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Monthly Current Affairs in Telugu – December 2021 
 

అంతర్జా తీయ వజర్తలు 
 

గాబ్రియేల్ బో రిక్ చిలీ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోబడిన్ అతి పిన్ు 
వయస్నుడిగా ఎన్నుకయయయరు 
 

 
 

35 ఏళ్ల , గాబ్రియెల్ బో రిక్, చిలీ అధ్యక్ష ఎన్నికలలో గెలిచి, 
చిలీ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైెన అతి పిని వయస్కుడయయయడు. 
ఎన్నికలోల  ఆయన తన ప్తియరిి జోస్ ఆంటోన్నయో కాస్ట్నక 
ఓడించారు. గాబ్రియెల్ బో రిక్ మయరిి 2022లో ప్దవీ 
బాధ్యతలు చేప్టటనకన్ాిరు, చిలీ చరితిలో అతి పిని 
వయస్కుడ ైన అధ్యక్షుడిగా అవతరిస్ాా రు. అధికారిక 
ఫలితాలు Mr బో రిక్్కి 56% ఓటలనక మిస్టర్ కాస్ట్కి 44% 
ఓటలనక ఇచాియ. ఎన్నికలు ముగిసిన గంటనిర తరాాత 
మిస్టర్ కాస్ట ఓటమిన్న అంగీకరించారు మరియు దాదాప్ు 
స్గం బాయలెట్లు లెకిుంచబడాా య. 
కమయయన్నటీలు మరియు జాతీయ ప్రాయవరణాన్ని న్ాశనం 
చేసే వివాదాస్పద ప్ితిపాదిత మ ైన్నంగ్ పాిజెక్ట్నక 
అడుా కుంటానన్న అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైెన వయకిా వాగాా నం 
చేశాడు. మిస్టర్ బో రిక్ విజయం తరాాత చిలీ కరెన్సీ, పెసో్ , 
US డాలర్్తో పో లిసేా  రికారుా  స్ాి యకి ప్డిపోయంది. మ ైన్నంగ్ 
స్ాట క్ీ ముఖ్యంగా చ డా ప్న్నతీరుతో స్ాట క్ మయరెుటలల  10% 
ప్డిపోయయయ. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• చిలీ రాజధాన్న: శాంటియయగో; 
• చిలీ కరెన్సీ: పెసో్ ; 
 

ఆస్టిర ియయ ఛాన్సలర్గా కార్ నెహమమర పిమయణ స్టవీకారం 
చేశారు 
 

 
 

ఆసిటయియలోన్న వియన్ాిలోన్న హాఫ్బర్్ పాయలెస్్లో జరిగిన 
కారయకరమంలో ఆసిటయియ అధ్యక్షుడు అలెగాజ ండర వాన్ డెర 
బెలె్ న్ చేత కార్ నెహమమర ఆస్టిర ియయ కొత్త  ఛాన్సలర్గా 
ప్ిమయణ సవాకారం చేశారు. అకటట బరు 2021లో ఛానీలర్్గా 
బాధ్యతలు సవాకరించిన కెరీర్ దౌతయవేతా అలెగాజ ండర 
షాలెన్్బర్ తరాాత అతనక బాధ్యతలు చేప్టాట రు. గత రెండు 
న్ెలలోల  ఆసిటయియ ఛానీలర్్గా బాధ్యతలు చేప్టిటన 3వ వయకిా. 
పాలక కనజరవాటివ్ ఆస్టిర ియన్ పవపుల్స పారీర (ÖVP)కి చ ందిన 
న్ెహమమర్ గతంలో దేశ అంతర్త మంతి.ి 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ఆసిటయియ రాజధాన్న: వియన్ాి; 
• ఆసిటయియ కరెన్సీ: యయరో; 
• ఆసిటయియ అధ్యక్షుడు: అలెగాజ ండర్ వాన్ డ ర్ బెలెల న్. 
 

నాసా యొకు పారుర సో లయర పోి బ్ స్ూరుయన్న ఎగువ 
వాతావరణంలోక ిపివేశిస్నత ంది 
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న్ాస్ా యొకు పారుర్ సో్ లయర్ పోి బ్ చరితిలో 
మొటటమొదటిస్ారిగా స్ూరుయన్న ఎగువ వాతావరణంలోకి 
ప్ివేశంచింది. 2018 లో, పారుర్ స్ో లయర్ పోి బ్ 
పాిరంభంచబడింది, దీన్నకి దగ్రగా ప్ియయణ ంచడం దాారా 
స్ూరుయన్న రహస్ాయలనక ఛేదించిలన్న లక్షయంగా పెటలట కుంది. 
పాిరంభంచిన మయడు స్ంవతీరాల తరాాత, పారుర్ చివరకు 
స్ౌర వాతావరణాన్నకి ప్ివేశంచింది. పారుర్ స్ో లయర్ పోి బ్ 
చరితిలో మొటటమొదటిస్ారిగా స్ూరుయన్న ఎగువ వాతావరణం 
గుండా ప్ియయణ ంచింది - కరోన్ా. పోి బ్ అకుడ కణాలు 
మరియు అయస్ాుంత క్షవతాిలనక నమయన్ా చేసింది. 
కొతా మ ైలురాయ పారుర్ సో్ లయర్ పోి బ్ కటస్ం ఒక ప్ిధాన 
అడుగు మరియు స్ో లయర్ సెైన్ీ కటస్ం ఒక పెదా ఎతతా నక 
స్ూచిస్కా ంది. చందకిన్నపెై దిగడం వలల  అది ఎలయ ఏరపడిందో  
శాసా్రవేతాలు అరిం చేస్కకునిటలల , స్ూరుయడు తయయరు చేసిన 
వస్కా వులనక తాకడం వలల  శాసా్రవేతాలకు మన దగ్రి నక్షతిం 
మరియు స్ౌర వయవసి్పెై దాన్న ప్ిభావం గురించి కిలష్టమ ైన 
స్మయచారాన్ని వెలికితీయడంలో స్హాయప్డుతతంది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• NASA అడిమన్నసేట టిర్: బ్రల్ న్ెలీన్; 
• NASA యొకు ప్ిధాన కారాయలయం: వాషింగటన్ D.C., 

యున్ెైటెడ్ సేటటీ; 
• NASA స్ాి పించబడింద:ి 1 అకటట బర్ 1958. 
 

వయకితగత్ ఉపయోగం కోస్ం గంజాయన్న ఆమోదించిన్ మొదట ి
యూరోపియన్ దేశం మయలయర  
 

  
 

మయలయర  పారలమ ంట్లో ఓటింగ్ తరాాత ప్రిమిత స్ాగు 
మరియు వయకిాగత ఉప్యోగం కటస్ం గంజాయన్న కలిగి 
ఉండటాన్నకి అనకమతించిన మొదట ి యూరోపియన్ దేశం. 
మయలయట  పారలమ ంట గత వారం స్ంస్ురణకు అనకకూలంగా 
ఓటల వేయగా, అనకకూలంగా 36 ఓటలల  మరియు 
వయతిరవకంగా 27 ఓటలల  వచాియ. పెదాలు ఇంటోల  న్ాలుగు 
మొకులనక పెంచడాన్నకి మరియు ఏడు గార ముల గంజాయన్న 
తీస్కకెళ్లడాన్నకి అనకమతించబడతారు, బహిరంగంగా లేదా 
పిలలల ముందక ధ్ూమపానం చేయడం చటటవిరుదధం. 
నెదరా్ ండ్సస కూడా గంజాయ ప్టల  ఉదార వెైఖ్రిన్న కలిగి ఉంది, 
ఇది అధికారికంగా చటటవిరుదధమ ైనప్పటికీ, న్ేరం మరియు 
ఆరోగయ ప్ిమయదాలనక న్నరాహించే లక్షయంతో పాలసవలో చిని 
ప్రిమయణాలనక వికరయంచడాన్ని అనకమతిస్కా ంది. 
 

గంజాయ అంట ేఏమిట?ి 
గంజాయ, ఇతర పేరలతో పాటల గంజాయ అన్న కూడా 
పిలుస్ాా రు, ఇది గంజాయ మొకు నకండి వచిిన మయనసిక 
మందక. మధ్య మరియు దక్షిణ ఆసియయకు చ ందినది, 
గంజాయ మొకు శతాబాా లుగా విన్ోదం మరియు 
ఎంథియోజెన్నక్ ప్ియోజన్ాల కటస్ం మరియు వివిధ్ 
స్ాంప్ిదాయ ఔష్ధాలలో ఔష్ధ్ంగా ఉప్యోగించబడింది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• మయలయట  రాజధాన్న: వాలెటాట ; 
• మయలయట  కరెన్సీ: యయరో. 
 

100% పేపర్లెస్గా మయరని్ పిపంచంలో దనబాయ్ మొదటి 
సాా న్ంలో ఉంది 
 

  
 

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 - December 
 

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

యున్ెైటెడ్ అరబ్ ఎమిరవట (UAE) కరర న్ పిిన్ీ, షేక్ హమయా న్ 
బ్రన్ మొహమమద్ బ్రన్ రషవద్ అల్ మకతత మ్ దాారా 100% 
పేపర్లెస్గా మయరిన ప్ిప్ంచంలోన్న మొటటమొదట ి
ప్ిభుతాంగా దనబాయ్ అవతరించింది. ఇది దాదాప్ు 3 
బ్రలియన్ దిరాా మ్ (USD 350 మిలియనకల ) మరియు 14-
మిలియన్-మన్నషి గంటలనక ఆదా చేస్కా ంది. డిజిటలెైజవష్న్ 
అన్ని ప్ిభుతాాలకు అందిస్కా ంది. కస్టమరలకు సేవలు & 336 
మిలియన్ పేప్రల కంటల ఎకుువ పేప్ర్ విన్నయోగాన్ని 
తగి్ంచండి. "దకబాయ్ న్ౌ అపిల కవష్న్" దాారా అన్ని 
అస్ాధారణమ ైన డిజిటల్ సేవలనక పౌరులు యయకెీస్ 
చేయవచకి. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• UAE రాజధాన్న: అబుదాబ్ర; 
• UAE కరెన్సీ: యున్ెైటెడ్ అరబ్ ఎమిరవటీ దిరాా మ్; 
• UAE అధ్యక్షుడు: ఖ్లీఫా బ్రన్ జాయెద్ అల్ నహాయన్. 
 

చెైనా అంత్రిక్ష పరిశోధ్న్ల కోస్ం "షిజియయన్-6 05" 
ఉపగరహాలన్న పియోగించింద:ి 
 

  
 

అంతరిక్ష అన్ేాష్ణ మరియు కొతా స్ాంకవతిక ప్రీక్షల కటస్ం 
చ ైన్ా వాయువయ చెైనాలోన్న జియుకాాన్ ఉప్గరహ ప్ియోగ 
కవందిం నకండ ిషిజియయన్-6 05 ఉప్గరహాల కొతా స్మయహాన్ని 
అంతరిక్షంలోకి విజయవంతంగా ప్ియోగించింది. లయంగ్ 
మయర్ి సిరీస్ కాయరియర్ రాకెటల  400వ మిష్న్్గా 
గురిాంచబడిన లయంగ్ మయర్-4బ్ర రాకెట్ దాారా ఉప్గరహాలనక 
ప్ియోగించారు. ఉప్గరహాల స్ంఖ్యకు స్ంబంధించిన 
స్మయచారం పేరకునబడలేదక. స్ందేశం చదివినప్ుపడు, అవి 
అంతరిక్ష ప్రిశోధ్న మరియు కొతా స్ాంకవతిక ప్రీక్షల కటస్ం 
ఉప్యోగించబడతాయ. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• చ ైన్ా రాజధాన్న: బీజింగ్; 
• చ ైన్ా కరెన్సీ: రెన్నమన్ని; 
• చ ైన్ా అధ్యక్షుడు: xi జిన్్పింగ్. 
 

IMO: అంత్రాజ తీయ మయరిట ైమ్ ఆర్నైెజేషన్ కౌన్నసల్్కు 
భారత్దేశం తిరిగి ఎన్నుకె ంది: 
 

 
 

2022-2023 ద ైావారిిక స్ంవతీరాన్నకిగానూ అంత్రాజ తీయ 
మయరిట ైమ్ ఆర్నైెజేషన్ (IMO) కౌన్నసల్్కు కవటగిరీ B రాష్టాట ి ల 
కిరంద భారత్దేశం తిరిగి ఎన్నికైెంది. ఇంటరవిష్నల్ మయరిటెైమ్ 
ఆర్న్ెైజవష్న్ అసెంబీల  2022-2023 దిావారిికాన్నకి తన 
కరన్నీల్ స్భుయలనక ఎనకికుంది. కరన్నీల్ IMO యొకు 
కారయన్నరాాహక స్ంసి్ మరియు స్ంసి్ యొకు ప్న్నన్న 
ప్రయవేక్షించడాన్నకి అసెంబీల  కిరంద బాధ్యత వహిస్కా ంది. 
 

IMO కౌన్నసల్ అభ్యరుా లు: 
• వర్ం (a)10 అంత్రాజ తీయ షిపిపంగ్ స్టేవలన్న 

అందించడంలో అతిపెదా ఆస్కిత ఉన్ు రాషార ి లు: 
• చ ైన్ా, గీరస్, ఇటలీ, జపాన్, న్ారవా, ప్న్ామయ, రిప్బ్రల క్ ఆఫ 

కొరియయ, రష్యన్ ఫెడరవష్న్, యున్ెైటెడ్ కింగ్్డమ్ ఆఫ 
గవరట బి్రటన్ మరియు ఉతార ఐరాల ండ్ మరియు యున్ెైటెడ్ 
సేటటీ. 

• కేటగిరీ (బ్ర)10 అంత్రాజ తీయ స్ముది వాణిజయంలో 
అత్యధిక ఆస్కిత ఉన్ు రాషర ిం: 

• భారతదేశం, అరెజంటీన్ా, ఆసేట లిియయ, బెిజిల్, కెనడా, 
ఫాిన్ీ, జరమన్స, న్ెదరాల ండ్ీ, సెపయన్, సవాడన్, 
యున్ెైటెడ్ అరబ్ ఎమిరవటీ. 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• అంతరాజ తీయ మయరిటెైమ్ ఆర్న్ెైజవష్న్ ప్ిధాన 

కారాయలయం: లండన్, యున్ెైటెడ్ కింగ్్డమ్; 
• ఇంటరవిష్నల్ మయరిటెైమ్ ఆర్న్ెైజవష్న్ వయవస్ాి ప్కుడు: 

ఐకయరాజయస్మితి; 
• ఇంటరవిష్నల్ మయరిటెైమ్ ఆర్న్ెైజవష్న్ స్ాి పించబడింది: 

17 మయరిి 1948. 
 

4.5-రోజుల పన్న వారాన్నకి మయరిన్ మొదటి దేశం UAE: 
 

  
 

యునైెట డ్స అరబ్ ఎమిరేట్స దాన్న ప్ిస్కా త ఐదక రోజుల 
ప్న్నవారాన్ని జన్వరి 1 నకండి న్ాలుగెైదక రోజులకు 
మయరాిలన్న ప్ికటించింద,ి ఉతాపదకత మరియు ప్న్నన్న 
మ రుగుప్రిచే ప్ియతాిలలో భాగంగా ఉదో యగి-సేిహప్ూరాక 
ప్రివరాననక చేసిన ప్ిప్ంచంలోన్ే మొదట ి దేశంగా 
అవతరించింది. - జీవిత స్ంతతలనం. కొతా షెడూయల్ ప్ికారం, 
సో్ మవారం నకండ ి గురువారం వరకు ప్న్న స్మయయలు 
ఉదయం 7.30 న్నండ ిమధాయహుం 3.30 వరకు, తరువాత 
శుకరవారం ఉదయం 7.30 న్నండి మధాయహుం 12.00 గంటల 
వరకు ప్న్న స్మయం ఉంటలంది. కొతా న్నబంధ్న ప్ికారం శన్న, 
ఆదివారాలు ప్ూరాి రోజుల సెలవులు. 
ప్ిభుతా చరయ US, UK మరియు యయరప్ స్మయయలకు 
దగ్రగా వచిి వాణ జాయన్ని పెంచకతతందన్న భావిస్కా న్ాిరు. 
దకబాయ్ మరియు అబుదాబ్ర ఎమిరాటీ ప్ిభుతాం ఇప్పటికవ 
న్ాలుగునిర రోజుల ప్న్నవారాన్ని ప్ికటించింది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• UAE రాజధాన్న: అబుదాబ్ర; 
• UAE కరెన్సీ: యున్ెైటెడ్ అరబ్ ఎమిరవటీ దిరాా మ్; 
• UAE అధ్యక్షుడు: ఖ్లీఫా బ్రన్ జాయెద్ అల్ నహాయన్. 
 

భారతీయ-అమ రికన్ గౌత్మ్ రాఘవన్ కీలకమ ైన్ వెైట్ హౌస 
పదవికి ఎదిగారు: 
 

  
 

అమ రికా అధ్యక్షుడు జో బ్రడెన్ ఇండియన్-అమ రికన్ 
రాజకీయ స్లహాదారు గౌత్మ్ రాఘవన్్నక వెైట్్హౌస 
పెిస్టిడెని్నయల్ పరసన్ల్ ఆఫవస హెడ్స్గా పెంచారు. వెైట హౌస్ 
పెిసిడ ని్నయల్ ప్రీనల్ ఆఫవస్ (PPO), ఆఫవస్ ఆఫ 
పెిసిడ ని్నయల్ ప్రీనల్ అన్న కూడా వాియబడింది, ఇది కొతా 
న్నయయమకాలనక ప్రిశీలించే బాధ్యత కలిగిన వెైట హౌస్ 
కారాయలయం. వెైట హౌస్్లో లేదా ప్న్న చేయడాన్నకి 
అభయరుి లనక అంచన్ా వేయడాన్నకి అతయంత బాధ్యత వహించే 
కారాయలయయలలో PPO ఒకటి. 
మొదట ి తరం వలస్దారు, రాఘవన్ భారతదేశంలో 
జన్నమంచాడు, సియయటిల్్లో పెరిగాడు మరియు స్ాట న్్ఫో రా్ 
విశావిదాయలయం నకండి ప్టటభదకిడయయయడు. అతనక ‘వెస్ట 
వింగర్ీ: స్ోట రీస్ ఫిమ్ ది డరిమ్ ఛేజర్ీ, ఛేంజ్ మేకర్ీ, అండ్ 
హో ప్ కిరయేటర్ీ ఇన్్సెైడ్ ది ఒబామయ వెైట హౌస్’ ప్ుసా్కాన్నకి 
స్ంపాదకుడు. 
 

 

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/7785/appsc-exam-prime-test-pack-12-months-validity


 Monthly Current Affairs in Telugu - December 
 

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

భారతీయ స్ంత్తిక ిచెందిన్ అన్నల్ మీన్న్ SpaceX యొకు 
మొదటి ఫెల్ ట్ స్రజన్: 
 

  
 

న్ాస్ా-మయరిన-సేపస్్ఎక్ీ ఫెలల ట స్రజన్, అన్నల్ మీన్న్ 10 
మంది తాజా టెైరన్స వయయమగాములలో ఒకరు, వారు 50 
స్ంవతీరాలకు పెైగా చందకిన్నపెై మొదట ి మయనవ 
మిష్న్్లనక పాల న్ చేస్కా నిందకన అమ రికన్ సేపస్ ఏజెన్సీ 
యొకు 2021 తరగతిలో చేరనకన్ాిరు. అతనక భారతీయ 
మరియు ఉకవరన్నయన్ తలిలదండుిలకు జన్నమంచాడు మరియు 
మిన్నియయపాలిస్, మిన్ెిస్ో టాలో పెరిగాడు, మీనన్ US 
వెైమయన్నక దళ్ంలో లెఫిటన్ెంట కలిల్. అతనక SpaceX 
యొకు మొదట ి ఫెల్ ట్ స్రజన్, NASA యొకు SpaceX 
డ మో-2 మిష్న్ స్మయంలో కంపెన్స యొకు మొదట ి
మయనవులనక అంతరిక్షంలోకి ప్ంప్డంలో స్హాయం చేశాడు 
మరియు భవిష్యత్ మిష్నల  స్మయంలో మయనవ వయవసి్కు 
మదాతతగా వెైదయ స్ంసి్నక న్నరిమంచాడు. 
 

అన్నల్ మీన్న్ గురించి: 
అన్నల్ మీనన్ న్ాస్ాకు అంతరాజ తీయ అంతరిక్ష కవందిం 
(ISS)లో వివిధ్ స్ాహస్యయతిలకు సిబింది విమయన 
స్రజన్్గా ప్న్నచేశారు. మీనన్ 2014లో న్ాస్ా ఫెలల ట స్రజన్్గా 
పాిరంభంచారు మరియు స్ోయుజ్ మిష్న్్ల స్ోయుజ్ 39 
మరియు సో్యుజ్ 43 కటస్ం డిప్ూయటీ కూర  స్రజన్్గా 
మరియు సో్యుజ్ 52 కటస్ం పెైరమ్ కూర  స్రజన్్గా ISSలో 
నలుగురు దీరఘకాల సిబిందికి మదాతత ఇచాిరు. అతనక 
కవంబ్రిడ్జ ్లోన్న హారారా్ విశావిదాయలయం నకండ ి
నూయరోబయయలజీలో ప్టటభదకిడయయయడు. మస్ాచకసెటీ, 
1999లో మరియు 2004లో కాలిఫో రిియయ స్ాట న్్ఫో రా్ 
విశావిదాయలయం నకండి మ కాన్నకల్ ఇంజిన్సరింగ్్లో మయస్టర్ీ 
డిగీరన్న ప ందారు. అతనక స్ాట న్్ఫో రా్ మ డికల్ స్ూుల్ నకండ ి
మ డిసిన్ డాకటర్్నక కూడా కలిగి ఉన్ాిడు. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• NASA అడిమన్నసేట టిర్: బ్రల్ న్ెలీన్. 
• NASA యొకు ప్ిధాన కారాయలయం: వాషింగటన్ D.C., 

యున్ెైటెడ్ సేటటీ. 
• NASA స్ాి పించబడింది: 1 అకటట బర్ 1958. 
• SpaceX వయవస్ాి ప్కుడు & CEO: ఎలయన్ మస్ు. 
• SpaceX స్ాి పించబడింది: 2002. 
• SpaceX ప్ిధాన కారాయలయం: కాలిఫో రిియయ, 

యున్ెైటెడ్ సేటటీ ఆఫ అమ రికా. 
 

ఓలయఫ్ సో ుల్జ  కొత్త  జరమన్ ఛాన్సలర్గా పిమయణ స్టవీకారం 
చేశారు: 
 

  
 

జరమన్ చటటస్భ స్భుయలు సో్ ష్ల్ డ మోకార ట, ఓలయఫ్ సో ుల్జ ్నక 
కొతా ఛాన్సలర్గా అధికారికంగా ఎనకికున్ాిరు, ఏంజెలయ 
మ రెుల్ న్ేతృతాంలోన్న 16 స్ంవతీరాల స్ంప్ిదాయవాద 
పాలనకు ముగింప్ు ప్లికారు. జరమన్సలో ఫెడరల్ స్ాి యలో 
మునకపెనిడూ ప్ియతిించన్న పారీటల స్ంకీరణం అయన తన 
సో్ ష్ల్ డ మోకార ట పారీట, వాయపార అనకకూలమ ైన ఫవ ి
డ మోకార ట్లు మరియు గీరన్ీ్తో కూడిన ప్ిభుతాాన్నకి అతనక 
న్ాయకతాం వహిస్ాా డు. 
63 ఏళ్ల  సో్ ుల్జ  గతంలో మ రెుల్ ప్రిపాలనలో వెైస్-ఛానీలర్ 
మరియు ఆరిిక మంతిిగా ప్న్నచేశారు, ఆ తరాాత జరమన్స 
తదకప్ర ి ఛానీలర్్గా ప్ిమయణ సవాకారం చేశారు. ఒలయఫ 
సో్ ుల్జ  కన్సస్ం 369 ఓటల  మ జారిటీన్న స్ాధించారు. జరమన్ 
రాజాయంగంలోన్న ఆరిటకల్ 63, పేరా 2 ఆధారంగా అతనక 
ఫెడరల్ రిపబ్్రక్ ఆఫ్ జరమనీకి ఛాన్సలర్గా ఎన్నికయయయడు. 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• జరమన్స రాజధాన్న: బెరిలన్; 
• జరమన్స కరెన్సీ: యయరో; 
• జరమన్స అధ్యక్షుడు: ఫాింక్-వాలటర్ సెటయన్్మీర్. 
 

బీజింగ్ వింటర ఒలంపిక్స్న్న అమ రికా దౌత్యపరమ ైన్ 
బహిషురణ పికటించింద:ి 
 

  
 

అటలవంటి దౌతయప్రమ ైన బహిష్ురణకు వయతిరవకంగా చ ైన్ా 
పేరకునబడన్న "పితిఘటన్లన్న" ప్ితిజఞ చేసిన తరువాత, US 
అధికారులు 2022 బీజింగ్్లో జరిగ ే వింటర ఒలంపిక్స్కు 
హాజరుకారన్న బ్రడెన్ పరిపాలన్ ప్ికటించింది. "చెైనా యొకు 
మయన్వ హకుుల దనరాగతాలు" తమ బహిష్ురణకు ప్ిధాన 
కారణమన్న యుఎస్ పేరకుంది. అమ రికా ఈ బహిష్ురణకు 
"డిప్మయటిక్ బాయ్్కాట్" అన్న పేరు పెటిటంది. ఒలింపిక్ీ్లో 
పాలగ్ న్ేందకకు అమ రికా ఎలయంటి అధికారిక లేదా 
దౌతయప్రమ ైన పాితిన్నధాయన్ని ప్ంప్డం లేదన్న దీన్న అరిం. 
అయతే అమ రికా అథ్ లటల నక ఒలింపిక్ీ్లో పాలగ్ న్ేందకకు 
అమ రికా అనకమతిసాో్ ంది. 
 

2022 ఒలంపిక్స్న్న అమ రికా ఎందనకు బహిషురిసోత ంది? 
చ ైన్ా యొకు కిరంది మయనవ హకుుల దకరాగతాల కటస్ం US 
బహిష్ురిసాో్ ంది: త ైవాన్ మరియు టిబెట్లోన్న ప్రిసిితతలు, 
హాంకాంగ్్లో అణ చివేత మరియు జిన్్జియయంగ్్లో మ ైన్ారిటీ 
ముసిల ం ఉయయఘ ర్్ల దకరిాన్నయోగం. 
 

గాంబ్రయయ అధ్యక్షుడిగా ఆడమయ బారో రెండోసారి 
గెలుప ందారు: 
 

  
 

గాంబ్రయయ పెిసిడ ంట, ఆడమయ బారో, గాంబ్రయయ అధ్యక్ష 
ఎన్నికల స్మయంలో 53 న్నయోజకవరా్ లలో 50 నకండి 
53% పెైగా ఓట్న్న స్ాధించడం దాారా రెండవస్ారి 
అధ్యక్షుడిగా గెలుప ందారు. అతనక 27.7% ఓట్న్న 
గెలుచకకుని తన ప్ిధాన ప్ితయరిి ఒసెైన్ౌ డరోినక 
ఓడించాడు. ఎన్నికల ఫలితాలనక ఎన్నికల స్ంఘం చ ైరమన్ 
అలీయు మోమర నాజ య్ ప్ికటించారు. 5 స్ంవతీరాల కిరతం 
అడామయ బారో అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు సవాకరించడం వలల  
మయజీ న్నయంత యయహాయ జమ మహ్ యొకు 20 
స్ంవతీరాలకు పెైగా న్నయంతృతా పాలన ముగిసింద.ి 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• గాంబ్రయయ రాజధాన్న: బంజుల్; 
• గాంబ్రయయ కరెన్సీ: గాంబ్రయన్ దలయసి. 
 

కేంబ్రిడ్సజ  న్నఘంటువు 2021 స్ంవత్సరపు పదాన్ను 
‘పటుర దల’గా పేర్ుంది: 
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పటుర దల, గత 12 న్ెలలుగా అన్ేక స్వాళ్లనక 
ఎదకరకునిప్పటికీ, ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా ఉని ప్ిజల యొకు 
న్నస్ీంకటచమ ైన స్ంకలయపన్ని కాయప్ిర్ చేసే ప్దం, ఇది 
కేంబ్రిడ్సజ  డిక్షన్రీ యొకు వర్ ఆఫ్ ది ఇయర 2021. ప్టలట దల 
అన్ేది వెబ్్సెైట్లో 243,000 కంటల ఎకుువ స్ారుల  
ప్రిశీలించబడింది 2021లో, ఇది మొదటిస్ారిగా 
గురిాంచదగినదిగా కన్నపించింది. NASA యొకు ప్టలట దల 
రోవర్ ఫిబివర ి 18 న అంగారక గరహంపెైకి చివర ిఅవరోహణ 
చేసింది. 
 

స్టవీడన్ మొదట ి మహిళా పిధాన్ మంతి ి మయగ్లీనా 
ఆండరసన్్న్న ఎన్నుకుంద:ి 
 

  
 

సవాడన్ మయజీ ఆరిిక మంతి,ి సో్ ష్ల్ డ మోకరటిక్ పారీట (SDP) 
నకండి ఎవా మయగ్లీనా ఆండరసన్ త్న్ 2వ ఎన్నుకలోల  గెలిచి, 
స్టవీడన్్కు మొదట ిమహిళా పిధాన్మంతిి (PM) అయయయరు. 
24 నవంబర్ 2021న, ఆమ  మొదటిస్ారిగా ప్ిధానమంతిిగా 
ఎన్నికయయయరు, అయత ేఆమ  స్ంకీరణ భాగస్ాామి (గీరన్ పారీట) 
ప్ిభుతాం నకండి వెైదొలగడంతో మరిరిక్స్డాగుయ బడ జట 
ఆమోదం ప ందడంలో విఫలమ ైన తరాాత ఆమ  రాజీన్ామయ 
చేశారు. సవాడన్ పారలమ ంటలనక  అంటారు. మహిళా 
ప్ిధానమంతిిన్న ప ందిన చివర ిన్ారాిక్ దేశం సవాడన్. 
 

మయగ్లీనా ఆండరసన్ గురించి: 
• మయగాలీన్ా ఆండరీన్ 23 జనవరి 1967న జన్నమంచారు. 

ఆమ  54 ఏళ్ల  సవాడిష్ రాజకీయవేతా మరియు సో్ ష్ల్ 
డ మోకరటిక్ పారీట లేదా SDP నకండి PM గా ప్న్నచేస్కా ని 
ఆరిికవేతా. 

• ఆమ  1996లో అప్పటి PM గోరన్ ప్రీన్్కు రాజకీయ 
స్లహాదారుగా మరియు పాల న్నంగ్ డ ైరెకటర్్గా తన 
రాజకీయ జీవితాన్ని పాిరంభంచింది. 

• 2004లో ఆమ  ఆరిిక మంతిితా శాఖ్లో రాష్ట  ి
కారయదరిిగా ప్న్న చేయడం పాిరంభంచింది. 

• ఆమ  నవంబర్ 4, 2021న SDP అధిప్తి అయయయరు. 
ఆమ  SDPకి రెండవ మహిళా న్ాయకురాలు. 

 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• సవాడన్ రాజధాన్న: స్ాట క్్హోమ్; 
• సవాడన్ కరెన్సీ: సవాడిష్ కటర న్ా. 
 

బారబడోస పిపంచంలోనే స్రకిొత్త  రిపబ్్రక్్గా అవత్రించింది: 
 

  
 

బ్రిటీష్ కాలన్సగా మయరిన 400 స్ంవతీరాల తరాాత 
బారబడోస పిపంచంలోనే స్రికొత్త  రిపబ్్రక్్గా అవతరించింది. 
బారిడోస్్నక బి్రటిష్ వారు ‘బాన్నస్ స్మయజంగా మయరాిరు. 
ఇది మొదట 1625లో ఇంగీలష్ కాలన్సగా మయరింది. ఇద ి
1966లో స్ాాతంతియం ప ందింది. బారిడోస్, కరవబ్రయన్ దీాప్ 
దేశం, కీాన్ ఎలిజబెత్ IIనక రాష్ట  ిఅధిప్తిగా తొలగించింది. 
బారిడోస్ అధ్యక్షురాలిగా డామే సాండాి  పుు నెలయ్  మయస్న్ 
బాధ్యతలు చేప్టాట రు. అతనక అకటట బర్ 2021లో బారిడోస్ 
యొకు మొదట ి అధ్యక్షుడిగా ఎంపికయయయడు. బారిడోస్ 
పారలమ ంట ఉభయ స్భల స్ంయుకా స్మయవేశంలో బారిడోస్ 
అధ్యక్షుడిగా ఎంపికయయయడు. ఆయన పేరునక అసెంబీల  సవపకర్ 
ఆరిర్ హో లార్ ప్ికటించారు. 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• బారిడోస్ రాజధాన్న: బ్రిడ్జ ్టౌన్; 
• బారిడోస్ కరెన్సీ: బారిడోస్ డాలర్. 
 

2025 నాటిక ి దక్షిణ కొరియయ పిపంచంలోనే మొదట ి
తేలయయడే న్గరాన్ను ప ందన్నంది: 
 

  
 

స్ముది మటాట లు పెరగడం వలల  వచేి వరదల స్మస్యనక 
ఎదకరకున్ేందకకు దక్షిణ కొరియయ తారలో ప్ిప్ంచంలోన్ ే
మొటటమొదటి తేలియయడే నగరాన్ని ప ందబో తోంది. ఫో్ల టింగ్ 
సిటీ పాిజెక్ట అన్ేద ిUN హయయమన్ స్టెటిలెమంట్ పోి గార మ్ (UN-
Habit) మరియు OCEANIX స్ంయుకా ప్ియతిం. ఈ 
నగరం దక్షిణ కొరియయలోన్న బుస్ాన్ తీరంలో 
న్నరిమంచబడుతతంది మరియు 2025 న్ాటికి ప్ూరాయేయ 
అవకాశం ఉంద.ి 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• దక్షిణ కొరియయ రాజధాన్న: సియోల్; 
• దక్షిణ కొరియయ కరెన్సీ: దక్షిణ కొరియయ గెలిచింది; 
• దక్షిణ కొరియయ అధ్యక్షుడు: మయన్ జవ-ఇన్ 
 

మ రియం-వెబ్్స్రర  2021 స్ంవత్సరపు న్నఘంటువు పదంగా 
"వాయకిసన్"న్న పికటించింది: 
 

  
 

అమ రికన్ ప్బ్రల షింగ్ కంపెన్స మ రియం-వెబ్్స్రర తన 2021 
స్ంవత్సరపు న్నఘంటువు పదంగా "వాయకిసన్" అన్ే ప్దాన్ని 
ఎంచకకుంద.ి మ రియం-వెబ్్స్టర్ అన్ేది ఆంగల ప్దాల 
న్నరాచన్ాలు, అరాి లు మరియు ఉచాిరణ కటస్ం అమ రికా 
యొకు అతయంత విశాస్న్సయమ ైన ఆన్్లెైన్ న్నఘంటలవు. 
ఇది 2008 నకండి స్ంవతీరప్ు ప్దంగా ప్ికటిసాో్ ంది. 
"వాయకిీన్" అన్ే ప్దం 2020తో పో లిసేా , స్ంవతీరంలో 
డ ఫిన్నష్న్ లుకప్్లలో 601 శాతం పెరుగుదలనక చూసింది. 
 

ఇంటర్పో ల్ అధ్యక్షుడిగా UAEకి చెందిన్ అహమద్ నాజర అల్-
రె స్టవ ఎన్నుకయయయరు: 
 

  
 

ఇంటరేుషన్ల్ కిరమిన్ల్ పో లీస ఆర్నైెజేషన్ (INTERPOL) 
టరీులోన్న ఇసాత ంబుల్్లో జరిగిన 89వ ఇంటర్్పో ల్ జనరల్ 
అసెంబీల  స్మయవేశంలో ఇన్్సెపకటర్ జనరల్ అహమద్ నాజర 
అల్-రె స్టవ (యున్ెైటెడ్ అరబ్ ఎమిరవటీ)న్న 4 స్ంవత్సరాల 
కాలయన్నకి అధ్యక్షుడిగా ఎనకికున్ాిరు. అతనక దక్షిణ 
కొరియయ నకండ ికిమ్ జోంగ్ యయన్ స్ాి నంలో ఉన్ాిడు. 
చివర ిరరండ్్లో, స్భయ దేశాలు పో లెైన ఓటలలో UAE అభయరిికి 
68.9 శాతం ఓటలల  వచాియ. అధ్యక్షుడిగా, అల్ రెైసవ తన 
న్ాలుగవళ్ల  ప్దవీ కాలంలో జనరల్ అసెంబీల లో తీస్కకుని 
న్నరణయయల అమలునక ప్రయవేక్షించే ఎగిజకూయటివ్ కమిటీ 
స్మయవేశాలకు అధ్యక్షత వహించడం. 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ఇంటర్్పో ల్ ఏరపడింద:ి 1923; 
• ఇంటర్్పో ల్ ప్ిధాన కారాయలయం: లియోన్, ఫాిన్ీ; 
• ఇంటర్్పో ల్ అధ్యక్షుడు: అహమద్ న్ాజర్ అల్-రెైసవ; 
• INTERPOL స్భయ దేశాలు: 195; 
• INTERPOL సెకరటర-ీజనరల్: జురె్న్ స్ాట క్; 
• ఇంటర్్పో ల్ న్నన్ాదం: స్కరక్షితమ ైన ప్ిప్ంచం కటస్ం 

పో లీస్కలనక కన్ెక్ట చేయడం. 
 

WHO కొత్త  COVID-19 వేరియంట్ B.1.1.529న్న 
Omicronగా వరీ్కరించింద:ి 
 

  
 

పిపంచ ఆరోగయ స్ంసా్ (WHO) కొతా COVID-19 వేరయింట 
B.1.1.529న్న Omicronగా వరీ్కరించింది. కొతా COVID-19 
వేరియంట B.1.1.529 మొదటిస్ారిగా దక్షిణాఫిికా నకండి 24 
నవంబర్ 2021న WHOకి న్నవేదించబడింది. WHO ప్ికారం, 
ఈ జాతి ఇతర రూపాల కంటల వేగంగా వాయపిా  చ ందకతతంది. 
ఇది పెదా స్ంఖ్యలో ఉతపరివరాన్ాలనక కలిగి ఉంద.ి ఇతర 
వేరియంట్లతో పో లిసేా  ఈ వేరియంట్తో మళ్లల ఇన్్ఫెక్షన్ వచేి 
ప్ిమయదం ఉందన్న పాిథమిక ఆధారాలు స్ూచిస్కా న్ాియన్న 
WHO త లిపింద.ి ప్ిస్కా త PCR ప్రీక్షలు విజయవంతంగా 
వేరియంట్నక గురిాంచడాన్ని కొనస్ాగిస్కా న్ాియన్న WHO 
త లిపింది. 
 

Omicron గురించి: 
• వరీ్కరణ Omicronనక అతయంత స్మస్ాయతమకమ ైన 

కటవిడ్-19 వేరియంట్లలో చేరిింది, దాన్నతో పాటల 
ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా ఆధిప్తయం చ లయయంచే డ లయట తో పాటల 
దాన్న బలహీనమ ైన ప్ితయరుి లు ఆలయా, బీటా మరియు 
గామయ. 

• దక్షిణాఫిికా కాకుండా, మలయవి నకండ ివస్కా ని వయకాిలో 
ఇజాి యెల్్లో ఓమికార న్ కనకగకనబడింద;ి బో టాసానా; 
బెలజయం మరియు హాంకాంగ్. 

 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• WHO స్ాి పించబడింది: 7 ఏపిిల్ 1948; 
• WHO డ ైరెకటర్ జనరల్: డాకటర్ టెడోిస్ అధ్న్ామ్ 

ఘెబరియేస్స్; 
• WHO ప్ిధాన కారాయలయం: జెన్సవా, సిాటజరాల ండ్. 
 

