్ 148 పరక్కరం స్కథ పంిచబడ ంది. క్ేందర మరయిు రకష్టర  ా
పరభుతావల అనిన రసద్ులు మరియు వయయాలను ఆడ ట్ 

చేయడానిక్  CAGక్  అధ్ిక్కరం ఉంది. CAG అనదేి పరభుతవ 

యాజమానయంలలని క్కర్పరేష్టనో చటరబదిమ నై ఆడ టర్. ఇది పరభుతవ 

కంప న్సల అనుబంధ ఆడ ట్లను నిరవహ సుత ంది, ఇకాడ పరభుతవం 51 

శకతం ఈక్ వటీ వకట్ను కలిగ ిఉంది. 
 
నవంబర్ 16న జాతీయ పతిరక్క దనిోతసవకనిన జరడపుకునానరడ: 

 

భ్రతదేశంలల సేవచాఛ మరయిు బ్ధయతాయుతమ నై ప రస్టని 

జరడపుక్ోవడానిక్  పరతి సంవతసరం నవంబర్ 16న జాతీయ పతిరక్క 
దనిోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ. ఈ రోజు ప రస్ట క్ౌనిసల్ ఆఫ్ ఇండ యా 
ప రస్ట ఉననత పరమాణాలను నిరవహ ంచలేా మరయిు ఎలాంట  పరభ్వం 

లేదా బ దిరింపులకు గురకి్కకుండా చూసేందుకు నెైతిక పరయవకే్షణగక 
పనిచేయడం ప్కర రంభంచంది. ప రస్ట క్ౌనిసల్ ఆఫ్ ఇండ యా 
పనిచేయడం ప్కర రంభంచన రోజును కూడా ఇది గురడత చేసుత ంది. 
జాతీయ పతిరక్క దనిోతసవ రోజు చరతిర: 
1956లల, భ్రతదశేంలల పతిరక్క సేవచఛను పరరిక్ ంచేందుకు ప రస్ట 

క్ౌనిసల్ను ఏరకపటల చేసేందుకు మొదట  ప రస్ట కమిష్టన్ పరణాళ్క 

చేయబడ ంది. 4 జూల ై 1966న భ్రతదశేంలల ప రస్ట క్ౌనిసల్ 

స్కథ పించబడ ంది. ఇది 16 నవంబర్ 1966 నుండ  అమలులలక్  
వచచంది. క్కబట ర , పరతి సంవతసరం నవంబర్ 16ని జాతీయ పతిరక్క 
దినోతసవంగక జరడపుకుంట్రడ. 
ప రస్ట క్ౌనిసల్ ఆఫ్ ఇండ యా గురంిచ: 

ప రస్ట క్ౌనిసల్ ఆఫ్ ఇండ యా 1978 ప రస్ట క్ౌనిసల్ చటరం పరక్కరం 

1966లల ఏరకపట ైంది. ఇది పతిరక్క స్కవతంతారనాిన క్కప్కడే కరతవయంలల 
రకష్టర  ా స్కధనాలప ై కూడా అధ్ిక్కరకనిన ఉపయోగిసుత ంది. ఇద ి

భ్రతీయ పతిరక్క రంగకనిన ఎటలవంట  బ్హయ విష్టయాల దావరక 
పరభ్వితం చయేదని నిరకి రసిుత ంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ప రస్ట క్ౌనిసల్ ఆఫ్ ఇండ యా స్కథ పించబడ ంది: 4 జూల ై 1966, 

భ్రతదేశం; 

 ప రస్ట క్ౌనిసల్ ఆఫ్ ఇండ యా పరధ్ాన క్కరకయలయం: నూయఢ లోీ.  
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దబే్శిష్ ముఖ్రీా రచంచన “ద ిడ స్టరపరర్: హౌ విశవనాథ్ పరతాప్ సంిగ్ 

ఇండ యాను ష్టకే్ చసే్కరడ”: 

 
‘ది డ సరపరర్: హౌ విశవనాథ్ పరతాప్ సంిగ్ ష్టయక్ ఇండ యా’ అన ే

పుసతక్కనిన దబే్శిష్ ముఖ్రీా రచంచారడ. డ స ంబరడ 1989 నుండ  
నవంబర్ 1990 మధయ క్కలంలల పరధ్ానమంతిరగక పనిచేసని 

భ్రతదేశ ఎనిమిదవ పరధ్ానమంతిర (PM), విశవనాథ్ పరతాప్ సంిగ్ 

(VP సంిగ్) గురించన వివరణాతిక వృతాత ంతం ఈ పుసతకంలల ఉంద.ి 

ఆయన భ్రతదేశ రక్షణ మంతిరగక & ఉతతరపరదశే్ ముఖ్యమంతిరగక 
కూడా పనిచేశకరడ.. 
 