చెక్ రిపబ్్రక్ కొత్త  పిధాన్మంతిిగా పవటర ఫయియలయ 
న్నయమిత్ులయయయరు: 
 

  
 

చెక్ రిపబ్్రక్ కొత్త  పిధాన్మంతిిగా పవటర ఫియయలయ అధ్యక్షుడు 
మిలోస జెమయన్ చేత ప్ిమయణ సవాకారం చేశారు. 57 ఏళ్ల  
ఫియయలయ మయడు పారీటల కూటమికి (సివిక్ డ మోకరటిక్ పారీట, 
కిరసిటయన్ డ మోకార టీ, TOP 09 పారీట) న్ాయకతాం 
వహిస్కా న్ాిరు, ఇది అకటట బర్ పాిరంభంలో 27.8% ఓటలనక 
స్ాధించింది. ఫియయలయ ఆండెిజ్ బాబ్రస స్ాి నంలో ఉన్ాిరు. 
బ్రలియన్సర్ బాబీస్ న్ేతృతాంలోన్న ANO ఉదయమయన్ని 
కూటమి తృటిలో ఓడించింది. 2017 నకండ ిప్ిధానమంతిిగా 
ప్న్నచేసిన బాబ్రస్్నక తొలగించడాన్నకి మేయరుల  మరియు 
స్ాతంతతిలు మరియు లెఫ్టట-వింగ్ పెైరవట పారీట యొకు 
సెంటిిస్ట గయర ప్ ఫియయలయ స్ంకీరణంలో చేరాయ. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• చ క్ రాజధాన్న: పేిగ్; కరెన్సీ: చ క్ కటరున్ా. 
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జేమ్స వెబ్ స్టేపస పేరుతో పిపంచంలోనే అతిపెదా ట లసో ుప్న్న 

నాసా పాిరంభంచింది 
 

  
 

NASA యొకు $10 బ్రలియనల  టెలిసో్ ుప్్లు జవమ్ీ వెబ్ 

సేపస్ టెలిసో్ ుప్, బ్రగ్ బాయంగ్, ఫెించ్ గయయన్ాలోన్న కరరర 

నకండి బాల స్ట్ఆఫ్నక లక్షయంగా చేస్కకుని కొదిాసేప్టికవ విశాం 

యొకు మొదట ి స్ంగరహావలోకన్ాన్ని స్ంగరహించడాన్నకి 

రూప ందించబడింది. విప్లవాతమక ప్ిప్ంచంలోన్న మొదట-ిరకం 

అంతరిక్ష-విజాఞ న అబజరవాటరీ తరువాతి దశాబాం పాిరంభ 

విశాం ఏరపడిన స్మయంలో ఏరపడిందన్న నముమతతని 

తొలి గెలయకీీలనక స్ంగరహిస్కా ంది. కొతా టెలిస్ో ుప్ మన విశాం 

యొకు న్నరామణాలు మరియు మయలయలనక మరియు 

దాన్నలో మన స్ాి న్ాన్ని ప్రిశోధించడాన్నకి శాసా్రవేతాలకు 

స్హాయం చేస్కా ంద.ి 
 

ట లసో ుప యొకు కొలత్లు: 

టెలిసో్ ుప్ ప్రిమయణం మరియు స్ంకిలష్టతలో 

అస్మయనమ ైనది. దీన్న అదాం 6.5 మీటరుల  (21 అడుగులు) 

వాయస్ం కలిగి ఉంటలంద ి- హబుల్ అదాం కంటల మయడు రెటలల  

ప్రిమయణం - మరియు 18 ష్టోుణ విభాగాలతో తయయరు 

చేయబడింది. ఇది చాలయ పెదాది, రాకెట్లోకి స్రిపో యేలయ 

మడతపెటాట లిీ వచిింది. 
 

ముఖ్య వాస్తవాలు: 
• హబుల్ సేపస్ టెలిసో్ ుప్ యొకు ఆవిష్ురణలనక 

విసా్రించడాన్నకి ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా ఖ్గోళ్ శాసా్రవేతాలకు 
వెబ్ ప్ిధాన అంతరిక్ష అబజరవాటరీ అవుతతంది. 

• ఇది అంతరిక్షంలో ఇప్పటివరకు ఉంచబడిన అతిపెదా 
టెలిసో్ ుప్ మరియు హబుల్ కంటల 100 రెటలల  ఎకుువ 
శకిావంతమ ైనది. 

• బ్రగ్ బాయంగ్ తరాాత జన్నమంచిన మొదట ి గెలయకీీలనక 
చూడటాన్నకి టెలిసో్ ుప్ 13.5 బ్రలియన్ స్ంవతీరాలలో 
తిరిగ ిచూస్కా ంది. 

• ఇది మొతాం 6200 కిలోల బరువుతో అంతరిక్షంలోకి 
ప్ివేశపెటిటన అతిపెదా టెలిసో్ ుప్ అవుతతంది. 

• వెబ్ బాహయ స్ౌర గరహ వాతావరణంలో న్సటి ఆవిరిన్న 
చూడగలదక. 

• వారు చందకిన్న దూరంలో ఉని బంబులీి యొకు వడే ి
స్ంతకాన్ని గురిాస్ాా రు మరియు దాదాప్ు 24 మ ైళ్ల  (40 
కిమీ) దూరంలో ఉని US పెన్సి ప్రిమయణం వివరాలనక 
చూడగలరు. 

 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• NASA అడిమన్నసేట టిర్: బ్రల్ న్ెలీన్; 
• NASA యొకు ప్ిధాన కారాయలయం: వాషింగటన్ D.C., 

యున్ెైటెడ్ సేటటీ; 
• NASA స్ాి పించబడింది: 1 అకటట బర్ 1958. 
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అదన్పు స్మయచారం 
 

బంగా్ దేశ్, US దెైీపాక్షిక వాయయయమం CARATన్న 
పాిరంభంచాయ: US స్టెైన్నక స్టిబబంది మరియు బంగా్ దేశ్ 
నావికాదళం (BN) డిసెంబర్ 1 నకండి బంగాళాఖ్యతంలో 
27వ వారిిక కోఆపరేషన్ ఆఫ్్లోట్ రెడీనెస అండ్స ట ైనై్నంగ్ 
(CARAT) స్ముది వాయయయమయన్ను పాిరంభంచింది. తొమిమది 
రోజుల వాయయయమం విసా్ృత శరరణ  న్ౌకాదళ్ స్ామరాి యలపెై దృషిట 
స్ారిస్కా ంది మరియు ఉచిత మరియు బహిరంగ ఇండో-
ప్సిఫిక్్నక న్నరాధ రించడాన్నకి స్ంయుకా మరియు బంగాల దేశ్ 
కలిసి ప్న్న చేస ేస్ామరాి యన్ని ప్ిదరిించే స్హకార చరయలనక 
కలిగి ఉంటలంద.ి 
 

UNGA అంత్రాజ తీయ సౌర కతటమికి పరిశీలక హో దాన్న 
మంజూరు చేస్టింద:ి ఐకయరాజయస్మితి జనరల్ అసెంబీల  
(UNGA) 76/123 తీరామన్ాన్ని ఆమోదించడం దాారా 
అంతరాజ తీయ స్ౌర కూటమి (ISA)కి ప్రిశీలకుల హో దానక 
మంజూరు చేసింద.ి  
 

మయనామర్కు చెందిన్ ఆంగ్ సాన్ స్ూకీకి జెైలు శిక్ష పడంిద:ి  
మయన్ామర్ యొకు బహిష్ురించబడిన పౌర న్ాయకురాలు, 
ఆంగ్ స్ాన్ స్ూకీక ిరెండు ఆరోప్ణలపెై దోషిగా తేలిన తరాాత 
న్ాలుగు స్ంవతీరాల జెైలు శక్ష విధించబడింది 
 

ఫిన్్ట క్ ‘ఇన్్ఫిన్నట ీ ఫో రమ్’పెై ఆలోచనా నాయకత్ీ 
ఫో రమ్్న్న పిధాన్న మోదీ పాిరంభంచారు. ఫిన్్టెక్్పెై 'ఇన్్ఫని్నట ీ
ఫో రమ్' అన్ే ఆలోచన్ా న్ాయకతా ఫో రమ్్నక ప్ిధాన్న నరవంద ి
మోదీ వాసా్వంగా పాిరంభంచారు. GIFT సిటీ మరియు 
బయల మ్్బెర్్్ల స్హకారంతో భారత ప్ిభుతా ఆధ్ారయంలోన్న 
ఇంటరవిష్నల్ ఫెైన్ాని్నయల్ స్రీాసెస్ సెంటర్ీ అథారిటీ 
(IFSCA) ఈ ఈవెంట్నక న్నరాహించింది. ఫో రమ్ 1వ 
ఎడిష్న్్లో ఇండోన్ేషియయ, దక్షిణాఫిికా మరియు యున్ెైటెడ్ 
కింగ్్డమ్ భాగస్ాామయ దేశాలు. 
 

పాఠశాల విదయ నాణయత్న్న మ రుగుపరచడాన్నకి ADB $500-
మిలయన్ రుణాన్ను ఆమోదంిచింది :దేశంలోన్న పాఠశాల విదయ 
న్ాణయతనక మ రుగుప్రచడంలో మరియు విదాయరుి ల 
అభాయస్ంపెై కటవిడ్-19) మహమయమర ి ప్ిభావాన్ని 
తగి్ంచడంలో స్హాయప్డటాన్నకి ఆసియయ డ వలప్్మ ంట 
బాయంక్ (ADB) భారత ప్ిభుతాాన్నకి $500 మిలియనల  
రుణాన్ని ఆమోదించింది.  
 

జాతీయ వజర్తలు 
 

భారత్దేశం మహిళలకు చటరబదధమ ైన్ వివాహ వయస్నసన్న 
పెంచింది 
 

  
 

మహిళ్ల కన్సస్ వివాహ వయస్కీనక 18 నకంచి 21కి పెంచే 
ప్ితిపాదనకు కవంది మంతిివర్ం ఆమోదం త లిపింది. 
ప్ిస్కా తం, ప్ురుష్తల కన్సస్ వివాహ వయస్కీ 21 అయతే 
మహిళ్లకు ఇది 18. ప్ిభుతాం ఇప్ుపడు బాలయ వివాహాల 
న్నషేధ్ చటటం, ప్ితేయక వివాహ చటటం మరియు హిందూ 
వివాహ చటాట న్నకి స్వరణలనక ప్ివేశపెటాట లన్న చూస్కా ంది. 
దీన్నవలల  ఆడపిలలలు ఎకుువగా చదకవుకున్ే అవకాశం 
ఉంటలంద.ి వారు తమ స్ాాతంతాియన్ని ఆస్ాాదించగలరు. 
వారిక ిమ రుగెైన ఉపాధి అవకాశాలు కూడా లభస్ాా య. 
 

2017 ఐకయరాజయస్మితి న్నవదేిక పికారం: 
భారతదేశం బాలయ వివాహాలనక ఆప్డాన్నకి మరియు తన 
తలుల ల ఆరోగాయన్ని మ రుగుప్రచడాన్నకి పో రాడుతోంది. 
భారతీయ బాలికలోల  27 శాతం మంది 18 ఏళ్లల  
న్నండకముందే పెళ్లల చేస్కకున్ాిరన్న న్నవేదిక పేరకుంది. 
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డాక్్పెైైమ్ ట క్ భారత్దేశపు మొటరమొదటి ABDM 

ఇంటిగేరట డ్స హెల్త  లయకర్న్న పాిరంభంచింది 
 

  
 

ఆయుష్టామన్ భారత్ డిజిటల్ మిష్న్ (ABDM)తో 

అనకస్ంధాన్నంచబడిన భారతదేశప్ు మొటటమొదటి హెలా్ 

లయకర్్నక డాక్్పెైరమ్ టెక్ పాిరంభంచింది. దేశంలో ఇంటిగవరటెడ్ 

డిజిటల్ హెలా్ ఇన్్ఫాిస్టకిిర్్నక అభవృదిధ  చేయడం కటస్ం 

ABDM ఆగస్కట  2020లో పాిరంభంచబడింది. ABDM 

ఇంటిగవరటెడ్ హెలా్ లయకర్ విన్నయోగదారులకు ఎటలవంట ి

ఛారీజలు లేకుండా డిజిటల్ మరియు సవాయ-స్మమతితో 

కూడిన ఆరోగయ డేటా న్నరాహణ వయవసి్నక అందిస్కా ంది. ఇది 

ఎలకాటా న్నక్్గా ఆరోగయ రికారుా లనక న్నలా చేస్కా ంద ి మరియు 

న్నరాహిస్కా ంది. 
 

హెల్త  లయకర గురించి: 

విన్నయోగదారులు తమ కటస్ం మరియు వారి కుటలంబ 

స్భుయల కటస్ం ABDM ఇంటిగవరటెడ్ హెలా్ లయకర్్లో డిజిటల్ 

హెలా్ IDలనక స్ృషిటంచవచకి. 

హెలా్ లయకర్ వార ి ABDM ఇంటిగవరటెడ్ హెలా్ లయకర్్నక 

యయకిటవేట చేయడం కటస్ం ABDM శాండ్్బాక్ీ ఆమోదాన్ని 

ప ందింది. 

విన్నయోగదారులు ABDM ఇంటిగవరటెడ్ హెలా్ లయకర్ దాారా 

వార ి కటవిన్ వాయకిీన్ేష్న్ స్రిటఫికవట్లనక కూడా ప ందవచకి 

మరియు న్నలా చేయవచకి. 
 

కాశీలో కాశీ-విశీనాథ్ ధామ్ పాిజెకుర న్న పాిరంభంచిన్ పిధాన్న 
మోదీ: 
 

  
 

టెంప్ుల్ టౌన్ యొకు రెండు ఐకాన్నక్ లయయండ్్మయర్ు్లు - 
కాశీ విశీనాథ దేవాలయం మరియు గంగా ఘయట్్లన్న కలపే 
రూ. 339 కోట్ కాశీ విశీనాథ్ కారిడార పాిజెక్ర యొకు 
మొదట ిదశనక ప్ిధాన్న నరవంది మోడర పాిరంభంచారు. కాశీ 
విశాన్ాథ ఆలయంలో ప్ూజలు చేసిన మోదీ, ఆలయ 
పాింగణంలో రుదాిక్ష చ టలట నక న్ాటారు. శవున్నకి గంగా జల్, 
చందన్, బయడిద, పాలు స్మరిపంచాడు. ఉతారప్ిదేశ్ 
ముఖ్యమంతి ి యోగి ఆదితయన్ాథ్, బీజవపవ అధ్యక్షుడు జవపవ 
నడాా , దేశవాయపా్ంగా పెదా స్ంఖ్యలో స్ాధ్కవులు ఈ వేడుకకు 
హాజరయయయరు. 
 

అటల్ ఇననువేషన్ మిషన్ వెరాుకుయలర ఇననువేషన్ 
పోి గార మ్్న్న ఆవిషురించింది 
 

  
 

న్సతి ఆయోగ్ యొకు అటల్ ఇన్ోివేష్న్ మిష్న్ 
వెరాికుయలర్ ఇన్ోివేష్న్ పోి గార మ్్నక ఆవిష్ురించింది, ఇది 
భారతదేశంలోన్న ఆవిష్ురాలు మరియు వయవస్ాి ప్కులు 
కవందించే 22 షెడూయల్ చేసిన భాష్లలో ఇన్ోివేష్న్ 
ఎకటసిస్టమ్్నక యయకెీస్ చేయడాన్నకి వీలు కలిపస్కా ంది. ఇద ి
భాష్ యొకు అడాంకులనక అధిగమించడంలో 
స్హాయప్డుతతంది & ఆవిష్ురాలనక శకిావంతం చేస్కా ంది. 
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పోి గార మ్ రోలింగ్్నక ప ందడాన్నకి, AIM NITI ఆయోగ్ ఒక 
రెైలు-ది-టెైరనర్ పోి గార మ్్నక పాిరంభసాో్ ంది, ఇది డిజెైన్ 
ఆలోచన మరియు వయవస్ాి ప్కతలో VTFకి శక్షణ ఇవాడాన్నకి 
మరియు 22 భాష్లు మరియు స్ంస్ుృతతలలో ఈ 
విష్యయలనక సవాకరించడాన్నకి IIT ఢిలీల యొకు డిజెైన్ 
డిపార్ట్మ ంట్తో స్హకరిస్కా ంది. . ఇంకా, ప్రిశరమ 
స్లహాదారులు డిజెైన్ థింకింగ్ న్ెైప్ుణాయన్ని అందించడాన్నకి 
చేతతలు కలిపారు మరియు CSR స్ాపనీర్్లు కారయకరమయన్నక ి
ఉదారంగా మదాతత ఇవాడాన్నకి అంగీకరించారు. డిసెంబర్ 
2021 నకండ ి ఏపిిల్ 2022 వరకు టాస్ు్ఫో ర్ీ్కు శక్షణ 
ఇచిిన తరాాత, ప్రాయవరణ వయవసి్ స్ాి న్నక భాష్టా 
ఆవిష్ురాలకు త రవబడుతతంద.ి 
 

U P లో స్రయూ న్హర జాతీయ పాిజెక్ర్న్న పాిరంభంచిన్ 
పిధాన్న మోదీ: 
 

  
 

ఉత్తరపిదేశ్్లోన్న బల్్రాంపూర్లో స్రయూ న్హర జాతీయ 
పాిజెకుర న్న ప్ిధాన్న న్రేంది మోదీ పాిరంభంచారు. ఈ పాిజెక్ట 
14 లక్షల హెకాట రలకు పెైగా భయమికి స్ాగున్సటిన్న 
అందించడాన్నకి హామీ ఇస్కా ంద ిమరియు ప్ిధానంగా తూరుప 
ఉతార ప్ిదేశ్్లో దాదాప్ు 29 లక్షల మంది రెైతతలకు 
ప్ియోజనం చేకూరుస్కా ంది. పాిజెకుట  పాిరంభోతీవ 
కారయకరమంలో ఉతారప్ిదేశ్ గవరిర్ ఆనందీబెన్ ప్టలల్, 
ముఖ్యమంతిి యోగి ఆదితయన్ాథ్, కవంద ి జలశకిా మంతి ి
గజవంది సింగ్ షెకావత్, ఉప్ ముఖ్యమంతిి కవశవ్ ప్ిస్ాద్ 
మౌరయ తదితరులు పాలగ్ న్ాిరు. 
 

పాిజెక్ర గురించి: 
• రూ.9,800 కోట్కు పెైగా వయయంతో పాిజెకుట నక ప్ూరిా 

చేశామన్న, ఇందకలో గత న్ాలుగవళ్లలో రూ.4,600 కోట్కు 
పెైగా న్నధ్కలు కవటాయంచామన్ాిరు. 

• ఈ పాిజెక్ట న్సటి కొరత స్మస్యనక ప్ిధానంగా తూరుప UP 
/ ప్ూరాాంచల్్లో న్సటిపారుదల కొరకు హామీ 
ఇవాబడిన న్సటితో ప్రిష్ురిస్కా ంది. 

• స్రయు కాలువ పాిజెకుట లో ఐదక నదకల అనకస్ంధానం 
కూడా ఉంద ి - ఘఘరా, స్రయయ, రపిా , బంగంగా 
మరియు రోహిణ  - ఈ పాింతం యొకు న్సటి వనరులనక 
స్రెైన విన్నయోగాన్ని న్నరాధ రించడాన్నకి. 

 

తెలంగాణలో అంత్రాజ తీయ ఆరిబటేిషన్ మరియు మధ్యవరితత్ీ 
కేందిం పాిరంభ్మ ైంది 
 

  
 

భారత ప్ిధాన న్ాయయమయరిా (CJI) జసిటస్ NV రమణ, 
మరియు త లంగాణ ముఖ్యమంతిి K చందిశేఖ్ర రావు 
త లంగాణ రాష్ట ంిలోన్న హెైదరాబాద్, న్ానకార మ్్గయడలోన్న 
ఫవన్నక్ీ VK టవర్్లో భారతదేశప్ు మొదట ి అంత్రాజ తీయ 
మధ్యవరితత్ీ మరియు మధ్యవరితత్ీ కేందాి న్ను (IAMC) 
పాిరంభంచారు. కవందాిన్ని ఎంపాయన్ెల్ చేసేవారిలో 
అంతరాజ తీయంగా ప్ిశంస్లు ప ందిన మధ్యవరుా లు మరియు 
స్టింగపూర మరియు UK వంట ి దేశాల మధ్యవరుా లు 
ఉన్ాిరు. 
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IAMC గురించి: 
తగినంత మంది న్ాయయమయరుా లు లేకపో వడం వలల  తలెతేా  
స్మస్యలనక తారగా ప్రిష్ురించడాన్నకి IAMC 
స్ాి పించబడింది. IAMC వాణ జయ వివాదాలనక ప్రిష్ురిస్కా ంది 
మరియు ఇద ి స్ాధారణ ప్ిజల వివాదాలనక కూడా 
ప్రిశీలిస్కా ంది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
త లంగాణ రాజధాన్న: హెైదరాబాద్; 
త లంగాణ గవరిర్: తమిళ్లసెై స్ౌందరరాజన్; 
త లంగాణ ముఖ్యమంతి:ి K. చందిశరఖ్ర రావు. 
 

గుడ్స గవరెున్స వీక్ 2021: 20-25 డిస్టెంబర 
 

  
 

కవంద ిమంతిి డా. జితేంది స్టింగ్ ఉతామ పాలన్ా విధాన్ాలనక 
అటటడుగు స్ాి యక ి ప్ిదరిించడం మరియు ప్ితిరూప్ం 
చేయడం కటస్ం ఉదేాశంచిన “పిశాస్న్ గావ్ కీ ఔర” అన్ే గుడ్స 
గవరెున్స వీక్ ప్ిచారాన్ని పాిరంభంచారు. ఆజాదీ కా అమృత్ 
మహో తీవ్ వేడుకలో భాగంగా డిస్టెంబర 20-25 తేదీలోల  
స్కప్రిపాలన వారోతీవాన్ని జరుప్ుకుంటలన్ాిరు. 
వారం రోజుల పాటల జరిగవ ఈ కారయకరమంలో, స్కాలంలో 
ఫిరాయదకల ప్రిష్టాురాన్ని అందించడాన్నకి మరియు సేవా 
డ లివరీన్న మ రుగుప్రచడాన్నకి 700 జిలయల ల కలెకటరుల  
తహసవల్ మరియు ప్ంచాయతీ స్మితి ప్ిధాన 
కారాయలయయలనక స్ందరిిస్ాా రు. దీన్నన్న డిపార్ట్మ ంట ఆఫ 
అడిమన్నసేట టిివ్ రిఫార్మ్ అండ్ ప్బ్రల క్ గీరవెన్ీ (DARPG), 
మిన్నసవట  ి ఆఫ ప్రీనల్, ప్బ్రల క్ గీరవెన్ీ అండ్ పెనిన్ీ వివిధ్ 
ఇతర మంతిితా శాఖ్లు మరియు డిపార్ట్మ ంటల  స్హకారంతో 
జరుప్ుకుంటలన్ాిరు. 
 

పిచార స్మయంలో, ఈ కిరంద ి కారయకరమయలు 
న్నరీహించబడతాయ: 
• డిస్టెంబర 21: “విదేశీ వయవహారాల మంతిితా శాఖ్ దాారా 

స్కప్రిపాలన కారయకరమయలు”పెై చరి. 
• డిస్టెంబరు 22: DPIIT దాారా స్మమతి భారం మరియు 

స్మీకృత & స్మరివంతమ ైన పాలన్ా విధాన్ాలనక 
తగి్ంచడాన్నకి స్ంస్ురణల తదకప్ర ి దశపె ై జాతీయ 
వర్ు్ష్టాప్్పెై చరిలు. 

• డిస్టెంబర 23: డిపార్ట్మ ంట ఆఫ ప్రీనల్ & టెైరన్నంగ్ - 
“మిష్న్ కరమయోగి-ది పాత్ ఎహెడ్” అన్ ే అంశంపెై 
వర్ు్ష్టాప్ 

• డిస్టెంబర 24: డిపార్ట్మ ంట ఆఫ అడిమన్నసేట టిివ్ రిఫార్మ్ 
& ప్బ్రల క్ గీరవెన్ీ- "కవంద ి సెకరటలరియట్లో న్నరణయం 
తీస్కకటవడంలో స్ామరాి యన్ని పెంప ందించడాన్నకి చకరవ" 
అన్ే అంశంపె ైవర్ు్ష్టాప్. 

• డిస్టెంబర 25: "స్కప్రిపాలన దిన్ోతీవం" 
జరుప్ుకుంటారు. 

 

J&Kలో 1,000 అటల్ టింకరింగ్ లయయబ్్లన్న ఏరాపటు 
చేస్టేందనకు నీతి ఆయోగ్: 
 

  
 

జమూమ కాశీమర్లో 1000 అటల్ టింకరింగ్ లయబొ రేటరీలనక 
ఏరాపటల చేయయలన్న నీతి ఆయోగ్ యోచిసాో్ ంది. 1000 అటల్ 
టింకరింగ్ లయబొ రవటరీలలో 187 2021-22 ఆరిిక స్ంవతీరం 
చివర ిన్ాటికి స్ాి పించబడతాయ. 187 ATLలలో, 31 J&k 
ప్ిభుతా పాఠశాలలోల  స్ాి పించబడుతతన్ాియ మరియు 50 
KVలు, JNVలు మరియు పెైరవేట పాఠశాలల వంట ి అన్ేక 
విదాయస్ంసి్లోల  స్ాి పించబడతాయ. 
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అటల్ టింకరింగ్ లయయబ్స గురంిచి: 
అటల్ టింకరింగ్ లయయబ్ీ (ATL) అన్ేది భారతదేశంలోన్న కవంద ి
ప్ిభుతాం యొకు అటల్ ఇన్ోివేష్న్ మిష్న్ (AIM) కిరంద 
ఒక ఉప్-మిష్న్. ఇది భారతదేశం అంతటా హెైస్ూుల్ 
విదాయరుి లలో వినూతి మనసా్తాాన్ని పెంప ందించడాన్నకి 
ప్ియతిిస్కా ని AIM యొకు ప్ిధాన చకరవ. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• న్సతి ఆయోగ్ ఏరపడింద:ి 1 జనవరి 2015; 
• న్సతి ఆయోగ్ ప్ిధాన కారాయలయం: నూయఢిలీల; 
• న్సతి ఆయోగ్ చ ైర్్ప్రీన్: నరవంది మోడర; 
• న్సతి ఆయోగ్ వెైస్ చ ైర్్ప్రీన్: రాజీవ్ కుమయర్; 
• న్సతి ఆయోగ్ CEO: అమితాబ్ కాంత్. 
 

స్ననీల్ అరోరా అత్ుయన్ుత్ అంత్రాజ తీయ పిజాసాీమయ స్ంసా్ 
IDEAలో చేరాలన్న ఆహాీన్నంచారు: 
 

  
 

మయజీ చీఫ ఎలక్షన్ కమీష్నర్ (CEC) స్ననీల్ అరోరా 
అంతరాజ తీయ IDEA అన్న కూడా పిలువబడే ఇంటరేుషన్ల్ 
ఇన్నటిటయయట్ ఫర డెమోకరస్టవ అండ్స ఎలకోర రల్ అస్టిస్టెరన్స్లో 
స్లహాదారుల బో రుా లో చేరడాన్నకి ఆహాాన్నంచబడాా రు. 
IDEAలో 15 మంద ి స్భుయల స్లహాదారుల బో రుా  ఉంద,ి 
వీరంతా అన్ేక రకాల న్ేప్థాయలకు చ ందిన ప్ిముఖ్ వయకుా లు. 
స్కన్సల్ అరోరాకు గకప్ప న్ాయకతా అనకభవం, విజాఞ నం 
మరియు న్ెైప్ుణాయలు ఉన్ాియన్న, అంతరాజ తీయ 
ఇన్్సిటటయయట ప్న్నలో గణన్సయమ ైన స్హకారం అందించారన్న 
భారత ఎన్నికల స్ంఘం అధికారిక ప్ికటన. స్కన్సల్ అరోరా 
డిసెంబర్ 2018 నకండ ిఏపిిల్ 2021 వరకు భారతదేశ 23వ 
ప్ిధాన ఎన్నికల కమీష్నర్్గా ప్న్నచేశారు. ఆయన 
హయయంలోన్ే 2019 లోక్్స్భ ఎన్నికలు జరిగాయ. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ఇంటరవిష్నల్ ఇన్నటిటయయట ఫర్ డ మోకరసవ అండ్ 

ఎలకటట రల్ అసిసెటన్ీ స్ాి పించబడింది: 27 ఫిబివర ి1995; 
• ఇంటరవిష్నల్ ఇన్నటిటయయట ఫర్ డ మోకరసవ అండ్ 

ఎలకటట రల్ అసిసెటన్ీ స్ాట క్్హోమ్, సవాడన్; 
• ఇంటరవిష్నల్ ఇన్నటిటయయట ఫర్ డ మోకరసవ అండ్ 

ఎలకటట రల్ అసిసెటన్ీ సెకరటరీ జనరల్: కెవిన్ కాస్ాస్-
జమోరా 

 

నీతి ఆయోగ్ ‘ఇ-స్వార ీ ఇండియయ ఇ-బస కతటమి’న్న 
పాిరంభంచింది: 
 

  
 

నేషన్ల్ ఇన్్స్టిరటయయషన్ ఆఫ్ టాి న్స్ఫారిమంగ్ ఇండియయ (NITI) 
ఆయోగ్ కనారెజన్ీ ఎనరీజ స్రీాస్ లిమిటెడ్ (CESL) 
మరియు వరలా్ రిసో్ రెీస్ ఇన్్సిటటయయట, ఇండియయ (WRI 
ఇండియయ) భాగస్ాామయంతో మరియు టాిన్ీ్ఫారవమటివ్ 
అరిన్ మొబ్రలిటీ ఇన్నషయిేటివ్ స్హకారంతో 'ఇ-స్వారీ 
ఇండియయ ఎలకిరిక్ బస కతటమి'న్న పాిరంభంచింది. (TUMI). 
వివిధ్ వాటాదారుల జాఞ న్ాన్ని ప్ంచకకటవడం ఈ చకరవ 
యొకు లక్షయం - కవంద ి & రాష్ట  ి ప్ిభుతాం. ఏజెన్సీలు, 
టాిన్నీట స్రీాస్ ప ి వెైడరుల , ఒరిజినల్ ఎకిాప్్మ ంట 
తయయరీదారులు (OEMలు), భారతదేశంలో ఇ-బస్ 
సేవలనక స్జావుగా సవాకరించే దిశగా ప్ికిరయనక వేగవంతం 
చేయడం. 
ఇ-స్వారీ ఇండియయ ఎలకిటాక్ బస్ కూటమి, కవంది, రాష్ట ,ి 
మరియు నగర-స్ాి య ప్ిభుతా ఏజెన్సీలు, టాిన్నీట స్రీాస్ 
ప ి వెైడరుల , ఒరిజినల్ ఎకిాప్్మ ంట తయయరీదారులు 
(OEMలు), ఫెైన్ాన్నీంగ్ స్ంసి్లు మరియు అనకబంధ్ 
స్రీాస్ ప ి వెైడరుల  జాఞ న్ాన్ని ప్ంచకకటగలుగుతారు. 
భారతదేశంలో ఇ-బస్కీ సవాకరణపెై అభాయస్ాలు. 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• వరలా్ రిసో్ రెీస్ ఇన్నటిటయయట, ఇండియయ CEO: O P 

అగరాాల్; 
• వరలా్ రిసో్ రెీస్ ఇన్్సిటటయయట, ఇండియయ ఎస్ాట బ్రల ష్్మ ంట: 

2011; 
• ప్ిప్ంచ వనరుల స్ంసి్, భారతదేశ ప్ిధాన కారాయలయం: 

ముంబెై, మహారాష్ట .ి 
 

BR అంబేదుర 66వ వరధంతి స్ందరభంగా జాతిన్న 
స్మరించనకుంది:  
దేశంలో దళ్లతతల ఆరిిక మరియు స్ామయజిక స్ాధికారత 
కటస్ం పో రాడిన డాకరర భీమ్్రావ్ రామ్్జీ అంబేదుర వరధంతి 
స్ందరభంగా భారత్దేశం ప్ితి స్ంవతీరం డిస్టెంబర 6వ 
తేదీన్న మహాప్రిన్నరాాణ్ దివస్్గా పాటిస్కా ంది. బాబాస్ాహెబ్ 
అంబరదుర్ గా ప్ిసిదిధ  చ ందిన ఆయన డిస్టెంబర 6, 1956న 
కనకిమయశారు. ఆజాదీ కా అమృత్ మహో త్సవ్ యొకు 
ప్ిధాన స్ంస్మరణలో భాగంగా మహాప్రిన్నరాాన్ దివస్్నక 
జరుప్ుకటవాలన్న కవంద ిప్ిభుతాం న్నరణయంచింది. 
 

డాకరర భీమ్్రావ్ అంబేదుర జీవిత్ం: 
• భీమ్్రావ్ అంబేదుర మధ్యప్ిదేశ్్లోన్న మోవ్్లో 

జన్నమంచాడు, అంబరదుర్ తన తలిలదండుిలకు 14వ 
మరియు చివర ిస్ంతానం. అతనక ప్ిధానంగా ఆరిికవేతా 
మరియు విదాయవేతా. 

• బాబాస్ాహెబ్ భారత రాజాయంగాన్నకి ప్ిధాన రూప్శలిప 
అన్న పిలువబడ ే భారత్దేశ దళిత్ ఉదయమయన్నకి 
ప్తాకధారులు కూడా. 

• BR అంబరదుర్ ఆగషుర  29, 1947న స్ాతంతి భారత 
రాజాయంగం కొరకు రాజాయంగ ముసాయదా కమిటీకి 
ఛ ైరమన్్గా ఉన్ాిరు. స్ాాతంతియం తరాాత ఆయన 
భారతదేశాన్నకి న్ాయయ మంతిిగా కూడా ఉన్ాిరు. 

• దళ్లతతలపెై జరుగుతతని అకృతాయలకు వయతిరవకంగా గళ్ం 
విపేపందకకు ‘ఎక్స్కత్ డెడ్స ఇండియయ’, ‘మూక్ నాయక్’, 
‘జంతా’ పేరుతో ప్క్షంవారీ, వారప్తిికలనక కూడా 
పాిరంభంచాడు. వార ి వివాహం న్ాటికి అతన్న మొదటి 
భారయ వయస్కీ కవవలం 9 స్ంవతీరాలు. 

 

డాకరర భీమ్్రావ్ అంబేదుర గురించి అంత్గా తెలయన్న కొన్ను 
వాస్తవాలు: 
• అంబరదుర్్కు మరణానంతరం భారతదేశ అతతయనిత 

పౌర ప్ురస్ాురం భారత్రత్ునక ప్ిదానం చేశారు. 
• రాజ్్గిర, బాబాస్ాహెబ్ వయకిాగత లెైబిరీ 50 వేల 

ప్ుసా్కాలతో ప్ిప్ంచంలోన్ే అతిపెదా లెైబిర.ీ 
• వెనకకబడిన కులయన్నకి చ ందిన మొదట ినాయయవాది. 
• అతన్న అస్లు ఇంటిపేరు అంబావాడేకర, దీన్నన్న 

పాఠశాలలో అతన్న ఉపాధాయయుడు అంబరదుర్్గా 
మయరాిడు. 

• పిపంచవాయపతంగా తాగున్సటి కటస్ం స్తాయగరహం చేసిన 
ఏకెైక స్తాయగరహ ిఆయన్ే. 

• ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా బుదకధ న్న పెయంటింగ్్లు మరియు 
విగరహాలన్సి బుదకధ న్న కళ్లు మయస్కకున్న ఉంటాయ, 
అంబరదుర్ కళ్లు త రిచి అతన్నన్న చితిించిన మొదట ివయకాి. 

• భారత్ రాజాయంగం యొకు 20-పేజీల ఆత్మకథ యొకు 
ప్ిధాన రూప్శలిప, వీస్ా కటస్ం వేచి ఉండటం కొలంబ్రయయ 
విశావిదాయలయంలో పాఠయ ప్ుసా్కంగా 
ఉప్యోగించబడింది. 

 

అమితాబ్ కాంత్ జెనెస్టిస ఇంటరేుషన్ల్ డిజిటల్ టిీన్ 
పా్ ట్్ఫారమ్్న్న పాిరంభంచారు: 
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జెనెస్టిస ఇంటరేుషన్ల్ అరిన్ ఇండియయ మొతాా న్ని డిజిటల్ 
టిీన్ చేయడాన్నక ి త్న్ పాన్ ఇండియయ కారయకరమయన్ను 
పాిరంభంచింది. ఈ పాిరంభ కారయకరమయన్ని న్సతి ఆయోగ్ 
CEO అమితాబ్ కాంత్ పాిరంభంచారు. చాలయ ఖ్చిితమ ైన 
ఈ 3D డేటానక రూప ందించడం వలల  స్ామర్ట కారుల , ఇ-
కామర్ీ, లయజిసిటక్ీ, గవమింగ్, టెలికాంలో తదకప్రి తరం 
న్ెట్వర్ు్ల కటస్ం యుటిలిటీస్ పాల న్నంగ్ కటస్ం ఇప్పటివరకు 
స్ాధ్యం కాన్న అన్ేక అపిల కవష్న్్లు హెై-డ ఫిన్నష్న్ మయయపింగ్్లో 
త రవబడతాయ. , ప్ునరుతాపదక శకిా మరియు విప్తతా  
న్నరాహణ మరియు అతయవస్ర ప్ితిస్పందనలో. 
అంతేకాకుండా, అన్ని స్ామర్ట సిటీ భాగాలతో, డిజిటల్ జంట 
నగరాలు ఇప్ుపడు ఈ జియోసేపషియల్ టెకాిలజీన్న 
ఉప్యోగిస్కా ని అధ్కన్ాతన నగరాలతో భారతదేశాన్ని 
మయయప్్లో ఉంచకతాయ. జెన్ెసిస్ భారతదేశంలో అధ్కన్ాతన 
సెన్ాీర్్ల స్ముదాయయన్ని కలిగి ఉంది, ఇందకలో వెైమయన్నక 
మొబెైల్ మరియు టెరెసిటయిల్ సిస్టమ్్లు చాలయ ఎకుువ వేగం 
మరియు రిజలూయష్న్్తో ఇమేజింగ్ చేయగలవు. 3D 
డేటానక ప్రిష్ురించడంతోపాటల 3D సవట టి మయయప్ ఇమేజరీ 
నకండి ఫవచరలనక స్ాయంచాలకంగా స్ంగరహించడం కటస్ం 
ప్ితేయకమ ైన జియోకటడింగ్్లో పేటెంటల  కటస్ం జెన్ెసిస్ దాఖ్లు 
చేసింది. 
 

భారతీయ స్ంసా్ల కోస్ం భారత్దేశం-ITU ఉమమడి స్టెైబర్డిిల్ 
2021: 
 

 
 

అంత్రాజ తీయ  ట లకమూయన్నకేషన్ యూన్నయన్ (ITU) 
మరియు కమయయన్నకవష్న్ీ మంతిితా శాఖ్ ఆధ్ారయంలో 
ప్న్నచేస్కా ని డిపారర్మ ంట్ ఆఫ్ ట లకమూయన్నకేషన్స స్ంయుకత 
స్టెైబర డిిల్ 2021న్న న్నరాహంిచాయ. భారత్దేశంలోన్న కిరటికల్ 
నెట్్వరు ఇన్్ఫాిస్ర ిక్ర ఆపరేటర్ కోస్ం స్టెైబర డిిల్ 
న్నరాహించబడింది. కిరటికల్ న్ెట్వర్ు ఇన్్ఫాిస్టకిిర్ అన్ేది 
దేశం యొకు భదితనక న్నరాధ రించడాన్నకి అవస్రమ ైన 
వయవసి్లు, ఆస్కా లు మరియు న్ెట్వర్ు్లు. 
 

స్టెైబర డిిల్ లక్షయం ఏమిట?ి 
• భారతదేశం యొకు సెైబర్ భదితా స్ంసిదధతనక 

మ రుగుప్రచడం దీన్న లక్షయం. అలయగవ, ఇది దేశం యొకు 
రక్షణ మరియు స్ంఘటన ప్ితిస్పందన స్ామరాి యన్ని 
మ రుగుప్రచడం లక్షయంగా పెటలట కుంది. 

• సెైబర్ డిిల్ స్మయంలో, సెైబర్్టాక్్లు మరియు 
స్మయచార భదితా స్ంఘటనలు అనకకరించబడాా య. 
మరియు పాలగ్ న్ేవారు అటలవంటి స్ంఘటనలనక 
రక్షించడాన్నకి మరియు ప్ితిస్పందించడాన్నక ి శక్షణ 
ప ందారు. అందకవలన, డిిల్ ఒక స్ంసి్ యొకు సెైబర్ 
స్ామరాి యలనక ప్రీక్షించడాన్నకి స్హాయప్డింద.ి 

 

లయభాలు: 
• డిిల్ కంప్ూయటర్ సెకూయరిటీ ఇన్నీడ ంట రెస్ాపన్ీ టీమ్ 

మరియు కంప్ూయటర్ ఇన్నీడ ంట అండ్ రెస్ాపన్ీ టీమ్ 
(CIRT) పాతినక న్ొకిు చ పిపంది. భదితా ఉలల ంఘనలనక 
న్నరాహించడాన్నకి CIRT బాధ్యత వహిస్కా ంది 

• ఇది కిలష్టమ ైన స్మయచార మౌలిక స్దకపాయయలనక 
రక్షించడంలో మరియు సెైబర్ సిితిస్ాి ప్కతనక 
న్నరిమంచడంలో భారతదేశ స్ామరాి యన్ని కూడా బలోపేతం 
చేసింద.ి 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• అంతరాజ తీయ టెలికమయయన్నకవష్న్ యయన్నయన్ ప్ిధాన 

కారాయలయం: జెన్సవా, సిాటజరాల ండ్; 
• అంతరాజ తీయ టెలికమయయన్నకవష్న్ యయన్నయన్ 

స్ాి పించబడింది: 17 మే 1865; 
• ఇంటరవిష్నల్ టెలికమయయన్నకవష్న్ యయన్నయన్ హెడ్ 

సెకరటరీ జనరల్: హౌలిన్ జావయ. 
 

భారత్దేశం, బంగా్ దేశ్ డిస్టెంబర 6న్  మ ైతిి దవిస 
జరుపుకోన్ననాుయ: 
 

  
 

బంగాల దేశ్్నక భారతదేశం అధికారికంగా గురిాంచిన డిస్టెంబర 
6న్న “మ ైతిి దివస” (ఫెిండ్స్షిప డే)గా జరుప్ుకటవాలన్న 
భారతదేశం మరియు బంగాల దేశ్ న్నరణయంచాయ. బంగాల దేశ్ 
జాతీయ దిన్ోతీవాన్నక ి హాజరయేయందకకు ప్ిధాన్న నరవంద ి
మోదీ మయరిి 2021లో బంగాల దేశ్్లో ప్రయటించిన 
స్ందరభంగా, డిసెంబర్ 6వ తేదీన్న మ ైతిి దివస్ (ఫెిండ్్షిప్ 
డే)గా జరుప్ుకటవాలన్న న్నరణయంచారు. బంగాల దేశ్ విముకిాకి 
ప్ది రోజుల ముందక, భారతదేశం 6 డిస్టెంబర 1971న 
బంగాల దేశ్్నక గురిాంచింది. బంగాల దేశ్్తో ద ైాపాక్షిక దౌతయ 
స్ంబంధాలనక స్ాి పించిన మొదటి దేశాలలో భారతదేశం 
ఒకటి. 
విదేశాంగ మంతిితా శాఖ్ విడుదల చేసిన స్ంయుకా ప్ికటన 
ప్ికారం, బంగాల దేశ్ స్ారాభౌమ దేశంగా ఆవిరభవించడంలో 
ధ ైరయస్ాహస్ాలు మరియు చ రగన్న స్హకారం అందించిన 
బంగబంధ్క షేక్ ముజిబుర్ రెహమయన్, ఆధ్కన్నక కాలంలోన్న 
గకప్ప న్ాయకులలో ఒకరెైన బంగాబంధ్క షేక్ ముజిబుర్ 
రెహమయన్ గురుా ండిపో తారన్న హెైలెైట చేశారు. 
 

మ ైతిి దివస గురించి: 
• ఢాకా, ఢిలీలతో పాటల ప్ిప్ంచంలోన్న 18 దేశాలోల  మ ైతిి 

దివస్్నక స్మరించకకుంటలన్ాిరు. ఈ దేశాలు బెలిజయం, 
కెనడా, ఈజిప్ట , ఇండోన్ేషియయ, రష్టాయ, ఖ్తార్, 
సింగప్ూర్, UK, ఆసేట లిియయ, ఫాిన్ీ, జపాన్, మలేషియయ, 
స్ౌదీ అరవబ్రయయ, దక్షిణాఫిికా, సిాటజరాల ండ్, థాయలయండ్, 
UAE మరియు USA. 

• మ ైతిి దివస్్నక న్నరాహించడం అన్ేది భారతదేశం 
మరియు బంగాల దేశ్ ప్ిజల మధ్య రకాంతో ముడిప్డి 
ఉని మరియు తాయగాలనక ప్ంచకకుని లోత ైన 
మరియు సిిరమ ైన సేిహాన్నకి ప్ితిబ్రంబం. 

 

నీతి ఆయోగ్ పేదరిక స్ూచిక: బహుమితీయ పేదరికంలో 
బీహార న్నరుపేద: 
 

  
 

జాతీయ, రాష్ట/ికవందిపాలిత పాింతాలు, మరియు జిలయల  
స్ాి యలలో పేదరికాన్ని కొలవడాన్నకి ప్ిభుతా థింక్ టాయంక్ 
నీతి ఆయోగ్ మొటరమొదటి బహుళ-మితీయ పేదరిక స్ూచిక 
(MPI)న్న విడుదల చేసింద.ి పాిరంభ స్ూచిక ప్ికారం, బీహార్ 
అతయధిక స్ాి య బహుళ్ మితీయ పేదరికం ఉని రాష్ట ంిగా 
న్నరణయంచబడింది. రాష్ట  ి జన్ాభాలో 51.91 శాతం మంది 
బహుళ్-మితీయ పేదలు. 
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స్ూచిక  పికారం: 

• రాష్ట  ిజన్ాభాలో 42.16 శాతం బహుమితీయ పేదలతో 

జారఖండ్స రెండవ స్ాి నంలో ఉంది. దీన్న తరాాత ఉత్తరపిదేశ్ 

37.79 శాతం, మధ్యపిదేశ్ (36.65 శాతం), 

మేఘయలయ (32.67 శాతం) మొదటి ఐదక పేద 

రాష్టాట ి లోల  ఉన్ాియ. 

• అదే స్మయంలో, కేరళ (0.71 శాతం), గోవా 

(3.76%), స్టికిుం (3.82%), త్మిళనాడు (4.89%) 

మరియు పంజాబ్ (5.59%) భారతదేశం అంతటా 

మొదటి 5 అతయలప పేదరికం గల రాష్టాట ి లుగా ఉన్ాియ. 

• స్ూచిక ప్ికారం దేశవాయపా్ంగా స్కన్ాి పేదరికాన్ని 

నమోదక చేసిన ఏకెైక జిలయల  కేరళలోన్న కొటార యం. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 

• న్సతి ఆయోగ్ ఏరపడింద:ి 1 జనవరి 2015; 

• న్సతి ఆయోగ్ ప్ిధాన కారాయలయం: నూయఢిలీల; 

• న్సతి ఆయోగ్ చ ైర్్ప్రీన్: నరవంది మోడర; 

• న్సతి ఆయోగ్ వెైస్ చ ైర్్ప్రీన్: రాజీవ్ కుమయర్; 

• న్సతి ఆయోగ్ CEO: అమితాబ్ కాంత్. 
 

 

భాషా స్ంగం మొబెైల్ యయప 22 భాషలతో పాిరంభంచబడింది: 
 

  
 

భాష్టా స్ంగం మొబెైల్ యయప్్నక విడుదల చేయడాన్నకి 
ప్ిభుతాం సిదధంగా ఉందన్న కవంద ివిదాయశాఖ్ స్హాయ మంతిి 
డాకటర్ స్కభాస్ స్రాుర్ త లియజవశారు. షెడూయల్ చేయబడిన 
భారతీయ భాష్లలో రోజువారీ స్ంభాష్ణ యొకు స్ాధారణ 
వయకీాకరణలతో విన్నయోగదారులకు అవగాహన 
కలిపంచడాన్నకి మొబెైల్ యయప్ అభవృదిధ  చేయబడింద.ి 
యయప్ 100+ వాకాయలన్న కలిగి ఉంద,ి వివిధ్ న్ేప్థ్లయంపెై 
రూప ందించబడింది, ఇది 22 భారతీయ భాషలో్  పాిథమిక 
స్ంభాష్ణనక న్ేరుికున్ేందకకు, తమనక తాము 
ప్రీక్షించకకటవడాన్నకి మరియు ఆన్్లెైన్ స్రిటఫికవట్లనక 
రూప ందించడాన్నకి ప్ిజలనక అనకమతిస్కా ంది. 
భారతదేశంలోన్న వివిధ్ రాష్టాట ి లలోన్న వివిధ్ భాష్లనక 
న్ేరుికున్ేందకకు మరియు వార ి స్ంస్ుృతికి దగ్రగా 
రావడాన్నకి భారతదేశం అంతటా ప్ిజలనక అనకమతించడం 
దాారా ఏక్ భారత్ శరరష్ఠ  భారత్ స్ూారాిన్న పెంప ందించడం ఈ 
యయప్ లక్షయం. 
భారతదేశంలోన్న వివిధ్ రాష్టాట ి లలోన్న వివిధ్ భాష్లనక 
న్ేరుికున్ేందకకు మరియు వార ి స్ంస్ుృతికి దగ్రగా 
రావడాన్నకి భారతదేశం అంతటా ప్ిజలనక అనకమతించడం 
దాారా ఏక్ భారత్ శరరష్ఠ  భారత్ స్ూారాిన్న పెంప ందించడం ఈ 
యయప్ లక్షయం. 
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భారతీయ రె లవీ మణిపూర్లో పిపంచంలోనే అత్యంత్ ఎతెతతన్ 
పవర వంతెన్న్న న్నరిమసోత ంది: 
 

  
 

మణిపూర్లో భారతీయ రె లవీ ప్ిప్ంచంలోన్ే అతయంత ఎతెతతన్ 
పవర రె లవీ వంతెన్నక న్నరిమసాో్ ంది. మణ ప్ూర్్లోన్న రెైలేాల 
యొకు ప్ితిష్టాట తమక పాిజెక్ట జిరిబామ్-ఇంఫాల్ రెైలేా లెైన్్లో 
భాగం, ఇది చివరిక ి ఈశానయ రాష్టాట ి న్ని దేశంలోన్న మిగిలిన 
పాింతాలతో అనకస్ంధాన్నంచడాన్నకి న్నరిమంచబడుతతని కొతా 
బాిడ్ గవజ్ లెైన్్లో భాగం. ప్ిస్కా తం, ఐరోపాలోన్న మోంటెన్ెగోర లో 
న్నరిమంచిన 139-మీటరల ఎత తాన మయలయ-రిజెకా వయయడక్ర 
దాీరా ఎతెతతన్ పవర బ్రిడ్సజ  రికారు్  ఉంది. 
 

వంతెన్ గురించి: 
• ఈ వంత ననక 141 మీటర్ ఎతతా లో న్నరిమస్కా న్ాిరు. 
• మణ ప్ూర్ వంత న మొతాం ప డవు 703 మీటరు్ . 
• పాిజెక్ట ప్ూరాయతే, ప్ియయణ కులు 111 కి.మీ దూరాన్ని 

2-2.5 గంటలో్  చేరుకటగలుగుతారు. 
 

 

NCC త్న్ 73వ ఆవిరాభవ దిననత్సవాన్ను జరుపుకుంటుంది: 
 

  
 

నేషన్ల్ కాయడెట్ కారప్ (NCC), భారత స్ాయుధ్ దళాల 
యువజన విభాగం మరియు ప్ిప్ంచంలోన్ే అతిపెదా 
యయన్నఫాం యువజన స్ంసి్, న్వంబర 28న్ త్న్ 73వ 
వారిికోత్సవాన్ను జరుప్ుకుంటోంది. NCC దిన్ోతీవాన్ని ప్ితి 
స్ంవతీరం నవంబర్ 4వ ఆదివారం న్ాడు జరుప్ుకుంటారు. 
దేశవాయపా్ంగా ఎన్్సవసవ దిన్ోతీవాన్ని న్నరాహిస్కా న్ాిరు. 
కాయడ ట్లు మయర్ి్లు, రకాదాన శబ్రరాలు మరియు స్ామయజిక 
అభవృదిధ  కారయకరమయలలో పాలగ్ నడంతో దేశవాయపా్ంగా రెైజింగ్ 
డే జరుప్ుకుంటలన్ాిరు. 
 

NCC గురించి: 
NCC 15 జూలె ై 1948న ఏరాపటైెంది. NCC అన్ేది మొతాం 
ప్ిప్ంచంలోన్ే యయన్నఫాం ధ్రించిన అతిపెదా యువత స్ంసి్. 
NCC ప్ిధాన కారాయలయం నూయఢిలీలలో ఉంది. ప్ిధాన 
కారాయలయం ఇప్ుపడు పాఠశాల మరియు కళాశాల 
విదాయరుి ల కటస్ం త రిచి ఉంది. ఇది స్ాచఛంద "టెైర-స్రీాస్ 
ఆర్న్ెైజవష్న్". ఈ స్ంసి్లో సెైనయం, న్ౌకాదళ్ం మరియు 
రెకులు ఉన్ాియ. 
 

అదన్పు స్మయచారం 
ఉత్తరపిదేశ్్లో గంగా ఎక్స్పెసి్వేకు పిధాన్న మోదీ శంకుసాా పన్ 
చేశారు:ఉత్తరపిదేశ్్లోన్న షాజహాన్్పూర్లో గంగా ఎక్స్పెిస్వేకు 
ప్ిధాన్న న్రేంది మోదీ శంకుస్ాి ప్న చేశారు 
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అసాసం స్టిుల్ యూన్నవరిసటీన్న సాా పించడాన్నకి ADB $112 
మిలయన్ రుణాన్ను ఆమోదించింది :అస్ాీం సిుల్ 
యయన్నవరిిటీ (ASU) స్ాి ప్న దాారా న్ెైప్ుణయ విదయ 
మరియు శక్షణనక బలోపేతం చేయడాన్నకి ఆసియయ 
డ వలప్్మ ంట బాయంక్ (ADB) $112 మిలియన్ రుణాన్ని 
ఆమోదించింది. 
ఖ్ేలో ఇండియయ ఉమ న్స హాక ీ లీగ్్న్న పాిరంభంచిన్ కీరడా 
మంతిి అన్నరాగ్ ఠాకతర :నూయఢిలీలలోన్న మేజర్ ధాయన్ చంద్ 
న్ేష్నల్ సేటడియంలో తొలిస్ారిగా జాతీయ స్ాి య ఖ్వలో 
ఇండియయ ఉమ న్ీ హాకీ లీగ్్నక కీరడా మంతి ిఅనకరాగ్ సింగ్ 
ఠాకూర్ లయంఛనంగా పాిరంభంచారు.  
గుజరాత్్లో మయ ఉమియయ ధామ్ అభవృదిధ  పాిజకెుర కు 
పిభ్ుత్ీం శంకుసాా పన్ చేస్టింద:ిగుజరాత్్లోన్న అహమదాబాద్్ 
దగ్ర సో్ లయలోన్న ఉమియయ కాయంప్స్్లో మయ ఉమియయ ధామ్ 
డ వలప్్మ ంట పాిజెక్ట కింద ఉమియయ మయతా ధామ్ ఆలయం 
మరియు ఆలయ పాింగణాన్నకి కవంది హోంమంతిి అమిత్ ష్టా 
శంకుస్ాి ప్న చేశారు.  
US ఫాయషన్ బాి ండ్స "పటగోన్నయయ" త్న్ దనస్నత లు కోస్ం ఖ్యద ీ
డెన్నమ్్న్న ఎంచనకుంటుంది: US-ఆధారిత ప్ిప్ంచంలోన్న 
ప్ిముఖ్ ఫాయష్న్ బాిండ్, పటగోన్నయయ, ఇప్ుపడు డెన్నమ్ 
దనస్నత లన్న తయయరు చేయడాన్నకి చేతితో తయయరు చేసిన 
ఖ్యదీ డెన్నమ్ ఫాబి్రక్్న్న ఉప్యోగిసాో్ ంది 
యునెసో ు కోల్్కతా దనరా్  పూజన్న అస్ంపూరణ సాంస్ుృతిక 
వారస్త్ీంగా గురితంచింది :UNESCO కటల్్కతాలోన్న దకరా్  
ప్ూజనక దాన్న 2021 అస్ంప్ూరణ స్ాంస్ుృతిక వారస్తా 
జాబ్రతాలో చేరిింది. 
స్ీరిణమ్ విజయ్ పరీ్న్న పాిరంభంచిన్ రక్షణ మంతి ిరాజ్్నాథ్ 
స్టింగ్:రక్షణ మంతి ి రాజ్్న్ాథ్ సింగ్ 1971 యుదధంలో 
భారతదేశం స్ాధించిన 50 స్ంవతీరాల విజయయన్ని 
స్మరించకకుంటయ స్ారిణమ్ విజయ్ ప్ర్ా్నక పాిరంభంచారు. 
పాిరంభోతీవ కారయకరమంలో ఆయన ‘వాల్ ఆఫ ఫేమ్ -1971 
ఇండో-పాక్ వార్’నక పాిరంభస్ాా రు. 

కౌన్నసల్ ఆఫ్ RATS SCO ఛెైరమన్్గా భారత్దేశం బాధ్యత్లు 
స్టవీకరించింది: భారతదేశం అకటట బరు 28, 2021 నకండి 1 
స్ంవతీరాన్నకి ష్టాంఘైె స్హకార స్ంసి్ (RATS SCO) 
యొకు పాింతీయ తీవివాద వయతిరవక న్నరామణ మండలి 
ఛ ైరమన్్గా బాధ్యతలు సవాకరించింది.  
ఉత్తరాఖ్ండ్స్లో 18,000 కోట్ రూపాయల విలువెైన్ బహుళ 
పాిజెకుర లన్న పిధాన్న మోద ీ పాిరంభంచారు: ఉతారాఖ్ండ్్లోన్న 
డ హాాడూన్్లో 18,000 కటటల  రూపాయల విలువెైన బహుళ్ 
పాిజెకుట లకు ప్ిధాన్న నరవంది మోడర పాిరంభోతీవం మరియు 
శంకుస్ాి ప్న చేశారు. డ హాాడూన్్లోన్న హిమయలయన్ కలిర్ 
సెంటర్్తో పాటల 120 మ గావాటల  వెైసి హెైడోిఎలకిటాక్ పాిజెక్ట్తో 
స్హా ప్ియయణాన్ని స్కరక్షితంగా మయరిడంపెై దృషిట స్ారించే 
కారయకరమయలనక పాిరంభంచిన 7 పాిజెకుట లు ఉన్ాియ. 
ఎస్టవస, ఎస్టవరలపెై అఘయయతాయలకు వయతిరేకంగా కేందిం జాతీయ 
హెల్ప్లెైన్్న్న పాిరంభంచన్నంది:  
కవంద ిస్ామయజిక న్ాయయం మరియు స్ాధికారత మంతిి డాకరర 
వీరవంది కుమయర్ ఎసవీ, ఎసవటలపెై అఘయయతాయలకు 
వయతిరవకంగా జాతీయ హెల్ప్లెైన్్నక పాిరంభంచారు  
EWSన్న న్నరణయంచే పిమయణాలన్న పున్ఃపరిశీలంచడాన్నకి 
కేందిం కమిటీన్న న్నయమిస్నత ంది: స్ామయజిక న్ాయయం 
మరియు స్ాధికారత మంతిితా శాఖ్ రాజాయంగంలోన్న ఆరిటకల్ 
15కి వివరణ యొకు న్నబంధ్నల ప్ికారం ఆరిికంగా 
బలహీనమ ైన వరా్ ల (EWS) వరా్ న్నకి రిజరవాష్నల  
ప్ిమయణాలనక స్మీక్షించడాన్నకి ముగు్ రు స్భుయల కమిటీన్న 
ఏరాపటల చేసింది.  
ఆల్ ఇండియయ రేడియో AIRNxt అనే యువత్ కారయకరమయన్ను 
పాిరంభంచింది: కొనస్ాగుతతని ఆజాదీ కా అమృత్ 
మహో తీవ్ వేడుకలోల  భాగంగా యువతకు వారి గాతాిలనక 
ప్ిస్ారం చేయడాన్నకి ఒక వేదికనక అందించడాన్నకి AIRNxt 
అన్ే కొతా కారయకరమయన్ని పాిరంభంచాలన్న ఆల్ ఇండియయ 
రవడియో న్నరణయంచింద 
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వజర్తలలో ని ర్జష్టజర ా లు 
 

మయవోయస్నర  పిభావిత్ పాింతాల కోస్ం జారఖండ్స ముఖ్యమంతి ి
"స్హాయ్ " పథకాన్ను పాిరంభంచారు 
 

  
 

జారఖండ్ ముఖ్యమంతి,ి హేమంత్ సో్ రెన్ రాష్ట ంిలోన్న 
మయవయయస్కట  ప్ిభావిత జిలయల లోల  యువ కీరడా ప్ితిభనక 
పెంప ందించే లక్షయంతో సో పరర్ యయక్షన్ టువార్ హారుెసి్టంగ్ 
యయస్టిపరేషన్ ఆఫ్ యూత్ (SAHAY) ప్థకాన్ని 
పాిరంభంచారు. రాష్ట ంిలోన్న 24 జిలయల లోల  19 జిలయల లనక 
ప్ిభావితం చేసిన లెఫ్టట వింగ్ తీవివాదాన్ని (LWE) 
అరికటటడాన్నకి ఈ ప్థకం పాిరంభంచబడింది. గార మయల నకంచి 
వారుా  స్ాి య వరకు 14-19 ఏళ్లలోప్ు బాలబాలికలు ఈ 
ప్థకం కింద నమోదక చేస్కకున్న బాసెుట్బాల్, వాలీబాల్, 
హాకీ, అథ్ లటిక్ీ్లో తమ న్ెైప్ుణాయలనక ప్ిదరిించేందకకు 
అవకాశం కలిపస్ాా రు. 
 

జారఖండ్స స్హాయ్ యోజన్ లక్షయయలు 
రాష్ట ంిలో కీరడా స్ంస్ుృతిన్న పెంప ందించేందకకు, ప్ితిభనక 
గురిాంచేందకకు నకీలెైట ప్ిభావిత పాింతాలోల న్న యువత 
కటస్ం స్హాయ్ పేరుతో ప్ితేయక కీరడా ప్థకాన్ని 
రూప ందించాలన్న స్టవఎం హేమంత్ సో రెన్ గతంలో కీరడా శాఖ్ 
అధికారులకు ఆదేశాలు జార ీ చేశారు. 19 ఏళ్ల  లోప్ు 
యువతనక జారఖండ్ స్హాయ్ ప్థకంతో అనకస్ంధానం 
చేసేందకకు అధికారులు విసా్ృతంగా కృషి చేయయలన్న కటరారు. 
స్హాయ్ యోజన కింద, ప్ంచాయతీ స్ాి య నకండి స్ంభావయ 
కీరడా ప్ితిభనక గురిాంచి బాల క్ స్ాి య మరియు జిలయల  స్ాి యక ి
తీస్కకువెళ్లల జాతీయ మరియు అంతరాజ తీయ కీరడా 
ఈవెంట్లకు సిదధం చేస్ాా రు. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• జారఖండ్ ముఖ్యమంతిి: హేమంత్ స్ో రెన్, 
• గవరిర్: రమేష్ బెైస్. 
 

బీహార్లోన్న మిథిలయ మఖ్యనాకు కేందిం GI టాయగ్్న్న మంజూరు 
చేస్టింద:ి 
 

 
 

కేంది వాణిజయ మంతిిత్ీ శాఖ్ ఆధ్ీరయంలోన్న జియోగార ఫికల్ 
ఇండికేషన్స రిజిస్టవర ి (GIR) బీహార మఖ్యనా పేరున్న మిథిలయ 
మఖ్యనాగా మయరాిలన్ే పిటిష్న్్నక ఆమోదించింది మరియు 
దాన్న మయలయలనక మరింత మ రుగా్  ప్ితిబ్రంబ్రంచేలయ బాిండ్ 
లోగోకు మరిన్ని మయరుపలనక స్ూచించింది. బాిండ్ లోగో 
యొకు మయలయలనక హెైలెైట చేయడాన్నకి మరియు ఉతపతాి 
యొకు భౌగోళ్లక స్ూచనల (GI) హకుులనక రక్షించడాన్నకి 
ఇది స్వరణలనక కూడా స్ూచించింది. 
మిథిలయ పాింతంలోన్న నకుల పెంప్కందారుల స్ంక్షవమం కటస్ం 
మిథిలయంచల్ మఖ్యన్ా ఉతాపదక్ స్ంఘ్ (MMUS) తరప్ున 
స్బౌర్ ఆధారిత బీహార అగిరకల్ర యూన్నవరిసటీ (BAU) 
తమ ఉతపతతా లకు మిథిలయ మఖ్యన్ా అన్న పేరు పెటటడాన్నకి 
ఒక దరఖ్యస్కా నక పాిరంభంచింది. 
 

బీహార యొకు కొన్ను GI టాయగ్్లు: 
• మధ్కబన్న పెయంటింగ్ీ 
• కతరిి రెైస్ 
• మగాహి పాన్ 
• సిలయవ్ ఖ్యజా 
• ష్టాహి లిచిి 
• భాగల్్ప్ురి జరాా లు 
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ఒడిశాలోన్న అతి ప డవెైన్ వంతెన్ ‘టి-స్టేత్ు’న్న ఒడిశా 
ముఖ్యమంతిి కటక్్లో పాిరంభంచారు 
 

 
 

ఒడిశాలోన్న కటక్ జిలయల లో మహాన్దిపెై న్నరిమంచిన రాష్ట ంిలోన్ే 
అతి ప డవెైన వంత న ‘ట-ిస్టేత్ు’నక ఒడిశా ముఖ్యమంతిి 
న్వీన్ పటాుయక్ పాిరంభంచారు. రూ.111 కోట్తో ఆంగల 
అక్షరమయల ‘టి’ ఆకారంలో వంత ననక న్నరిమంచారు. 
బాదంబాలోన్న గోపవన్ాథ్్ప్ూర్, బంకిలోన్న బెైదేశార్్నక 
కటక్్లోన్న సింఘన్ాథ్ పిఠానక కలిపే 4 కిలోమీటరల ప డవెైన 
వంత న, బాదంబా మరియు బంకి బెైదేశార్ మధ్య దాదాప్ు 
45 కిలోమీటరల దూరాన్ని తగి్స్కా ంది. 
ముఖ్యమంతిి ఫిబివర ి 28, 2014న T-సేతతకు శంకుస్ాి ప్న 
చేశారు. కాన్స, కొన్ని స్ాంకవతిక స్మస్యల కారణంగా, న్నరామణ 
ప్నకలు ఆలస్యమ ై 2018లో పాిరంభమయయయయ. ఈ వంత న 
స్మీప్ పాింతాల నకండి ఐదక లక్షల మందిక ి
కమయయన్నకవష్న్్నక స్కలభతరం చేస్కా ంది. ఇది ఈ పాింతంలో 
వయవస్ాయం, వాయపారం మరియు ప్రాయటక కారయకలయపాలనక 
కూడా మ రుగుప్రుస్కా ంది. బాడంబా బాల క్్లోన్న బాబా 
సింఘన్ాథ్ బలి మకర జాతినక స్ందరిించే భకుా లకు ఇది 
ప్ియోజనం చేకూరుస్కా ంది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ఒడిశా రాజధాన్న: భువన్ేశార్; 
• ఒడిశా గవరిర్: గణేష ిలయల్; 
• ఒడిశా ముఖ్యమంతి:ి నవీన్ ప్టాియక్. 
 

మూక హింస్, హత్యలన్న న్నరోధించే బ్రలు్ న్న జారఖండ్స అస్టెంబ్ీ 
ఆమోదించింది 
 

  
 

జారఖండ్ అసెంబీల  మయక హింస్ మరియు మయబ్ లించింగ్ 
బ్రలుల , 2021న్న ఆమోదించింది, ఇది రాజాయంగ హకుులకు 
"స్మరివంతమ ైన రక్షణ" అందించడం మరియు రాష్ట ంిలో 
మయబ్ హింస్నక న్నరోధించడం లక్షయంగా పెటలట కుంది. ఒక 
స్వరణనక చేరిిన తరాాత, బ్రలుల  ఆమోదించబడింది 
మరియు అతన్న ఆమోదం కటస్ం గవరిర్్కు ప్ంప్బడింది. 
న్ోటిఫెై చేసిన తరాాత, ప్శిమ బెంగాల్, రాజస్ాి న్ మరియు 
మణ ప్ూర్ తరాాత అటలవంటి చటాట న్ని తీస్కకువచిిన 
న్ాల్వ రాష్ట ంిగా జారఖండ్ అవతరిస్కా ంది. 
 

బ్రలు్  గురించి: 
• "గాయం లేదా మరణాన్నకి" దారితీసే మయబ్ లిన్నింగ్్లో 

పాలగ్ ని వారిపెై మయడు స్ంవతీరాల జెైలు శక్ష 
మరియు జీవిత ఖ్ెైదక మరియు ₹25 లక్షల వరకు 
జరిమయన్ానక బ్రలుల  అందిస్కా ంది. 

• మతం, జాతి, కులం, లింగం, సి్లం పాితిప్దికన ఒక 
గుంప్ు ఆకసిమకంగా లేదా ప్ిణాళ్లకాబదధంగా చేసిన హింస్ 
లేదా మరణాన్నకి స్హాయం చేయడం, పోి తీహించడం 
లేదా హింస్ాతమక చరయకు ప్ియతిించడం లేదా 
హింస్ాతమక చరయల శరరణ న్న చంప్డాన్ని బ్రలుల  
న్నరాచించింది. ప్ుటలట క, భాష్, ఆహార ప్దధతతలు, లెైంగిక 
ధోరణ , రాజకయీ అనకబంధ్ం, జాతి లేదా ఏద ైన్ా ఇతర 
మ ైదానం”. 
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• దాడికి పాలపడిన వయకాిన్న గాయప్రిచే స్ంఘటన జరిగితే, 
దోష్తలకు 3 స్ంవతీరాల వరకు జెైలు శక్ష మరియు ₹ 
1 లక్ష నకండ ి ₹ 3 లక్షల వరకు జరిమయన్ా 
విధించబడుతతంది. 

 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• జారఖండ్ ముఖ్యమంతి:ి హేమంత్ సో్ రెన్; గవరిర్: 

రమేష్ బెైస్. 
 

జగనాుథ రథయయతి్కు పంజాబ్ స్టవఎం ‘స్టేరట్ ఫెస్టిరవల్’ టాయగ్ 
ఇచా్రు 
 

  
 

ప్ంజాబ్ ముఖ్యమంతి ిచరణ్్జిత్ సింగ్ చన్సి కృష్ణ  బలరామ్ 
జగన్ాిథ రథయయతినక వారిిక రాష్ట  ిప్ండుగగా ప్ికటించారు. 
25వ శీరకృష్ణ  భగవానకడు బలరామ్ జగన్ాిథ రథయయతినక 
జెండా ఊపి పాిరంభంచిన స్ందరభంగా ఇదే విష్యయన్ని 
ప్ికటించారు. ప్ంజాబ్్లోన్న లూథియయన్ాలో ఇస్ాున్ 
ఆలయయన్నకి రూ.2.51 కటటలల  మంజూరు చేస్కా నిటలల  
ప్ికటించారు. ముఖ్యంగా, ప్ంజాబ్ ప్ిభుతాం 
పాటియయలయలోన్న 20 ఎకరాల సి్లంలో భగవదీ్ త మరియు 
రామయయణ ప్రిశోధ్న్ా కవందాిన్ని కూడా అభవృదిధ  చేసాో్ ంది. 
లూథియయన్ా రథయయత ిఎన్నికలకు వేదికగా మయరడం ఇదే 
మొదటిస్ారి కాదక. 2017 ప్ంజాబ్ ఎన్నికలకు ముందక, 
ఆప్్కి చ ందిన ఢిలీల డిప్ూయటీ సవఎం మన్సష్ సిసో్ డియయ 
యయతిలో పాలగ్ న్ాిరు. పారీట అభయరుి లతో వేదికపె ై నకంచి 
‘మహా ఆరతి’ కూడా చేశారు. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ప్ంజాబ్ రాజధాన్న: చండరగఢ్; 
• ప్ంజాబ్ ముఖ్యమంతి:ి చరణ జత్ సింగ్ చన్సి; 
• ప్ంజాబ్ గవరిర్: బనారీలయల్ ప్ురోహిత్. 
 

మొత్తం రిజిస్రర్ EVలలో ఉత్తరపిదేశ్ అగరసాా న్ంలో ఉంద:ి 
 

  
 

పారలమ ంటల శీతాకాల స్మయవేశాలు, కవంది రోడుా  రవాణా & 
రహదారుల శాఖ్ మంతిి న్నతిన్ గడురీ, భారత్దేశంలో ఎలకిరిక్ 
వాహనాల (EV) సిితిపెై రాజయస్భకు త లియజవశారు. డేటా 
ప్ికారం, భారతదేశంలో మొతాం 870,141 నమోదిత EVలు 
ఉన్ాియ, ఉతారప్ిదేశ్ (UP) 255,700 నమోదిత EVలతో 
అగరస్ాి నంలో ఉంద.ి యయపవ తరాాత ఢిల్ీ (125,347), 
కరాణ టక (72,544), బీహార (58,014), మహారాషర ి 
(52,506) వరుస్ స్ాి న్ాలోల  ఉన్ాియ. 
 

EVలపెై GST: 
భారత కవంది ప్ిభుతాం ఎలకిటాక్ వాహన్ాలు & స్ంబంధిత 
ఉతపతతా లపెై వస్కా వులు & సేవా ప్నకి (GST)న్న 
తగి్ంచింద.ి 
• EVలపెై GST: 5% (గతంలో 12%) 
• EV ఛారజర్్లు & ఛారిజంగ్ సేటష్న్్లపెై GST: 5% (గతంలో 

18%) 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ఉతారప్ిదేశ్ రాజధాన్న: లకటి; 
• ఉతారప్ిదేశ్ ముఖ్యమంతిి: యోగి ఆదితయన్ాథ్; 
• ఉతారప్ిదేశ్ గవరిర్: ఆనందీబెన్ ప్టలల్. 
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నాగాలయండ్స పో లీస్నలు ‘కాల్ యువర కాప’ మొబెైల్ యయప్న్న 

పాిరంభంచారు 
 

  
 

న్ాగాలయండ్ DGP T. జాన్ లయంగ్్కుమర కొహిమయలోన్న పో లీస్ 

హెడ్్కాారటర్ీ్లో ‘కాల్ యువర్ కాప్’ మొబెైల్ యయప్్నక 

అధికారికంగా పాిరంభంచారు. ఈ యయప్్నక ఎకెసలయజిక్స ట క్ 

స లతయషన్స పెైైవేట్ లమిట డ్స అభవృదిధ  చేసింది. రాష్ట ంిలోన్న 

పౌరులందరూ ప్ితేయకించి ఆప్దలో ఉనివారు కవవలం ఒకు 

కిలక్్తో స్కలభంగా అందకబాటలలో ఉండేలయ న్ేరుగా 

పో లీస్కలనక స్ంప్ిదించేందకకు యయప్్నక అనకమతిస్కా ంది. 

యయప్్లోన్న ఫవచరలలో డ ైరెకటర,ీ అలర్ట్లు, టయరిస్ట చిటాులు, 

SOS, స్మీప్ పో లీస్ సేటష్న్ మరియు సెర్ి ఉన్ాియ. 

పౌరులు ఏద ైన్ా ఆండాియడ్ ఫో న్్లో గయగుల్ స్ోట ర్ నకండ ి

యయప్్నక డౌన్్లోడ్ చేస్కకటవచకి. గయగుల్ సో్ట ర్ నకంచి 

యయప్్నక డౌన్్లోడ్ చేస్కకటవచకి. ఈ యయప్్తో, మీరు 

వారాలు, అప్్డేట్లు, స్లహాలు మొదలెైన న్ోటిఫికవష్న్్లనక 

కూడా సవాకరించవచకి. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 

• న్ాగాలయండ్ ముఖ్యమంతిి: న్సఫియు రియో; న్ాగాలయండ్ 

గవరిర్: జగదీష్ ముఖి. 
 

రోప్వే స్టేవలన్న పాిరంభంచిన్ మొదటి భారతీయ న్గరంగా 
వారణాస్ట ిఅవత్రించింది: 
 

  
 

ఉత్తర పిదేశ్్లోన్న వారణాస్ట,ి టాిఫిక్ రదీాన్న తగి్ంచడాన్నకి ప్ిజా 
రవాణా మయర్ంగా రోప్్వే సేవలనక పాిరంభంచిన మొదటి 
భారతీయ నగరంగా అవతరించడాన్నకి సిదధంగా ఉంది. 
ప్ితిపాదిత రోప్్వే కాంట్ రె లవీ స్టేరషన్ (వారణాస్ట ి జంక్షన్) 
న్నండి చర్ స్టేుార (గోదౌలయయ) మధ్య 3.45 కి.మీ వెమైయన్నక 
దూరాన్ని కవర్ చేస్కా ంది. దీన్న వయయం రూ. 400 కటటల కు 
పెైగా ఉంద,ి ఇది కవంది ప్ిభుతాం మరియు రాష్ట  ిప్ిభుతాాల 
మధ్య 80:20 ప్ికారం విభజించబడింద.ి బొ లీవియయ, 
మ కిీకటల తరాాత ప్ిజా రవాణా కటస్ం రోప్్వేనక 
ఉప్యోగిస్కా ని మయడో  దేశం భారత్్. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• యుపి రాజధాన్న: లకటి; 
• UP గవరిర్: ఆనందీబెన్ ప్టలల్; 
• యయపవ ముఖ్యమంతి:ి యోగి ఆదితయన్ాథ్. 
 

ఉత్తరపిదేశ్్లోన్న హెైదర్పూర చిత్తడి నేలన్న రామ్్స్ర 
పిదేశంగా గురితంచారు: 
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పశి్మ ఉత్తరపిదేశ్్లోన్న బ్రజోుర నకండి 10 కి.మీ దూరంలో 
మధ్య గంగా బాయరేజీక ిఆనకకున్న ఉని హెైదర్పూర చిత్తడి 
నేల 1971 చిత్తడ ి నేలలపెై రామ్్స్ర కనెీని్న్ ప్ికారం 
గురిాంచబడింది. ఉతారప్ిదేశ్ ఇప్ుపడు 9 రామసర చిత్తడి 
నేలలకు న్నలయంగా ఉంది. గంగా నది వెంబడ ిఒక నమయన్ా 
చితాడి న్ేలగా కవంద ి ఫ్ాల గ్్షిప్ అయన నమయమి గంగవ కింద 
కూడా చితాడి న్ేలనక గురిాంచారు. దీన్నతో, ఇప్ుపడు దేశంలో 
మొతాం 47 న్నరవాశత పాింతాలు ఉన్ాియ. 
ఈ సెైట 25,000 కంటల ఎకుువ న్సటి ప్క్షులకు మదాతత 
ఇస్కా ంది, దాదాప్ుగా ముప్ుప ప ంచి ఉని భారతీయ గడిా  
ప్క్షులకు స్ంతాన్ోతపతాి ప్ిదేశంగా ప్న్నచేస్కా ంది మరియు 
కాలయనకగుణంగా వరద-ఆధారిత వలస్ల స్మయంలో హాన్న 
కలిగించే చితాడి జింక యొకు ఉతార ఉప్జాతి జన్ాభాకు 
ఆశరయం అందిస్కా ంద.ి గవరలయగ్ గయస్ మరియు బార్-హెడ డ్ 
గయస్ జన్ాభాలో 1% కంటల ఎకుువ మందిక ి సెైట కరమం 
తప్పకుండా మదాతత ఇస్కా ంది. 
 

కజువేల చిత్తడ ి నేలన్న త్మిళనాడు 16వ పక్ష ి
అభ్యయరణయంగా పికటించారు: 
 

  
 

తమిళ్న్ాడులోన్న విలు్ పురం జిలయ్ లో ఉని కాజువేల చిత్తడి 
నేలనక ప్రాయవరణ అటవీ మరియు వాతావరణ మయరుపల 
మంతిి వదా ప్రాయవరణ మరియు అటవీ శాఖ్ కారయదరిి 
స్కరిపయయ స్ాహు 16వ పక్షుల అభ్యయరణయంగా 
ప్ికటించారు. వనయపాిణ  (రక్షణ) చటటం, 1972లోన్న సెక్షన్ 
18లోన్న స్బ్్సెక్షన్ (1) ప్ికారం ఈ ప్ికటన చేయబడింద.ి 
ప్ులికాట స్రస్కీ తరాాత మయతిమే కాజువేలి చితాడి 
న్ేలలనక దక్షిణ భారతదేశంలో 2వ అతిపెదా ఉపుపనీటి 
స్రస్నసగా పేరకుంటారు. 
 

కాజువేల పక్షుల అభ్యయరణయం గురించి: 
• ఇది వనకర్ తాలూకాలో 5,151.60 హెకార రు్  మరియు 

మరకున్ం తాలతకాలలో 3,027.25 హెకాట రల భయమిన్న 
కలిగి ఉంద.ి 

• ఈ అభయయరణయం తమిళ్న్ాడు తూరుప తీరం వెంబడి 
బంగాళాఖ్యత్ంకి ఆనకకున్న ఉంద.ి 

• కాజువేలి అన్ేది అంతరాజ తీయ పాిముఖ్యత కలిగిన చితాడి 
న్ేల, ఇది తమిళ్న్ాడు తూరుప తీరంలో 670 చదరపు 
కి.మీ.లో విసా్రించి ఉంది. 

• గమన్నక- చితాడి న్ేల యొకు దక్షిణ భాగం 2001 
స్ంవతీరంలో రిజరుా భయమిగా ప్ికటించబడింది. 

• అభయయరణయం విలుల ప్ురం జిలయల లోన్న 13 గార మయలన్న 
కలిగి ఉంద.ి 

• ఈ ప్ిదేశం విభని రకాల వృక్షజాలం మరియు 
జంతతజాలయన్నకి న్నలయంగా ఉంద,ి మధ్య ఆస్టియయ 
మరియు స్టెైబీరియయ నకండి స్కదూర వలస్ ప్క్షులకు 
వస్తి కలిపస్కా ంది. 

 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• తమిళ్న్ాడు రాజధాన్న: చ న్ెైి; 
• తమిళ్న్ాడు ముఖ్యమంతిి: ఎంకవ స్ాట లిన్; 
• తమిళ్న్ాడు గవరిర్: R.N.రవి; 
• తమిళ్న్ాడు రాష్ట  ినృతయం: భరతన్ాటయం. 
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చెరీర బో్ స్మ్ ఫెస్టిరవల్ 2021 మేఘయలయలో జరుపుకునాురు: 
 

] 
 

మయడు రోజుల షిలయ్ ంగ్ చెరీర బో్ స్మ్ ఫెస్టిరవల్ 2021న్న 
మేఘయలయ ముఖ్యమంతిి కానాి డ్స కె స్ంగామ మరియు 
భారతదేశంలోన్న జపాన్ రాయబారి స్తోషి స్కజుక ీ
పాిరంభంచారు. ఇది న్వంబర 25 న్నండి 27 వరకు 
జరుప్ుకుంది. మేఘయలయలోన్న వారా్్ లేక్ మరియు పో లో 
గరర ండ్ీ అన్ే రెండు వేదికలలో ఈ ఉతీవం జరిగింద.ి వారిిక 
ప్ండుగ చ రీర వికసించ ే ప్ువుాల అస్లు వికసించడంతో 
స్మయనంగా ఉంటలంది. దీన్నన్న ప్ూూ నస్ సెరాసో్యడ్ీ అన్న 
కూడా పిలుస్ాా రు, ఈ ప్ువుాలు హిమయలయయలనక 
అండర్్లెైన్ చేసి తూరుప మరియు ప్డమర ఖ్యసవ కొండలనక 
కవర్ చేస్ాా య. 
 