పరపంచ ట లివిజన్ దనిోతసవకనిన నవంబర్ 21 న జరడపుకుంట్రడ: 

 
పరపంచ ట లివిజన్ దనిోతసవకనిన పరతి సంవతసరం నవంబర్ 21న 

జరడపుకుంట్రడ. ఈ రోజు విజువల్ మీడ యా యొకా శక్ తని మరియు 
పరజాభప్కర యానిన రూప్ ందంిచడంలల మరియు పరపంచ 

రకజక్రయాలను పరభ్వితం చయేడంలల ఎలా సహాయపడుతయందర  
గురడత చేసుత ంది. ట లివిజన్ చాలా సంవతసరకలుగక పరజల జీవితాలలో  
ముఖ్యమ ైన ప్కతర ప్ర ష్టిస్రత ంది. ఇది వినోదం, విదయ, వకరతలు, 
రకజక్రయాలు, గకసపి్ మొదల ైనవకట ని అందించే మాధయమం 

మరియు కదలిే చతరా లను రెండు లేదా మూడు క్ోణాలలల మరియు 
ధవనిలల పరస్కరం చేయడంలల సహాయపడుతయంది. 

పరపంచ ట లివిజన్ దనిోతసవం చరతిర: 
21 నవంబర్ మరయిు 22 నవంబర్ 1996న, U.N మొదట  పరపంచ 

ట లివిజన్ ఫర రమ్ను నిరవహ ంచంది. ఈ రోజు ఒక వదేికను 
అందసిుత ంది మరయిు సమాచారకనిన అందించడంలల TV యొకా 

ప్కర ముఖ్యతను మరయిు మారడతయనన పరపంచంలల అద ి ఎలా 
ప్కలగా ంటలందర  చరిచంచడానిక్  మీడ యాను అనుమతించంది. ఇద ి

వీడ యో వినియోగం యొకా ఏక్ెైక అతిప దే మూలం. 

 

మహ ళలప ై హ ంస నిరూిలన క్ోసం అంతరకా తీయ దనిోతసవం: 

 
మహ ళలప ై హ ంసనిరూిలన క్ోసం ఐకయరకజయసమితి అంతరకా తీయ 

దనిోతసవకనిన నవంబర్ 25 న పరపంచవకయపత ంగక జరడపుకుంట్రడ. 
పరపంచవకయపత ంగక మహ ళలు వివిధ రక్కల హ ంసకు 
గురవుతయనానరనే వకసతవకనిన అవగకహన ప ంచడానిక్  ఈ 

రోజుజరడపుకుంట్రడ మరయిు సమసయ యొకా నిజమ ైన సవభ్వం 

తరచుగక దాగి ఉంటలంది. మహ ళలప ై హ ంసనిరూిలన క్ోసం 

అంతరకా తీయ దనిోతసవం క్ోసం ఈ సంవతసరం నపేథయం: "ఆరంెజ్ ద ి

వరల్ు : ఎండ్ హ ంస అగెనై్ట ిఉమ న్ నౌ!". 

ఆనాట  చరతిర: 
1981లల, లాట న్ అమ రికన్ మరియు కరేబియన్ ఫ మినిస్టర  
ఎంకూయంటరర స్ట లలని క్కరయకరతలు నవంబర్ 25ను మహ ళలప  ై
హ ంసను మరింత విసత ృతంగక ఎదురోావట్నిక్  మరయిు అవగకహన 

ప ంచడానిక్  ఒక రోజుగక గురితంచారడ; 1999 డ స ంబరడ 17న ఆ తదే ీ

క్  దాని అధ్కి్కరకి ఐకయరకజయసమితి (ఐరకస) తీరకినానిన 

అందుకుంది. 
 

జాతీయ అవయవ దాన దనిోతసవం: 26 నవంబర్ 2021న జాతీయ 

అవయవ దాన దనిోతసవకనిన జరడపుకునానరడ: 
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భ్రతదేశంలల, గత 10 సంవతసరకల నుండ  పరతి సంవతసరం 

నవంబర్ 27 న ‘జాతీయ అవయవ దాన దనిోతసవం’ 
జరడపుకుంట్రడ. ఈ రోజు అవగకహనను ప ంప్ ందించడం మరియు 
మరణించన దాతలు ఆరోగయ సంరక్షణ క్ోసం చసేిన నిస్కవరథ 
సహక్కరకనిన గురితంచడం మరయిు మానవకళ్ప ై మన విశకవస్కనిన 

తిరగిి నింపడం లక్షయంగక ప టలర కుంది. 2021 12వ జాతీయ అవయవ 

దాన దనిోతసవం. దనీిని ఆరోగయ మరియు కుటలంబ సంక్ేమ 

మంతిరతవ శకఖ్ ఆధవరయంలలని నషే్టనల్ ఆరకా న్ & ట ష్టూయ ట్ర న్సప్కో ంట్ 

ఆరానెజైషే్టన్ (NOTTO) నిరవహ సుత ంది. 
అవయవ దానం గురంిచ 

అవయవ దానం అంటే దాత మరణించన తరకవత గుండ , క్కలేయం, 

మూతరపంిడాలు, పేరగులు, ఊపరితిితయత లు మరయిు ప్కయంక్ ీయాస్ట 

వంట  దాత యొకా అవయవకనిన తిరగిి ప్ ందడం మరయిు ఆప  ై
అవయవ అవసరం ఉనన మర్క వయక్ తక్  మారిపడ  చయేడం. 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 నేష్టనల్ ఆరకా న్ & ట ష్టూయ టర్ న్సప్కో ంట్ ఆరానెజైషే్టన్ పరధ్ాన 

క్కరకయలయం: నూయఢ లోీ 

అదనపు సమాచారం: 

నవంబర్ 15ని జనాా తీయ గౌరవ్ దవికస్ట గక ప్కట ంచంేదుకు 
మంతిరమండలి ఆమోదం:పరధ్ాన మంతిర శీ్ర నరంేదర మోద ీఅధయక్షతన 

జరగిిన క్ేందర మంతిరవరా సమావశేం నవంబర్ 15ని జనాా తీయ గౌరవ్ 

దివకస్ట పరకట ంచడానిక్  ఆమోదం త లిపింద ి

స్కసం నవంబర్ 24న లచత్ దవికసారడపుకుంటలంది:పురకణ అహ ం 

ఆరీి జనరల్ లచత్ బర రడఫక్కన్ జనిదినోతసవం సందరభంగక ఏట్ 
నవంబర్ 24న భ్రతదశేంలలని అస్కసం రకష్టర ంాలల లచత్ దవిస్ట 

(లచత్ డ)ే జరడపుకుంట్రడ.  
నవంబర్ 24న 'గురడ తజే్ బహదూర్' అమరవీరడల దనిోతసవకనిన 

జరడపుకునానరడ:  
పరతి సంవతసరం, నవంబర్ 24 సికుా మతానిక్  చ ందని సకిుాల 

తొమిిదవ గురడవు గురడ తజే్ బహదూర్ యొకా బలిదానం దనింగక 
జరడపుకుంట్రడ 
552వ గురడనానక్ జయంతి 19 నవంబర్ 2021న 

జరడపుకుంట్రడ:గురడనానక్ జయంతి పరతి సంవతసరం సకిుా 

వయవస్కథ పకుడు గురడనానక్ దవే్ జీ జనిదనిోతసవంగక 
జరడపుకుంట్రడ. ఈ సంవతసరం గురడనానక్ 552వ జయంతిని 

పరక్కష్ ఉతసవ్ లేదా గురడ పురబ్ అని కూడా పలిుస్కత రడ,  

నవంబర్ 17న జాతీయ మూరిేనోతసవకనినజరడపుకునానరడ: 
భ్రతదేశంలల, మూరఛ వకయధ్ి గురించ అవగకహన కలిపంచేందుకు 
ఎపలి పస్ ఫౌండషే్టన్ దావరక పరతి సంవతసరం నవంబర్ 17ని జాతీయ 

మూరఛ దనిోతసవంగక ప్కట స్కత రడ. 17, 2021న వసుత ంది. 2021 

నేపధయం ఆరోగయకరమ నై ఊపరితిితయత లు – ఎననట క్ర ముఖ్యమ నైద ి

క్కదు. 
జరనలిసుర లప ై దాడులను నరేకలను అంతం చసేే అంతరకా తీయ 

దనిోతసవం: జరనలిసుర లప  ై నరేకలకు శిక్ష అనరహత వయతిరకే 

అంతరకా తీయ దనిోతసవం ఏట్ నవంబర్ 2న UN- గురితంపు ప్ ందిన 

దినం.  

జాతీయ విదాయ దనిోతసవం: నవంబర్ 11భ్రతదేశంలల, సవతంతర 
భ్రతదేశం యొకా మొదట  విదాయ మంతిర అయిన మౌలానా అబుల్ 

కలాం ఆజాద్ జయంతి జాా పక్కరథం పరతి సంవతసరం నవంబర్ 11 న 

జాతీయ విదాయ దినోతసవం జరడపుకుంట్రడ 
శకంతి మరయిు అభవృదిి  క్ోసం పరపంచ స నై్స దనిోతసవం: నవంబర్ 

10  

శకంతి మరయిు అభవృదిి  క్ోసం పరపంచ స నై్స దినోతసవం పరతి 

సంవతసరం నవంబర్ 10 న పరతి సంవతసరం జరడపుకుంట్రడ.  
అంతరకా తీయ సహనం దనిోతసవం: నవంబర్ 16 ఐకయరకజయసమితి 