మేఘయలయలో కొన్ను పిస్టిదధ  పండుగలు: 
• న్ోంగెరెమ్ డాయన్ీ ఫెసిటవల్ 
• వంగాల ప్ండుగ 
• అహయయ 
• బెహదీంకాల మ్ ప్ండుగ 
• ష్డ్ శుకర 
 

నాగా హెరిటేజ్ గార మం కిసామయలో హారు్బ్రల్ పండుగ 
జరుపుకునాురు: 
 

  
 

నాగాలయండ్స యొకు అతిపెదా స్ాంస్ుృతిక కటలయహలం, 
హారు్బ్రల్ పండుగ నాగా హెరిటేజ్ విలవజ్ కిసామయలో ఒకవ  
స్ాంప్ిదాయ స్ంగీతం, నృతాయలు మరియు స్మకాలీన 
రంగుల ప్ిదరినలతో పాిరంభమ ైంది. ఇది హార్ి్బ్రల్ ప్ండుగ 
యొకు 22వ ఎడిషన్ మరియు న్ాగాలయండ్్లోన్న 6 
జిలయల లలో జరుప్ుకుంటారు. 2019లో 20వ ఎడిష్న్ 
స్ందరభంగా 282,800 మందికి పెైగా ప్ిజలు ఈ ఉతీవాన్ని 
స్ందరిించారు, వీరిలో 3,000 మంద ి విదేశీ ప్రాయటకులు 
మరియు కన్సస్ం 55,500 మంద ి దేశీయ స్ందరికులు 
ఉన్ాిరు. 
న్ాగాలయండ్ యొకు స్రూప్మ ైన హార్ి్బ్రల్ ప్ండుగ యొకు 
ఈ స్ంవతీరం ఎడిష్న్, "పండుగల యొకు  పండుగ"గా 
విసా్ృతంగా ప్ిశంసించబడుతతంది, ఇది కటవిడ్-19 
మహమయమర ి కారణంగా గత స్ంవతీరం వాసా్వంగా 
న్నరాహించిన తరాాత డిసెంబర్ 1 నకండి దాన్న స్ాంప్ిదాయ 
ఆకృతిలో న్నరాహించబడుతతంది. పాిరంభ వేడుక హార్ి్బ్రల్ 
విమయనంతో ముగిసింది- టాస్ు ఫో ర్ీ ఫర్ మయయజిక్ అండ్ 
ఆర్ట్ న్ాగాలయండ్ దాారా స్ంగీత ప్ిదరిన. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• న్ాగాలయండ్ ముఖ్యమంతిి: న్సఫియు రియో; 
• న్ాగాలయండ్ గవరిర్: జగదీష్ ముఖి. 
 

ఉత్తరాఖ్ండ్స్లోన్న అసో ుట్ వన్యపాిణుల అభ్యయరణయం ఎకో 
స్టెన్నసటివ్ జోన్్గా పికటించింది: 
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పరాయవరణం, అటవీ మరియు వాతావరణ మయరుపల 
మంతిిత్ీ శాఖ్ (MoEF&CC), ఉతారాఖ్ండ్్లోన్న పితోరాఘర్ 
జిలయల లోన్న అసో్ ుట వనయపాిణ  అభయయరణయం స్రిహదకా  చకటయట  
454.65 చదరపు కిలోమీటర్ విస్టవత రణంలో అసో ుట్ వన్యపాిణి 
అభ్యయరణయం ఎకో-స్టెన్నసటివ్ జోన్ (ESZ) గా 
ప్ికటించబడింద.ి న్ోటిఫెైడ్ పాింతం అస్ో ుట వనయపాిణుల 
అభయయరణయం చకటయట  0 న్నండి 22 కి.మీ వరకు విసా్రించి 
ఉంది. అస్ో ుట వనయపాిణుల అభయయరణయం 
అంతరించిపో తతని ఫ్ాల గ్్షిప్ జాతతల కస్ూా రి జింకలనక 
మరియు దాన్న న్నవాస్ాలనక రక్షించడాన్నకి స్ాి పించబడింది. 
అసో్ ుట వనయపాిణుల అభయయరణయం మసు జింకల 
ఉదాయన్వన్ం అన్న కూడా పిలువబడుతతంది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ప్రాయవరణ, అటవీ మరియు వాతావరణ మయరుపల 

మంతిి: భయపేందర్ యయదవ్. 
 

త్మిళనాడు రాషర  ి గీత్ంగా ‘త్మిళ తాయ్ వాజుత ’న్న 
పికటించింది: 
 

  
 

త్మిళనాడు పిభ్ుత్ీం ‘త్మిళ తాయ్ వాజుత ’న్న రాష్ట  ిగీతంగా 
ప్ికటించింది. అన్ని విదాయ స్ంసి్లు, విశావిదాయలయయలు, 
ప్ిభుతా కారాయలయయలు మరియు ప్ిభుతా రంగ స్ంసి్లలో 
ఏద ైన్ా విధ్కలు పాిరంభంచే ముందక దీన్నన్న పాడాలి. 'తమిళ్ 
తాయ్ వాజాు' అన్ేది పాిరిన్ా గీతం, గీతం కాదన్న మదాిస్ 
హెైకటరుట  ఇటీవల తీరుప ఇచిిన న్ేప్థయంలో ఈ న్నరణయం 
వెలువడింది. 55 సెకనల  న్నడివి గల పాట పాడేటప్ుపడు 
వికలయంగులనక మినహాయంచి అందరూ న్నలబడి ఉండాలన్న 
ఆదేశస్ూా  ఈ మేరకు ప్ిభుతా ఉతారుా జారీ చేయబడింది. 

1970 నకండి 'తమిళ్ థాయ్ వాజాు' అధికారిక హో దానక కలిగ ి
ఉంద.ి ఇది ప్ుదకచేిరి కవందిపాలిత పాింతం యొకు 
అధికారిక పాట. జయ భారత జనన్సయ తనూజాత ేకరాిటక 
అధికారిక రాష్ట  ిగీతం మరియు బంద  ఉతుల్ జనన్న ఒడిశా 
అధికారిక రాష్ట  ిగీతం. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• తమిళ్న్ాడు రాజధాన్న: చ న్ెైి; 
• తమిళ్న్ాడు ముఖ్యమంతిి: ఎంకవ స్ాట లిన్; 
• తమిళ్న్ాడు గవరిర్: ఆర్.ఎన్.రవి; 
• తమిళ్న్ాడు రాష్ట  ినృతయం: భరతన్ాటయం. 
 

RBI: గుజరాత్ భారత్దేశపు అతిపెదా త్యయరీ కేందింగా 
మయరింది: 
 

  
 

రిజరీ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండయియ (RBI) గణాంకాల ప్ికారం, 
గుజరాత్్ మహారాషరనిక వెనకిు న్ెటిట దేశంలోన్ే అగరగామి 
తయయరీ కవందింగా అవతరించింది. గుజరాత్్లో తయయరీ 
రంగంలో స్ూి ల విలువ జోడింప్ు (GVA) ఏటా 15.9 శాత్ం 
వృదిధతో 2012 ఆరిిక స్ంవతీరం నకంచి 2020 ఆరిిక 
స్ంవతీరం వరకు రూ. 5.11 లక్షల కటటల కు చేరుకుందన్న 
గణాంకాలు చ బుతతన్ాియ. GVA అన్ేది ఆరిిక వయవసి్లో 
వస్కా వులు మరియు సేవల స్రఫరానక కొలిచే ఆరిిక 
ప్ిమయణం. 
అదే స్మయంలో, మహారాష్ట  ివారిిక వృదిధ  రవటల గుజరాత్్లో 
దాదాప్ు స్గం వదా 7.5 శాత్ంగా ఉంద ిమరియు తయయరీ 
రంగాన్నకి స్ంబంధించిన జివిఎ FY20లో రూ. 4.34 లక్షల 
కటటలల గా ఉంద.ి మహారాష్ట  ిఇప్పటిక ీభారతదేశంలో సేవలనక 
అందించ ేఅగరగామిగా ఉంది, రాష్ట  ిసేవల GVA స్ంవతీరాన్నకి 
12.6 శాతం వృదిధ  చ ందకతోంది, FY20లో రూ. 15.1 లక్షల 
కటటల కు చేరుకుంద.ి 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• గుజరాత్ రాజధాన్న: గాంధీనగర్; 
• గుజరాత్ గవరిర్: ఆచారయ దేవవిత్; 
• గుజరాత్ ముఖ్యమంతి:ి భయపేందిభాయ్ ప్టలల్. 
 

త్మిళనాడు పిభ్ుత్ీం “CM డాయష్్బో ర్ త్మిళనాడు 360” 
పరయవేక్షణ వయవసా్న్న పాిరంభంచింది 
 

  
 

తమిళ్న్ాడు ప్ిభుతాం చ న్ెైిలో ముఖ్యమంతిి (CM) 
డాయష్్బో రా్ మయన్నటరింగ్ సిస్టమ్, “CM డాయష్్బో రా్ తమిళ్న్ాడు 
360”న్న పాిరంభంచింది. ఇది అన్ని స్ంక్షవమ ప్థకాల 
అమలు సిితి, న్నధ్కల కవటాయంప్ు మరియు లబా్రదారుల 
స్ంఖ్యతో పాటల డాయమ్్లలో న్సటి న్నలా మరియు వరిపాత 
నమయన్ాలపెై నవీకరణలతో స్హా అన్ని స్ంక్షవమ ప్థకాలనక 
టాిక్ చేయడాన్నకి సిఎంనక అనకమతిస్కా ంది. 
 

డాష్్బో ర్ గురించి: 
• ఈ డాయష్్బో రా్ అన్ని రాష్ట  ిప్ిభుతా శాఖ్లు, కీలకమ ైన 

రిజరాాయర్్ల న్నలా స్ాి యలు, వరిపాతం నమయన్ాలు, 
ధ్రల మ ష్్పెై న్నజ-స్మయ స్మయచారాన్ని అందిస్కా ంది, 
ఇది 25 ఆహారధాన్ాయలు/కూరగాయలు/ప్ండల  ధ్రల 
సిిరతాాన్ని ప్రయవేక్షిస్కా ంది మరియు ఇది ధ్రలో 
స్ాధ్యమయేయ పెరుగుదలపెై అంచన్ాలనక అందిస్కా ంది, 
ప్ిభుతా జోకాయన్ని అనకమతిస్కా ంది. 

• ఇది కాకుండా, మొదటి బాయచ్ డాయష్్బో రా్్లు ఆరిిక సిితి, 
పౌర స్రఫరాలు, ముఖ్యమంతిి హెల్ప్లెైన్ మరియు మీ 
న్నయోజకవర్ంలోన్న సిఎం హో దా, ఆరోగయ స్ంబంధిత 
స్మయచారం, ప్ిధాన న్ేరాల రోజువారీ పో లీస్క న్నవేదికల 
సిితిన్న స్ూచించడాన్నకి ప్ిస్కా త ఉపాధి పో కడలనక కూడా 
కవర్ చేస్ాా య. రాష్ట ంిలో శరదధ  అవస్రమయేయ జిలయల ల 
స్ూచన, ప్టటణ మరియు గార మీణ పేదలకు గృహాల 
ప్ురోగతి మరియు న్సటి స్రఫరా ప్థకాల ప్ురోగతి, 
ముఖ్యంగా అన్ని గృహాలకు కుళాయ కన్ెక్షనకల . 

 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• తమిళ్న్ాడు రాజధాన్న: చ న్ెైి; 
• తమిళ్న్ాడు ముఖ్యమంతిి: K. స్ాట లిన్; 
• తమిళ్న్ాడు గవరిర్: R.N.రవి. 
 

మధ్యపిదేశ్్లో పిపంచ స్ంగీత్ తానేసన్ ఉత్సవం 
న్నరీహించారు 
 

  
 

మధ్యప్ిదేశ్్లో, గాాలియర్్లో 97వ ప్ిప్ంచ స్ంగీత తాన్ేీన్ 
ఉతీవం పాిరంభమ ైంది. ఐదక రోజుల ప్ిప్ంచ స్ంగీత తాన్ేీన్ 
ఉతీవం డిసెంబర్ 25 నకండి డిసెంబర్ 30 వరకు నగరంలో 
పాిరంభమవుతతంది. ఓంకారవశార్్లో ఉని సిదధన్ాథ్ 
దేవాలయం న్ేప్థయంలో ఈ కారయకరమం వేదికనక న్నరిమంచారు. 
ఈ స్ంగీతోతీవంలో భారతదేశం నకంచే కాకుండా విదేశాల 
నకంచి కూడా ప్లువురు కళాకారులు పాలగ్ ంటారు. 
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మొదటి ఏడు కచేరీలు తాన్ేీన్ స్మయధి మరియు 
మహమమద్ గరస్ స్మయధి వదా సిదధం చేయబడిన వేదిక వదా 
జరిగాయ. డిసెంబరు 30న బెహత్ (తాన్ేీన్ జనమసి్లం)లో 
జిలిమల్ నది ఒడుా న ఎన్నమిదవ కచేర ీ జరుగుతతంది. అదే 
రోజు గాాలియర్ కటటలో చివరి స్ంక్షిపా్ కచేర ీజరుగుతతంది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• మధ్యప్ిదేశ్ రాజధాన్న: భోపాల్; 
• మధ్యప్ిదేశ్ గవరిర్: మంగయభాయ్ C. ప్టలల్; 
• మధ్యప్ిదేశ్ ముఖ్యమంతిి: శవరాజ్ సింగ్ చౌహాన్. 
 

అదన్పు స్మయచారం 
 

అరుణాచల్ పిదేశ్ 50వ స్ంవత్సర వేడుకలకు బాి ండ్స 
అంబాస్టిడర్గా స్ంజయ్ దత్ న్నయమిత్ులయయయరు: 
అరుణాచల్ ప్ిదేశ్ (AP) ప్ిభుతాం తమ స్ారోణ తీవ వేడుకల 
స్ందరభంగా బాిండ్ అంబాసిడర్్గా మరియు అవారుా  
గెలుచకకుని చితిన్నరామత మరియు బాిండింగ్ న్నప్ుణుడు 
రాహుల్ మితాి బాిండ్ అడ ైాజర్్గా బాలీవుడ్ నటలడు 
స్ంజయ్ దత్్నక స్ంతకం చేసింది, ఇది రాష్ట  ి న్ామకరణం 
యొకు 50వ స్ంవతీరాన్ని స్ూచిస్కా ంది 
హిమయచల్ పిభ్ుత్ీం జన్రల్ కేటగిర ీ కమిషన్్న్న ఏరాపటు 
చేస్టింది:హిమయచల్ ప్ిదేశ్ ప్ిభుతాం మధ్యప్ిదేశ్ తరహాలో 
అగరవరాణ ల కటస్ం కమిష్న్్నక ఏరాపటల చేస్కా నిటలల  
ప్ికటించింది. 'స్మయనయ వర్్ ఆయోగ్'గా పేరు పెటటబడే 
కమిష్న్, 2021 ఫిబివర-ిమయరిిలో స్భ బడ జట సెష్న్ కటస్ం 
రాష్ట  ిఅసెంబీల  స్మయవేశమ ైనప్ుపడు మయడు న్ెలల వయవధిలో 
శాస్న చటటం దాారా అధికారికంగా రూప ందించబడుతతంది.. 
బస్నస పియయణం కోస్ం మహారాషర ి చలో మొబెైల్ యయప & 
సామరర కార్్న్న పాిరంభంచింది :బృహన్్ముంబెై ఎలకిటాక్ స్పెలల  
అండ్ టాిన్ీ్పో ర్ట (బెస్ట) బస్ టికెుట్ల డిజిటల్ మరియు 
అడాాన్ీ కొనకగోలునక స్కలభతరం చేయడాన్నకి చలో 
మొబెైల్ అపిల కవష్న్ (యయప్) మరియు చలో స్ామర్ట కారా్్లనక 
మహారాష్ట  ి ప్రాయటక మరియు ప్రాయవరణ మంతిి ఆదితయ 
థాకరవ పాిరంభంచారు. 

యూపవ పిభ్ుత్ీం డిస్టెంబర 25న్ ‘ఉచిత్ సామరర్ఫో న్ 
యోజన్’న్న పాిరంభంచన్నంది:ఉతారప్ిదేశ్్లోన్న యోగి 
ఆదితయన్ాథ్ ప్ిభుతాం ప్ితిష్టాట తమకమ ైన 'ఉచిత స్ామర్ట్ఫో న్ 
యోజననక డిసెంబర్ 25న పాిరంభంచనకంది, ఇది బ్రజెపి 
సవన్నయర్ న్ాయకుడు మరియు మయజీ ప్ిధాన్న అటల్ బ్రహారీ 
వాజ్్పేయ జయంతి. ఈ ప్థకం కింద, రాష్ట  ి ప్ిభుతాం 
గార డుయయేష్న్ మరియు అంతకంటల ఎకుువ చివరి 
స్ంవతీరం విదాయరుి లకు స్ామర్ట్ఫో న్్లు మరియు టాబెల ట్లనక 
ప్ంపిణ ీచేస్కా ంది. 
ఢిల్ీ పో లీస్నలు ఈ-లెరిుంగ్ పా్ ట్్ఫామ్ "ఉన్ుతి"న్న 
పాిరంభంచారు: ఢిలీల పో లీస్ కమీష్నర్, రాకవష్ అస్ాి న్ా, 
నూయఢిలీలలోన్న ఆల్ ఇండియయ కరన్నీల్ ఫర్ టెకిికల్ 
ఎడుయకవష్న్ (AICTE) ఆడిటోరియంలో ఢిలీల పో లీస్కల 
ఫ్ాల గ్్షిప్ సవుమ్ ‘YUVA’ కింద ఇ-లెరిింగ్ పాల ట్ఫారమ్ 
‘ఉనితి’న్న పాిరంభంచారు 
జవాద్ త్ుఫాన్న ఒడిశా, ఆంధాి , పశి్మ బెంగాల్్న్న 
తాకన్నంది :బంగాళాఖ్యత్ంలో ఏరపడిన అలపపవడనం మరింత 
బలప్డి జవాద్ త్ుపాన్న ఉత్తర ఆంధి్పిదేశ్, దక్షిణ ఒడిశా 
తీరాలు, పశి్మ బెంగాల్్లోన్న కొన్ను పాింతాలకు చేరుకున్ే 
అవకాశం ఉంది. ఒకస్ారి అభవృదిధ  చ ందిన ఈ తతఫానకనక 
సౌదీ అరేబ్రయయ పేరు పెటిటనటలల  జవాద్ (జోవాద్ అన్న 
ఉచఛరిస్ాా రు). మేలో యయస మరియు సెపెటంబరులో గులయబ్ 
తరాాత, ఈ స్ంవతీరం తూరుప తీరం వెైప్ు వెళలల  మయడవ 
తతఫానక ఇది. 
కీరడలన్న పోి త్సహించేందనకు హరాయనా ‘ఖ్లే్ న్రసరీ పథకం 
2022-23’న్న పాిరంభంచింది:హరాయన్ా కీరడలు మరియు 
యువజన వయవహారాల శాఖ్ స్హాయ మంతి ిస్ందీప స్టింగ్ 
రాష్ట ంిలో కీరడలనక పోి తీహించేందకకు ‘ఖ్ేల్ న్రసరీ స్టవుమ్ 
2022-23’న్న పాిరంభంచారు. హరాయన్ా కీరడాకారులు తమ 
కీరడా ప్ితిభతో అంతరాజ తీయ స్ాి యలో రాష్టాట ి న్నకి కొతా గురిాంప్ు 
త చాిరు. రాష్ట ంిలో నూతన కీరడాకారులనక తీరిిదిదేా ందకకు 
రాష్ట  ిప్ిభుతాం న్నరంతరం కృషి చేస్కా ందన్ాిరు. 
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కరాణ టక & UNDP ‘కోడ్స-ఉన్ుతి’లో భాగంగా LoUపెై స్ంత్కం 
చేశాయ: యయత్ ఎంప్వర్్మ ంట & స్ో పర్ట్ డిపార్ట్మ ంట, 
కరాణ టక ప్ిభుతాం వయవస్ాి ప్కత మరియు ఉపాధిన్న 
మ రుగుప్రచడాన్నకి రాష్ట  ి స్ాి య చకరవ 'కటడ్-ఉనితి'లో 
భాగంగా యున్ెైటెడ్ న్ేష్న్ీ డ వలప్్మ ంట పో ి గార మ్ 
(UNDP)తో లెటర్ ఆఫ అండర్ స్ాట ండింగ్ (LoU)పెై స్ంతకం 
చేసింది.  
కేరళ టయరిజం అన్నభ్వపూరీక పరాయటకం కోస్ం స్టవర ిట్ 
పాిజెక్ర్న్న పాిరంభంచింది: కేరళ టయరిజం కవరళ్లోన్న 
అంతరాభగాలు మరియు గార మీణ లోతటలట  పాింతాలలో 
ప్రాయటకాన్ని పోి తీహించడాన్నకి మరియు తీస్కకెళ్లడాన్నక ి
‘స్టవర ిట్’ పాిజెక్ర్నక పాిరంభంచింది.  
ఉత్తరాఖ్ండ్స CM పుషుర స్టంిగ్ ధామి ‘పాలు ధ్ర పోి తాసహక 
పథకాన్ను’ పాిరంభంచారు: ఉతారాఖ్ండ్ ముఖ్యమంతి ి
ప్ుష్ుర్ సింగ్ ధామి డ హాాడూన్్లో పాల ధ్రల పోి తాీహక 
ప్థకాన్ని పాిరంభంచారు.  
ఆత్మ న్నరభర కృషక్ అభవృదిధ  పథకాన్నక ి U.P. కబే్రనెట్ 
ఆమోదం:వయవస్ాయ రంగాన్నకి ఊతమిచేిలయ ఆత్మ న్నరభర 
కృషక్ అభవృదిధ  పథకాన్నకి ఉత్తరపిదేశ్ కేబ్రనెట్ ఆమోదం 
త లిపింది. ప్ిస్కా త ఆరిిక స్ంవతీరం నకంచి ఆతమ న్నరభర్ 
కృష్క్ అభవృదిధ  ప్థకం అమలు కానకంది.  
పరాయటకాన్ను పోి త్సహించడాన్నకి J&Kలో 1వ అహరబల్ 
పండుగ న్నరీహించబడింద:ి కులయ్ మ్ జిలయల  ప్రిపాలన 
మరియు ప్రాయటక శాఖ్, జమయమ & కాశీమర్, కాశీమర్్లో 
ప్రాయటకాన్ని పోి తీహించడాన్నకి, ముఖ్యంగా అహరిల్ 
జలపాతం వదా కులయ్ మ్, J & K వదా 1వ అహరిల్ 
ప్ండుగనక న్నరాహించాయ. అహరిల్ జలపాతం, కాశీమర్ 
యొకు "నయయగరా జలపాతం" అన్న కూడా పిలుస్ాా రు, 

నాగాలయండ్స త్న్ 59వ రాషర ి అవత్రణ దిననత్సవాన్ను 
జరుపుకుంటుంది :న్ాగాలయండ్ తన 59వ రాష్టాట ి వతరణ 
దిన్ోతీవాన్ని 1 డిసెంబర్ 2021న జరుప్ుకుంటోంది. 
న్ాగాలయండ్్కు డిసెంబర్ 1, 1963న రాష్ట  ిహో దా లభంచింది, 
కటహిమయ దాన్న రాజధాన్నగా ప్ికటించబడింద.ి దీన్నకి ముందక, 
న్ాగా న్ాయకులు మరియు కవంద ిప్ిభుతాం 1957లో న్ాగా 
హిల్ీ్లో ప్ితేయక పాింతాన్ని రూప ందించడాన్నకి ఒక 
ఒప్పందాన్ని కుదకరుికున్ాియ. న్ాగాలయండ్ రాష్ట  ి
హో దానక ఇవాడాన్నకి సేటట ఆఫ న్ాగాలయండ్ చటటం, 1962, 
పారలమ ంటలచే రూప ందించబడింది. 
జారఖండ్స  C M ‘హమర అపన్ బడెజట్’ వెబ్ పో రరల్్న్న 
పాిరంభంచారు:జారఖండ్ ముఖ్యమంతిి, హేమంత్ స్ో రెన్ 
రాంచీలోన్న ముఖ్యమంతిి న్నవాస్ కారాయలయం నకండి 
‘హమర్ అప్న్ బడ జట’ అన్ే వెబ్ పో రటల్్నక మరియు రాష్ట  ి
ఆరిిక శాఖ్ రూప ందించిన మొబెైల్ అపిల కవష్న్్నక 
పాిరంభంచారు. ఈ పో రటల్ దాారా, రాష్ట ంిలోన్న స్ాధారణ 
ప్ిజలు 2022-23 బడ జట కటస్ం తమ స్ూచనలనక 
ప్ంచకకటవచకి. 
నాగాలయండ్స 3 కొత్త  జిలయ్ లన్న న్నయులయండ్స, తెసమిన్నయ, 
చనముకెడిమయన్న ఏరపరుస్నత ంది:న్ాగాలయండ్ ప్ిభుతాం 
మయడు కొతా జిలయల లనక ఏరాపటల చేస్కా నిటలల  ప్ికటించింది, 
అవి త ీమినకయ, న్నయులయండ్ మరియు చకమౌకెడిమయ.  
మధ్యపిదేశ్ పిభ్ుత్ీం గాీలయర్లో మొదటి డోిన్ మళేాన్న 
న్నరీహించింది: మధ్యప్ిదేశ్్లోన్న గాాలియర్్లో దేశంలోన్ే 
మొటటమొదట ిడోిన్ ఫెయర్ న్నరాహించారు. గాాలియర్ డోిన్ 
మేళానక పౌర విమయనయయన మంతిితా శాఖ్, భారత 
ప్ిభుతాం, మధ్యపి్దేశ్ ప్ిభుతాం మరియు ఫెడరవష్న్ ఆఫ 
ఇండియన్ ఛాంబర్ీ ఆఫ కామర్ీ & ఇండసవట  ి (FICCI) 
స్ంయుకాంగా న్నరాహించాయి. 
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రాషవర ియం-తెలంగాణ మరియు ఆంధి్పిదేశ్ 
 

తెలంగాణకు  9 స్ీచఛ స్రేీక్షణ్ అవారు్ లు: 
 

  
 

స్ాచఛ స్రవాక్షణ్్-2021 స్ఫాయమితి స్కరక్ష ఛాలెంజ్్లో 
భాగంగా రాష్ట ంిలోన్న 9 నగరాలకు ప్ురస్ాురాలు దకాుయ. 
కవంద ి ప్ిభుతాం దేశవాయపా్ంగా 4300కుపెైగా ప్టటణాలోల  
పో టీలు న్నరాహించింది. ఇందకలో చ తా రహిత 
ప్టటణాల(గారెిజ్్ ఫవి) విభాగంలో గవరటర్్ హెైదరాబాద్, 
న్నజాంపేట కారకపరవష్నలతోపాటల సిరిసిలల , సిదిాపేట, 
ఇబిహీంప్టిం, ఘట్కవస్ర్, కటసి్ , హుస్ాిబాద్్ 
మున్నీపాలిటీలు, సికిందాిబాద్్ కంటోన్ెమంట్ బో రుా లు 
అవారుా లు దకిుంచకకున్ాియ. ఈ మేరకు కవంది ప్టటణ 
వయవహారాలు, గృహన్నరామణ మంతిితాశాఖ్ రాష్టాట ి న్నకి లేఖ్ 
రాసింది. విజవతలకు నవంబరు 20న దిలీలలో విజాఞ న్్ భవన్్లో 
జరిగవ స్ాచఛ అమృత్్ మహో తీవ్్ కారయకరమంలో అవారుా ల 
 

ఆంధి్పిదేశ్ కు రూ 6.82 లక్షల కోటు్  ఆరిధక భారం: 
 

  
 

ఆంధ్ిప్ిదేశ్్కు అప్ుపలు ముప్ుపగా ప్రిణమించే స్ాి యకి 

చేరుతతన్ాియన్న ఆరిిక న్నప్ుణులు అంచన్ా వేశారు. 

ఇప్పటికవ రుణాలనక తీరవిందకకు మరో స్ంసి్ నకంచి 

అప్ుపలు తీస్కకటవాలిీన ప్రిసిితతలు ఏరపడాా య. ప్ిస్కా తం 

అన్ని రకాల చ లిలంప్ులు, అప్ుపలు కలిపి రాష్ట ంిపెై ఉని 

ఆరిిక భారం దాదాప్ు రూ.6.82 లక్షల కటటల కు చేరిందన్న 

అంచన్ా వేశారు.  
 

మంగళగిరి ఎయమ్స న్ూత్న్ లోగో ఆవిషురణ 
 

  
 

మంగళ్గిర ి ఎయమ్ీ కు కొతా లోగోనక రూప ందించారు. 

ఎయమ్ీ లో నూతన లోగోనక స్ంసి్ అధ్యక్షుడు ప ి . 

T.S.రవికుమయర్, CEO, డ ైరెకటర్ ముకవశ్ తిిపాఠి 

ఆవిష్ురించారు.గతంలో ఉని లోగోకు స్ాి న్నకతనక 

జోడించారు. 

మంగళ్గిర ిఆంగల పేరులోన్న మొదట ిఅక్షరం 'M'నక చేరాిరు. 

రెండు కొండల ఆకృతిన్న 'ఎం' దాారా చూపించారు. ప్ికాశం 

బాయరవజీకి పాిధానయమిచాిరు. ఉదయంచే స్ూరుయడి చితింతో 

పాటల రెండు ఆకులున్ాియ. 
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వెైదయపరికరాల పారుులో ఏడు కొత్త  పరిశరమ 
 

 
 

దేశంలోన్ే అతి పెదాద ైన త లంగాణ వెైదయ ప్రికరాల పారుులో 
డిసెంబరు 15న ఒకవ రోజు ఏడు కొతా ప్రిశరమలు పాిరంభం 
కానకన్ాియ. ప్రిశరమలు, ఐటీ శాఖ్ల మంతిి కవట ీ
రామయరావు వీటిన్న పాిరంభంచనకన్ాిరు. నగర శవారలలోన్న 
స్కలయా న్ ప్ూర్ లో 2017లో 250 ఎకరాలోల  పాిరంభమ ైన ఈ 
పారుులో ఇప్పటికవ ప్ిసిదధ  స్ంసి్లకు చ ందిన 40కి పెైగా 
ప్రిశరమలు ఏరాపటయయయయ. వెైదయ ఆరోగయరంగంలోన్న అన్ని 
ప్రికరాలు ఇకుడ తయయరవుతతన్ాియ 
 

ఆంధి్పిదేశ్్లో సామరర్స్టిటీల కింద రూ 1824  కోటు్  విడుదల: 
 

 
 

ఆంధ్ిప్ిదేశ్్లో సామరర్స్టిటీల కింద ఎంపికెైన న్ాలుగు 
నగరాలకు గత ఏడేళ్లలో రూ.1,824.20 కోట్ న్నధ్కలు 
విడుదల చేసినటలల  కవంద ి ప్టటణాభవృదిధశాఖ్ స్హాయమంతి ి
కరశల్్ కిశోర్్ లోక్్స్భలో త లిపారు. ఇందకలో రూ.1,657 
కటటలల  ఖ్రియనటలల  చ పాపరు. విశాఖ్ప్టాిన్నకి రూ.446.20 
కటటలల  విడుదల చేయగా రూ.422.54 కటటలల  ఖ్రియయయయ. 
తిరుప్తికి రూ.392 కటటలల  కవటాయంచగా రూ.289 కటటలల  
వయయం కాగా.. కాకిన్ాడలో రూ.490 కటటల కు రూ.457 
కటటలల .అమరావతిలో రూ.496 కటటల కు రూ.488 కటటలల  
ఖ్రియయయయ. 
 

ఏపవలో వృదాధ పయ పింఛన్న రూ.2,500కు పెంపు 
 

  
 

ఏపవలో జనవర ి నకంచి వృదాధ ప్య పింఛనలనక రూ.2,250 
నకంచి రూ.2,500కు పెంచకతతన్ాిరు . జనవర ి 1న ఆ 
మొతాం చ లిలస్ాా రు. రెైతత భరోస్ా మయడోవిడత న్నధ్కలు 
జనవరిలోన్ే చ లిలస్ాా రు. ఈబీసవ న్ేసా్ం కింద జనవర ి 9న 
చ లిలంప్ులు ఉంటాయ. అగరవరణ న్నరు పేద మహిళ్లకు 
ఏడాదికి రూ.15వేల చకప్ుపన మయడేళ్లల  ఇస్ాా రు. ఈ ఏడాద ి
వివిధ్ ప్థకాల కింద మిగిలిపోయన లబ్రధదారులకు డిసెంబరు 
28న ప్ియోజన్ాలు ప్ంపిణీ చేస్కా నిటలల  రాష్ట  ిముఖ్యమంతిి 
వెలలడించారు 
 

స్ూరత్ తెలంగాణ కారిమక స స్టెైటీకి 135 ఎకరాలు  
 

  
 

వరంగల్ జిలయల  చింతలప్లిల-శాయంపేట గార మయలోల  ఏరాపటల 
చేస్కా ని కాకతీయ మ గా జాళ్ల పారుులో 135 ఎకరాలనక 
స్ూరత్ లోన్న ప్ివాస్ త లంగాణ కారిమకుల స్ సెైటీ దకరా్ శకిా 
మలీట మ గా టెక్ీ టెైల్ వీవర్ీ, మయయనకఫాయకిరర్ీ కు 
కవటాయస్ూా  రాష్ట  ి ప్ిభుతాం ఉతారుాలు జార ీ చేసింది. 
ఉమమడి వరంగల్ జిలయల కు చ ందిన 500 మంద ి చేన్ేత 
కారిమకులు స్ూరత్ వెళ్లల అకుడ స్ సెైటీగా వసా్ర ప్రిశరమలనక 
ఏరాపటల చేశారు 
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ఆంధి్పిదేశ్ లో మూడు  పాింతాలో్  యయంతీికరణ శిక్షణ 
కేందాి లు :వయవస్ాయంలో స్ాంకవతికతనక పోి తీహించేందకకు 
రాష్ట ంిలోన్న ఉతారాంధ్,ి ఉభయ గోదావరి జిలయల లు, 
రాయలసవమలో యయంతీికరణ శక్షణ కవందాిలనక రూ.10 కటటల  
నకంచి రూ.12 కటటలతో ఏరాపటల చేయనకనిటలల  వయవస్ాయ 
శాఖ్ మంతి ి కురస్ాల కనిబాబు త లిపారు. గుంటయరు 
స్మీప్ంలోన్న లయంఫాంలో ఆచారయ N.G.రంగా వయవస్ాయ 
విశావిదాయలయం, వయవస్ాయ శాఖ్ స్ంయుకాంగా 
న్నరాహిస్కా ని మయడు రోజుల అగిరటెక్్ - 2021 ప్ిదరిననక 
ఆయన పాిరంభంచారు. అనంతరం లయంఫాం ఆడిటోరియంలో 
ఆచారయ N.G.రంగా వయవస్ాయ విశావిదాయలయ ఉప్ 
కులప్తి ఆదాల విష్తణ వరధన్్రెడిా  అధ్యక్షతన జరిగిన 
స్దస్కీలో మయటాల డారు. వయవస్ాయంలో స్ాంకవతికతనక 
విన్నయోగించడం దాారా పెటలట బడి ఖ్రుిలు తగి్, రెైతతలకు 
ఆదాయం పెరుగుతతందన్ాిరు. 
 

‘ఆరోగయంపెై అవగాహన్’ కలపంచడంలో తెలంగాణకు మొదట ి
రాయంకు 
 

  
 

గార మీణ ప్ిజలోల  ఆరోగయంపెై అవగాహన కలిపంచడంలో రాష్ట  ి
వెైదయ ఆరోగయశాఖ్ మంచి ప్ితిభనక చాట ిజాతీయ స్ాి యలో 
ఈ విభాగంలో మొదట ి రాయంకునక దకిుంచకకుంది. ఆరోగయ 
ఉప్కవందాిల ప్రిధిలో వేరవారు అంశాలపెై అవగాహన 
స్దస్కీలు న్నరాహించడం, 5 కి.మీ., 10 కి.మీ. చకప్ుపన 
నడక, ప్రుగు వంటివి చేప్టటడం, బడికెళలల  పిలలలోల  వయకాిగత 
ప్రిశుభితపెై చ ైతనయం కలిపంచడం వంటి కారయకరమయలనక 
ఆరోగయ సిబింది విసా్ృతంగా చేప్టాట రు. 
 

స్నస్టిార వయవసాయం కోస్ం UN-FAO & ICARతో ఆంధి్పిదేశ్ 
ఒపపందం కుదనరు్కుంది 
 

  
 

ఐకయరాజయస్మితి యొకు ఆహార మరియు వయవస్ాయ స్ంసి్ 
(FAO) రెైతతలకు మంచి వయవస్ాయ న్నరాహణ ప్దధతతలు 
మరియు సిిరమ ైన వయవస్ాయ ప్దధతతలలో శక్షణ 
ఇవాడాన్నక ి ఆంధ్ిప్ిదేశ్ ప్ిభుతాంతో ఒక ఒప్పందంపెై 
స్ంతకం చేసింది. FAO కాకుండా, ఇండియన్ కరన్నీల్ ఆఫ 
అగిరకలిరల్ రీసెర్ి పాిజెక్ట్కు స్హకరిస్ోా ంది. 
FAO రెైతతలకు, రెైతత భరోస్ా కవందిం (RBK) సిబిందికి, 
అధికారులకు మరియు శాసా్రవేతాలకు వయవస్ాయ అనకబంధ్ 
రంగాలలో నూతన స్ాంకవతికతలపెై శక్షణ మరియు ఉతామ 
స్ాగు న్నరాహణ ప్దధతతలపెై రెైతతలకు శక్షణనక అందిస్కా ంది. 
2020లో, నకిలీ వితాన్ాలు, ప్ురుగుమందకలు మరియు 
ఎరువులనక మయరెుట్ల నకండి దూరం చేసే ప్ియతింలో 
భాగంగా APలో రెైతత భరోస్ా కవందిం (RBK) లేదా రెైతత 
మదాతత కవందాిలు ఏరాపటల చేయబడాా య. 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ఫుడ్ అండ్ అగిరకలిర్ ఆర్న్ెైజవష్న్ ప్ిధాన కారాయలయం: 

రోమ్, ఇటలీ. 
• ఫుడ్ అండ్ అగిరకలిర్ ఆర్న్ెైజవష్న్ హెడ్: కూయ డాంగుయ. 
• ఫుడ్ అండ్ అగిరకలిర్ ఆర్న్ెైజవష్న్ స్ాి పించబడింది: 16 

అకటట బర్ 194 
 

హెలకాపరర్ త్యయరీక ికేందింగా తెలంగాణ 
 

  
 

ప్ూరాిస్ాి య విమయన్ాలు, హెలికాప్టరల తయయరీక ి త లంగాణ 
కవందింగా మయరనకందన్న ప్రిశరమలు, ఐటీ శాఖ్ల మంతిి కవటీ 
రామయరావు అన్ాిరు. ఇప్పటివరకూ రాష్ట ంిలో వెైమయన్నక 
కవబ్రనకల , ఇంజినకల , రెకులు, ఇతర విడి భాగాలు 
తయయరవుతతండగా తారలోన్ే ప్ూరాిస్ాి య లోహ విహంగాల 
ఉతపతాి జరగనకందన్న చ పాపరు. ‘ఫూయచర్్ ఏరోసేపస్్’ నగరాలోల  
హెైదరాబాద్్ ప్ిప్ంచ రాయంకులోల  అగరస్ాి నంలో ఉండటం 
త లంగాణకవ గరాకారణమన్ాిరు. ఆదిభటలలోన్న టాటా 
లయక్్హీడ్్ మయరిటన్్ ఏరోస్టకిిర్ీ్ లిమిటెడ్్ (టీఎల్్ఎంఏఎల్్) 
రూప ందించిన ఎఫ్-16 యుదధ  విమయన్ాల రెకుల (ఫెైటర్్ 
వింగ్ీ్)నక కవటీఆర్్ ఆవిష్ురించారు.  
 

ఆంధి్పిదేశ్ శాస్న్మండల ఛెరైమన్్గా కొయెయ మోస్టేన్న రాజు: 
 

 
 

ఆంధ్ిప్ిదేశ్ శాస్నమండలి ఛ ైరమన్ గా కొయెయ మోసేనక రాజు 
ఏకగీరవంగా ఎన్నికయయయరు. ఆ ప్దవిక ి ఆయన ఒకురి 
న్ామిన్ేష్న్ే దాఖ్లవడంతో ఏకగీరవంగా ఎన్నికయయయరన్న 
ప ి టెం చ ైరమన్ విటప్ు బాలస్కబిమణయం ప్ికటించారు. 
 

వీధ ివాయపారులకు రుణ పంపిణీలో తెలంగాణ  రాషార ి న్నకి తొల 
సాా న్ం 
 

 
 

వీధ ి వాయపారులకు రుణ ప్ంపిణీలో త లంగాణ దేశంలోన్ే 
తొలిస్ాి నంలో న్నలిచింది. 'పవఎం స్ాన్నధి' రుణాలు 
అందించడంలో న్నరవాశత లక్షయయన్ని రాష్ట ంి దీపావళ్ల న్ాటికి 
అధిగమించిందన్న ఆ శాఖ్ కారయదరిి దకరా్  శంకర్ మిశరా  
వెలలడించారు. ప్టటణ ప్ిగతి - పవఎం స్ాన్నధి కారయకరమంలో 
భాగంగా ఇప్పటి వరకు 3,64,428 మంది. వీధ ి
వాయపారులకు రూ.364.42 కటటల  రుణాలు మంజూరు 
చేశామన్న.న్నరవాశత లక్షయయన్ని (3.40 లక్షలు) మించి 3.45 
లక్షల మందిక ిరుణాలు ప్ంపిణీ చేశామన్న రాష్ట  ిప్ురపాలక 
శాఖ్ త లిపింది. స్కాలంలో రుణ చ లిలంప్ులు చేస్కా నిందకన 
రూ.4.28 కటటల  వడరా  రాయతీ ప ందారన్న త లిపింది. 
 