పరతి సంవతసరం నవంబర్ 16న "అంతరకా తీయ సహనం 

దనిోతసవం"గక ప్కట సుత ంది.  
పరపంచ తతవశకసత ై దనిోతసవం 2021: 18 నవంబర్: పరపంచ 

తతవశకసత  ై దనిోతసవకనిన పరతి సంవతసరం నవంబర్ మూడవ 

గురడవకరం జరడపుకుంట్రడ. 2021లల, ఈ రోజు నవంబర్ 18న 

వసుత ంది. 
14వ పరకృతి వెదైయ దనిోతసవకనిన నవంబర్ 18న జరడపుకుంట్రడ: 
పరకృతి వెదైయం అని పలివబడే ఔష్టధ రహ త వెదైయ విధ్ానం దావరక 
స్కనుకూల మానసిక మరియు శకరీరక ఆరోగకయనిన 

ప ంప్ ందించడానిక్ , పరతి సంవతసరం నవంబర్ 18న భ్రతదశేంలల 
జాతీయ పరకృతి వెదైయ దనిోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ.  
పరపంచ మతసా దనిోతసవం నవంబర్ 21: పరపంచ మతసాక్కర 

సంఘాలు పరతి సంవతసరం నవంబర్ 21న పరపంచ మతసా 
దనిోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ 
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భ్రతదశే జాతీయ ప్కల దనిోతసవం : 26 నవంబర్ 2021న జాతీయ 

ప్కల దనిోతసవకనిన జరడపుకుంట్రడ:భ్రతదేశంలల పరతి సంవతసరం 

నవంబర్ 26ని జాతీయ ప్కల దనిోతసవంగక జరడపుకుంట్రడ. భ్రత 

శవవత విపోవ పతిామహుడు డాకరర్ వరీాస్ట కురయిన్ జనిదనిానిన 

పురసారించుకుని 2014 నుంచ ఈ దినోతసవకనిన 

నిరవహ సుత నానరడ. అతనిన "మిల్ామాయన్ ఆఫ్ ఇండ యా" అని 

కూడా పలిుస్కత రడ. 
 

 

మరణాలు 
 

పరముఖ్ క్రీడా వకయఖ్ాయత మరయిు ఫుట్బ్ల్ పండ ట్ నోవీ కప్కడ యా 
కనునమూశకరడ: 

 
పరముఖ్ రచయిత, ఫుట్బ్ల్ జరనలిస్టర  మరయిు స్ర పర్ర్ వకయఖ్ాయత 

నోవీ కప్కడ యా అనారోగయ సమసయలతో కనునమూశకరడ. అతనిన 

తరచుగక 'భ్రత ఫుట్బ్ల్ వకయిస్ట' అని పలిుస్కత రడ. పరఖ్ాయత 

వకయఖ్ాయత తొమిిది FIFA పరపంచ కప్లతో ప్కటల ఒలింపిక్స, ఆసియా 
క్రీడలు మరియు క్కమనెవల్త  క్రీడలను కవర్ చేస్కరడ. రచయితగక, 
కప్కడ యా బరే్ఫుట్ టల బూట్స, ది మ న్స ల ైవ్స ఆఫ్ ఇండ యన్ ఫుట్
బ్ల్ వంట  పుసతక్కలు రకశకరడ. 
 
పరముఖ్ రచయిత ఆనంద్ శంకర్ ప్కండాయ కనునమూశకరడ 

 
విశవహ ందూ పరిష్టత్ (వీహ చ్ప)్ మాజీ ఉప్కధయక్షుడు ఆనంద్ శంకర్ 

ప్కండాయ కనునమూశకరడ. ఆయన వయసు 99 ఏళలో  దాట ంద.ి 

అతను చరతిర, పరజా విధ్ానం మరియు ఆధ్ాయతిికతప ై విసత ృతంగక 
వకర సిన గ్పప రచయిత మరియు పరజా మధే్ావి. ఆయన విహ చ్పిలల 
చురడకుగక ఉంటయ స్కమాజిక సవేలల నిస్కవరథంగక పనిచేశకరడ. 
 

పరముఖ్ ఆంక్కలజిస్టర  పదిశీ్ర డాకరర్ మాధవన్ కృష్టణన్ నాయర్ 

కనునమూశకరడ 

 
పరముఖ్ ఆంక్కలజిస్టర  మరయిు రీజనల్ క్కయనసర్ స ంటర్ (RCC) 

వయవస్కథ పక డ ైరకెరర్ పదిశీ్ర డాకరర్ మాధవన్ కృష్టణన్ నాయర్ 

కనునమూశకరడ. జాతీయ క్కయనసర్ నియంతరణ పరణాళ్కను 
రూప్ ందించన నిపుణుల బృందంలల ఆయన సభుయనిగక పనిచేశకరడ. 
అతను పరపంచ ఆరోగయ సంసథ  (WHO) క్కయనసర్ప ై నిపుణుల సలహా 

ప్కయనలె్లల కూడా పనిచశేకడు. GoI 2001లల వెదైాయనిక్  పదిశీ్రతో 
సతారించంది. 
 