కనాుయగూడెంకు జాతీయ గురితంపు: 
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భదాిదిి కొతాగయడ ం జిలయల  కరకగయడ ం మండలంలోన్న 
కన్ాియగయడ ం ప్ంచాయతీకి అరుద ైన గరరవం దకిుంద.ి 
కొవిడ్ ఉదృతంగా ఉని స్మయంలో వాయధి వాయపిాన్న 
అరికటలటందకకు ఆ ప్ంచాయతీ స్రపంచి, సిబింది చేసిన 
సేవలకుగానక న్ేష్నల్ ఇన్నటిటయయట ఆఫ రూరల్ డ వలప్ 
మ ంట అండ్ ప్ంచాయతీరాజ్ (ఎస్ఎఆర్ డరపవఆర్) బెస్ట 
కొవిడ్ కంటోి ల్ ప్ంచాయతీగా ఈగార మయన్ని ఎంపిక చేసింద.ి 
దేశవాయపా్ంగా ఆరు ప్ంచాయతీలనక గురిాంచగా అందకలో 
త లంగాణ నకంచి కన్ాియగయడ ం ఎంపికయంద.ి నవంబరు 
23 నకంచి రెండు రోజులపాటల హెైదరాబాద్ లో న్నరాహించే 
స్ంసి్ వయవస్ాి ప్క ఉతీవాలోల  ఎంపికెైన స్రపంచకలకు 
ప్ురస్ాురాలందిస్ాా రు. 
 

జంత్ువుల వేట అలవాట్ విశ్ేషణకు పితేయక లయయబ్: 
 

  
 

అమయాబాద్్ ప్ులుల అభయయరణయంలో మృగాలు. వాటి 
ఆహారప్ు అలవాటలల , ఆరోగయం, వాయధ్కలు ఇతర అంశాలనక 
విశరలషించేందకకు త లంగాణ అటవీశాఖ్ క్షవతిస్ాి య 
ప్ియోగశాలనక పాిరంభంచింది. ఈ ఏడాద ి జులెైలో 
న్ాగర్్కరూిల్్ జిలయల  మనినూరు చ క్్పో స్కట  వదా దీన్ని 
ఏరాపటలచేశారు. అమయాబాద్్ అభయయరణయంలో కన్నపించే 
అరుద ైన జంతతవులు, ప్క్షులు, కీటకాలు, స్రీస్ృపాల శరీర 
నమయన్ాలనూ సేకరించి అవి పాడవకుండా ఇకుడ 
భదిప్రుస్కా న్ాిరు. 

కూర ర మృగాలు వేటాడిన జంతతవు వెంటలికలు, ఎముకలు, 
కొన్ని శరీర భాగాలు జీరణం కాకుండా మలం దాారా బయటకు 
వస్ాా య. ఆ నమయన్ానక విశరలషించడం దాారా ఆ మృగాల 
ఆహారప్ు అలవాటలల , అవి ఎకుువగా వేటాడుతతని 
జంతతవుల స్మయచారం, వాటికుని రోగాలు, ఏమి తినడం 
దాారా ఏ రోగాల బారిన ప్డాా యో అమయాబాద్్ ప్ియోగశాలలో 
త లుస్కకుంటారు. అంతరించిపో తతని అరుద ైన జంతతవు 
మయషిక జింకల స్ంతతిన్న అభయయరణయంలో ప్ితేయక ప్థకం 
దాారా అభవృదిధ  చేస్కా న్ాిరు. వాటి కదలికలు ఎలయ 
ఉన్ాియ? అవి ఏ జంతతవులకెైన్ా ఆహారంగా 
మయరుతతన్ాియయ? అన్ే అంశాన్సి గమన్నస్కా న్ాిరు. 
ఇప్పటివరకు 350కి పెైగా నమయన్ాలనక సేకరించినటలల  
లయయబొ రవటర ీఇన్్ఛారిజ, బయయలజిస్ట్ మహేందర్్రెడిా  త లిపారు. 
 

ఆంధి్పిదేశ్్ కు 13.24 మిలయన్్ టన్నుల బొ గు్  స్రఫరా: 
 

  
 

ఈ ఏడాదిలో అకటట బరు వరకు ఆంధ్ిప్ిదేశ్్లోన్న థరమల్్ 
విదకయతతా  పాిజెకుట ల కటస్ం 13.24 మిలియన్్ టనకిల బొ గు్  
స్రఫరా చేసినటలల  ప్ిహాల ద్్ జోషవ త లిపారు. భాజపా స్భుయడు 
TG వెంకటలష్్ అడిగిన ప్ిశికు స్మయధానమిస్ూా . గత ఏడాద ి
ఇదే స్మయయన్నకి 7.18 మిలియన్్ టనకిలు మయతిమే 
స్రఫరా చేసినటలల  పేరకున్ాిరు. విదకయతతా  కవందాిల వదా తగిన 
మోతాదకలో న్నలాలు ఉంచకకటవడం కటస్ం కటల్్ ఇండియయ 
లిమిటెడ్్ మరో 4.97 లక్షల టనకిలు అదనంగా ఇవాడాన్నకి 
అంగీకరించినటలల  చ పాపరు. 
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రూ.1.30 లక్షల కోట్న్న దాటిన్ GST వస్ూళల్ : 
 

  
 

GST వస్ూళ్లల  వరుస్గా 5వ న్ెల రూ.లక్ష కటటలనక, వరుస్గా 
రెండో  న్ెల రూ.1.30 లక్షల కటటలనక దాటాయ. నవంబరులో 
రూ.1,31,526 కటటలల  వస్ూలెైనటలల  కవంద ిఆరిికశాఖ్ విడుదల 
చేసిన ప్ికటనలో పేరకుంది. ఇది గత ఏడాద ి నవంబరుతో 
పో లిసేా  25.30% అధికమన్న త లిపింది. GST మొదలెైన 
న్ాటినకంచి ఇప్పటివరకూ ఈ ఏడాది ఏపిిల్్లో అతయధికంగా 
రూ.1,39,708 కటటలల  వస్ూలెైందన్న, తరాాత ఇది రెండో  
అతయధికమన్న వెలలడించింది. గత ఏడాది నవంబరుతో పో లిసేా  
ఈ నవంబరులో GST వస్ూళ్లల  త లంగాణలో 24%, 
ఆంధ్ిప్ిదేశ్్లో 10% వృదిధ  చ ందాయ. జాతీయ స్ాి యలో 
అన్ని రాష్టాట ి లోల  కలిపి స్గటలన 20% వృదిధ  నమోదకకాగా, 
త లంగాణలో అంతకంటల ఎకుువ నమోద ైంది.  
 

ఆంధి్పిదేశ్్ హెైకోరుర  నాయయమూరుత లుగా డాకరర్ కుంభాజడల 
మన్మథరావు, బొ డు్ పల్ భాన్నమతి పిమయణం 
 

  
 

ఆంధ్ిప్ిదేశ్్ హెైకటరుట  న్ాయయమయరుా లుగా డాకటర్్ కుంభాజడల 
మనమథరావు, బొ డుా ప్లిల భానకమతి ప్ిమయణం చేశారు. 
హెైకటరుట  ప్ిధాన న్ాయయమయరిా జసిటస్్ ప్ిశాంత్్ కుమయర్్ మిశర 
వీరిదారితో ప్ిమయణం చేయంచారు. జసిటస్్ మనమథరావు, 
జసిటస్్ భానకమతి రాకతో ఏపవ హెైకటరుట లో న్ాయయమయరుా ల 
స్ంఖ్య 20కి చేరింది. 
 

ఆంధి్పిదేశ్్కి ఆరేళ్లో రూ 40,054 కోట్ ఉపాధి న్నధ్నలు  
 

  
 

ఉపాధి హామీ ప్థకం కింద గత ఆరవళ్లలో ఏపవకి 
రూ.40,054.54 కటటలల  ఇచిినటలల  కవంద ిగార మీణాభవృదిధ  శాఖ్ 
స్హాయ మంతిి స్ాదీా న్నరంజన్్ జోయతి త లిపారు. 
రాజయస్భలో భాజపా ఎంపవ జీవీఎల్్ నరసింహారావు ప్ిశికు 
స్మయధానమిచాిరు. 2016 - 17లో రూ.3,940.21 కటటల  
మేర విడుదల చేసి ఆ తరాాతి స్ంవతీరాలోల  వరుస్గా 
రూ.5,127.63 కటటలల , రూ.6,684.54 కటటలల , రూ.7,311.48 
కటటల కు చేరినటలల  చ పాపరు. 2020 - 21లో గరిష్ఠ ంగా 
రూ.10,365.48 కటటలల  ఇచిినటలల  చ పాపరు. 2021 - 22లో 
డిసెంబరు 2 వరకు రూ.6,625.20 కటటలల  మంజూరు 
చేసినటలల  వెలలడించారు. 
ఆంధ్ిప్ిదేశ్్లోన్న 13,371 గార మ ప్ంచాయతీలోల  ఇప్పటివరకు 
1,708 ప్ంచాయతీలకు భారత్్ న్ెట్ పాిజెకుట  కింద 
బాిడ్్బాయండ్్ అనకస్ంధానం చేసినటలల  కవంద ిప్ంచాయతీరాజ్్ 
శాఖ్ స్హాయ మంతి ి కపిల్్ మోరవశార్్ పాటిల్్ త లిపారు. 
రాజయస్భలో త దేపా స్భుయడు కనకమేడల రవీందికుమయర్్ 
అడిగిన ప్ిశికు ఆయన బదకలిచాిరు.  
 

PMGSY విస్తరణకు తెలంగాణ న్నండి పితిపాదన్లు 
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ప్ిధానమంతిి గార మీణ స్డక్్ యోజన కింద 4 వేల కిలోమీటరల 
రహదారిన్న 3.75 మీటరల నకంచి 5.50 మీటరలకు 
విసా్రించాలన్న కటరుతూ త లంగాణ ముఖ్యమంతిి నకంచి 
సెపెటంబరు 3న లేఖ్ వచిినటలల  కవంది గార మీణాభవృదిధ  శాఖ్ 
స్హాయమంతిి స్ాధీా న్నరంజన్్ జోయతి త లిపారు. లోక్్స్భలో 
త రాస్ ప్క్షన్ేత న్ామయ న్ాగవశారరావు అడిగిన ప్ిశికు ఆమ  
స్మయధానమిచాిరు. ‘‘త లంగాణకు పవఎంజీఎస్్వెై - 1 కింద 
10,192 కిలోమీటరల మేర 2,924 రోడుా  ప్నకలు, 284 
వంత నలు మంజూరు చేశాం. అందకలో 9,766 కిలోమీటరల 
ప డవెైన 2,870 రహదారి ప్నకలు, 267 వంత నల ప్నకలు 
ప్ూరాయయయయ. పవఎంజీఎస్్వెై - 2 కింద 896 కిలోమీటరల 
ప డవెైన 114 రహదారి ప్నకలు, మంజూరెైన 17 
వంత నలకుగానూ 16 ప్ూరాయయయయ’ అన్న న్నరంజన్్ జోయతి 
త లిపారు. తీవివాద ప్ిభావిత పాింతాలకు స్ంబంధించి రాష్ట  ి
ప్ిభుతాం తాజాగా 325 కిలోమీటరల రోడుా , 40 వంత నల 
న్నరామణం కటస్ం ప్ితిపాదనలు ప్ంపినటలల  వెలలడించారు. 
పవఎంజీఎస్్î ె ెై- 3 కింద త లంగాణకు 2,427.50 
కిలోమీటరల రహదార ి ప్నకలనక కవటాయంచగా, అందకలో 
ఇప్పటికవ 2,395.84 కిలోమీటరల ప్నకలనక మంజూరు 
చేశామన్ాిరు. 
 

మేకపాటి గౌత్ంరెడి్తో జపాన్్ పితిన్నధ్నలు స్మయవేశం 
 

  
 

ఏపవ ప్రిశరమలశాఖ్ మంతిి మేకపాటి గరతంరెడిాతో జపాన్్ 
ప్ితిన్నధ్కలు స్మయవేశమయయయరు. న్ెలూల రులో గరతంరెడిాన్న 
కలిసి పెటలట బడులు, ఐటీ పారుులు, సెజ్్లు, టెకాిలజీ, 
న్ెైప్ుణయ శక్షణ, తదితర అంశాలపెై 

ప్ిధానంగా చరిించారు. ఆంధ్ిప్ిదేశ్్తో కలిసి ప్న్నచేసేందకకు 
ఆస్కిాగా ఉనిటలల  జపాన్్ ప్ితిన్నధ్కల బృందం వెలలడించింది. 
ప్ిభుతాం ఐటీ, ప్రిశరమలు, న్ెైప్ుణయ రంగాలోల  తీస్కకొస్కా ని 
వినూతి స్ంస్ురణలు, యువతకు ఉపాధి 
పెంచడమే లక్షయంగా చేప్డుతతని చరయలనక మంతి ిగరతంరెడిా  
ఈ బృందాన్నకి వివరించారు. ఈ స్మయవేశంలో జపాన్్ 
ప్ితిన్నధ్కల బృందం టెక్్ గెంటిీయయ  
CEO జాయ్్ సెబాసిటయన్, మయరెుటింగ్, సేల్ీ్ వెైస్్ పెిసిడ ంట్ 
డ న్నస్్ యయజిన్్ అరకల్, బయల  ఓషియన్్ బ్రజిన్ెస్్ ఫెసిలిటలష్న్్ 
స్రీాసెస్్ ఛ ైరమన్్ బెన్నీజార్జ, హిడేహరు హయయడో  కరుణాన్నధి, 
నందకిశోర్్రెడిా  పాలగ్ న్ాిరు. 
 

ఆంధి్పిదేశ్ కు పితేయక కేటగిరీ హో దా అంశం ముగిస్టింద:ి 
 

 
 

ప్దాిలుగో ఆరిధక స్ంఘం సిఫారుీల న్ేప్థయంలో ప్ితేయక 
కవటగిరీ హో దా అంశం ముగిసిపోయందన్న కవంద ి హోంశాఖ్ 
స్హాయమంతి ి న్నతాయనందరాయ్ త లిపారు. ప్ితేయక హో దా 
అంశం 14వ ఆరిిక స్ంఘం సిఫారుీల న్ేప్థయంలో 
ముగిసిపో యంది. ఒకవేళ్ కవంద ి పాియోజిత ప్థకాలనక 
90:10 న్నష్పతాిలో కవంద,ి రాష్ట  ిప్ిభుతాాల మధ్య ప్ంచి ఉంటల 
ఏపవక ి2015 - 16 నకంచి 2019 - 20 మధ్య కవందిం నకంచి 
ఎంత అదనప్ు న్నధి అందేదో , దాన్ేి 'ప్ితేయక స్ాయం' కింద 
ఇవాడాన్నక ి అంగీకరించాం. 2015 - 16 నకంచి 2019 - 
20వరకు కుదకరుికుని విదేశీ రుణాలకు అస్లు, వడరాన్న 
కవందిమే చ లిలంచడాన్నకి స్కముఖ్త వయకాం చేసింది' అన్న 
న్నతాయనందరాయ్ త లిపారు. 
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తెలంగాణ  మహిళల భ్దిత్ కోస్ం  ‘అభ్య్ కోట్' ఆవిషురణ. 
 

  
 

త లంగాణలో మహిళ్ల భదితకు కవసవఆర్ ప్ిభుతాం 

ప్టిష్ఠ చరయలు తీస్కకుంటోందన్న త రాస్ ఎమ మలీీ కలాకుంటల  

కవిత త లిపారు. హెైదరాబాద్ కు చ ందిన దిన్ేష్, శశాంక్ రెడిా , 

దిన్ేష్ రెడిా  దివాయంగ మహిళ్ల రక్షణకు రూప ందించిన 

'అభయ కటట అన్ ే ప్ితేయక భదిత జాకెట నక కవిత 

హెైదరాబాద్ లో ఆవిష్ురించారు. ఈ కటట విన్నకిడి, 

మయటాల డడంలో స్మస్యలుని ఆతమరక్షణకు 

ఉప్యోగప్డుతతందన్ాిరు. ఆప్ద స్మయయలోల  మహిళ్లు 

ఈ జాకెట కు ఉండే పాయన్నక్ బటన్ న్ొకిుతే వెంటన్ ే సెైరన్ 

మోగుతతంది. ఎలకిటాక్ట ష్టాక్ కూడా వస్కా ంది. కుటలంబ 

స్భుయలకు, స్మీప్ంలోన్న పో లీస్ సేటష్న్ కు లగకవష్న్ మ సేజ్ 

వెళలల ందకకూ ఇందకలో ప్ితేయక జీపవఎస్ ఏరాపటల చేశామన్న 

అభయకటట రూప్కరాలు త లిపారు. 
 

 

హెైదరాబాద్ లో ఒలెకారి  గీరన్ ట క్: 
 

  
 

హెైదరాబాద్ శవారలలో 150 ఎకరాలోల  విదకయత్ వాహన్ాల 
తయయరీ కవందాిన్ని ఏరాపటల చేయనకనిటలల  ఒలెకాటా  గీరన్ టెక్ 
వెలలడించింది. రంగారెడిా  జిలయల  ష్టాబాద్ మండలంలోన్న 
సవతారాంప్ూర్ పారిశరా మిక పారుులో ఈ సి్లయన్ని త లంగాణ 
రాష్ట  ి పారిశరా మిక మౌలిక స్దకపాయయల కారకపరవష్న్ 
(TSAIC) కవటాయంచినటలల  వెలలడించింది. ప్ూరాి ఆటోమేటెడ్ 
ప్దధతిలో కారయకలయపాలు స్ాగనకని ఈ పాల ంటలలో, భని 
రకాల విదకయతతా  బస్కీలనక తొలుత ఏడాదికి 2500 
తయయరు చేయనకన్ాిరు. 
 

హరీశ్ రావుకు ఆరిాక శాఖ్తో పాటు వెైదయ, ఆరోగయశాఖ్: 
 

  
 

వెైదయ, ఆరోగయశాఖ్ బాధ్యతనక ఆరిికమంతిి హరీశ్ రావుకి 
అప్పగించారు. ముఖ్యమంతిి కవసవఆర్ సిఫారుీ మేరకు 
స్ంబంధిత దసా్రంపెై గవరిర్ తమిళ్లసెై స్ంతకం చేశారు. 
త రాస్ రెండోదఫా అధికారంలోకి వచాిక ఈటల రాజవందర్ 
వెైదయశాఖ్నక చూశారు. రాజవందర్్నక మంతిివర్ం నకంచి 
బరారఫ చేసినప్పటి నకంచి ఆ శాఖ్ సవఎం వదేా  ఉంది. 
స్మీక్షలనక మంతి ిహరీశ్ రావే న్నరాహిస్కా న్ాిరు. ప్ిస్కా తం 
మంతిివర్ంలో CM, మరో 16 మంద ిమంతతిలు ఉన్ాిరు 
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రాషర ి పారిశరా మిక అవారు్ లు: 
 

  
 

ప్రిశరమల శాఖ్ వివిధ్ భాగాలోల  ఉతామ ప్న్నతీరు కనబరిచి 
పారిశరా మిక స్ంసి్లకు 'రాష్ట  ి పారిశరా మిక 
అవారుా లు'ప్ికటించింద.ిఈ అవారుా లనక మంతిి కవటీర్ 
అందజవశారు .ఉతామ ప్రిశోధ్న విభాగంలో భరత్ బయోటెక్ 
ఇంటరవిష్నల్ కు 'గోలా్ అవారుా 'లభంచింది.కంపెన్స జాయంట 
ఎండర స్కచిత ి ఎలల  ఈ అవారుా  సవాకరించారు.సెైురూట 
ఏరోసేపస్ సెన్ాీ కటర్ మ డికల్ ఇంస్కట ి మ ంటలష్నల కు 'సిలార్ 
అవారుా  'ఆపిటమస్ డిగ్ీ కు 'బోి న్జ  అవారుా  ' లభంచాయ. 
ఎగుమతతల విభాగంలో కళాయణ  రఫెల్ అడాానకీడ్ 
సిస్టమ్ీ,ఆపిటమస్ డిగ్ీ ,నవభారత్ వెంచర్ీ ,శీర మయలన్న 
ఫో మీక కు అవారుా లు దకాుయ .అతతయతామ సిిరతాం 
విధాన్ాలనక అమలు చేసిన స్ంసి్లోల  L & T మ టోి  రెైల్ 
హెైదరాబాద్ లిమిటెడ్ ,రోలింగ్ ఫుడ్ీ ,కంటోి ల్ ఎస్ డేటా 
సెంటర్ీ కవతన్ కొరుర  కవస్ పెైరవేట లిమిటెడ్ అవారుా లు 
గెలుచకకున్ాియ.  
 

14 బ్రలు్ లకి ఆంధి్పిదేశ్్ మంతిిమండల ఆమోదం: 
 

  
 

ప్ిస్కా త అసెంబీల  స్మయవేశాలోల  14 ఆరిాన్ెనకీలనక బ్రలుల ల 
(చటాట ల) రూప్ంలో ప్ివేశపెటటనకన్ాిరు. ఈ బ్రలుల లనక 
ఆంధ్ిప్ిదేశ్్ మంతిిమండలి ఆమోదించింది. ఈ బ్రలుల లోల  ఒకటి 
మినహా మిగిలిన 13 ఇప్పటికవ ఉని చటాట లోల  స్వరణలు 
చేస్ూా  రూప ందించినవే. వెలగప్ూడ ి స్చివాలయంలో 
ముఖ్యమంతిి జగన్్ అధ్యక్షతన జరిగిన మంతిిమండలి 
స్మయవేశంలో 14 బ్రలుల లతో పాటల మరో 18 అంశాలు 
మొతాంగా 32 అజెండా విష్యయలపెై చరిించారు. 
 

662 శాత్ం రెవెన్ూయ లోటు 
 

  
 

రాష్ట  ిరెవెనూయ లోటల కన్సవిన్స ఎరుగన్న రీతిలో పెరుగుతోందన్న 
కాగ్్ తాజా లెకులిి బటిట తేటత లలమవుతోంది. ప్ిభుతాం 
చేస్కా ని ఖ్రుిలు ఆదాయయన్నకి మించి విప్రీతంగా 
పెరగడమే దీన్నకి కారణం. ప్ిస్కా త ఆరిిక స్ంవతీరంలో 
రెవెనూయ లోటల అంచన్ా రూ.5000.06 కటటలల గా బడ జట్లో 
ప్ిభుతాం పేరకుంది. కాన్స 2021-22 ఆరిిక స్ంవతీరంలో 
సెపెటంబరు న్ెలయఖ్రు వరకు కాగ్్ విడుదల చేసిన రాష్ట  ి
ఆదాయ, వయయ లెకుల ప్ికారం.. తొలి ఆరు న్ెలలోల న్ే 
రెవెనూయ లోటల రూ.33,140.62 కటటల కు చేరింది. అంటల 
బడ జట్లో ప్ితిపాదించిన మొతాం కంటల రెవెనూయ లోటల 
662.80 శాతం పెరిగినటలట . మిగతా ఆరు న్ెలలూ గడిచేస్రికి 
రెవెనూయ లోటల మరింత తీవిమయేయ అవకాశముంది. 
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‘ఆరోగయంపెై అవగాహన్’ లో తెలంగాణకు మొదటి రాయంకు: 
 

  
 

గార మీణ ప్ిజలోల  ఆరోగయంపెై అవగాహన కలిపంచడంలో రాష్ట  ి
వెైదయ ఆరోగయశాఖ్ మంచి ప్ితిభనక చాట ిజాతీయ స్ాి యలో 
ఈ విభాగంలో మొదట ి రాయంకునక దకిుంచకకుంది. ఆరోగయ 
ఉప్కవందాిల ప్రిధిలో వేరవారు అంశాలపెై అవగాహన 
స్దస్కీలు న్నరాహించడం, 5 కి.మీ., 10 కి.మీ. చకప్ుపన 
నడక, ప్రుగు వంటివి చేప్టటడం, బడికెళలల  పిలలలోల  వయకాిగత 
ప్రిశుభిత పెై చ ైతనయం కలిపంచడం వంటి కారయకరమయలనక 
ఆరోగయ సిబింది విసా్ృతంగా చేప్టాట రు. ఈ ఏడాది నవంబరు 
16 నకంచి డిసెంబరు 13 వరకూ న్నరాహించిన ఆరోగయ 
అవగాహన కారయకరమయలోల  ఉతామ ప్ితిభ కనబరిచిన 
రాష్టాట ి లకు అంశాల వారీగా ప్ురస్ాురాలనక అందజవశారు. 
 

తెలంగాణ త్లస్రి ఆదాయం 2,37,632: 
 

  
 

త లంగాణ రాష్ట  ిముఖ్చితిం’(సేటట్ ఎట్ ఏ గాల న్ీ్-2021) పేరిట 
తాజా గణాంకాల న్నవేదికనక రాష్ట  ి ప్ిణాళ్లక స్ంఘం 
ఉపాధ్యక్షుడు విన్ోద్్కుమయర్, ఆరిికశాఖ్ ప్ితేయక ప్ిధాన 
కారయదరిి కె.రామకృష్టాణ రావు విడుదల చేశారు. 

రాష్ట  ిజాతీయోతపతాి వృదిధరవటల గతంలో ఎనిడూలేన్న విధ్ంగా 

గణన్సయంగా తగి్ంద.ి ఏకంగా 2.4 శాతాన్నకి(2019-20లో 

11.3%) ప్డిపో యంద.ి 2014-21 మధ్యకాలంలో వృదిధరవటల 

ఏకంగా ఈ స్ాి యకి ప్డిపో వడం ఇద ే తొలిస్ారి. 

అంతకుముందక ఏడేళ్లలో ఇది 11 నకంచి 14.7 శాతం మధ్య 

నమోదవుతూ వసాో్ ంది. రాష్ట  ిజన్ాభా ప్ిస్కా తం 3.77 కటటలనక 

దాటిందన్న ప్ిభుతాం అధికారికంగా ప్ికటించింది. 

• జన్ాభాలో 20-29 ఏళ్ల  మధ్య వయస్క వారు: 68.10 

లక్షలు. 70 ఏళ్లల  దాటినవారు 18.65 లక్షలు 

• రాష్ట  ి స్రాస్రి అక్షరాస్యత శాతం 58.90. మహిళ్లోల  

అక్షరాస్కయలు 49.90%. 

• ప్ితి వెయయ మంద ి బాలలకు బాలికల స్ంఖ్య: 988 

(జాతీయ న్నష్పతాి 943) 

• వయవస్ాయ రంగం విలువ రూ.1.84 లక్షల కటటలల . 

• ప్ిస్కా త ధ్రల ప్ికారం రాష్ట  ిస్ూి ల జాతీయోతపతాి విలువ 

రూ.9.80 లక్షల కటటలల . ఇందకలో వయవస్ాయం, ప్శు 

స్ంప్ద, అటవీ, మతీయరంగాల విలువ రూ.1.84 లక్షల 

కటటలల . ఈ రంగాలోల  వృదిధరవటల 2020-21లో 18.5 

శాతంగా ఉంది. 2019-20లో ఇది 35.9 శాతం. 
 

జంత్ువుల వేట అలవాట్ విశ్ేషణకు పితేయక లయయబ్: 
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అమయాబాద్ ప్ులుల అభయయరణయంలో మృగాలు, వాటి 
ఆహారప్ు అలవాటలల , ఆరోగయం, వాయధ్కలు ఇతర అంశాలనక 
విశరలషించేందకకు త లంగాణ అటవీ శాఖ్ క్షవతిస్ాి య 
ప్ియోగశాలనక పాిరంభంచింది. ఈ ఏడాద ి జులెైలో 
త లంగాణలోన్న న్ాగర్ కరూిల్ జిలయల  మనినూరు చ క్ పో స్కట  
వదా దీన్ని ఏరాపటల చేశారు. అమయాబాద్ అభయయరణయంలో 
కన్నపించే అరుద ైన జంతతవులు, ప్క్షులు, కీటకాలు, 
స్రీస్ృపాల శరీర నమయన్ాలనూ సేకరించి అవి పాడవకుండా 
ఇకుడ భదిప్రుస్కా న్ాిరు. - కూర ర మృగాలు వేటాడిన 
జంతతవు వెంటలికలు, ఎముకలు, కొన్ని శరీర భాగాలు జీరణం 
కాకుండా మలం దాారా బయటకు వస్ాా య. ఆ నమయన్ానక 
విశరలషించడం దాారా ఆ మృగాల ఆహారప్ు అలవాటలల , అవి 
ఎకుువగా వేటాడుతతని జంతతవుల స్మయచారం, 
వాటికుని రోగాలు, ఏమి తినడం దాారా ఏ రోగాల బారిన 
ప్డాా యో అమయాబాద్ ప్ియోగశాలలో త లుస్కకున్న 
అంతరించిపో తతని అరుద ైన జంతతవు మయషిక జింకల 
స్ంతతిన్న అభయయరణయంలో ప్ితేయక ప్థకం దాారా అభవృదిధ  
చేస్కా న్ాిరు. వాటి కదలికలు ఎలయ ఉన్ాియ? అవి ఏ 
జంతతవులకెైన్ా ఆహారంగా మయరుతతన్ాియయ? అన్ే 
అంశాన్ని గమన్నస్కా న్ాిరు. ఇప్పటివరకు 350కి పెైగా 
నమయన్ాలనక సేకరించినటలల  లయయబొ రవటరీ ఇన్ ఛారిజ, 
బయయలజిస్ట మహేందర్ రెడిా  త లిపారు.  
 

స్ముదిం వెంబడ ిఅరబన్ అడవుల పెంపు: 
 

  
 

తతపానకలు స్ంభవించినప్ుపడు స్ముది గాలుల వేగాన్ని 
న్నయంతిించగలిగవ మడ అడవులనక ప్టటణ తీర పాింతాలోల నూ 
కృతిిమంగా పెంచే నమయన్ాలు సిదధమయయయయ. విశాఖ్లోన్న 
'అటవీ ప్రిశోధ్న, తీర పాింత ప్రాయవరణ వయవస్ాి ప్క కవందిం 
(ఎస్ఆర్ సవసవఈ) శాసా్రవేతాలు 'అరిన్ ఫారెస్ట ' పేరుతో కొతా 
ప్ిణాళ్లకలు రూప ందిస్కా న్ాిరు. రాష్ట ంిలో 400 చదరప్ు 
కి.మీ.ల మేర మడ అడవులున్ాియ. ఉభయ గోదావరి, 
కృష్టాణ , గుంటయరు, ప్ికాశం, న్ెలూల రు జిలయల లోల  బంగాళాఖ్యతం 
వెంబడ ి తీరం ప డవున్ా విసా్రించాయ. శీరకాకుళ్ం, 
విజయనగరం, విశాఖ్ప్టిం జిలయల లోల  మడ మొకులు 
అకుడకుడ ప దలుగా పెరిగాయ. ఉతారాంధ్ిలోనూ మడ 
మొకుల స్ంరక్షణ అవస్రాన్ని గురిాంచిన అటవీ శాఖ్. 
అరిన్ అడవుల నమయన్ాలు సిదధం చేసింది. 
 

రెండేళ్లో తెలంగాణకు రూ. 99.73 వేల కోట్ విడుదల: 
 

] 
 

రెండు త లుగు రాష్టాట ి లకు గత రెండేళ్లలో దాదాప్ు రూ.2.43 
లక్షల కటటలల  విడుదల చేసినటలల  కవంద ి ఆరిికశాఖ్ 
స్హాయమంతి ి ప్ంకజ్ చౌదరి త లిపారు. ప్నకి వాటాల 
ప్ంపిణ,ీ ఇతర కవంద ిప్ిభుతా ప్థకాల కింద ఏపవక ి2020 - 
21లో రూ.83,602.35 కటటలల , 2021 - 22లో రూ. 
60,368.85 కటటలల  కలిపి మొతాం రూ.1.43 లక్షల కటటలల  
అందించినటలల  చ పాపరు. త లంగాణకు 2020 - 21లో 
రూ.62,522.8 కటటలల  , 2021-22లో రూ.37,215.95 కటటలల  
కలిపి రూ.99.73 - కటటలల  విడుదల చేసినటలల  పేరకున్ాిరు. 
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ఆంధి్పిదేశ్్లో న్నరుదోయగ రేటు 4.7% 
 

  
 

ఆంధ్ిప్ిదేశ్్లో న్నరుదో యగ రవటల 4.7% ఉనిటలల  కవంద ి
కారిమకశాఖ్ స్హాయమంతిి రామేశార్్ తేలి త లిపారు. 
లోక్్స్భలో త దేపా ఎంపవ కె.రామోమహన్్న్ాయుడు అడిగిన 
ప్ిశికు ఆయన బదకలిచాిరు. 15 - 29 ఏళ్ల  మధ్య 
వయస్కీలో న్నరుదో యగ రవటల 17.1% ఉనిటలల  వెలలడించారు. 
2020 - 21లో ఈపవఎఫ్ పేరోల్్లో ఉనివార ి స్ంఖ్య 
1,87,986కి చేరిందన్ాిరు. ఈ స్ంఖ్య 2018 - 19లో 
1,51,024, 2019 - 20లో 1,62,166గా ఉందన్ాిరు. 
 

తెలంగాణ హరిత్ న్నధిక ి విధివిధానాలతో రాషర  ి స్రాురు 
ఉత్తరుీలు 
 

  
 

రాష్ట ంిలో ప్చిదన్ాన్ని పెంప ందించే లక్షయంతో చేప్టిటన 
హరితహారం కారయకరమయన్ని న్నరంతరం కొనస్ాగించేందకకు 
వీలుగా ‘త లంగాణ హరిత న్నధి’ ఏరాపటైెంద.ి దీన్న 
విధివిధాన్ాలనక ఖ్రారు చేస్ూా  రాష్ట  ి ప్ిభుతాం ఉతారుాలు 
జార ీచేసింది. అటవీ, ప్రాయవరణ శాఖ్ మంతి ిఛ ైరమన్్గా రాష్ట  ి
స్ాి య కమిటీన్న కూడా ఏరాపటల చేసింది. ఈ న్నధి 
విన్నయోగాన్నకి అటవీ శాఖ్ న్ోడల్్ ఏజెన్సీగా 
వయవహరించనకంద.ి 
 

అదన్పు స్మయచారం 
ఆంధి్పిదేశ్్లో మత్సయస్ంపద అభవృదిధ కి కేందిం రూ.104.79 
కోటు్  విడుదల చేస్టింద ి :ఆంధ్ిప్ిదేశ్్లో మతీయస్ంప్ద 
అభవృదిధకి కవందిం 2020-21, 2021-22 
స్ంవతీరాలకుగానక రాష్ట ంి ప్ంపిన రూ.655.38 కటటల  
ప్ితిపాదనలనక ఆమోదించినటలల  కవంద ి ప్శుస్ంవరధ్కశాఖ్ 
మంతి ి ప్ురుష్టో తాంరూపాలయ త లిపారు. అందకలో 
రూ.104.79 కటటలల  విడుదల చేసినటలల  వెలలడించారు. 
‘గీరన్్ ఎన్రీజ’ ఆరిాక భారం ఏటా రూ.1,200 కోటు్  :బొ గు్  
విన్నయోగంపెై కవందిం విధిస్కా ని ‘గీరన్్ ఎనరీజ’ రుస్కంతో 
రాష్ట ంిలోన్న థరమల్్ విదకయతేుందాిలపెై భారీగా ఆరిిక భారం 
ప్డుతోంది. ఏటా రూ.1,200 కటటల  చకప్ుపన గత ఏడేళ్లలో 
రూ.8,400 కటటలల  చ లిలంచాలిీ వచిిందన్న రాష్ట  ివిదకయదకతపతాి 
స్ంసి్(జెన్్కట) తాజా అధ్యయనంలో వెలలడించింది.  
ఆంధి్పిదేశ్్లో కరోనాతో త్ల్దండుి లు కోలోపయన్ 
విదాయరుా లకు ఉచిత్ విదయ ;కొవిడ్్-19తో తలిలదండుిలు 
కటలోపయన విదాయరుి లకు పెైరవేటల బడులోల  ఉచితంగా చదకవు 
చ ప్పనకన్ాిమన్న అన్్ ఎయడ డ్్ పాఠశాలల స్ంఘయల 
స్మయఖ్య న్ాయకులు రామచందాిరెడిా , చందిశరఖ్ర్్ త లిపారు. 
పెైరవేటలలోన్న ఎల్్కవజీ, యయకవజీ బో ధ్న సిబిందికి స్ారాతిిక 
విదాయపవఠం దాారా శక్షణ ఇచేిందకకు ప్ిభుతాం 
అంగీకరించిందన్న వెలలడించారు 
పిధాన్మంతిి గార మీణ స్డక్్ యోజన్-3 కింద తెలంగాణకు 
2,427కేటాయంపు :ప్ిధానమంతిి గార మీణ స్డక్్ యోజన-3 
కింద త లంగాణకు 2,427.50 కిలోమీటరల రహదారులు 
కవటాయంచినటలల  త రాస్ ఎంపవలు ప్స్కనూరి దయయకర్, 
వెంకటలష్్ న్ేత, మయలోత్్ కవిత, రంజిత్్రెడిా , కాంగెరస్్ ఎంపవ 
కటమటిరెడిా  వెంకట్రెడిాలు అడిగిన లిఖితప్ూరాక ప్ిశికు 
స్మయధానంగా కవంద ి గార మీణాభవృదిధశాఖ్ స్హాయమంతిి 
స్ాధీా న్నరంజన్్ జోయతి త లిపారు. 
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జల, విద్యుత్తు  పా్రజెక్టు లక్ట 1.63 కోట్ల  రుణం విడుదల:దేశంలోని 

వివిధ రాష్ట్ర ాలోో చేపట్టర న జల, విద్యుత్తు  పా్రజెక్టర ల నిరాాణానికి పవర్ 

ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్(PFC), రూరల్ ఎలకిర ాఫికేషన్ కార్పొరేషన్(REC)ల 

ద్వారా ఇపొట్టవరక్ట రూ.1,63,627 కోటో్ రుణం విడుదల చేసినటో్ల 

కేందా విద్యుత్తు  శాఖ మంతి్ర ఆర్కేసింగ్ తెలిప్రరు. 

రాయ్ పుర్ - విశాఖ మధ్ు 464 కి.మీ. ఎకనమిక్ కారిడార్:రాయ్ పుర 

- విశాఖపట్నం మధు నిర్ాంచే ఎకనమిక్ కార్డార 464 కిలోమీట్రో మేర 

ఉంట్లందని కేందా రహద్వర్, రవాణాశాఖ మంతి్ర నిత్రన గడ్కరీ తెలిప్రరు. 

అంద్యలో 99.63 కిలో మీట్రోు ఆంధాపాదేశ్ గండా సాగత్తందని 

వెలోడంచారు. ఏపీ భూభాగంలో ఈ కార్డార నిరాాణానికి అవసరమైన 

558 హెకార రో భూమికోసం రూ.150 కోటో్ల అవసరం అవుతాయని 

అంచనా వేసినటో్ల చెప్రొరు. అంద్యలో రూ.79 కోటో్ల ఇపొట్టకే డప్రజిట్ 

చేసినటో్ల వెలోడంచారు 

 

బ్యంక ంగ్ & వజణిజయం మర్ియు ఆరిి్క ర్ంగం 
 

డిజిటల్ చెల్ంపులో్  బాయంక్ ఆఫ్ బరోడా అగరసాా నాన్ను కె వస్ం 
చేస్నకుంది 
 

  
 

బాయంక్ ఆఫ బరోడా ఎఫ్వెై20-21కి స్ంబంధించి పెదా 
బాయంకులోల  మొతాం డిజిటల్ లయవాదేవీలలో #1 స్ాి న్ాన్ని 
గెలుచకకునిటలల  ప్ికటించింది. డిజిటల్ చ లిలంప్ు లయవాదేవీల 
స్ాధ్నలో బాయంక్ అస్ాధారణమ ైన వృదిధన్న కనబరిచింద ి
మరియు మిన్నసవట  ిఆఫ ఎలకాటా న్నక్ీ & ఇనారవమష్న్ టెకాిలజీ 
(MeitY), Govt దాారా స్తురించింది. డిజిటల్ చ లిలంప్ుల 
ఉతీవ్్లో భారతదేశం. 

భారతదేశ స్ాాతంతియ 75వ వారిికటతీవాన్ని 
ప్ురస్ురించకకున్న, MeitY “డిజిటల్ చ లిలంప్ుల ఉతీవ్”నక 
జరుప్ుకుంటోంది. వేడుకలో భాగంగా, బాయంక్ ఆఫ బరోడా 
వివిధ్ విభాగాలోల  2019-20 & 2020-21 ఆరిిక 
స్ంవతీరాన్నకి 5 డిజిధ్న్ అవారుా లనక అందకకుంది. వివిధ్ 
కవటగిరీలోల  2019-20 & 2020-21 ఆరిిక స్ంవతీరాన్నకి 
గానూ బో బ్ ఐదక డిజిధ్న్ అవారుా లనక అందకకుంది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• బాయంక్ ఆఫ బరోడా స్ాి పించబడింది: 20 జూలెై 1908; 
• బాయంక్ ఆఫ బరోడా ప్ిధాన కారాయలయం: వడోదర, 

గుజరాత్; 
• బాయంక్ ఆఫ బరోడా మేన్ేజింగ్ డ ైరెకటర్ & CEO: స్ంజీవ్ 

చదాా ; 
• బాయంక్ ఆఫ బరోడా టాయగ్్లెైన్: ఇండియయస్ 

ఇంటరవిష్నల్ బాయంక్; 
• బాయంక్ ఆఫ బరోడా విలీనమ ైన బాయంకులు: 2019లో 

దేన్ా బాయంక్ & విజయయ బాయంక్. 
 