ఆసేర లాియా దగాిజం అలాన్ డవేిడ్సన్ కనునమూశకరడ 

 
ఆసేర లాియా దగాిజం అలాన్ డవేిడసన్ కనునమూశకరడ. 1953లల 
ఇంగోండ్ప ై ట సుర లలో  అరంగేటరం చసేిన బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్, సుదరాీమ ైన 

ఫకరకిట్లల 44 స్కరడో  ఆసేర లాియాకు ప్కర తినిధయం వహ ంచాడు. 
ఎడమచతేి వకటం పసేర్ 186 విక్టెలో  తీయడంతో 20.53 సగటలతో 
తన క్ెరరీ్ను ముగించాడు. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/10670/ts-si-constable-2021-22-target-batch-prelims-mains-telugu-live-classes-by-adda247


Monthly Current Affairs in Telugu - November 
 

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

అతని క్ెరరీ్-బ స్టర  ఫగిర్స 7/93 1959లల భ్రత్ప ై వచాచయి. డేవిడ్
సన్ సులభ బ్యట్సమన్ కూడా, అతని క్రెీర్లల ఐదు క్రలక అరి 

స ంచరీలు నమోదు చశేకడు, 1960లల వసె్టరతో జరగిని మొదట  ట  ైట స్టర  
మాయచ్లల అతను క్ొట రన 80 పరడగులతో సహా. ఇండసీ్ట. అదే గమే్లల 
11 విక్టెలో  కూడా తీశకడు. 
 

కననడ సూపర్ స్కర ర్ పున్సత్ రకజ్ కుమార్ కనునమూశకరడ 

 
కననడ సూపర్ స్కర ర్ పున్సత్ రకజ్ కుమార్ గుండ ప్ర టలతో 
మరణించారడ. ఇతను ల జెండరీ యాకరర్ రకజ్కుమార్ క్ొడుకు. 
అతను 2002 చతరం తరకవత అభమానులకు "అపుప" అని 

పిలిచవేకరడ. అతను గకయకుడు కూడా మరియు అతని నృతయ 
నెైపుణాయలకు మ చుచకునానడు. పున్సత్ హు వకంట్స టల బి ఎ 

మిలియన్సర్ అన ే గేమ్ ష్టర  కననడ వెర్న్ కననడ క్ోట్యధ్పితిక్  
వకయఖ్ాయతగక వయవహరించారడ. 
 

నోబ ల్ గీహతీ, దక్ ణాఫిరక్క మాజీ అధయక్షుడు ఎఫ్డబూో ా డ  కోర్ా 

కనునమూశకరడ 

 
దక్ ణాఫిరక్క మాజీ అధయక్షుడు మరియు దేశకనిక్  నాయకతవం 

వహ ంచన చవరి శవవతజాతీయుడు FW (Frederik Willem) డ  
క్ెోర్ా క్కయనసర్ క్కరణంగక మరణించారడ. అతను స ప రంబరడ 1989 

మరియు మే 1994 మధయ దశేకధ్ినతేగక ఉనానడు. 1993లల, డ  క్ెోర్ా 

మరియు నెలసన్ మండేలా వరణవివక్షను అంతం చేయడంలల చేసని 

కృష్టకి్  సంయుకతంగక నోబ ల్ శకంతి బహుమతిని అందుకునానరడ. 
 

పరముఖ్ భ్రతీయ రచయిత మనున భండార ికనునమూశకరడ: 

 
పరముఖ్ రచయిత మనున భండార ికనునమూశకరడ. ఆమ  వయసుస 
90. ఆమ  1931లల మధయపరదేశ్లలని భన్పురక నగరంలల జనిించారడ 
మరియు రకజస్కథ న్లలని అజీిర్లల ప రిగకరడ. ఆమ  తండ ర సుఖ్సంపత్ 

రకయ్ స్కవతంతరా  సమరయోధుడు, ఇంగీోష్టయ నుండ  హ ందీ మరయిు 
ఇంగీోష్టయ నుండ  మరకఠీ డ క్షనరలీలల పనిచశేకరడ. హ ందీ స్కహ తయంలల 
నయిీ కహాన్స ఉదయమంలల ముఖ్య సభుయలలల భండారీ కూడా ఒకరడ. 
 

పరపంచ పరఖ్ాయత ల జంెడరీ రచయిత విలబర్ సిి త్ కనునమూశకరడ: 

 
అంతరకా తీయంగక గురితంపు ప్ ందిన జాంబియాలల జనిించన 

దక్ ణాఫిరక్క రచయిత విలబర్ సిి త్ కనునమూశకరడ. అతని వయసు 
88. పరపంచవకయపత ంగక అతయధ్ికంగక అముిడ నై రచయిత 49 

నవలలను రచంచారడ మరియు పరపంచవకయపత ంగక 30 కంట ేఎకుావ 

భ్ష్టలలో  140 మిలియన్ క్కపల్ు అముిడయాయయి. అతను 
1964లల తన తొలి నవల "వనె్ ది లయన్ ఫడ్్స"తో 15 సక్్ెవల్సతో 
ఖ్ాయతిని ప్ ందాడు. సిిత్ తన ఆతికథ “ఆన్ లియోప్కర్ు రకక్”ని 

2018లల పరచురించాడు. 
 