ముందస్నత  పన్ను వస్ూళల్  54% పెరిగ ి రూ.4.60 లక్షల 
కోట్కు చేరుకునాుయ 
 

  
 

ఆరిిక మంతిితా శాఖ్ ప్ికారం, ఈ ఆరిిక స్ంవతీరంలో 
ఇప్పటివరకు ముందస్కా  ప్నకి వస్ూళ్లల  53.50 శాతం 
పెరిగ ిరూ. 4.60 లక్షల కటటల కు చేరుకున్ాియ, ఇద ిఆరిిక 
వయవసి్ కటలుకుంటలనిటలల  స్ూచిస్కా ంది. 2021-22 ప్ితయక్ష 
ప్నకి వస్ూళ్లల , డిసెంబర్ 16 న్ాటికి, న్నకర వస్ూళ్లల  రూ. 
9.45 లక్షల కటటలల గా ఉన్ాియ, గత స్ంవతీరంతో పో లిసేా  
రూ. 5.88 లక్షల కటటలల , ఇది 60.8 శాతం వృదిధన్న 
స్ూచిస్కా ంది. 
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2021-22 యొకు పాిథమిక, రెండవ మరియు మయడవ 
త ైరమయసికాన్నకి స్ంచిత ముందస్కా  ప్నకి వస్ూళ్లల  డిసెంబర్ 
16, 2021 న్ాటికి రూ. 4,59,917.1 కటటలల గా ఉన్ాియ, 
2020-21 యొకు స్ంబంధిత విరామయన్నకి రూ. 
2,99,620.5 కటటల  ముందస్కా  ప్నకి వస్ూళ్లల  ఉన్ాియ. 
దాదాప్ు 53.5 శాతం అభవృదిధన్న ప్ిదరిిసాో్ ంది. 
 

IDFC FIRST బాయంక్ భారత్దేశపు మొటరమొదటి స్ీత్ంతి్ 
మ టల్ డెబ్రట్ కార్్న్న పాిరంభంచింది: 
 

  
 

IDFC FIRST బాయంక్ వీస్ా భాగస్ాామయంతో దేశం యొకు 
మొటటమొదటి స్ాతంతి మ టల్ డ బ్రట కారా్ FIRST పెైైవేట్ 
ఇన్నిన్నట్్నక పాిరంభంచినటలల  ప్ికటించింది. FIRST పెైరవేట 
ఇన్నాన్నట అన్ేద ి బాయంక్ యొకు FIRST పెైరవేట పో ి గార మ్, 
పవిమియం సేవింగ్ీ మరియు వెలా్ ఆఫర్్లో భాగమ ైన 
కస్టమర్్ల కటస్ం ప్ితేయకంగా రూప ందించబడిన జీవితకాల 
ఉచిత కారా్. FIRST పెైరవేట పోి గార మ్ కస్టమర్్లకు ఎదకరులేన్న 
బాయంకింగ్ మరియు పెటలట బడి అనకభవాన్ని అందిస్కా ంది 
మరియు అస్ాధారణమ ైన పెటలట బడి, బాయంకింగ్, జీవనశ ైలి 
మరియు వెలెిస్ ప్ియోజన్ాలతో వస్కా ంద.ి 
IDFC FIRST బాయంక్ ఒక స్మగరమ ైన డిజిటల్ సేవింగ్ీ 
ఖ్యతా ప్రిష్టాురాన్ని అందిస్కా ంది, ఇందకలో అతతకులు లేన్న 
ఆన్్లెైన్ ఖ్యతా పాిరంభ ప్ికిరయ, వీడియో KYC మరియు 
స్కలభంగా న్ావిగవట చేయగల విన్నయోగదారు ఇంటర్్ఫేస్్తో 
మొబెైల్ మరియు న్ెట బాయంకింగ్ కటస్ం కొతా-యుగం 
డిజిటల్ పాల ట్ఫారమ్ ఉన్ాియ. బాయంక్ యొకు డిజిటల్ వెలా్ 
మేన్ేజ్్మ ంట స్ లూయష్న్్లు మొబెైల్ యయప్ మరియు న్ెట 
బాయంకింగ్ పాల ట్ఫారమ్్లో విన్నయోగదారులకు అందకబాటలలో 
ఉన్ాియ, ఇవి 'కనాసలడేట డ్స ఇనెీసర్మ ంట్ డాయష్్బో ర్' 
వంటి ప్ితేయక లక్షణాలనక అందిస్ాా య. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 

• IDFC FIRST బాయంక్ CEO: V. వెైదయన్ాథన్; 

• IDFC మొదట ిబాయంక్ ప్ిధాన కారాయలయం: ముంబెై; 

• IDFC FIRST బాయంక్ స్ాి పించబడింది: అకటట బర్ 2015. 
 

CSB బాయంక్్న్న RBI ఏజెనీస బాయంక్్గా ఎంపాయనెల్ చేస్టింది 
 

  
 

రిజర్ా బాయంక్ ఆఫ ఇండియయ (RBI) పెైరవేట రంగ రుణదాత 

CSB బాయంక్్నక ‘ఏజెన్సీ బాయంక్’గా ఎంపాయన్ెల్్మ ంట 

చేస్కా నిటలల  ప్ికటించింది. ఈ న్నయయమకం దాారా, RBI 

న్నరవాశంచిన మయర్దరికాల ప్ికారం కవంద ి మరియు రాష్ట  ి

ప్ిభుతాాల స్ాధారణ బాయంకింగ్ వాయపారాన్ని CSB బాయంక్ 

చేప్డుతతంది. ఏజెన్సీ బాయంక్్గా, ప్నకి వస్ూళ్లల , పెనిన్ 

చ లిలంప్ులు, స్ాట ంప్ డూయటీ వస్ూళ్లల  మొదలెైన వాయపారాల 

కటస్ం CSB బాయంక్ వివిధ్ రాష్ట  ిప్ిభుతాాలు మరియు కవంది 

ప్ిభుతా విభాగాలతో కలిసి ప్న్న చేస్కా ంది. 
 

CSB బాయంక్ గురించి: 

CSB బాయంక్ లిమిటెడ్, గతంలో కాథలిక్ సిరియన్ బాయంక్ 

లిమిటెడ్, భారతదేశంలోన్న కవరళ్లోన్న తిిస్ూర్్లో ప్ిధాన 

కారాయలయం కలిగిన భారతీయ పెైరవేట రంగ బాయంకు. బాయంక్ 

భారతదేశం అంతటా 450కి పెైగా శాఖ్లు మరియు 319 

కంటల ఎకుువ ATMల న్ెట్వర్ు్నక కలిగి ఉంద.ి 
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RBI యొకు ఏజెనీస బాయంక్్గా ఇటీవల ఎంపాయనెల్ 
చేయబడిన్ బాయంకుల జాబ్రతా: 
• RBL బాయంక్ 
• ధ్నలక్షిమ బాయంక్ 
• ఇండస్ఇండ్ బాయంక్ 
• బంధ్న్ బాయంక్ 
• స్ౌత్ ఇండియన్ బాయంక్ 
• కరాణ టక బాయంకు 
• DCB బాయంక్ 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• CSB బాయంక్ ప్ిధాన కారాయలయం: తిిస్ూర్, కవరళ్; 
• CSB బాయంక్ CEO: C.VR. రాజవందిన్; 
• CSB బాయంక్ స్ాి పించబడింది: 26 నవంబర్ 1920, 

తిిస్ూర్. 
 

ఫెడరల్ బాయంక్ మహిళల కోస్ం పితేయకమ ైన్ "ఫవచర-రిచ్" 
పథకాన్ను పాిరంభంచింది 
 

  
 

పెైరవేట రంగ రుణదాత, ఫెడరల్ బాయంక్ మహిళ్ల కటస్ం 
ఫవచర్-రిచ్ సేవింగ్ీ బాయంక్ ఉతపతాిన్న పాిరంభంచింది. 
ప దకప్ు ప్థకమునక మహిళా మితి ప్లస్ అన్న పిలుస్ాా రు 
మరియు మహిళ్లకు ఆరిిక ప్ిణాళ్లక మరియు 
పెటలట బడులనక స్కలభతరం చేయడాన్నకి రూప ందించబడిన 
కూయరవటెడ్ ఫవచరల సెట్నక ఇది అందిస్కా ంది. ప్ితేయక ఫవచరలలో 
హౌసింగ్ లోన్్లపెై ప్ితేయక పాిధానయత వడరా  రవటలల , గృహ 
రుణాలకు పాిసెసింగ్ ఫవజు మినహాయంప్ు, కాంపిలమ ంటర ీ
మరియు అనకకూలీకరించిన బీమయ కవర్ ఉన్ాియ. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ టేకావేలు: 
• ఫెడరల్ బాయంక్ స్ాి పించబడింది: 23 ఏపిిల్ 1931, 
• ఫెడరల్ బాయంక్ ప్ిధాన కారాయలయం: అలువా, కవరళ్, 
• ఫెడరల్ బాయంక్ MD & CEO: శాయమ్ శీరన్నవాస్న్, 
• ఫెడరల్ బాయంక్ టాయగ్్లెైన్: మీ ప్రెాక్ట బాయంకింగ్ 

భాగస్ాామి. 
 

న్గర అరబన్ కో-ఆపరేటవి్ బాయంకుపెై ఆరీబఐ ఆంక్షలు 
విధించింద:ి 
 

  
 

రిజరీ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియయ న్గర అరబన్ కో-ఆపరేటివ్ 
బాయంక్ లమిట డ్స, అహమద్ న్గర, మహారాషర ిపెై అన్ేక 
ప్రిమితతలనక విధించింది, ఇందకలో కస్టమరలకు రూ. 
10,000 బాయంకింగ్ రెగుయలేష్న్ యయక్ట, 1949లోన్న సెక్షన్ 
56తో పాటల బాయంకింగ్ రెగుయలేష్న్ యయక్ట, 1949లోన్న సెక్షన్ 
35 ఎలోన్న స్బ్్సెక్షన్ (1) కింద ఆరు న్ెలల పాటల ఆర్్బ్రఐ 
తనకు లభంచిన అధికారాల అమలులో ఆదేశాలు జారీ 
చేసింద.ి 
బాయంకు, ఆర్్బ్రఐ ముందస్కా  అనకమతి లేకుండా, ఎలయంటి 
రుణాలు మరియు అడాానకీలనక మంజూరు చేయకూడదక 
లేదా ప్ునరుదధరించకూడదక, ఏద ైన్ా పెటలట బడి పెటటకూడదక, 
ఏద ైన్ా బాధ్యత వహించకూడదక, ఏద ైన్ా చ లిలంప్ు, బదిలీ 
లేదా దాన్న ఆస్కా లు లేదా ఆస్కా లనక పారవేయకూడదక. 
బాయంక్ తన ఆరిిక సిితి మ రుగుప్డే వరకు ప్రిమితతలతో 
బాయంకింగ్ వాయపారాన్ని కొనస్ాగిస్కా ంది. 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 

• నగర్ అరిన్ కట-ఆప్రవటివ్ బాయంక్ ప్ిధాన కారాయలయం: 

అహమద్్నగర్, మహారాష్ట ;ి 

• నగర్ అరిన్ కట-ఆప్రవటివ్ బాయంక్ యయకిటంగ్ CEO: V. 

రోకవా; 

• నగర్ అరిన్ కట-ఆప్రవటివ్ బాయంక్ న్నన్ాదం: ‘ఒకవ 

కుటలంబం..... ఒకవ బాయంకు’. 
 

న్వంబర్లో పిభ్ుత్ీం GST కింద రూ.1.31 లక్షల కోటు్  

వస్ూలు చేస్టింద ి
 

  
 

న్వంబర 2021 న్ెలలో సేకరించిన స్ూి ల GST ఆదాయం 

రూ. 1,31,526 కోటు్ . CGST రూ.23,978 కోటు్ , ఎస్టవజఎస్టవర 

రూ.31,127 కోటు్ . IGST రూ. 66,815 కటటలల  (ఇందకలో 

రూ. 32,165 కటటలల  దిగుమతి చేస్కకుని వస్కా వుల నకండ ి

సేకరించబడింది). వస్ూలు చేసిన సెస్ రూ. 9,606 కటటలల  

(దీన్నలో దిగుమతి చేస్కకుని వస్కా వుల నకండ ిరూ. 653 

కటటలల  కూడా ఉన్ాియ). నవంబర్ న్ెలలో సేకరించిన GST 

ఆదాయం నవంబర్ 2020 GST రాబడి కంటల 25% 

ఎకుువ. మరియు నవంబర్ 2019లో సేకరించిన GST 

రాబడి కంటల 27% ఎకుువ. 
 

మున్నపటి నెలల GST వస్ూలు: 
• అకోర బర 2021: రూ. 1.30 లక్షల కటటలల  
• స్టెపెరంబర 2021: రూ. 1,17,010 కటటలల  
• ఆగస్నర  2021: రూ. 1.12 లక్షల కటటలల  
• జూలెై 2021: రూ. 1,16,393 కటటలల  
• జూన్ 2021: రూ. 92,849 కటటలల  
• మ ే2021: రూ. 1,02,709 కటటలల  
• ఏపిిల్ 2021: రూ. 1.41 లక్షల కటటలల  (ఆల్ టెైమ్ 

అతయధికం) 
• మయరి్ 2021: రూ. 1.24 లక్షల కటటలల  
• ఫిబివరి 2021: రూ. 1,13,143 కటటలల  
• జన్వరి 2021: రూ. 1,19,847 కటటలల  
 

PVC పా్ స్టిరక్్న్న పున్రుపయోగించి త్యయరు చేయబడిన్ 
భారత్దేశపు మొటరమొదటి కెరడిట్ కార్ న్న పాిరంభంచిన్ 
HSBC: 
 

  
 

PVC పా్ స్టిరక్్నక ప్ునరుప్యోగించి తయయరు చేయబడిన 
భారత్దేశపు మొటరమొదట ి కెరడిట్ కార్ నక పాిరంభంచిన 
HSBC. సింగిల్ యయజ్ PVC పాల సిటక్్నక కరమంగా 
తొలగించడాన్నకి గోల బల్ కారా్్ల తయయరీదారు IDEMIA 
భాగస్ాామయంతో కారా్్లు ప్ివేశపెటటబడాా య. కారా్్లు 85 
శాతం రీసెైకిల్ పాల సిటక్్తో తయయరు చేయబడాా య మరియు 
ప్ితి కారుా  మొతాం కారిన్ ఉదా్ రాలనక తగి్ంచడంలో 
స్హాయప్డటంతో పాటల 3.18 గార ముల పా్ స్టిరక్ వయరాా లనక 
ఆదా చేస్కా ంది. 
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కార్ గురించి: 
న్ాటికి స్కసిిరత మరియు దాన్న కారయకలయపాలలో న్నకర-
స్కన్ాికి మదాతత ఇవాడాన్నకి దాన్న అన్ని గోల బల్ స్ాి న్ాలోల  
సిిరమ ైన కారా్్లనక ప్రిచయం చేయడాన్నకి HSBC గయర ప్ 
పాిరంభంచిన కొతా పోి గార మ్్లో భాగంగా కారా్ 
పాిరంభంచబడింది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• HSBC ఇండియయ స్ాి పించబడింది: 1853; 
• HSBC భారతదేశ ప్ిధాన కారాయలయం: ముంబెై, 

మహారాష్ట ;ి 
• HSBC ఇండియయ CEO: హితేంది దవే. 
 

పెైైవేట్ బాయంకులో్  పిమోటర్ వాటాపెై అధిక పరిమితిన్న 26 
శాతాన్నకి పెంచిన్ RBI: 
 

  
 

భారతీయ పెైరవేట రంగ బాయంకుల యయజమయనయం మరియు 
కారకపరవట న్నరామణంపెై ఉని మయర్దరికాలనక 
స్మీక్షించడాన్నకి రిజరీ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియయ జూన్ 
2020లో ఇంటరుల్ వరుింగ్ గూర ప (IWG)న్న ఏరాపటల 
చేసింది. IWG లో శీరమోహన్ యయదవ్ కన్సానర్్గా 5 మంది 
స్భుయలు ఉన్ాిరు. ఇంటరిల్ వరిుంగ్ గయర ప్ (IWG) RBIకి 
33 సిఫారుీలు చేసింది. ఇప్ుపడు ఈ 33 సిఫారుీలలో 21 
సిఫారుీలనక RBI ఆమోదించింద.ి 
 

కరాణ టక బాయంక్ MeitY దాీరా 2 DigiDhan అవారు్ లన్న 
గెలుచనకుంది 
 

  
 

కేంది ఎలకారి న్నక్స మరియు ఇన్ిరేమషన్ ట కాులజీ మంతిిత్ీ 
శాఖ్ (MeitY) ఏరాపటల చేసిన రెండు డిజిధ్న్ అవారు్ లన్న 
కరాణ టక బాయంక్్కు అందించింది. నూయఢిలీలలో జరిగిన డిజిటల్ 
చ లిలంప్ు ఉతీవ్ స్ందరభంగా ఈ అవారుా లనక అందించారు. 
2019-20 మరియు 2020-21 స్ంవతీరాలోల  వరుస్గా 
రెండు స్ంవతీరాల పాటల పెైరవేట సెకాట ర్ బాయంక్ కవటగిరీ కింద 
BHIM-UPI లయవాదేవీలలో అతయధిక శాతం లక్షయయన్ని 
స్ాధించినందకకు బాయంక్్లనక ఈ అవారుా  గురిాంచింది. మయ 
కస్టమర్్లకు అతతయతామ తరగతి సేవలనక అందించడాన్నకి 
కరాణ టక బాయంక్ తన ఉతపతతా లకు స్రికొతా డిజిటల్ 
స్ాంకవతికతనక అందిప్ుచకికటవడంలో ఎలలప్ుపడూ 
ముందకంది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• కరాణ టక బాయంక్ లిమిటెడ్ ఛ ైరమన్: ప్ిదీప్ కుమయర్ ప్ంజా; 
• కరాణ టక బాయంక్ ప్ిధాన కారాయలయం: మంగళ్ూరు; 
• కరాణ టక బాయంక్ స్ాి పించబడింది: 18 ఫిబివరి 1924. 
 

పిభ్ుత్ీ వాయపారాన్ను న్నరీహించడాన్నకి RBI SFBలన్న 
ఏజెనీస బాయంక్్గా అన్నమతించింది: 
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రిజరీ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియయ, ఆరిిక మంతిితా శాఖ్ ఆరిిక 
సేవల విభాగంతో స్ంప్ిదించి, షెడూయల్్ పేమ ంట్స బాయంక్్లు 
మరియు షెడూయల్్ సామల్ ఫెైనాన్స బాయంక్్లన్న (SFB) 
ప్ిభుతా ఏజెన్సీ వాయపారాన్ని న్నరాహించడాన్నకి అరాత 
కలిపంచాలన్న న్నరణయంచింది. ఈ స్ంవతీరం మేలో, RBI 
షెడూయలా్ పెైరవేట సెకాట ర్ బాయంకులనక RBI యొకు ఏజెన్సీ 
బాయంకులుగా ప్ిభుతా వాయపారాన్ని (కవంద ి మరియు/లేదా 
రాష్ట )ి న్నరాహించడం కటస్ం 'RBI యొకు ఏజెనీస 
బాయంకులుగా షెడూయల్్ పెైైవటే్ రంగ బాయంకుల న్నయయమకం'పెై 
ఇప్పటికవ ఉని మయర్దరికాలనక స్వరించింది. 
ఈ విధ్ంగా, ప్ిభుతా ఏజెన్సీ వాయపారాన్ని చేప్టాట లనకకున్ే 
ఏద ైన్ా పేమ ంట బాయంక్ లేదా స్ామల్ ఫెైన్ాన్ీ బాయంక్ RBIతో 
ఒక ఒప్పందాన్ని అమలు చేసిన తరాాత మరియు ఆ 
బాయంకులకు స్ూచించిన న్నయంతిణ ఫేిమ్్వర్ు్కు 
అనకగుణంగా మయతిమే RBI ఏజెంట్గా 
న్నయమించబడవచకి. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• రిజర్ా బాయంక్ ఆఫ ఇండియయ స్ాి పించబడింద:ి ఏపిిల్ 1, 

1935; 
• రిజర్ా బాయంక్ ఆఫ ఇండియయ ప్ిధాన కారాయలయం: 

ముంబెై, మహారాష్ట ;ి 
• రిజర్ా బాయంక్ ఆఫ ఇండియయ గవరిర్: శకిాకాంత దాస్. 
 

 

భారత్దేశ పటరణ స్టేవలన్న మ రుగుపరచడాన్నకి ADB USD 

350 మిలయన్్ రుణాన్ను ఆమోదించింది: 
 

  
 

భారతదేశంలో ప్టటణ సేవలనక మ రుగుప్రచడాన్నకి ఆస్టియయ 

డెవలప్మ ంట్ బాయంక్ (ADB) రూ. 2653.05 కోట్ (USD 

350 మిలియనకల ) పాలసవ ఆధారిత రుణాన్ని ఆమోదించింది. 

ఈ రుణం ప్టటణ పేదలు, ఆరిికంగా బలహీన వరా్ లు 

మరియు తకుువ-ఆదాయ వరా్ లకు ప్ియోజనం 

చేకూరవిందకకు గృహన్నరామణ మరియు పటరణ వయవహారాల 

మంతిిత్ీ శాఖ్ (MoHUA) రూప ందించిన విధాన్ాలకు 

మదాతత ఇస్కా ంది. పో ి గార మ్ అమలు, ప్రయవేక్షణ మరియు 

మయలయయంకనంలో MoHUAకి ADB జాఞ నం మరియు స్లహా 

మదాతతనక కూడా అందిస్కా ంది. 

పెైప్్ల న్సటి స్రఫరా మరియు మ రుగెైన పారిశుధ్యం యొకు 

స్ారాతిిక కవరవజీన్న వేగవంతం చేయడాన్నకి గృహన్నరామణ 

మరియు ప్టటణ వయవహారాల మంతిితా శాఖ్ ఏరాపటల చేసిన 

విధాన్ాలకు రుణం మదాతత ఇస్కా ంది. ఇద ి ఇటీవల 

పాిరంభంచిన జాతీయ కారయకరమం అటల్ మిష్న్ ఫర్ 

రిజువెన్ేష్న్ అండ్ అరిన్ టాిన్ీ్ఫరవమష్న్ (అమృత్) 2.0లో 

భాగం మరియు ఫ్ాల గ్్షిప్ మిష్న్ ప్ిధాన్ మంతిి ఆవాస్ 

యోజన కింద పేద, ప్టటణ వలస్ మరియు పారిశరా మిక 

కారిమకులతో స్హా అందరికీ స్రస్మ ైన గృహాలనక 

అందించడం. 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ఆసియయ డ వలప్్మ ంట బాయంక్ ప్ిధాన కారాయలయం: 

మండలుయోంగ్, ఫిలిపవపన్ీ; 
• ఆసియన్ డ వలప్్మ ంట బాయంక్ పెిసిడ ంట: మస్తతీగు 

అస్కవా; 
• ఆసియయ అభవృదిధ  బాయంకు స్భయతాం: 68 దేశాలు; 
• ఏషియన్ డ వలప్్మ ంట బాయంక్ స్ాి పించబడింది: 19 

డిసెంబర్ 1966. 
 

వికలయంగ ఉదో యగుల కోస్ం PNB "PNB పెైైడ్స-CRMD 
మయడూయల్" యయప్న్న పాిరంభంచింది: 
 

  
 

పంజాబ్ నేషన్ల్ బాయంక్ (PNB) PNB పెైైడ్స-CRMD 
మయడూయల్ టయల్్నక పాిరంభంచింది, ఇది వికలయంగ ఉదో యగుల 
కటస్ం ప్ితేయక ప్ిస్ాా వన ఖ్యతా (SMA) రుణగరహీతలనక 
ప్రయవేక్షించడాన్నకి మరియు స్మరివంతంగా 
అనకస్రించడాన్నకి Android ఆధారిత అపిల కవష్న్. పెైరడ్-
CRMD మయడూయల్ అంతరిిరిమత TalkBack స్ాఫ్టట్వేర్్నక 
కలిగి ఉంద,ి ఇది దృషిట లోప్ం ఉనివారు సిస్టమ్్నక 
ఉచితంగా యయకెీస్ చేయడాన్నకి మరియు కస్టమర్్లతో వార ి
ఫో న్్లనక న్ొకుడం దాారా ప్రస్పర చరయ చేయడాన్నక ి
అనకమతిస్కా ంది. 
 

యయప యొకు పాిముఖ్యత్: 
• ప్ంజాబ్ న్ేష్నల్ బాయంక్, పిఎన్్బ్ర యోధ్కల 

స్ంభావితీకరణ మరియు పిఎన్్బ్ర పెైరడ్్నక అమలు 
చేయడంలో భన్ాిభపాియయలు కలిగిన సిబింది స్భుయల 
స్ామరాి యలనక మరియు వార ి న్ెైప్ుణాయలనక 
ఉప్యోగించడాన్ని న్ొకిు చ పిపంది. 

 

యయప లక్షయం: 
• ఈ యయప్ వికలయంగుల హకుులు మరియు శరరయస్కీనక 

పోి తీహించడం లక్షయంగా పెటలట కుంది, ఈ పాల ట్ఫారమ్ 
'PNB వారియర్ీ' దృషిట లేదా ఇతర శారీరక 
బలహీనతలతో కూడిన కొతా అవకాశాలనక త రుస్కా ంది, 
విలువెైన మరియు స్పష్టమ ైన స్హకారం అందించడంలో 
వారిక ిస్హాయప్డుతతందన్న పేరకుంద.ి 

• ఈ టయల్ తారలో iOSకి కూడా అనకకూలంగా 
ఉంటలందన్న పేరకుంద.ి SMA ఖ్యతాలు ముందకగా 
గురిాంచబడిన ఒతాిడితో కూడిన రుణాలు, బాయంకులు 
స్కాలంలో ప్రిష్టాుర చరయలనక పాిరంభంచడాన్నకి వీలు 
కలిపస్ాా య మరియు అటలవంటి రుణగరహీతలు న్నరరిక 
ఆస్కా లకు (NPA) జారిపో కుండా న్నరోధించడం. 

 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ప్ంజాబ్ న్ేష్నల్ బాయంక్ స్ాి పించబడింద:ి 1894; 
• ప్ంజాబ్ న్ేష్నల్ బాయంక్ ప్ిధాన కారాయలయం: నూయఢిలీల; 
• ప్ంజాబ్ న్ేష్నల్ బాయంక్ MD & CEO: S. S. 

మలిలకారుజ న రావు; 
• ప్ంజాబ్ న్ేష్నల్ బాయంక్ టాయగ్్లెైన్: ది న్ేమ్ యు కెన్ 

బాయంక్ అపాన్. 
 

భారత్దేశం 2020-21లో అత్యధిక వారిిక FDI పివాహాన్ను 
81.97 బ్రలయన్ డాలరు్ గా న్మోదన చేస్టింద ి
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భారత్దేశం 2020-21లో అతయధిక వారిిక విదేశీ పిత్యక్ష 
పెటుర బడుల ప్ివాహాన్ని $81.97 బ్రలయన్్న్న నమోదక 
చేసింది. గత ఏడు ఆరిిక స్ంవతీరాలోల  ఎఫ్డిఐ ఇన్్ఫో్ల లు 
$440 బ్రలయన్్కు పెైగా ఉన్ాియ, ఇది గత 21 ఆరిిక 
స్ంవతీరాలోల  మొతాం ఎఫ్డిఐ ఇన్్ఫో్ల లో దాదాప్ు 58%. 
2014-2021లో ఎఫ్డిఐ ఈకిాటీ ఇన్్ఫో్ల లు అందకకుని 
మొదటి ఐదక దేశాలు స్టింగపూర, మయరిషస, USA, 
నెదరా్ ండ్స & జపాన్. 
 

RBI దివయ విధాన్ం: రెపో  రేటు వరుస్గా 9వ సారి మయరలవదన: 
 

  
 

రిజరీ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియయ (RBI) గవరిర్ శకితకాంత్ దాస 
న్ేతృతాంలోన్న భారతీయ రిజర్ా బాయంక్ (RBI) దివయ విధాన్ 
కమిటీ (MPC) వరుస్గా తొమిమదో  సార ి రెపో  రవటలనక 4 
శాత్ం వదా యథాతథంగా ఉంచింది, అదే స్మయంలో 
'అనకకూల వెైఖ్రి'న్న కొనస్ాగిస్కా ంది. అవస్రమ ైన. రివర్ీ 
రెపో  రవటల 3.35 శాత్ంగా కొనస్ాగుతతంది. వడరా  రవటలనక 
చారితాితమకంగా కన్నష్ట స్ాి యకి తగి్ంచడం దాారా 
డిమయండ్్నక పెంప ందించేందకకు ఆఫ-పాలసవ సెైకిల్్లో 
సెంటిల్ బాయంక్ చివరిగా మే 22, 2020న పాలసవ రవటలనక 
స్వరించింది. డిసెంబర్ (6 నకంచి 8 వరకు) మధ్య 
స్మయవేశం జరిగింద.ి మిగిలినది ఫిబివరిలో (7 న్నండి 9, 
2022 వరకు) జరుగుతతంది. 
 

మయరిజన్ల్ సార ండింగ్ ఫెస్టిలట ీ (MSF) రేటు మరియు బాయంక్ 
రేటు్  మయరలవదన: 
• పాలసవ రెపో  రవటల: 4.00% 
• రివర్ీ రెపో  రవటల: 3.35% 
• మయరిజనల్ స్ాట ండింగ్ ఫెసిలిటీ రవటల: 4.25% 

• బాయంక్ రవటల: 4.25% 
• CRR: 4% 
• SLR: 18.00% 
 

RBI దివయ విధాన్ ముఖ్యయంశాలు & కీలక న్నరణయయలు: 
• వాసా్వ GDP వృదిధ  అంచన్ా 2021-22లో 9.5% వదా 

ఉంచబడింద,ి Q3లో 6.6%, & Q4లో 6%. వాసా్వ 
GDP వృదిధ  2022-23 Q1కి 17.2% మరియు 2022-
23 Q2కి 7.8%గా అంచన్ా వేయబడింద.ి 

• దివయయలిణం అంచన్ా FY22కి 5.3%, Q3కి 5.1%, Q4కి 
5.7% మరియు Q1 FY23కి 5% వదా ఉంచబడింద.ి 

 

దివయ విధాన్ కమిట ీకతరుప కిరంద ివిధ్ంగా ఉంద:ి 
• రిజర్ా బాయంక్ ఆఫ ఇండియయ గవరిర్ - చ ైర్్ప్రీన్, 

ఎక్ీ అఫవషియో: శీర శకితకాంత్ దాస. 
• రిజర్ా బాయంక్ ఆఫ ఇండియయ డిప్ూయటీ గవరిర్, దివయ 

విధాన్ాన్నకి బాధ్యత వహిస్ాా రు– స్భుయడు, ఎక్ీ 
అఫవషియో: డాకరర మ ైఖ్ేల్ దబేబిత్ పాతి్. 

• భారతీయ రిజర్ా బాయంక్ యొకు ఒక అధికార ిసెంటిల్ 
బో రా్ దాారా న్ామిన్ేట చేయబడతారు - స్భుయడు, ఎక్ీ 
అఫవషియో: డాకరర మృదనల్ K. సాగర. 

• ముంబెైకి చ ందిన ఇందిరాగాంధీ ఇన్్సిటటయయట ఆఫ 
డ వలప్్మ ంటల్ రీసెర్ి్లో ప ి ఫెస్ర్: ప ి ఫెస్ర అషిమయ 
గోయల్. 

• అహమదాబాద్్లోన్న ఇండియన్ ఇన్్సిటటయయట ఆఫ 
మేన్ేజ్్మ ంట్లో ఫెైన్ాన్ీ ప ి ఫెస్ర్: ప ి ఫెస్ర జయంత్ R 
వరమ. 

• వయవస్ాయ ఆరిికవేతా మరియు నూయఢిలీలలోన్న న్ేష్నల్ 
కరన్నీల్ ఆఫ అపెలల డ్ ఎకన్ామిక్ రీసెర్ి్లో సవన్నయర్ 
స్లహాదారు: డాకరర శశాంక భడే. 
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ఎయర్ట ల్, ఇనెీసర ఇండయియ ‘సార రరప ఇననువేషన్ ఛాలెంజ్’ 
పాిరంభంచాయ: 
 

  
 

భారతీ ఎయర్ట ల్ మరయిు ఇనెీసర  ఇండియయ, న్ేష్నల్ 
ఇన్ెాస్ట్మ ంట ప్ిమోష్న్ మరియు ఫెసిలిటలష్న్ ఏజెన్సీ 
స్ంయుకాంగా స్ాట రటప్్ల కటస్ం 5G, IoTలో ప్రిష్టాురాలనక 
అభవృదిధ  చేయడాన్నక ి ‘ఎయర్ట ల్ ఇండియయ సార రరప్ 
ఇననువేషన్ ఛాలెంజ్’న్న పాిరంభంచాయ. స్ాట రటప్ ఇన్ోివేష్న్ 
ఛాలెంజ్ కింద, 5G, కరల డ్ కంప్ూయటింగ్, ఇంటరెిట ఆఫ 
థింగ్ీ (IoT) మరియు డిజిటల్ ఎంటర్్టెైన్్మ ంట వంట ి
రంగాలలో విభని ప్రిష్టాురాలనక ప్ిదరిించడాన్నకి పాిరంభ-
దశ టెకాిలజీ కంపెన్సలనక ఆహాాన్నస్కా న్ాిరు. 
ఛాలెంజ్్లో విజవతలు రూ. 3.5 లక్షలు, మొదట ిరనిరప్్గా 
రూ. 2.5 లక్షలు, రెండో  స్ాట రటప్్కు రూ. 1 లక్ష చకప్ుపన 
గెలుచకకుంటారు. టాప్ 10 స్ాట రటప్్లు కూడా మయడు న్ెలల 
పాటల ఎయర్్టెల్ యొకు డిజిటల్ ఇన్ోివేష్న్ లయయబ్్నక 
ఉప్యోగించకకటగలుగుతాయ. ఎంపిక చేసిన స్ాట రటప్్లకు 
ఎయర్్టెల్ స్ాట రటప్ యయకిీలరవటర్ పోి గార మ్్లోకి ప్ివేశంచే 
అవకాశం అందించబడుతతంద.ి టాప్ 10 మందిక ి ఏడాది 
పాటల ఎయర్్టెల్ ఆఫవస్ ఇంటరెిట పాల న్ కూడా 
ఇవాబడుతతంది. 
 

కింది వాటిక ి పరిషాురాలన్న పిదరిశంచడాన్నకి స్వాలు 
సార రరప్లన్న ఆహాీన్నంచింది: 
• 5G: B2B లేదా B2C విన్నయోగ కవస్కలు మరియు 

యయప్్లు అధిక-వేగం మరియు తకుువ-లేటెన్సీ 5G 
స్ాంకవతికతనక ప్ిభావితం చేస్ాా య. 

• IoT: వారి డిజిటల్ ప్రివరాన ప్ియయణాన్ని శకిావంతం 
చేసే స్ంసి్ల కటస్ం ప్రిష్టాురాలు. 

• కరల డ్ కమయయన్నకవష్న్: కస్టమర్ ఎంగవజ్్మ ంట మరియు 
అనకభవాన్ని మ రుగుప్రచడాన్నకి B2B మరియు B2C 
ఉతపతతా లనక రూప ందించడాన్నకి AI మరియు ML 
స్ాంకవతికతనక ఉప్యోగించకకటవడం. 

• డిజిటల్ ప్ికటనలు: డిజిటల్ మరియు ఇతరుల కటస్ం 
ప్ితేయక ప్ికటన ఫారామట్లనక స్ృషిటంచడం. డిజిటల్ 
విన్ోదం: స్ంగీతం, వీడియో లేదా గవమింగ్్లో విఘయతం 
కలిగించ ేప్రిష్టాురాలు. 

 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ఎయర్్టెల్ స్ాి పించబడింది: 1995; 
• ఎయర్్టెల్ ప్ిధాన కారాయలయం: నూయఢిలీల, భారతదేశం; 
• ఎయర్్టెల్ చ ైరమన్: స్కన్సల్ భారతి; 
• ఎయర్్టెల్ MD & CEO: మిటటల్ గోపాల్ విటటల్. 
 

BOB ఫెైనాని్నయల్ మరియు ఇండియన్ నేవీ స్హ-బాి ండెడ్స 
కెరడిట్ కార్్న్న ఆవిషురించాయ 
 

  
 

BOB ఫెైన్ాని్నయల్ స్ లూయష్న్ీ లిమిటెడ్. (BFSL), బాయంక్ 
ఆఫ బరోడా (BoB) యొకు ప్ూరాి-యయజమయనయ అనకబంధ్ 
స్ంసి్ మరియు భారతీయ న్ావికాదళ్ం ఇండియన్ న్ేవీ 
సిబింది కటస్ం కట-బాిండ డ్ కెరడిట కారా్్నక ప్ివేశపెటాట య. కారా్ 
కాంటాక్ట్లెస్ ఫవచర్్లతో అమరిబడి, రూపే పాల ట్ఫారమ్్లో 
అందించబడుతతంది. 
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అదన్పు స్మయచారం 
స్టెమీకండకరర్ త్యయరీక ి రూ.76,000 కోట్ పుష్్న్న కేంది 
మంతిివర్ం ఆమోదించింద ి :భారతదేశంలో సెమీకండకటర్ 
మరియు డిస్్పేల  తయయరీన్న పెంచడాన్నకి రూ.76,000-కటటల  
ప ి డక్షన్  లింకా్ ఇన్ెీంటివ్ (PLI) ప్థకాన్ని కవంద ి
మంతిివర్ం ఆమోదించింది. దీంతో ఎలకాటా న్నక్ీ రంగాన్నకి 
ప్ికటించిన మొతాం ప ి డక్షన్  లింకా్ ఇన్ెీంటివ్ (పవఎల్్ఐ) 
మొతాం రూ.2.30 లక్షల కటటల కు పెరిగింది. 
DBS భారత్దేశ FY2023 వృదిధ  అంచనాన్న 7 శాతాన్నకి 
స్వరించింది: సింగప్ూర్్కు చ ందిన DBS బాయంక్ ఆరిాక 
పరిశోధ్న్ బృందం భారతదేశం యొకు FY23 వృదిధ  
అంచన్ానక మునకప్టి 6 శాత్ం నకండి స్ంవతీరాన్నకి (y-o-
y) 7 శాతాన్నకి (CY2022 6.5 శాతం) స్వరించింది. DBS 
బృందం FY23లో, లయభాలనక ప్ునఃపాిరంభంచడం, 
ముందకజాగరతాగా ప దకప్ులు మరియు సెకటట రల్ 
న్ారమల్్లెైజవష్న్ నకండ ి పవి-పాండమిక్ స్ాి యలకు మించి, 
Capex జనరవష్న్ అధిక స్ాి యలో వృదిధన్న పెంచడంలో 
మరియు న్నరాహించడంలో తదకప్రి డ ైరవర్్గా ఉండవచిన్న 
అంచన్ా వేసింద.ి 
OECD భారత్దేశ వృదిధ  అంచనాన్న FY22కి 9.4%గా 
అంచనా వేస్టింద:ిపారిస్కు చెందిన్ ఆరిధక స్హకార మరియు 
అభవృదిధ  స్ంసి్ (OECD) సెపెటంబరు 2021లో అంచన్ా 
వేసిన 9.7% నకండ ి FY22కి భారతదేశ వృదిధ  అంచన్ానక 
9.4%కి తగి్ంచింద.ి FY23లో భారత ఆరిిక వయవసి్ 8.1% 
మరియు మధ్యసి్ంగా 5% వృదిధ  చ ందకతతందన్న అంచన్ా 
వేసింది. FY24లో. OECD 2021 ప్ిప్ంచ వృదిధ  అంచన్ానక 
అంతకుముందక 5.7% నకండి 5.6%కి తగి్ంచింది. 