అదనపు సమాచారం: 

దరరణాచారయ అవకరడు  గీహతీ పరముఖ్ క్ ీక్టె్ క్ోచ్ తారక్ సనిాహ  
కనునమూశకరడ  
పరముఖ్ క్ ీక్టె్ క్ోచ్ మరియు దరరణాచారయ అవకరడు  గీహీత తారక్ సినాహ  
దీరాక్కలంగక అనారోగయం క్కరణంగక కనునమూశకరడ.  
దక్ ణ క్ొరయిా మాజీ అధయక్షుడు చున్ డూ-హావన్ కనునమూశకరడ:  
దక్ ణ క్ొరయిా మాజీ అధయక్షుడు చున్ డూ-హావన్ 90 ఏళో 

వయసులల దక్ ణ క్ొరయిాలలని సియోల్లల గుండ ప్ర టలతో 
మరణించారడ 
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హ రోష్టమిా అణుబ్ంబు దాడ లల ప్కర ణాలతో బయటపడ న సునావయ 
సుబర య్ కనునమూశకరడ: హ రోష్టమిా అణుబ్ంబు దాడ లల 
ప్కర ణాలతో బయటపడ న సునావయ సుబర య్ కనునమూశకరడ. 
పదివిభూష్టణ్ అవకరడు  గీహతీ చరతిరక్కరడడు, రచయిత బ్బ్స్కహ బ్ 

పురందర ే కనునమూశకరడ: మహారకష్టరకాు చ ందని పరముఖ్ 

చరతిరక్కరడడు, వకత, పరముఖ్ రచయిత బలవంత్ మోరశేవర్ పురందర ే

కనునమూశకరడ 
ఆఫా్నిస్కథ న్ మాజీ పరధ్ాని అహిద్ ష్టక అహిద్జాయ్ 

కనునమూశకరడ: ఆఫా్నిస్కత న్ మాజీ పరధ్ాని (పఎిం) మరియు పరఖ్ాయత 

జిహాదీ నాయకుడు అహిద్ ష్టక అహిద్జాయ్ 77 సంవతసరకల 

వయసులల ఆఫా్నిస్కత న్లలని క్కబూల్లల కనునమూశకరడ.  
పరముఖ్ పంజాబీ జానపద గకయకురకలు గురీి త్ బ్వక 
కనునమూశకరడ: పరముఖ్ పంజాబీ జానపద గకయకురకలు గురీి త్ 

బ్వక దరాీక్కలంగక అనారోగయంతో కనునమూశకరడ.  

స్కహ తయ అక్కడమీ అవకరడు  గీహతీ కవయితిర సనంత ట్ంట ీ

కనునమూశకరడ:స్కహ తయ అక్కడమీ అవకరడు  గీహీత, పరముఖ్ 

అస్కసమీ కవి, సనంత తాంతిహాస్ట కనునమూశకరడ. 
 

 

ఒపపందాలు/ఎంఓయూలు 
 

ప్కండ చచేర ి క్ో-ఆప్ మిల్ా ప్ ర డూయసర్స యూనియన్ లిమిట డ్తో 
SBI MOUప ై సంతకం చసేంిద:ి 

 
సేరట్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ యా (SBI) ప్కండ చచేర ి క్ో-ఆప్తో ఒక 

అవగకహన ఒపపందం కుదురడచకుంది. మిల్ా ప్ ర డూయసర్స 
యూనియన్ లిమిట డ్ (PONLAIT) వయక్ తగత ప్కడ  రెతైయలకు రూ. 3 

లక్షల వరకు ఆరిథక సహాయం చేసుత ంది. SBI బ్యంక్ యొకా YONO 

అపిో క్ేష్టన్ దావరక లలన్ అందుబ్టలలల ఉంచబడుతయంద.ి SBI 

'SAFAL- సంిపుల్ అండ్ ఫకస్టర  అగిీకలచర్ లలన్' పరేడతో ఒక స్కంక్ేతిక 

ఉతపతితని పరవశేప ట రంది, వయక్ తగత ప్కడ  రెైతయలకు ఆరిథక సహాయం 

చేసుత ంది, వకరడ వకణజియ డ యిరలీకు రోజూ ప్కలను సరఫరక 
చేసుత నానరడ. 
ఒపపందం గురంిచ: 

PONLAITలలని 98 ప్కర థమిక ప్కల స్ స టైలీకు ప్కలను సరఫరక 
చేసుత నన దాదాపు 3,500 మంది ప్కడ  రెతైయలు ఈ ఏరకపటల దావరక 
పరయోజనం ప్ ందుతారడ. డ యిరీలకు ప్కలు సరఫరక చసేే రెతైయలకు 

ఆరిథక సహాయం చేయడానిక్  దశేవకయపత ంగక ఉనన వకణిజయ డ యిరీలతో 
ఇటలవంట  ఒపపందాలను కుదురడచక్ోవకలని యోచసుత నన బ్యంక్ 

చ నెనై సరిాల్లల సంతకం చేసని మొదట  అవగకహన ఒపపందం ఇద.ి 

బ్యంకు రడణాల సహాయంతో ప్కల ఉతపతితని ప ంప్ ందించే పరసుత త 

ఏరకపటల, రోజువకరీ ప్కల అవసరకలను తీరచడానిక్  యూనియన్ 

ట రటిరీ పరిప్కలనకు సహాయం చేసుత ంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 SBI చ రై్పరసన్: దినషే్ కుమార్ ఖ్రక. 
 SBI పరధ్ాన క్కరకయలయం: ముంబ ై. 
 SBI స్కథ పించబడ ంది: 1 జూల ై 1955. 

 

3 వయవస్కయ చట్ర లను వనెక్ ా  తీసుకునన క్ంేదరం: 

మూడు వివకదాసపద వయవస్కయ చట్ర లను తమ పరభుతవం రదుే  

చేసుత ందని పరధ్ాని నరంేదర మోడీ పరకట ంచారడ మరియు నిరసన 

త లుపుతయనన రెతైయలు తమ ప్ లాలు మరయిు ఇళోకు తిరగి ి

వెళీో లని అభయరిథంచారడ. సకిుామతం వయవస్కథ పకుడు గురడనానక్ 

పుట రనరోజును దశేంలల జరడపుకునే గురడపురబ్/పరక్కష్ ఉతసవ్ 

పండుగ సందరభంగక ఈ పరకటన వచచంది. పంజాబ్ మరయిు 
ఉతతరపరదశే్ రకష్టకర ా ల ఎనినకలకు ముందు ఈ నిరణయం వచచంద,ి 

ఇకాడ రెతైయ నిరసనలు బిజెపి ఎనినకల అదృష్టకర నిన ద బబతీస్కత యని 
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అంచనా వేయబడ ంద.ి గత ఏడాది స ప రంబర్లల ప్కరోమ ంటల 
ఆమోదించన మూడు బిలుో లకు రకష్టరపాతి రకమ్నాథ్ క్ోవింద్ 

ఆమోదం త లిప్కరడ. 
మునుిందు ఏమిట ? 

మూడు వయవస్కయ బిలుో లు ఇపపట క్ే చటరంగక 
ఆమోదించబడ నందున, వకట ని రదుే  చేయడానిక్  పరభుతవం 

అధ్కి్కరకింగక మూడు క్ొతత  బిలుో లను తీసుకురకవకలి మరియు 
వకట ని ఉభయ సభలలో  ఆమోదంిచాలి. 

మూడు వివకదాసపద బిలుో లు: 
 రెైతయ ఉతపతిత  వకణజియం మరయిు వకణజియం (పరమోష్టన్ మరయిు 

సులభతరం) బిలుో , 2020, 

 రెైతయల (స్కధ్కి్కరత మరయిు రక్షణ) ధర హామీ మరయిు 
వయవస్కయ సవేల బిలుో , 2020 మరియు 

 రెైతయల ఉతపతిత  వకణజియం మరియు వకణజియం (పరమోష్టన్ 

మరియు సులభతరం) బిలుో . 

ఫుట్బ్ల్ను ప్రర తసహ ంచంేదుకు జంష్ట డ్పూర్ ఫుట్బ్ల్ కోబ్తో SBI 

ఒపపందం కుదురడచకుంద:ిభ్రతదేశంలల ఫుట్బ్ల్ను 
ప్ర ర తసహ ంచడానిక్  మరయిు మదేతయ ఇవవడానిక్ , ట్ట్ స్రల్కు 
పూరిత యాజమానయంలలని అనుబంధ సంసథ  అయిన జంష్ట డ్పూర్ 

ఫుట్బ్ల్ కోబ్తో సేరట్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండ యా వూయహాతిక ఒపపందంప  ై
సంతకం చసేింద.ి  

 

'Vax' ఆక్సఫర్ు ఆంగో నిఘంటలవు యొకా 2021 వకరి్క పదంగక 
ఎంపకి్ెంైద ి

 
2021లల ఆక్సఫర్ు ఇంగీోష్ డ క్షనరీ (OED) దావరక ‘Vax’ అనదే ి

సంవతసరపు పదంగక ఎంపకి చయేబడ ంది. Vax అనదేి లాట న్ పదం 

Vacca నుండ  ఉదభవించంది, అంటే ఆవు. వకయక్స అనదేి వకయక్ సన్ల 

క్ోసం సంక్ పత  రూపంగక ఉపయోగించబడుతయంది మరియు ఒక 

వయక్ తక్  వకయధ్ి రకకుండా నిరోధ్ించడానిక్  అతని శరీరంలలక్  ఉంచబడ న 

పదారిం అని అరథం. క్ోవిడ్-19 మహమాిరి క్కరణంగక, 2021లల 
వకయక్ సన్లకు సంబంధ్ించన పదాలు డబుల్-వకక్సడ్, అన్వకక్సడ్ 