GDP వృదిధ : S&P భారత్దేశం యొకు GDP వృదిధ  
అంచనాన్న FY22లో 9.5%గా అంచనా వేస్టింద:ి S&P గోల బల్ 
రవటింగ్ీ భారతదేశ స్ూి ల దేశీయోతపతాి (GDP) వృదిధ  
అంచన్ానక 2021-22 ఆరిిక స్ంవతీరాన్నకి (FY22) 9.5 
శాతంగా మరియు FY23తో ముగిసే స్ంవతీరాన్నక ి 7.8 
శాతంగా ఉంచింది. భారతదేశ GDP వృదిధ  అంచన్ా FY 24కి 
ముందకగా అంచన్ా వేసిన 5.7 శాతం నకండి 6 శాతాన్నకి 
స్వరించబడింద.ి  
గోల్్్మన్ సాక్స: 2022లో భారత్దేశ GDP 9.1% వృదిధ  
చెందనత్ుంది:వాల్ సవట టి బోి కరవజ్, గోలా్్మన్ స్ాచ్ీ 2022లో 
భారతదేశ జిడిపి వృదిధన్న 9.1 శాతంగా అంచన్ా వేసింది. 
2020లో భారతదేశ ఆరిిక వయవసి్ 7 శాతం క్షరణ ంచిన 
తరాాత, గోలా్్మయయన్ శాక్ీ ఆరిిక వయవసి్ 2021లో 8 శాతం 
మరియు 2022లో 9.1 శాతం వృదిధ  చ ందకతతందన్న అంచన్ా 
వేసింద.ి మయరిి 31, 2022 వరకు ఆరిిక స్ంవతీరంలో 
భారతదేశ ఆరిిక వృదిధ  11.1 శాతాన్నకి ముందకగా అంచన్ా 
వేసింద.ి 
PayPhi రూప ేకార్్లకు మదాత్ు ఇచే్ టోకనైెజేషన్ స్టేవన్న 
పాిరంభంచింది:ఫెై కామర్ీ యొకు API (అపిల కవష్న్ 
పోి గార మింగ్ ఇంటర్్ఫేస్) మొదట ి డిజిటల్ చ లిలంప్ుల 
పాల ట్ఫారమ్, రూప ే కారా్్ల టోకన్ెైజవష్న్్కు మదాతత ఇచే్ 
NTS కోస్ం PayPhi మొదటి ధ్ృవీకరించబడిన్ టోకన్ెైజవష్న్ 
సేవగా మయరింది. కారా్ వివరాలనక వాయపారులతో న్నలా 
చేయడాన్నకి ప్ితాయమయియంగా కారా్్ల టోకన్ెైజవష్న్. NPCI 
యొకు NTS పాల ట్ఫారమ్ TROFతో భాగస్ాామి 
వాయపారులు మరియు అగిరగవటర్్లనక అందించడాన్నకి PayPhi 
టోకన్ెైజవష్న్ సేవనక పాిరంభస్కా ంది  
ఫిచ్ రేటింగ్స భారత్దేశం యొకు FY22 GDP వృదిధ  
అంచనాన్న 8.4%కి త్గి్ంచింది:ఫిచ్ రవటింగ్ీ 2021-22 ఆరిిక 
స్ంవతీరంలో (FY22) భారతదేశ ఆరిిక వృదిధ  అంచన్ానక 
8.4 శాతాన్నకి తగి్ంచింద ి మరియు అకటట బర్ 2021 రవటింగ్ 
అంచన్ాలు 8.7 శాత్ం (FY22) మరియు 10 
శాత్ం(FY23)తో పో లిసేా , FY23 కటస్ం వృదిధ  అంచన్ానక 
10.3 శాతాన్నకి పెంచింద.ి 
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భారత్దేశ జిడిప:ి Ind-Ra FY 22లో భారత్దేశ GDP 
9.4%గా అంచనా వేస్టింద:ిరవటింగ్ ఏజెన్సీ, ఇండియయ రవటింగ్ీ 
అండ్ రీసెర్ి (Ind-Ra) ఆరిిక స్ంవతీరం-2022 (Q2 
FY22) రెండవ త ైరమయసికంలో భారతదేశ స్ూి ల దేశీయోతపతాి 
(GDP) 3 శాతంగా మరియు FY22లో 9.4 శాతంగా 
అంచన్ా వేసింద.ి Q1 FY22లో వర్ు్పేల స్ మొబ్రలిటీ బరస్్లెైన్ 
కంటల 26 శాతం తకుువగా ఉంది మరియు ప్ిభుతా 
మయలధ్న వయయం (కాయపెక్ీ) Q2 FY21లో 26.3 శాతం 
నకండి Q2 FY22లో 51.9 శాతం పెరిగింది 
బాయంక్ ఆఫ్ బరోడా బాబ్ వరల్్ వేవ్్న్న పాిరంభంచింది: బాయంక్ 
ఆఫ్ బరోడా (BoB) డిజిటల్ బాయంకింగ్ చ లిలంప్ుల కటస్ం ఒక 
ప్రిష్టాురాన్ని పాిరంభంచింది, దీన్నకి BoB వరల్్ వేవ్ అన్న 
పేరు పెటాట రు. ధ్రించగలిగవ స్ాంకవతికత ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా 
విప్రీతమ ైన ఆస్కిాన్న పెంచకతోంది మరియు రుణదాతలు 
మరింత స్ౌకరయవంతమ ైన మరియు నగదక రహిత డిజిటల్ 
చ లిలంప్ుల వయవసి్లనక సవాకరించడాన్నకి ఈ అవకాశాన్ని 
ఉప్యోగిస్కా న్ాిరు. ఇది ఒక వినూతి ప్రిష్టాురం, ఇది 
న్నవారణ ఆరోగయ చరయలనక అలయగవ స్కలభంగా చ లిలంప్ు 
లయవాదేవీలనక స్ంప్ూరణంగా అందించడాన్నకి ఉదేాశంచబడింది. 
వెైట్-లవబుల్ ATMలు: India1 చెల్ంపులు 10,000 వెైట్-
లవబుల్ ATMలన్న ఇన్్సార ల్ చేశాయ:ఇండియయ1 చెల్ంపులు 
10000 వెైట్-లవబుల్ ATMలనక అమలు చేయడంలో ఒక 
మ ైలురాయన్న అధిగమించాయ, దీన్నన్న "India1ATMలు" 
అన్న పిలుస్ాా రు. India1 చ లిలంప్ులు IPO-బౌండ్ మరియు 
ఆసేట లిియయ బాయంక్్టెక్ గయర ప్ దాారా ప్ిచారం చేయబడింది. 
దీన్నన్న గతంలో BTI చెల్ంపులు అన్న పిలిచేవారు. ఇండియయ1 
ATM సెమీ-అరిన్ మరియు గార మీణ పాింతాలోల  రెండవ 
అతిపెదా వెైట లేబుల్ ATM బాిండ్్గా మయరింది. 10000 
ATMల విసా్రణతో, India1 Payments ఈ విభాగంలో 
అతిపెదా పేలయర్్గా అవతరించింది.  
 

నియామకజలు 
 

మహమద్ బెన్ స్నలవయం FIA అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకయయయరు 
 

 
 

యున్ెైటెడ్ అరబ్ ఎమిరవటీ్కు చ ందిన మొహమమద్ బెన్ 
స్కలయయెమ్ జీన్ టాడ్ట వారస్కడిగా, మోటార్్సో్ పర్ట్ వరలా్ 
గవరిింగ్ బాడర, ఇంటరవిష్నల్ ఆటోమొబెైల్ ఫెడరవష్న్ 
(FIA) యొకు మొదట ియయరోపియన్-యేతర అధ్యక్షుడిగా 
ఎన్నికయయయరు. FIA అన్ేది ఫారుమలయ వన్, వరలా్ రాయలీ 
ఛాంపియన్్షిప్, వరలా్ ఎండూయరెన్ీ మరియు ఫారుమలయ E 
ఇతర సిరీస్్లకు పాలకమండలి. 60 ఏళ్ల  దకబాయ్్లో 
జన్నమంచిన మయజీ రాయలీ డ ైరవర్ బి్రటీష్ న్ాయయవాది గార హం 
సో్ట కర్్కు వయతిరవకంగా న్నలబడి ఉన్ాిడు, అతనక 2009 
నకండ ికీరడకు టాడ్ట డిప్ూయటీ పెిసిడ ంట్గా ఉన్ాిడు. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• అంతరాజ తీయ ఆటోమొబెైల్ ఫెడరవష్న్ ప్ిధాన 

కారాయలయం స్ాి నం: పారిస్, ఫాిన్ీ; 
• అంతరాజ తీయ ఆటోమొబెైల్ ఫెడరవష్న్ స్ాి పించబడింది: 

20 జూన్ 1904. 
 

RBL బాయంక్: రాజీవ్ అహుజా కొత్త  MDగా 
న్నయమిత్ులయయయరు 
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RBL బాయంక్ బో రుా  ప్ిస్కా తం బాయంక్్లో ఎగిజకూయటివ్ డ ైరెకటర్్గా 
ప్న్న చేస్కా ని రాజీవ్ అహుజానక తాతాులిక మేన్ేజింగ్ 
డ ైరెకటర్ & బాయంక్ యొకు చీఫ ఎగిజకూయటివ్ ఆఫవస్ర్్గా 
వెంటన్ే అమలులోకి త చిింది, న్నయంతిణ మరియు ఇతర 
ఆమోదాలకు లోబడి ఉంది. బాయంక్ మేన్ేజింగ్ డ ైరెకటర్ 
మరియు సవఈఓ విశావీర్ అహుజా తక్షణమే సెలవుపెై 
కొనస్ాగాలన్న చేసిన అభయరిననక డ ైరెకటరల బో రుా  తన 
స్మయవేశంలో ఆమోదించింది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• RBL బాయంక్ స్ాి పించబడింది: 1943; 
• RBL బాయంక్ ప్ిధాన కారాయలయం: ముంబెై, మహారాష్ట ;ి 
• RBL బాయంక్ CEO & MD: విశావీర్ అహుజా; 
• RBL బాయంక్ టాయగ్్లెైన్: అపో ి కా బాయంక్. 
 

2025 వరకు BWF అథ్ె్ట్స కమిషన్్లో న్నయమిత్ులెైన్ 6 
మంది స్భ్ుయలలో PV స్టింధ్న 
 

  
 

మయజీ ప్ిప్ంచ ఛాంపియన్ పివి సింధ్క బాయడిమంటన్ వరలా్ 
ఫెడరవష్న్ (BWF) అథ్ ల టల  కమిష్న్్లో మరో ఐదకగురితో 
పాటల స్భుయరాలిగా న్నయమితతలయయయరు. ఆరుగురు 
స్భుయలలో చ ైర్ మరియు డిప్ూయటీ చ ైర్్నక న్నరణయస్ాా రు. 
BWF అథ్ లటీ కమీష్న్ చ ైర్, కరన్నీల్ స్భుయలందరికీ 
అవస్రమ ైన ప్రిశీలన ప్ికిరయనక అనకస్రించి, 2025లో 
జరిగవ తదకప్ర ి ఎన్నికల వరకు కరన్నీల్్లో స్భుయడిగా 
ఉంటారు. 
 

ఇత్ర స్భ్ుయలు: 
ఐరిస్ వాంగ్ (USA), రాబ్రన్ టాబెలింగ్ (NED), గవరసియయ 
పో లి (INA), కిమ్ సో్యోంగ్ (KOR), ప్ుస్రల V సింధ్క 
(IND) మరియు జెంగ్ సి వీ (CHN) BWF అథ్ లటీ కమిష్న్ 
స్భుయలుగా న్నయమితతలయయయరు. 
 

పివి స్టింధ్న గురించి: 
2016లో రియో ఒలింపిక్ీ్లో రజత ప్తకం స్ాధించిన సింధ్క 
ఈ ఏడాది పాిరంభంలో టోకటయ గవమ్ీ్లో కాంస్య ప్తకాన్ని 
కెైవస్ం చేస్కకున్న చరితి స్ృషిటంచింది. ప్ితిష్టాట తమక ప్ిప్ంచ 
ఛాంపియన్్షిప్్లో, సింధ్క 2019లో రెండు కాంస్ాయలు 
మరియు ప్ితిష్టాట తమకమ ైన స్ారణంతో పాటల రెండు రజతాలనక 
గెలుచకకుంది. 
 

బిహో మస ఏరోస్టేపస CEO & MD గా అత్ుల్ దిన్కర రాణే 
న్నయమిత్ులయయయరు 
 

  
 

బిహో మస్ స్ూప్ర్్సో్ న్నక్ కూర యజ్ క్షిప్ణ న్న తయయరు చేస ే
బిహో మస్ ఏరోసేపస్ లిమిటెడ్ కొతా చీఫ ఎగిజకూయటివ్ ఆఫవస్ర్ 
మరియు మేన్ేజింగ్ డ ైరెకటర్్గా అతతల్ దినకర్ రాణే 
న్నయమితతలయయయరు. బిహో మస్ స్ూప్ర్్సో్ న్నక్ కూర యజ్ 
క్షిప్ణ న్న స్ాయుధ్ దళాలలో విజయవంతంగా అభవృదిధ  
చేయడం మరియు ఇండక్షన్ చేయడం కటస్ం అతన్న 
మయర్దరిక స్హకారం మరియు స్ాంకవతిక-న్నరాాహక 
న్ాయకతాం రూపాంతరం చ ందింది. 
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మిష్న్-కిరటికల్ ఆన్్బో రా్ కంప్ూయటర్ీ (OBC), హారా్్వేర్ ఇన్ 

లూప్ సిముయలేష్న్ స్టడరస్, సిస్టమ్ీ అన్ాలిసిస్, మిష్న్ 

స్ాఫ్టట్వేర్ డ వలప్్మ ంట మరియు డిఫెన్ీ అపిల కవష్న్్ల కటస్ం 

ఏవియయన్నక్ీ టెకాిలజీల స్ాదేశీ డిజెైన్ మరియు 

డ వలప్్మ ంట్లో తన దశాబాా ల న్నరంతర R&D స్హకారంతో 

రాణే ప్ిసిదిధ  చ ందాడు. బిహో మస్ స్ూప్ర్్సో్ న్నక్ కూర యజ్ 

క్షిప్ణ న్న స్ాయుధ్ దళాలలో విజయవంతంగా అభవృదిధ  

చేయడాన్నకి మరియు ఇండక్షన్ చేయడాన్నకి అతన్న 

మయర్దరిక స్హకారం మరియు స్ాంకవతిక-న్నరాాహక 

న్ాయకతాం రూపాంతరం చ ందింది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 

• బిహో మస్ ఏరోసేపస్ లిమిటెడ్ వయవస్ాి ప్కుడు: A. 

శవథానక పిళ్లల ; 

• బిహో మస్ ఏరోసేపస్ లిమిటెడ్ స్ాి పించబడింది: 12 ఫిబివరి 

1998; 

• బిహో మస్ ఏరోసేపస్ లిమిటెడ్ ప్ిధాన కారాయలయం: 

నూయఢిలీల. 
 

కినారా కాయపిటల్ బాి ండ్స అంబాస్టిడర్గా రవీంది జడేజా 

న్నయమిత్ులయయయరు 
 

  
 

బెంగళ్ూరుకు చ ందిన వినూతిమ ైన, వేగంగా అభవృదిధ  
చ ందకతతని ఫిన్్టెక్, కినారా కాయపిటల్ కంపెన్స 10వ 
వారిికటతీవం స్ందరభంగా తన అధికారిక బాిండ్ 
అంబాసిడర్్గా భారత కిరకెటర్ రవీంది జడేజాతో స్ంతకం 
చేసింద.ి కిన్ారా కాయపిటల్ భారత్దేశంలోన్న MSMEలకు రుణ 
సేవనక అందిస్కా ంది. ఇప్పటి వరకు, కిన్ారా కాయపిటల్ 
70,000 ప్ూచీకతతా  రహిత రుణాలనక ప్ంపిణీ చేసింది. ఈ 
భాగస్ాామయంతో, కిన్ారా దేశంలోన్న MSME రంగాన్నకి 
ఫెైన్ాన్నీంగ్ చేయడంలో దాన్న విసా్రణనక పెంచాలన్న లక్షయంగా 
పెటలట కుంది. ప్ిస్కా త AUM INR 1000 కటటలతో, కిన్ారా 
కాయపిటల్ 2025 న్ాటికి 500 శాతం వృదిధ  చ ందాలన్న 
యోచిసాో్ ంది. 
 

Unix బాి ండ్స అంబాస్టిడర్గా జస్టవరీత్ బుమయా పెై స్ంత్కం 
చేస్టింద:ి 
 

  
 

యున్నక్స, ఇండియన్ మొబెైల్ యయకెీస్రీస్ తయయరీ బాిండ్, 
తమ ఉతపతతా ల విజిబ్రలిటీన్న పెంచడాన్నకి ఇండియన్ కిరకెట 
ఫాస్ట బౌలర్, జస్టవరీత్ బుమయా నక బాిండ్ అంబాసిడర్్గా 
స్ంతకం చేసింద.ి ఈ ఉతపతతా లలో ఛారజర్్లు, ఇయర్్ఫో న్్లు, 
డేటా కవబుల్ీ, ప్వర్ బాయంక్్లు, వెైర్్లెస్ సవపకర్్లు, 
స్ామర్ట్ఫో న్ బాయటరీలు, బయల టయత్ న్ెక్్బాయండ్్లు మరియు 
TWS వంట ిధ్రించగలిగవ మొబెైల్ ఎలకాటా న్నక్్లు ఉన్ాియ. 
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రవీందర భాకర NFDC, ఫిల్మ డివిజన్ మరియు CFSI 
బాధ్యత్లన్న స్టవీకరించారు: 
 

  
 

సెంటిల్ బో రా్ ఆఫ ఫిల్మ స్రిటఫికవష్న్ (CBFC) CEO, 
రవీందర భాకర జాతీయ ఫిల్మ డ వలప్్మ ంట కారకపరవష్న్ 
(NFDC), ఫిల్మ్ డివిజన్ మరియు చిలాని్ ఫిల్మ్ స్ సెైటీ 
ఆఫ ఇండియయ (CFSI) బాధ్యతలనక సవాకరించారు. అతనక 
ఇండియన్ రెైలేా స్ోట ర్ీ స్రీాస్ (IRSS) యొకు 1999-
బాయచ్ అధికార.ి ఫిల్మ స్రిటఫికవష్న్ బాడర CEOగా ప్ిస్కా తం 
ఆయన చేస్కా ని విధ్కలకు అదనంగా ఈ ఛారీజలనక 
కవటాయంచారు. 
 

బ్రిటిష్-ఇండియన్ లీనా నాయర చానెల్ యొకు కొత్త  గో్ బల్ 
CEO: 
 

] 
 

ఫెించ్ ఫాయష్న్ హౌస్ చానెల్ తన కొతా గోల బల్ CEO గా 
యయన్నలీవర్ నకండ ి ఎగిజకూయటివ్ లీనా నాయర్న్న 
న్నయమించింది. యున్నలీవర్్లో న్ాయర్ కెరీర్ 30 ఏళ్ల  పాటల 
కొనస్ాగింది, ఇటీవలే మయనవ వనరుల చీఫ్గా మరియు 
ఎగిజకూయటివ్ కమిటీ స్భుయడిగా ఉన్ాిరు. ఫాయకటరీ ఫో్ల ర్్లో 
టెైరన్సగా పాిరంభంచి యయన్నలీవర్ రాయంక్్ల దాారా ఎదిగిన 
న్ాయర్ రికూర ట్మ ంట, ఫాయష్న్ ప్రిశరమ మరింత కలుప్ుకొన్న 
పోయే విధాన్ాన్ని చూపించాలన్ే ఒతాిడికి లోనవుతతంది. 

భారతదేశంలో జన్నమంచిన బ్రిటీష్ జాతీయుడు, న్ాయర్ టీీడ్స 
స్ూట్్లు, కిీలెర డ్స హాయండ్స్బాయగ్్లు మరియు న్ం. 5 
పెరూియమ్్లకు పేరుగాంచిన కఠినమ ైన కుటలంబ ఫాయష్న్ 
హౌస్్కు న్ాయకతాం వహిస్కా ని అరుద ైన  వయకిా. 52 ఏళ్ల  
US వాయపారవేతా మౌరీన్ చికెీట్్నక అనకస్రిస్కా ంద,ి ఆమ  
ఫాయష్న్ న్ేప్థయం నకండ ివచిింది మరియు 2016 పాిరంభం 
వరకు తొమిమదేళ్లపాటల చాన్ెల్ యొకు CEOగా ఉంది. 
ఛానల్్నక 1910లో ఫాయష్న్ లెజెండ్ గాబ్రియెల్ "కటకట" 
చాన్ెల్ రూ కాంబో న్్లో టోపవ బొ టిక్్గా స్ాి పించారు. పారిస్్లో 
మరియు ఫెించ్ చిక్్కి ఉప్ప్దంగా మయరింది. 
 

FICCI దాన్న అధ్యక్షుడిగా స్ంజీవ్ మ హతాన్న 
న్నయమించింది: 
 

  
 

ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబరస ఆఫ్ కామరస అండ్స 
ఇండస్టవర ి (FICCI) హిందకస్ాి న్ యయన్నలీవర్ లిమిటెడ్ (HUL) 
ఛ ైరమన్ మరియు మేన్ేజింగ్ డ ైరెకటర్ స్ంజీవ్ మ హతానక దాన్న 
అధ్యక్షుడగిా న్నయమిస్కా నిటలల  ప్ికటించింద.ి ప్ిస్కా తం 
FICCI సవన్నయర్ వెైస్ పెిసిడ ంట్గా ఉని మ హతా, మీడియయ 
రంగంలో ప్ిముఖ్కడు ఉదయ్ శంకర్ తరాాత బాధ్యతలు 
చేప్టటనకన్ాిరు. మ హతా యయన్నలీవర్ స్ౌత్ ఆసియయ 
(భారతదేశం, పాకిస్ాి న్, బంగాల దేశ్, శీరలంక & న్ేపాల్) 
అధ్యక్షుడిగా కూడా ఉన్ాిరు మరియు యయన్నలీవర్ యొకు 
గోల బల్ ఎగిజకూయటివ్ బో రుా  అయన 'యయన్నలీవర్ లీడర్్షిప్ 
ఎగిజకూయటివ్'లో స్భుయడు. 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• FICCI స్ాి పించబడింద:ి 1927; 
• FICCI ప్ిధాన కారాయలయం: నూయఢిలీల; 
• FICCI అధ్యక్షుడు: హరివరధన్ న్నయోటియయ; 
• FICCI సెకరటర ీజనరల్: అరుణ్ చావాల . 
 

ఇండియన్ న్ూయస పేపర స స్టెైటీ కొత్త  అధ్యక్షుడిగా మోహిత్ 
జెైన్ ఎన్నుకయయయరు: 
 

  
 

ది ఎకనామిక్ ట ైమ్స్కు చెందిన్ మోహిత్ జెైన్ 2021-22 
స్ంవతీరాన్నకి ఇండియన్ నూయస్్పేప్ర్ స్ సెైటీ అధ్యక్షుడిగా 
ఎన్నికయయయరు. అతనక L. ఆదిమూలం ఆఫ హెలా్ & ది 
యయంటిసెపిటక్్కి విజయం స్ాధించాడు. దేశంలోన్న 
వారాా ప్తిికలు, మయయగజెైన్్లు & పవరియయడికల్్ల 
ప్ిచకరణకరాల అపెక్ీ బాడర అయన ఇండియన్ నూయస్్పేప్ర్ 
స్ సెైటీ యొకు 82వ వారిిక స్రాస్భయ స్మయవేశం వీడియో 
కానారెన్ీ దాారా జరిగింది. 
డిప్ూయటీ పెిసిడ ంట్గా K. రాజా పిసాద్ రెడి్  (స్ాక్ష)ి, 
ఉపాధ్యక్షుడిగా రాకేష్ శరమ (ఆజ్ స్మయజ్) మరియు 2021-
22 స్ంవతీరాన్నక ి స్ సెైటీ గరరవ కటశాధికారిగా త్న్మయ్ 
మహేశీరి (అమర్ ఉజాలయ) ఎన్నికయయయరు. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ది ఇండియన్ నూయస్్పేప్ర్ స్ సెైటీ స్ాి పించబడింది: 27 

ఫిబివరి 1939; 
• ఇండియన్ నూయస్ పేప్ర్ స్ సెైటీ ప్ిధాన కారాయలయం 

స్ాి నం: నూయఢిలీల. 
 

ఉజీజవన్ సామల్ ఫెైనాన్స బాయంక్ ఇటిర రా డేవిస్న్న MD & CEO 

గా న్నయమించింది: 
 

] 
 

ఉజీజవన్ సామల్ ఫెైనాన్స బాయంక్ డ ైరెకటరల బో రుా  ఇటిర రా డేవిస్నక 

బాయంక్ MD మరియు CEO గా న్నయమించింది. డేవిస్ 

ఆర్్బ్రఐ ఆమోదం తేదీ నకండి 3 స్ంవతీరాల కాలయన్నకి లేదా 

ఆర్్బ్రఐ ఆమోదించే ఇతర కాలయన్నకి ఎండ ిమరియు సిఇఒగా 

న్నయమించబడాా రు. డేవిస్ జూలె ై 2018 నకండ ి ఉజీజవన్ 

ఫెైన్ాని్నయల్ స్రీాసెస్ లిమిటెడ్ యొకు MD మరియు CEO 

గా ఉన్ాిరు, అకుడ నకండి అతనక 2021లో రాజీన్ామయ 

చేశారు. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 

• ఉజీజవన్ స్ామల్ ఫెైన్ాన్ీ బాయంక్ ప్ిధాన కారాయలయం: 

బెంగళ్ూరు; 

• ఉజీజవన్ స్ామల్ ఫెైన్ాన్ీ బాయంక్ వయవస్ాి ప్కుడు: స్మిత్ 

ఘోష్; 

• ఉజీజవన్ స్ామల్ ఫెైన్ాన్ీ బాయంక్ స్ాి పించబడింది: 28 

డిసెంబర్ 2004. 
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NHAI : NHAI చెైర్పరసన్్గా అలయు ఉపాధాయయ 
న్నయమిత్ులయయయరు: 
 

  
 

కవందిం ప్ిధాన బూయరోకరా టిక్ పున్రీయవస్టవాకరణనక ప్ిభావితం 
చేస్కా ంది. నేషన్ల్ హెైవేస అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియయ (NHAI) 
చ ైర్్ప్రీన్్గా అలయు ఉపాధాయయనక కవందిం న్నయమించింది. 
మధ్యప్ిదేశ్ కవడర్్కు చ ందిన 1990-బాయచ్ IAS అధికారి, 
ఉపాధాయయ ప్ిస్కా తం గార మీణాభవృదిధ  శాఖ్ అదనప్ు 
కారయదరిిగా ఉన్ాిరు. 
 

ఇత్ర న్నయయమకాలు: 
• ఓడరవవులు, షిపిపంగ్ మరియు జలమయరా్ ల మంతిితా 

శాఖ్ అదనప్ు కారయదరిి స్ంజయ్ బందోపాధాయయ 
ఇన్్లయయండ్ వాటర్్వేస్ అథారిటీ ఆఫ ఇండియయ ఛ ైరమన్్గా 
న్నయమితతలెైనటలల  సిబింద ిమంతిితా శాఖ్ ఉతారుాలోల  
పేరకుంద.ి 

• స్ందీప కుమయర నాయక్ న్ేష్నల్ ప ి డకిటవిటీ కరన్నీల్, 
ప్రిశరమల పోి తాీహం & అంతర్త వాణ జయ విభాగం 
డ ైరెకటర్ జనరల్్గా న్నయమితతలయయయరు. 

 

జాతీయ ఆస్నత ల పున్రిురామణ స్ంసా్ ఛెైరమన్్గా పిదీప షా 
న్నయమిత్ులయయయరు  
 

  
 

ఇండియయసియయ ఫండ్ అడ ైాజర్ీ వయవస్ాి ప్కుడు పిదీప షా 
జాతీయ ఆస్నత ల పున్రిురామణ స్ంసా్ (NARCL) చ ైరమన్్గా 
న్నయమితతలయయయరు. ష్టా, హారారా్ నకండ ి MBA మరయిు 
చారటరా్ అకరంటెంట, భారతదేశప్ు మొటటమొదట ి మరియు 
అతిపెదా హౌసింగ్ ఫెైన్ాన్ీ కంపెన్స HDFC మరియు రవటింగ్ 
స్ంసి్ కిరసిల్్నక స్ాి పించినందకకు ఘనత ప ందారు. 
ఆదితయ బ్రరాల  ఆస్కా ల ప్ునరిిరామణ స్ంసి్ మేన్ేజింగ్ డ ైరెకటర్ 
స్ంజయ్ జెైన్ భారతదేశ అప్ుపల స్పష్టత స్ంసి్ (IDRCL)కి 
చీఫ ఎగిజకూయటివ్్గా వయవహరిస్కా ండగా, పెైరవేట 
యయజమయనయంలోన్న ఆస్కా ల మేన్ేజ్్మ ంట స్ంసి్ (AMC) 
NARCL దాారా ప ందిన చ డా రుణాలనక ప్రిష్ురించడాన్నక ి
ఆదేశంచింద.ి 
 

GUVI బాి ండ్స అంబాస్టిడర్గా స్మృతి మంధాన్ స్ంత్కం 
చేస్టింద:ి 
 

 - 
 

ఇండియన్ ఇన్్సిటటయయట ఆఫ టెకాిలజీ మదాిస్ (IIT-M) 
ఇంకుయబరట స్ాట రటప్, GUVI తన బాిండ్ అంబాసిడర్్గా భారత 
మహిళా కిరకెటర్ స్మృతి మంధాన్నక స్ంతకం చేసింది. GUVI 
బాిండ్ అంబాసిడర్్గా, స్మృతి మంధాన GUVI యొకు 
ముఖ్ం మరియు స్ాంకవతిక విదయ & ఇనారవమష్న్ టెకాిలజీ 
(IT) న్ెైప్ుణాయల యొకు పాిముఖ్యత మరియు ప్రిధిన్న 
బలోపేతం చేయడాన్నకి GUVI యొకు ఆన్్లెైన్ ప్ిచారాలలో 
ఫవచర్ చేస్కా ంది. 
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పిధానాంశాలు: 
• ప్ితి ఒకురిలో, ముఖ్యంగా మహిళ్లోల  స్ాంకవతిక విదయపెై 

ఆమ  అవగాహన కలిపస్ాా రు. 
• GUVI స్మృతి మంధానతో కార స్-పాల ట్ఫారమ్ ప్ిచారాన్ని 

పాిరంభంచనకంది, దీన్న కింద GUVI యువతకు, పాిరంభ 
న్నప్ుణులకు IT ప్రిశరమలో వార ి కెరీర్ ప ి ఫెైల్్నక 
అభవృదిధ  చేయడాన్నకి అతయంత స్రస్మ ైన అభాయస్ 
ప్రిష్టాురాలనక అందిస్కా ంది. 

 

గీతా గోపవనాథ్ IMF యొకు న్ంబర 2 అధికారిగా ఒకామోటో 
సాా న్ంలో ఉనాురు 
 

  
 

అంత్రాజ తీయ మయన్నటరీ ఫండ్స చీఫ ఎకన్ామిస్ట, గీతా 
గోపవనాథ్ స్ంసి్ యొకు నంబర్ 2 అధికారిగా జియోఫవి 
ఒకామోటో నకండి బాధ్యతలు సవాకరించనకన్ాిరు. 
ఇంటరవిష్నల్ మయన్నటర ీఫండ్ తన మొదట ిరెండు ప్ిముఖ్ 
స్ాి న్ాలోల  సవా రన్న కలిగి ఉనిప్ుపడు ఇది ఒక చారితాితమక 
ఉదయమం అవుతతంద.ి ఫండ్ యొకు సవన్నయర్ మేన్ేజ్్మ ంట 
బృందం యొకు పాతిలు మరియు బాధ్యతలలో IMF కొన్ని 
మయరుపలు చేసింది. దీన్నలో వారు మొదటిస్ారిగా డిపూయటీ 
మేనేజింగ్ డెైరెకరర్న్న ప్రిచయం చేశారు మరియు అది 
భారతీయ స్ంతతిక ి చ ందిన ఆరిికవేతా గీతా గోపవన్ాథ్ అన్ే 
మొదటి మహిళ్కు పోయంది. 
IMF చీఫ ఎకన్ామిస్ట్గా ప్న్నచేసిన మొదట ిమహిళ్ అయన 
గోపవన్ాథ్ అకటట బరులో మయడు స్ంవతీరాల ప్ిజా సేవ 
తరాాత తన ప్దవీకాల స్ౌకరాయల ప్దవిన్న కొనస్ాగించడాన్నక ి
జనవరిలో తిరిగ ి హారారా్ విశావిదాయలయంలో చేరాలన్న 
యోచిస్కా నిటలల  ఈ చరయ ఆశిరయకరంగా ఉంది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• అంతరాజ తీయ దివయ న్నధి ఏరపడింది: 27 డిసెంబర్ 1945; 
• అంతరాజ తీయ దివయ న్నధి ప్ిధాన కారాయలయం: వాషింగటన్ 

D.C., USA; 
• అంతరాజ తీయ దివయ న్నధి స్భయ దేశాలు: 190; 
• ఇంటరవిష్నల్ మయన్నటరీ ఫండ్ మేన్ేజింగ్ డ ైరెకటర్: 

కిరస్ాట లిన్ా జారిజవా. 
 

లెఫిర నెంట్ జన్రల్ మననజ్ కుమయ మయగో నేషన్ల్ డిఫెన్స 
కాలవజీక ిఅధిపతిగా న్నయమిత్ులయయయరు 
 

  
 

నూయఢిలీలలోన్న న్ేషన్ల్ డిఫెన్స కాలవజీ (NDA) కమయండ ంట్గా 
లెఫిర నెంట్ జన్రల్ మననజ్ కుమయర మయగో బాధ్యతలు 
సవాకరించారు. అతనక లూథియయన్ాకు చ ందినవాడు, 
NDCలో అసెైన్్మ ంట ఇవాడాన్నకి ముందక బటిండాలోన్న 10 
కార్ప్్కు కమయండర్్గా ఉన్ాిడు, ఇది దేశంలోన్న మిలిటరీ, 
సివిల్ బయయరోకరసవ మరియు ఇండియన్ పో లీస్ స్రీాస్్లోన్న 
అతయంత సవన్నయర్ అధికారులలో వూయహాతమక స్ంస్ుృతిన్న 
అభవృదిధ  చేస్కా ంది. డ హాాడూన్్లోన్న ఇండియన్ మిలిటరీ 
అకాడమీ నకండి ఉతాీరుణ లెైన లెఫిటన్ెంట జనరల్ మయగో, 
1984లో బ్రిగవడ్ ఆఫ గారా్్్లోన్న 7వ బెటాలియన్్లో 
న్నయమించబడాా డు. తరాాత అతనక 16 మంద ి గారా్్లకు 
న్ాయకతాం వహించాడు. 
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వివేక్ జోహరీ  కేంది పరోక్ష పన్నులు మరియు కస్రమ్స బో రు్  
యొకు  కొత్త  ఛెైరమన్్గా న్నయమిత్ులయయయరు: 
 

  
 

సవన్నయర్ బయయరోకార ట, వివేక్ జోహరీ  కేంది పరోక్ష పన్నులు 
మరియు కస్రమ్స బో రు్  (CBIC) కొతా ఛ ైరమన్్గా 
న్నయమితతలయయయరు. ప్దవీకాలం ప్ూరావుతతని M అజిత్ 
కుమయర స్ాి నంలో ఆయన బాధ్యతలు చేప్టటనకన్ాిరు. 
అతనక 1985-బాయచ్ ఇండియన్ రెవెనూయ స్రీాస్ (కస్టమ్ీ 
మరియు ప్రోక్ష ప్నకిలు) అధికారి. ప్ిస్కా తం CBICలో 
స్భుయన్నగా ప్న్నచేస్కా న్ాిరు. ఆయన న్నయయమకాన్ని కవబ్రన్ెట 
న్నయయమకాల కమిట ీఆమోదించింది. 
 

కేంది పరోక్ష పన్నులు మరయిు కస్రమ్స బో రు్  (CBIC): 
భారతదేశంలో GST, కస్టమ్ీ, సెంటిల్ ఎకెైీజ్, స్రీాస్ టాక్ీ 
& న్ారోుటిక్ీ న్నరాహణకు CBIC న్ోడల్ జాతీయ ఏజెన్సీ. 
కస్టమ్ీ మరియు సెంటిల్ ఎకెైీజ్ శాఖ్ కస్టమ్ీ చటాట లనక 
న్నరాహించడం మరియు దిగుమతి స్కంకాలు లేదా భయ 
ఆదాయయన్ని సేకరించడం కటస్ం 1855లో బ్రిటిష్ గవరిర్-
జనరల్ ఆఫ ఇండియయచే స్ాి పించబడింది. CBIC 
భారతదేశంలోన్న ప్ురాతన ప్ిభుతా శాఖ్లలో ఒకట.ి 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• CBIC ప్ిధాన కారాయలయం: నూయఢిలీల, భారతదేశం; 
• CBIC ఏరపడింద:ి 26 జనవరి 1944. 
 

యూన్నస్టెఫ్ కొత్త  హెడ్స్గా కేథరీన్ రస్టెసల్ న్నయమిత్ులయయయరు 
 

  
 

UN సెకరటర-ీజనరల్ ఆంటోన్నయో గుట రెరస, ఐకయరాజయస్మితి 

పిల్ల న్నధి అన్న కూడా పిలువబడే UN పిలలల ఏజెన్సీ 

UNICEF యొకు అధిప్తిగా కేథరీన్ రస్టెసల్్న్న 

న్నయమించారు. కవథరీన్ రసెీల్ అమ రికా అధ్యక్షుడు జో 

బ్రడ న్్కు స్హాయకురాలు. ఆమ  వెైట హౌస్ పెిసిడ ని్నయల్ 

ప్రీనల్ కారాయలయయన్నకి కూడా న్ాయకతాం వహిస్కా ంది. 

కుటలంబ ఆరోగయ స్మస్య కారణంగా జూలె ై 2021లో 

రాజీన్ామయ చేసిన హెన్నిటార  ఫో ర తరాాత రసెీల్ బాధ్యతలు 

చేప్టటనకన్ాిరు. 
 

UNICEF కారయకలయపాలు: 

• రోగన్నరోధ్కత మరియు వాయధి న్నవారణనక 

అందించడాన్నకి 

• HIV తో ఉని పిలలలు మరియు తలుల లకు చికితీనక 

న్నరాహించడం 

• బాలయం మరియు తలిల పో ష్ణనక మ రుగుప్రచడాన్నకి 

• పారిశుధాయన్ని మ రుగుప్రచడం, విదయనక 

పోి తీహించడం మరియు విప్తతా లకు ప్ితిస్పందనగా 

అతయవస్ర స్హాయయన్ని అందించడం. 
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UNICEF యొకు పాలకమండల: 
UNICEF 36 మంది స్భుయల ఎగిజకూయటివ్ బో రుా చే 
న్నరాహించబడుతతంది. బో రుా  విధాన్ాలనక ఏరాపటల 
చేస్కా ంది, ప్రిపాలన్ా & ఆరిిక ప్ిణాళ్లకలనక ప్రయవేక్షిస్కా ంది 
మరియు పోి గార మ్్లనక ఆమోదిస్కా ంది. ఐకయరాజయస్మితి 
ఆరిిక మరియు స్ామయజిక మండలిచే ఎనకికటబడిన ప్ిభుతా 
ప్ితిన్నధ్కలనక బో రుా  కలిగి ఉంటలంది. వారు మయడేళ్ల  
కాలయన్నకి ఎనకికటబడతారు. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• UNICEF ప్ిధాన కారాయలయం: నూయయయర్ు, యున్ెైటెడ్ 

సేటటీ ఆఫ అమ రికా; 
• UNICEF స్ాి పించబడింది: 11 డిసెంబర్ 1946. 
 

అదన్పు స్మయచారం 
SBI మయజీ ఛెరైమన్ రజనీష్ కుమయర OYO యొకు కొత్త  
వూయహాత్మక గూర ప స్లహాదారుగా మయరారు:  IPO-బౌండ్ 
హాసిపటాలిటీ యున్నకార్ి ఓయో హో టల్ీ అండ్ హోమ్ీ 
(Oyo) సేటట బాయంక్ ఆఫ ఇండియయ (SBI) మయజీ ఛెరైమన్ 
రజన్సష్ కుమయర్్న్న వూయహాతమక గయర ప్ స్లహాదారుగా 
న్నయమించింది.  
ఇండియయ టయరిజం డెవలప్మ ంట్ కార్పరేషన్ చెైరమన్్గా 
స్ంబ్రత్ పాతాి  ఎంపికయయయరు:స్ంబ్రత్ పాతినక భారత 
ప్రాయటక అభవృదిధ  స్ంసి్ (ITDC) చ ైరమన్్గా కాయబ్రన్ెట 
న్నయయమకాల కమిటీ న్నయమించింది. IAS అధికార ి G. 
కమల వరధన్రావు ITDC మేన్ేజింగ్ డ ైరెకటర్్గా బాధ్యతలు 
న్నరారిాంచనకన్ాిరు.  
ఉత్తరాఖ్ండ్స బాి ండ్స అంబాస్టిడర్గా రిషబ్ పంత్ ఎంపికయయయడు 
భారత వికెట కీప్ర్ బాయటీ్మ న్ రిషబ్ పంత్్నక ఉతారాఖ్ండ్ 
బాిండ్ అంబాసిడర్్గా న్నయమించినటలల  ఆ రాష్ట  ిముఖ్యమంతిి 
పుషుర స్టింగ్ ధామీ ప్ికటించారు. నూయజిలయండ్ టెస్కట ల కటస్ం 
విశరా ంతి తీస్కకుని 24 ఏళ్ల  ప్ంత్ ప్ిస్కా తం దక్షిణాఫిికాలో 
ఉన్ాిడు, ఎందకకంటల డిసెంబర్ 26 నకండ ి పాిరంభమయేయ 
మయడు మయయచ్్ల టెస్ట సిరీస్్లో పోి టీస్్తో భారత జటలట  
తలప్డేందకకు సిదధంగా ఉంది. 

భారత్ స్ంత్తికి చెందిన్ ఎగిజకతయటివ్ పరాగ్ అగరాీల్ కొత్త  
టిీటరర CEO గా న్నయమిత్ులయయయరు:సో్ ష్ల్ మీడియయ 
దిగ్జం స్హ వయవస్ాి ప్కుడు జాక్ డోరేస వెైదొలిగిన తరాాత 
భారత స్ంతతిక ి చ ందిన టెకాిలజీ ఎగిజకూయటివ్, పరాగ్ 
అగరాీల్ టిీటరర కొతా CEO గా న్నయమితతలయయయరు. 
అతనక ఇప్ుపడు S&P 500 ఎలోియంగ్ Meta Platform 
Inc. CEO మయరు జుకర్బర్్లో అతయంత పిన్ు వయస్నుడెైన్ 
CEO. అయత,ే అగరాాల్ వయస్కీ 37 మరియు మయర్ు 
జుకర్్బర్్ వయస్కీ అదే. 
 