మరియు యాంట-ీవకక్ెసకసర్ వంట  పదాల వకడుక ప రగిింద.ి 

IOCL మరయిు NTPC రనెూయవబుల్ ఎనరీాలల సహకరంిచడానిక్  
ఒపపందం కుదురడచకునానయి: 

 
నేష్టనల్ థరిల్ పవర్ క్కర్పరషే్టన్ లిమిట డ్ (NTPC) రెనూయవబుల్ 

ఎనరీా రంగంలల సహకరించడానిక్  మరియు తకుావ క్కరబన్/RE 

RTC (రౌండ్ ది క్కో క్) క్కయపిరవ్ పవర్ సరఫరక క్ోసం అవక్కశకలను 
పరసపరం అనేవష్టించడానిక్  ఇండ యన్ ఆయిల్ క్కర్పరేష్టన్ లిమిట డ్ 

(IOCL)తో ఒక అవగకహన ఒపపందానిన కుదురడచకుంది. 
పునరడతాపదక ఇంధన లక్యయలను స్కధ్ించడంలల మరియు గీీన్హౌస్ట 

వకయు ఉదాా రకలను తగిాంచడంలల దశేం యొకా నిబదితకు మదేతయ 
ఇవవడానిక్ , భ్రతదశేంలలని ఇదేరడ పరముఖ్ జాతీయ ఇంధన 

మేజర్లచే ఇది మొదట -రకం నవల చ్రవ. ఇండ యన్ ఆయిల్ తన 

మథుర రఫి ైనరలీల దేశంలలని మొటరమొదట  గీీన్ హ ైడరరజన్ ప్కో ంట్ను 
నిరిించాలని తన పరణాళ్కను పరకట ంచన నేపథయంలల ఇది వచచంది. 
అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 NTPC లిమిట డ్ స్కథ పించబడ ంది: 1975; 

 NTPC లిమిట డ్ పరధ్ాన క్కరకయలయం: నూయఢ లోీ, భ్రతదశేం; 

 NTPC లిమిట డ్ ఛ రైిన్ & MD: గురీేప్ సింగ్.. 

 

నూయక్ ోయర్ సబ్మ రెనై్ అలయన్సప ై US, ఆసేర లాియా మరయిు UK 

అవగకహన ఒపపందంప  ైసంతకం చశేకయి: 

 
ఆసేర లాియాలలని క్కన్బ రకీ లల దేశకలతో ఒపపందం కుదురడచకునన 

తరకవత యునెటై డ్ క్ ంగ్డమ్ మరయిు యునెటై డ్ సేరట్సతో క్ొతత  
నూయక్ ోయర్ పవర్ు సబ్మ రెనై్ డ ఫ న్స కూటమిలల ఆసేర లాియా 
అధ్కి్కరకింగక భ్గమ ైంద.ి AUKUS ఒపపందం పరక్కరం, ఆసేర లాియాకు 
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8 అణుశక్ తతో నడ చే జలాంతరకా ములు స రలీత మరియు సుదూర 

మిష్టనోను అందించగలవు. రక్షణ కూటమి AUKUS (ఆసేర లాియా-
UK-US) ఏరపడ న తరకవత స్కంక్ేతికతప ై మూడు దశేకలు సంతకం 

చేసని మొదట  ఒపపందం ఇద.ి 

AUKUS గురంిచ: 

AUKUS అనదేి ఆసేర లాియా, UK & USAల మధయ స ప రంబర్ 2021లల 
సంతకం చేయబడ న త ైపై్కక్ క భదరతా ఒపపందం. AUKUS యొకా 

మొదట  పరధ్ాన చ్రవ ఆసేర లాియాకు అణుశక్ తతో నడ చే జలాంతరకా మి 

నౌక్కదళీనిన అందించడం. 

అనిన ప్ర టీ పరకీ్షలకు ముఖ్యమ నై అంశకలు: 
 ఆసేర లాియా రకజధ్ాని: క్కన్బ రకీ ; 
 ఆసేర లాియా కరెన్సస: ఆసేర లాియన్ డాలర్; 

 ఆసేర లాియా పరధ్ాన మంతిర: స్కాట్ మారసిన్. 

 
 

 

మీ ఉదరయగపరయతనంలల మీరడ వసే ేపరతి అడుగులల మమేు మీకు తోడుగక ఉంట్ము. 
 

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

APPSC , TSPSC గూీ ప్-1, గూీ ప్-2 , గూీ ప్-3 , గూీ ప్-4 మరియు  SI , క్కనిసేరబుల్ 

పరకీ్షలకు సంబంధ్ంిచన ఆనెటో న్ మరయిు offline క్కో సులు, సరడ ీమ టరీియల్ , Mock Tests 

, e-Books అనిన ఒక్ ేచోట ప్ ందవచుచ . 
----------******--------- 

Adda247 APP లల unlimited క్ వజ్ లు మరయిు 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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