విజాా నము మర్ియు సజంకేతికత 
 

ఇండియయ ఇంటరేుషన్ల్ స్టెైన్స ఫెస్టిరవల్ 7వ ఎడిషన్ 
పనాజీలో పాిరంభ్మ ైంది: 
 

  
 

కవంద ి స్హాయ మంతి ి (స్ాతంతి బాధ్యత) సెైన్ీ & 
టెకాిలజీ, డాకరర జితేంది స్టింగ్ గోవాలోన్న పనాజీలో 
ఇండియయ ఇంటరేుషన్ల్ స్టెైన్స ఫెస్టిరవల్ యొకు ఏడవ 
ఎడిష్న్్నక పాిరంభంచారు. 4 రోజుల సెైన్ీ ఫెసిటవల్ యొకు 
న్ేప్థయం ‘ఆజాదీ కా అమృత్ మహో త్సవ్’ - “స్ంపన్ుమ ైన్ 
భారత్దేశం కోస్ం స్ృజనాత్మకత్, స్టెైన్స, ట కాులజీ మరియు 
ఆవిషురణలన్న జరుపుకోవడం”. మొదట ి ఇండియయ 
ఇంటరవిష్నల్ సెైన్ీ ఫెసిటవల్ 2015లో IIT ఢిల్ీలో జరిగింది. 
సెైన్ీ ఫెసిటవల్ యొకు ప్ిధాన లక్షయం ప్ిజలచే 
ఆవిష్ురణలనక విన్నయోగంలోకి తీస్కకురావడం మరియు 
ప్ిజలకు అందకబాటలలో ఉండ ే స్ాంకవతికతనక అభవృదిధ  
చేయడం. 
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విదేశీ ఉపగరహాలన్న పియోగించేందనకు ఇసోి  నాలుగు 
దేశాలతో ఆరు ఒపపందాలు కుదనరు్కుంది 
 

  
 

భారత అంతరిక్ష ప్రిశోధ్న్ా స్ంసి్ (ఇసో్ి ) 2021-2023 
మధ్య కాలంలో విదేశీ ఉప్గరహాలనక ప్ియోగించేందకకు 
న్ాలుగు దేశాలతో ఆరు ఒప్పందాలు కుదకరుికుంది. 
వాణ జయ పాితిప్దికన ఈ విదేశీ ఉప్గరహాలనక ప్ియోగించడం 
దాారా దాదాప్ు 132 మిలియన్ యయరోలు 
ఆరిజంచబడతాయ. ISRO-భారత అంతరిక్ష స్ంసి్, స్ాతంత ి
భారత అంతరిక్ష కారయకరమయన్ని అభవృదిధ  చేయడాన్నక ి
1969లో స్ాి పించబడింద.ి 1999 నకంచి ఇప్పటి వరకు 34 
దేశాల నకంచి మొతాం 342 ఉప్గరహాలనక ఇసో్ి  
ప్ియోగించిందన్న అణుశకిా మరియు అంతరిక్ష శాఖ్ స్హాయ 
మంతిి డాకటర్ జితేంద ిసింగ్ త లిపారు. 
ఇసో్ి  తన వాణ జయ విభాగం, నూయ సేపస్ ఇండియయ లిమిటెడ్ 
(NSIL) దాారా పో లయర్ శాటిలెైట లయంచ్ వెహికల్ (PSLV) 
నకండి ఇతర దేశాలకు చ ందిన ఉప్గరహాలనక ప్ియోగిసాో్ ంది. 
12 విదాయరిి ఉప్గరహాలతో స్హా మొతాం 124 స్ాదేశీ 
ఉప్గరహాలనక భయమి కక్షయలోకి ప్ివేశపెటాట రు. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ఇసో్ి  చ ైరమన్: కె.శవన్; 
• ఇసో్ి  ప్ిధాన కారాయలయం: బెంగళ్ూరు, కరాణ టక; 
• ISRO స్ాి పించబడింద:ి 15 ఆగస్కట  1969. 
 

ర్జయంకులు మర్ియు నివదేికలు 
 

వాడా న్నవేదిక: డోప్న్న ఉల్ంఘించే మొదట ిమూడు దశేాలో్  
భారత్్ ఒకట ి
 

  
 

డోప్ ఉలల ంఘించేవారిలో ప్ిప్ంచంలోన్ే అగరస్ాి నంలో ఉని 
మయడు దేశాలోల  భారత్ ఒకట.ి 2019 స్ంవతీరంలో 
భారతీయ అథ్ లటలల  152 స్ారుల  డోప్ స్ంబంధిత కారయకలయపాలోల  
పాలగ్ న్ాిరు. ప్ిప్ంచ డోపింగ్ న్నరోధ్క ఏజెన్సీ (వాడా) 
ప్ిచకరించిన తాజా న్నవేదికనక ఈ న్నవేదిక వెలలడించింది, ఇద ి
ప్ిప్ంచంలోన్న అతిపెదా ఉలల ంఘించేవారిలో మొదట ిమయడు 
స్ాి న్ాలోల  భారతదేశాన్ని ఉంచింది. రష్టాయ (167) మరియు 
ఇటలీ (157). బెిజిల్ (78) న్ాలుగో స్ాి నంలో, ఇరాన్ (70) 
ఐదో  స్ాి న్ాలోల  ఉన్ాియ. 
2019లో, భారతదేశంలో 152 (ప్ిప్ంచ మొతాంలో 17 శాతం) 
డోపింగ్ న్నరోధ్క న్నయమ ఉలల ంఘనలు (ADRVలు) 
న్నవేదించబడాా య. గరిష్టంగా డోప్ న్ేరస్కి లు బాడరబ్రలాింగ్ 
నకండ ివెయట లిఫిటంగ్ (25), అథ్ లటిక్ీ (20), రెజిల ంగ్ (10) 
మరియు బాకిీంగ్్లో ఉన్ాిరు. 
 

న్నవేదిక గురించి: 
2019లో ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా యయంటీ-డోపింగ్ ఆర్న్ెైజవష్నకల  
మొతాం 278,047 నమయన్ాలనక సేకరించి, ఆపెై, WADA- 
గురిాంప్ు ప ందిన ప్ియోగశాలల దాారా విశరలషించబడాా య. ఈ 
నమయన్ాలలో, 2,701 (1 శాతం) ప్ితికూల విశరలష్ణాతమక 
ఫలితాలుగా న్నవేదించబడాా య. 
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జనవరి 31, 2021 వరకు WADA అందకకుని స్మయచారం 
యొకు స్ంకలనం ఆధారంగా, 1,535 నమయన్ాలు (57 
శాతం) ADRVలుగా న్నరాధ రించబడాా య (ఆంక్షలు), ప్ిప్ంచ 
డోపింగ్ న్నరోధ్క వాచ్్డాగ్. 
ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా ఉని ఒలింపిక్ కీరడలలో, అథ్ లటిక్ీ డోప్ 
న్ేరస్కి ల స్ంఖ్య 227 (18 శాతం), వెయట లిఫిటంగ్ 160 
మందితో అగరస్ాి నంలో ఉంది. బాడరబ్రలాింగ్ మొతాం 272 
మందితో అగరస్ాి నంలో ఉంది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ప్ిప్ంచ డోపింగ్ న్నరోధ్క ఏజెన్సీ ప్ిధాన కారాయలయం: 

మయంటిియల్, కెనడా; 
• ప్ిప్ంచ డోపింగ్ న్నరోధ్క ఏజెన్సీ అధ్యక్షుడు: కెరయగ్ రీడర; 
• వరలా్ యయంట ీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ స్ాి పించబడింద:ి 10 

నవంబర్ 1999. 
 

CII దాీరా అత్యంత్ విన్ూత్ుమ ైన్ స్ంసా్లలో IIT రూరీు 
మొదటి సాా నాన్ను ప ందింది 
 

  
 

IIT రూరీున్న ప్ితిష్టాట తమక కాన్ెాడరవష్న్ ఆఫ ఇండియన్ 
ఇండసవట  ి (CII) ఇండసిటయిల్ ఇన్ోివేష్న్ అవారుా ల కటస్ం 
ఎంపిక చేసింది. IIT రూరీు ఈ ఏడాది మోస్ట ఇన్ోివేటివ్ 
రీసెర్ి ఇన్్సిటటయయష్న్ీ విభాగంలో మొదట ిస్ాి న్ాన్ని కెైవస్ం 
చేస్కకుంది. గత స్ంవతీరం, IIT రూరీు తన ఆవిష్ురణల 
కటస్ం 'ది మోస్ట ఇన్ోివేటివ్ ఇన్్సిటటయయట ఆఫ ది ఇయర్'గా 
ఎంపికెైంది. 
 

కింది పారామిత్ులు ఆవిషురణ పరాయవరణ వయవసా్న్న 
న్నరీచించాయ: 
• స్ంస్ాి గత వూయహాలు మరియు ప్రిశోధ్న లోతత. 
• ఇన్ోివేష్న్ పో ర్ట్ఫో లియోలు (పాియోజిత ప్రిశోధ్న, 

IPR ఉతపతాి, అనకవాద ప్రిశోధ్న). 

• ఇన్ోివేష్న్్నక పోి తీహించడాన్నకి మరియు 
ఛాంపియన్్గా న్నలిచేందకకు స్ంసి్ దాారా కారయకరమయలు. 

• ఇన్ోివేష్న్ ఇంపాక్ట (ప్రిశరమ-అకాడ మియయ 
భాగస్ాామయం, అంతరాజ తీయ స్హకారం, స్ాంకవతికత 
బదిలీ, స్ామయజిక ప్ిభావం మొదలెైనవి) 

 

IIT రూరీు ఈ అవారు్ కు ఎంపిక కావడాన్నక ి కింది 
ఆవిషురణలు దోహదపడా్ య 
• భయకంప్ ఇంజిన్సరింగ్ విభాగాన్నకి చ ందిన ప ి ఫెస్ర్ 

ప్ంకజ్ అగరాాల్, డాకటర్ అమిత్ గోయల్, డాకటర్ న్నధిన్ 
మరియు మిస్టర్ నవీన్ దాారా భయకంప్ న్నరోధ్క గృహ 
న్నరామణం కటస్ం విస్ో ు-ఎలయసిటక్ ఎనరీజ డిసిీపేటింగ్ లింక్ 
ఎలిమ ంటీ. 

• కెమిసవట  ి డిపార్ట్మ ంట నకండి ప ి ఫెస్ర్ అన్నల్ కుమయర్ 
మరియు డాకటర్ స్ాహిల్ థరవజా నకండ ిహెై-పెరాారెమన్ీ 
స్ూప్ర్ కెపాసిటర్ కటస్ం న్ెైటోి జన్-డోపా్ రిడూయసా్ గార ఫేన్ 
ఆకెైీడ్ (N-rGO). 

• కలుషితమ ైన న్సటి నకండి ఆరెీన్నక్ మరియు ఫో్ల రెైడ్్లనక 
ఏకకాలంలో తొలగించడం కటస్ం నవల హెైబ్రిడ్ 
యయడోీరెింట ప ి . ప్ిసేన్్జిత్ మోండల్, డాకటర్ విన్సత్, 
రాహుల్, హేమంత్, డాకటర్ లోకవంద ి మరియు శుభ, 
అందరూ కెమికల్ ఇంజన్సరింగ్ విభాగం నకండి. 

 

Wizikey న్నవేదిక: రిలయన్స అనేది మీడియయలో ఎకుువగా 
కన్నపించ ేభారత్దేశంలోన్న కార్పరేట్ 
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రిలయన్ీ ఇండసవట సి్ లిమిటెడ్, ఆదాయయలు, లయభాలు 
మరియు మయరెుట విలువ ప్రంగా భారతదేశంలో అతిపెదా 
కారకపరవట, 2021 Wizikey నూయస్ స్ో ుర్ రాయంకింగ్్లో 
భారతదేశంలో అతయధికంగా మీడియయలో కన్నపించ ే
కారకపరవట్గా అగరస్ాి నంలో ఉంది. సేటట బాయంక్ ఆఫ ఇండియయ 
రాయంకింగ్్లో రెండవ స్ాి నంలో ఉండగా, భారతి ఎయర్్టెల్, 
ఇన్ోాసిస్ మరియు టాటా మోటార్ీ తరాాతి స్ాి న్ాలోల  
ఉన్ాియ. భారతదేశ జాబ్రతాలో హెచ్్డిఎఫ్స ి ఆరవ 
స్ాి నంలో ఉండగా, HDFC బాయంక్, CTS, మయరుతీ స్కజుకి 
ఇండియయ, వొడాఫో న్ ఐడియయ మరియు ఐసిఐసిఐ బాయంక్ 
తరాాతి స్ాి న్ాలోల  ఉన్ాియ. 
 

పిభ్ుత్ీ యయజమయన్యంలోన్న స్ంసా్: 
• అతతయనిత రాయంక్ ప ందిన రాష్ట -ియయజమయనయ స్ంసి్ 

న్ేష్నల్ థరమల్ ప్వర్ కారకపరవష్న్ లిమిటెడ్ (NTPC), 
రాయంక్ 13. 

 

పిపంచ సాా యలో: 
• అగరశరరణ  బహుళ్జాతి స్ంసి్లకు (MNC) గోల బల్ 

రాయంకింగ్ీ చార్ట్లో, Facebook ఇండ క్ీ్లో అగరస్ాి నంలో 
ఉంది, Google యొకు ఆలయాబెట ఇంక్ తరాాతి 
స్ాి నంలో ఉంది. 

• అమ జాన్ మయడో  స్ాి నంలో ఉండగా, Apple Inc, 
Samsung Electronics, Netflix మరియు Microsoft 
తరాాతి స్ాి న్ాలోల  ఉన్ాియ. 

• ముఖ్యంగా, రిలయన్ీ అగరశరరణ  MNCల ప్ిప్ంచ 
రాయంకింగ్ీ్లో ఎన్నమిదో  స్ాి నంలో ఉంద.ి 

• 82.3 వారాల సో్ ుర్్తో టెస్ాల  జాబ్రతాలో 12వ స్ాి నంలో 
ఉండగా, TATA మోటార్ీ 80.26 వారాల సో్ ుర్్తో 18వ 
రాయంక్్కు చేరుకుంద.ి 

 

Wizikey న్ూయస సో ుర రాయంకింగ్ గురించి: 
Wizikey యొకు నూయస్ సో్ ుర్ అన్ేద ి వారాల 
దృశయమయనతనక కొలిచే ప్రిశరమ యొకు మొదట ిఇంటిగవరటెడ్ 
మ టిిక్. వారాల వాలూయమ్, హెడ్్లెైన్ గార బ్్లు, మీడియయ 
ప్బ్రల కవష్న్్ల ప్ితేయక ప్రిధ ి మరియు రీడర్్షిప్్నక విశరలషించే 
ప్ితి బాిండ్ యొకు Wizikey వారాల సో్ ుర్్పెై రాయంకింగ్ 
ఆధారప్డి ఉంటలంది. 
 

వరల్్ టాలెంట్ రాయంకింగ్ రిపో రర 2021: భారత్దేశం 56వ 
సాా న్ంలో ఉంద:ి  
 

  
 

ఇంటరేుషన్ల్ ఇన్్స్టిరటయయట్ ఫర మేనేజ్్మ ంట్ డెవలప్మ ంట్ 
(IMD) వరలా్ కాంపిటలటివ్ సెంటర్ తన "వరల్్ టాలెంట్ 
రాయంకింగ్ రిపో రర"న్న ప్ిచకరించింది. న్నవేదికలో, యయరప్ 
2021లో రాయంకింగ్్లో ఆధిప్తయం చ లయయంచింది. ఈ పాింతం 
నకండ ిగోల బల్ టాప్ 10 దేశాలు ఉన్ాియ. స్టిీటజరా్ ండ్స తన 
అగరస్ాి న్ాన్ని న్నలబెటలట కుంది. భారత్ 56వ సాా న్ంలో 
న్నలిచింది. మధ్యపాిచయం & ఉతార ఆఫిికాలో, ఇజాియెల్ (ఈ 
పాింతంలో మొదటిద)ి తరాాత UAE త్న్ రెండవ సాా నాన్ను 
కొనస్ాగించింది. ఇజాియెల్ 22వ స్ాి నంలో న్నలిచింది. 
అరబ్ ప్ిప్ంచంలో యయఏఈ అగరస్ాి నంలో కొనస్ాగుతోంది. 
UAE తన గోల బల్ టాలెంట రాయంకింగ్్నక ఒక స్ాి నం 
మ రుగుప్రుచకకున్న 23వ స్ాి న్ాన్నకి చేరుకుంది. త ైవాన్ 
ఆసియయలో మయడవ స్ాి నంలో ఉండగా, ఆసియయలో 16వ 
స్ాి నంలో, త ైవాన్ హాంకాంగ్ (11), సింగప్ూర్ (12) కంటల 
వెనకకబడ ిఉంది, అయత ేదక్షిణ కొరియయ (34), చ ైన్ా (36), 
మరియు జపాన్ (39) కంటల ముందకంది. . 
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వరల్్ టాలెంట్ రాయంకింగ్ రిపో రర 2021లో టాప 5: 
 

Rank Country 
1 Switzerland 
2 Sweden 
3 Luxembourg 
4 Norway 
5 Denmark 

 

IMD గురించి: 
• IMD అన్ేద ిసిాస్ మయలయలు మరియు ప్ిప్ంచ స్ాి యన్న 

కలిగి ఉని ఒక స్ాతంతి విదాయ స్ంసి్. ఇది 75 
స్ంవతీరాల కిరతం వాయపార న్ాయకులచే వాయపార 
న్ాయకుల కటస్ం స్ాి పించబడింది. 

• స్ంసి్లనక మయరిగల మరియు స్మయజాన్నకి 
స్హకరించగల న్ాయకులనక అభవృదిధ  చేయడంలో ఇది 
ఒక మయర్దరిక శకిా. 

 

ఇండియయ స్టిుల్స రిపో రర 2022: మహారాషర  ి అగర సాా నాన్ను 
న్నలబెటుర కుంది 
 

  
 

వీబాక్ీ, మహారాష్ట  ివిడుదల చేసిన ఇండియయ సిుల్ీ రిపో ర్ట 
(ISR) 2022 యొకు 9వ ఎడిష్న్, అతయధిక ఉపాధి 
యోగయమ ైన ప్ితిభ గల రాష్టాట ి ల జాబ్రతాలో ఉతారప్ిదేశ్ 
మరియు కవరళ్ తరాాతి స్ాి న్ాలోల  అగరస్ాి న్ాన్ని న్నలుప్ుకుంది. 
ISR 2022 యొకు న్ేప్ధ్యం - 'ప్న్న యొకు భవిష్యతతా నక 
ప్ునరిిరిమంచడం మరియు ప్ునరిిరిమంచడం(‘Rebuilding 
and Reengineering the Future of Work)'. ఇండియయ 
సిుల్ీ రిపో ర్ట అన్ేది అభవృదిధ  చ ందకతతని భారతదేశంలో 
ప్ితిభ డిమయండ్ మరియు స్రఫరాకు స్రిపోయేలయ ప్న్న, 
విదయ మరియు న్ెైప్ుణయం యొకు భవిష్యతతా  గురించి ప్ూరాి 
స్ాి య న్నవేదిక. 
 

గరిషర  న్నయయమక కారయకలయపాలు ఉన్ు రాషార ి లు: 
• మహారాష్ట ,ి కరాణ టక మరియు తమిళ్న్ాడు 3 రాష్టాట ి లు 

అధిక ఉదో యగ డిమయండ్్నక కలిగి ఉన్ాియ. 
• ప్రీక్ష రాసేవారిలో 78% మంది 60 శాతం కంటల ఎకుువ 

సో్ ుర్ చేయడంతో ప్ూణే అతయధిక ఉదో యగావకాశాలనక 
కలిగి ఉని నగరం. 

 

అత్యధిక ఉపాధి కలపంచే టాప 5 రాషార ి లు: 
 

Rank State Employability % 
1 Maharashtra 66.1 
2 Uttar Pradesh 65.2 
3 Kerala 64.2 
4 West Bengal 63.8 
5 Karnataka 59.3 

 

గో్ బల్ హెల్త  స్టెకతయరిటీ స్ూచిక 2021: భారత్దేశం 66వ 
సాా న్ంలో ఉంది 
 

  
 

గోల బల్ హెలా్ సెకూయరిటీ (GHS) స్ూచిక 2021 ప్ికారం, 
GHS స్ూచిక, 2019లో GHS స్ూచిక 40.2 సో్ ుర్ నకండి 
2021లో ప్ిప్ంచ స్గటల మొతాం GHS ఇండ క్ీ స్ో ుర్ 38.9 
(100కి)కి తగి్ంచబడింద.ి నూయకిలయర్ థ ిట ఇన్నషియేటివ్ 
(NTI) మరియు బయల మ్్బెర్్ స్ూుల్ ఆఫ ప్బ్రల క్ హెలా్్లో 
జాన్ీ హాప్్కిన్ీ సెంటర్ ఫర్ హెలా్ సెకూయరిటీ. 
మొతాం స్ూచిక స్ో ుర్ 42.8తో 195 దేశాలలో భారతదేశం 
66వ స్ాి నంలో ఉంద ి మరియు 2019 నకండ ి -0.8 
మయరుపతో పాటలగా రాయంక్ ప ందింది. యున్ెైటెడ్ సేటటీ ఆఫ 
అమ రికా (USA) 75.9 స్ో ుర్్తో స్ూచికలో 1వ స్ాి నంలో 
ఉంద,ి ఆసేట లిియయ మరియు ఫిన్ాల ండ్ తరాాతి స్ాి న్ాలోల  
ఉన్ాియ. 
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GHS ఇండెక్స 2021 మొత్తం రాయంకింగ్: 
 

Rank Country Score 

1 USA 75.9 

2 Australia 71.1 

3 Finland 70.9 

4 Canada 69.8 

5 Thailand 68.2 

66 India 42.8 

195 Somalia 16.0 
 

ఫో రబ్ 2021 పిపంచంలోన్న అత్యంత్ శకితవంత్మ ైన్ 100 
మంది మహిళల జాబ్రతాలో FM న్నరమలయ స్టవతారామన్ 37వ 
సాా న్ంలో న్నలచారు:  
 

  
 

భారతదేశ ఆరిిక మంతిి (FM), న్నరమలయ స్టవతారామన్ ఫో రబ్ 
యొకు పిపంచంలోన్న 100 మంది శకితవంత్మ ైన్ మహిళల 
జాబ్రతాలో 37వ స్ాి నంలో ఉన్ాిరు లేదా ఫో ర్ి్ యొకు 
18వ ఎడిష్న్ ప్ిప్ంచంలోన్న 100 మంద ి శకిావంతమ ైన 
మహిళ్ల జాబ్రతా 2021. ఆమ  వరుస్గా 3వ స్ంవతీరం 
జాబ్రతాలో చోటల దకిుంచకకుంది. ఆమ  2020లో జాబ్రతాలో 
41వ స్ాి నంలో మరియు 2019లో 34వ స్ాి నంలో ఉన్ాిరు. 
భారతదేశంలోన్న ఏడవ మహిళా బ్రలియన్సర్ మరియు 
అతయంత స్ంప్నిమ ైన సవాయ-న్నరిమత బ్రలియన్సర్, ఫలు్ ణ ి
నాయర, వయవస్ాి ప్కుడు మరియు CEO, Nykaa జాబ్రతాలో 
88వ స్ాి నంలో ఉన్ాిరు. ఫో ర్ి్ 2021 ప్ిప్ంచంలోన్న 100 
మంది అతయంత శకిావంతమ ైన మహిళ్ల జాబ్రతాలో కవవలం 4 
మంది భారతీయ మహిళ్లు మయతిమే ఉన్ాిరు. 
 

జాబ్రతాలోన్న ఇత్ర భారతీయ మహిళలు: 
• HCL టెకాిలజీ చ ైర్్ప్రీన్ రోషిు నాడార మలోో తాి , 

భారతదేశంలో లిసెటడ్ ఐటి కంపెన్సకి న్ాయకతాం 
వహించిన మొదటి మహిళ్ జాబ్రతాలో 52వ స్ాి నంలో 
న్నలిచింది. 

• ఎగిజకూయటివ్ చ ైర్్ప్రీన్ మరియు బయోకాన్ 
వయవస్ాి ప్కురాలు కిరణ మజుందార-షా ఈ జాబ్రతాలో 
72వ స్ాి నంలో న్నలిచారు. ఆమ  1978లో భారతదేశంలో 
అతిపెదా లిసెటడ్ బయోఫారామస్ూయటికల్ స్ంసి్నక 
స్ాి పించారు. 

 

జాబ్రతా యొకు ముఖ్యయంశాలు: 
• ప్ిప్ంచంలోన్న 3వ అతయంత స్ంప్ని మహిళ్, ప్రోప్కారి, 

రచయతి ి మరియు అమ జాన్ వయవస్ాి ప్కుడు జెఫ 
బెజోస్ మయజీ భారయ మ కెంజీ స్ాుట ఫో ర్ి్ యొకు 
2021 ప్ిప్ంచంలోన్న 100 మంద ిఅతయంత శకిావంతమ ైన 
మహిళ్లలో అగరస్ాి నంలో న్నలిచారు, అవుట్గోయంగ్ 
జరమన్ ఛానీలర్ ఏంజెలయ మ రెుల్ స్ాి నంలో 17 
ఐటెర్్లలో అగరస్ాి నంలో ఉన్ాిరు. జాబ్రతా. 

• కమలయ హారిస, యున్ెైటెడ్ సేటటీ ఆఫ అమ రికా వెైస్ 
పెిసిడ ంట అయన మొదటి మహిళ్ మరియు మొదటి 
వరణ (నలుప్ు) వయకిా జాబ్రతాలో 2వ సాా న్ంలో న్నలిచారు. 

• అమ రికా టెిజర ీసెకరటరీగా ఎంపికెైన తొలి మహిళ్ జానెట్ 
యెలె్ న్ ఈ జాబ్రతాలో 39వ స్ాి నంలో న్నలిచారు. 

• ఈ జాబ్రతాలో ఓపాి విన్్ఫేి (23), జస్టిందా ఆరె్రు (34), 
రిహన్ు (68) మరియు ఇత్రులు కూడా ఉన్ాిరు. 

• టలలర్ సిాఫ్టట (31 ఏళ్లల ) 78వ రాయంక్్లో ఉన్ాిరు, ఈ 
జాబ్రతాలో ఉని అతి పిని వయస్కురాలు మరియు 
కీాన్ ఎలిజబెత్ II (95 స్ంవతీరాలు) 70వ రాయంక్్లో 
ఉన్ాిరు. 
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ఆత్మన్నరభర భారత్ రోజ్్గార యోజన్ : మహారాషర  ి

అగరసాా న్ంలో ఉంది 
 

  
 

ఆత్మన్నరభర భారత్ రోజ్్గార యోజన్ (ABRY) కింద అతయధకి 

స్ంఖ్యలో లబ్రధదారులతో ఉని రాష్టాట ి ల జాబ్రతాలో మహారాషర  ి

అగరస్ాి నంలో ఉంద,ి త్మిళనాడు మరియు గుజరాత్ తరాాతి 

స్ాి న్ాలోల  ఉన్ాియ. మహారాష్టలిో 6,49,560 మంద ి

లబ్రధదారులు నమోదక కాగా, తమిళ్న్ాడు (5,35,615), 

గుజరాత్ (4,44,741), కరాణ టక (3,07,164) తరాాతి 

స్ాి న్ాలోల  ఉన్ాియ. మహారాష్టలిో 17,524 స్ంసి్లకు 

చ ందిన కొతా ఉదో యగులకు ఈ ప్థకం కింద మొతాం 

రూ.409.72 కటటలనక లబ్రధదారులకు అందించారు. 
 

ఆత్మన్నరభర భారత్ రోజ్్గార యోజన్ అంట ేఏమిటి? 

అకోర బర 1, 2020 న్నండ ిమయరి్ 31, 2022 వరకు కటవిడ్-19 

స్మయంలో ఉదో యగుల పాివిడ ంట ఫండ్ ఆర్న్ెైజవష్న్ 

(EPFO) నమోదక చేస్కకుని స్ంసి్లోల  ఉపాధి కలపననక 

పోి తీహించడాన్నకి ప్ిభుతాం ABRYన్న పాిరంభంచింది. ఈ 

ప్థకం ఉదో యగుల భవిష్య న్నధి స్ంసి్ దాారా అమలు 

చేయబడుతతంది. (EPFO), వివిధ్ రంగాలు/ప్రిశరమల 

యజమయనకల ఆరిిక భారాన్ని తగి్స్కా ంది మరియు ఎకుువ 

మంది కారిమకులనక న్నయమించకకున్ేలయ వారిన్న 

పోి తీహిస్కా ంది. 
 

ఆస్టియయ పవర ఇండెక్స 2021: భారత్దేశం నాల్వ సాా న్ంలో 
ఉంద:ి 
 

  
 

లోవీ ఇన్నటిటయయట్ ఆస్టియయ పవర ఇండెక్స 2021 పికారం, 
భారత్దేశం 26 దేశాలలో స్మగర శకిా కటస్ం ఆస్టియయ-పస్టిఫిక్ 
పాింత్ంలో 4వ అతయంత శకిావంతమ ైన దేశంగా రాయంక్ 
ప ందింది, మొతాం 100కి 37.7 సో్ ుర్్తో. 2020తో పో లిసేా  
భారతదేశం మొతాం స్ో ురు 2 పాయంటలల  తగి్ంది. భారతదేశం 
మళ్లల 2021లో ప్ిధాన శకిా థ ిష్టో లా్్కు దూరమ ైంది. 2021లో 
దాన్న మొతాం సో్ ుర్్లో దిగువకు వెళలల  ఆసియయలోన్న 18 
దేశాలలో భారతదేశం ఒకటి. 
 

ఆస్టియయ-పస్టిఫిక్ పాింత్ంలో మొత్తం అధికారం కోస్ం టాప 5 
దేశాలు: 
• స్ంయుకా రాష్టాట ి లు 
• చ ైన్ా 
• జపాన్ 
• భారతదేశం 
• రష్టాయ 
 

పిపంచ అస్మయన్త్ న్నవేదిక 2022 పికటించింద:ి 
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ఫాిన్ీ్కు చ ందిన ప్ిప్ంచ అస్మయనత లయయబ్ తన న్నవేదికనక 
“వరల్్ అస్మయన్త్ న్నవేదిక 2022” పేరుతో ప్ిచకరించింది. 
ప్ిప్ంచ అస్మయనత లయయబ్్కు స్హ-డ ైరెకటర్ అయన లతకాస 
ఛానెసల్ ఈ న్నవేదికనక రచించారు. ఇది ప్ిఖ్యయత ఫెించ్ 
ఆరిికవేతా థామస పికెటీరచే స్మనాయం చేయబడింది. 
2021లో భారత జన్ాభాలో టాప్ 10 శాతం మరియు టాప్ 1 
శాతం మొతాం జాతీయ ఆదాయంలో వరుస్గా 57 శాతం 
మరియు 22 శాతం కలిగి ఉన్ాిరు, అయత ే దిగువ 50 
శాతం వాటా 13 శాతాన్నకి ప్డిపోయంది. 
 

భారత్దేశంలోన్న అస్మయన్త్లపెై కీలక ఫలతాల విశ్ేషణ: 
• 2021లో భారతదేశ జన్ాభాలో అగరశరరణ  1% మంది 

మొతాం జాతీయ ఆదాయంలో ఐదవ వంతత కంటల 
ఎకుువ కలిగ ిఉన్ాిరన్న న్నవేదిక పేరకుంద.ి 

• జన్ాభాలో దిగువ స్గం మంది కవవలం 13.1 శాతం 
స్ంపాదిస్కా న్ాిరు. 

• భారతదేశం అవలంబ్రంచిన ఆరిిక స్ంస్ురణలు మరియు 
స్రళ్లకరణ వలల  అతయధికంగా 1 శాతం మంది లబ్రధ  
ప ందారన్న ఇద ిహెైలెైట చేస్కా ంది. 

• స్ంప్ని వరా్ లతో కూడిన పేద మరియు అస్మయన 
దేశంగా భారతదేశాన్ని న్నవేదిక గురిాంచింది. 

• భారతదేశంలోన్న 1 శాతం స్ంప్నకిలు 2021లో మొతాం 
జాతీయ ఆదాయంలో 22% కలిగి ఉన్ాిరు, అయత ే
టాప్ 10% ఆదాయంలో 57 శాతం కలిగి ఉన్ాిరు. 

• కొనకగోలు శకిా స్మయనతాం ఆధారంగా 2021లో 
భారతీయ వయోజన జన్ాభా స్గటల జాతీయ ఆదాయం 
రూ. 204,200. 

• అయతే, ఒక దేశం యొకు స్గటల జాతీయ ఆదాయం 
అస్మయనతలనక కపిపవేస్ోా ందన్న న్నవేదిక స్పష్టం చేసింద.ి 

 

వరల్్ కోఆపరేటివ్ మయన్నటర న్నవేదిక 2021: IFFCO మొదటి 
సాా న్ంలో ఉంద:ి 
 

 
 

భారతీయ రె త్ుల కిరమి స్ంహారక మందనల స్హకార స్ంఘ 
లమిట డ్స (IFFCO) ప్ిప్ంచంలోన్న టాప్ 300 స్హకార 
స్ంసా్లలో 'నంబర్ వన్ కటఆప్రవటివ్'గా న్నలిచింది. రాయంకింగ్ 
తలస్ర ి స్ూా ల దేశీయోత్పతిత  (GDP)పెై టరోివర్ న్నష్పతాిపెై 
ఆధారప్డి ఉంటలంద.ి దేశం యొకు GDP మరియు ఆరిిక 
వృదిధకి IFFCO గణన్సయంగా దోహదప్డుతతందన్న ఇద ి
స్ూచిస్కా ంది. 10వ వారిిక పిపంచ స్హకార మయన్నటర 
(WCM) న్నవేదిక యొకు 2021 ఎడిష్న్, 2020 ఎడిష్న్ 
నకండ ిదాన్న స్ాి న్ాన్ని న్నలిపివేసింది. 
 

న్నవేదిక గురించి: 
• 2021 WCM న్నవేదికనక ఇంటరేుషన్ల్ కోఆపరేటవి్ 

అలయన్స (ICA) మరియు యయరోపియన్ రీసెర్ి 
ఇన్్సిటటయయట ఆన్ కటఆప్రవటివ్ అండ్ సో్ ష్ల్ ఎంటర్్పెైరజెస్ 
(యయరిక్ీ) ప్ిచకరించాయ. WCM అన్ేది 
ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా స్హకార స్ంఘయల గురించి బలమ ైన 
ఆరిిక, స్ంస్ాి గత మరియు స్ామయజిక డేటానక 
సేకరించేందకకు రూప ందించబడిన పాిజెక్ట. 

• న్నవేదిక 10వ వారిికం మరియు ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా 
అతిపెదా స్హకార స్ంసి్లు మరియు ప్రస్పరం ఆరిిక 
మరియు స్ామయజిక ప్ిభావాన్ని అన్ేాషిస్కా ంది, ఇది 
టాప్ 300, సెకాట ర్ రాయంకింగ్్ల రాయంకింగ్్నక అందిస్కా ంది 
మరియు ప్ిస్కా త ప్ిప్ంచ స్వాళ్లకు ప్ితిస్పందనల 
విశరలష్ణ: కటవిడ్ మరియు వాతావరణ మయరుప. 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• IFFCO స్ాి పించబడింది: 1967; 
• IFFCO ప్ిధాన కారాయలయం: నూయఢిలీల, ఢిలీల; 
• IFFCO MD & CEO: DR. U. S. అవసిి . 
 

కాంటార బాి ండ్స్జెడ్స ఇండియయ రిపో రర 2021 పికటించింది: 
 

  
 

కాంటార్ యొకు బాిండ్్జెడ్ ఇండియయ 2021 న్నవేదిక 
ప్ికారం, అమ జాన్, టాటా టీ మరియు ఏషియన్ పెయంట్స 
వరుస్గా టెకాిలజీ, FMCG మరియు Non-FMCG 
విభాగాలోల  భారతదేశంలో అతయంత ప్ియోజన్ాతమక 
బాిండ్్లుగా ఉదభవించాయ. టెకాిలజీ రాయంకింగ్్లో 
జోమయటో, యూటయయబ్, గూగుల్, స్టిీగి్  స్ంయుకతంగా 4వ 
సాా న్ంలో ఉండగా, అమ జాన్ ఇండ క్ీ్లో ముందకంది. 
Non-FMCG రాయంకింగ్ీ్లో ఏషియన్ పెయంటీ 
అగరస్ాి నంలో ఉండగా, సామసంగ్ మరియు జియో 
స్ంయుకాంగా 2వ స్ాి నంలో న్నలిచాయ, MRF తరాాతి 
స్ాి నంలో ఉంద.ి FMCG కవటగిరీ రాయంకింగ్ీ్లో టాటా టీ 
చారుట లో అగరస్ాి నంలో ఉండగా, స్రి ఎకెసల్ 2వ స్ాి నంలో 
న్నలిచింది. 
 

 

భారత్దేశపు టాప 5 అత్యంత్ పియోజన్కరమ ైన్ బాి ండ్స్లు: 
 

రాయంక్ 
అత్యంత్ 

పియోజన్కరమ ైన్ 
ట కాులజీ బాి ండు్  

అత్యంత్ 
పియోజన్కరమ ైన్ 
FMCG బాి ండు్  

అత్యంత్ 
పియోజన్కరమ ైన్ 

Non-FMCG 
బాి ండు్  

1 అమ జాన్ టాటా టీ 
ఏషియన్ 
పెయంటీ 

2 జోమేటో 
స్ర్ా ఎకెీల్ 

(డిటరెజంట బాిండ్) 
స్ామీంగ్ & 
జియో 

3 యు టయయబ్ 
తాజ్ మహల్  (టీ 

బాిండ్) 
MRF 

4 గయగుల్&సిాగి్ ప్రచకయట & మయగి టాటా హౌసింగ్ 
5 ఫిల ప్ కార్ట బ్రిటాన్నయయ ఎయర్ టలల్ 

 

YouGov: 2021లో పిపంచంలో అత్యధికంగా ఆరాధించబడిన్ 
8వ వయకిత పిధాన్న మోద ీ
 

  
 

డేటా అనలిటిక్ీ కంపెన్స YouGov న్నరాహించిన స్రవాలో, 
ప్ిప్ంచంలోన్న అతయధికంగా ఆరాధించబడే 20 మంది 
ప్ురుష్తల జాబ్రతాలో ప్ిధాన్న నరవంద ిమోదీ 8వ స్ాి నంలో 
న్నలిచారు. ష్టారుఖ్ ఖ్యన్, అమితాబ్ బచిన్, విరాట కటహిల  
కంటల ప్ిధాన్న మోదీ ముందకన్ాిరు. 38 దేశాలోల న్న 42,000 
మంద ి వయకుా ల నకండ ి ఫవడ్్బాయక్ తీస్కకొన్న ఈ జాబ్రతానక 
రూప ందించారు. 
పవఎం మోడరతో పాటల, స్రవా ప్ికారం, 2021లో అతయంత 
ఆరాధించబడిన ఇతర భారతీయ ప్ురుష్తలలో స్చిన్ 
టెండూలుర్, ష్టారూఖ్ ఖ్యన్, అమితాబ్ బచిన్ మరియు 
విరాట కటహీల  ఉన్ాిరు. ఈ జాబ్రతాలో 2021లో అతయంత 
ఆరాధించబడిన భారతీయ మహిళ్లు పిియయంక చోపాి, 
ఐశారయ రాయ్ బచిన్ మరియు స్కధా మయరిా ఉన్ాిరు. 
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అదన్పు స్మయచారం 
టయి కాలర: 2021లో సాపమ్ కాల్్ల దాీరా ఎకుువగా 
పిభావిత్మ ైన్ దేశాలో్  భారత్దేశం నాల్వ సాా న్ంలో 
ఉంది:భారత్దేశంలో స్ాపమ్ కాల్ రవటలల  మళ్లల పెరిగాయ, 
2021లో అమమకాలు మరియు టెలిమయరెుటింగ్ కాల్్లలో 
గణన్సయమ ైన పెరుగుదల కారణంగా దేశం గోల బల్ 
రాయంకింగ్ీ్లో 9వ స్ాి నం నకండి 4వ సాా నాన్నకి ఎగబాకింది, 
మొదటి 3 దేశాలు:ప్ిప్ంచంలో అతయధిక స్ాపమ్ ఆధారిత 
కాల్్లనక కలిగ ిఉని మొదటి మయడు దేశాలు బెిజిల్, పెరూ 
మరియు ఉకెరయన్. ఆస్కిాకరమ ైన విష్యం ఏమిటంటల, 
USA కఠినమ ైన ప్ిభుతా న్నబంధ్నల కారణంగా 2020లో 
2వ స్ాి నం నకండ ి2021లో 20వ స్ాి న్ాన్నకి ప్డిపోయంది. 
 

అవజర్డు లు & గురి్తంప్ులు 
 

స్ననీల్ గవాస్ుర SJFI మ డల్ 2021తో స్త్ురించారు 
 

  
 

సో్ పర్ట్ జరిలిస్ట్ ఫెడరవష్న్ ఆఫ ఇండియయ (SJFI) 
అస్ాీంలోన్న గరహతిలో జరిగిన SJFI వారిిక స్రాస్భయ 
స్మయవేశంలో (AGM) భారత మయజీ కిరకెటర్ మరియు కిరకెట 
వాయఖ్యయత స్కన్సల్ మన్ోహర్ గవాస్ుర్్నక ప్ితిష్టాట తమకమ ైన 
‘SJFI మ డల్ 2021’తో స్తురించాలన్న న్నరణయంచింది. SJFI 
ప్తకం SJFI యొకు అతతయనిత గరరవం. SJFI 27 ఫిబివరి 
1976న ప్శిమ బెంగాల్్లోన్న కలకతాా  (ప్ిస్కా తం 
కటల్్కతా)లోన్న ఈడ న్ గారెాన్ీ్లో స్ాి పించబడింది. 
 

ఇత్ర SJFI అవారు్ లు: 
 

అవారు్  విజేత్ 
SJFI స్ో పర్ట్్మయయన్ ఆఫ ద ి

ఇయర్ 2021 
న్సరజ్ చోపాి (జావలెిన్) 

SJFI స్ో పర్ట్ ఉమ న్ ఆఫ ద ి
ఇయర్ 2021 

మీరాబాయ చానక (వయెట 
లిఫిటంగ్) 

SJFI టీమ్ ఆఫ ది ఇయర్ 
2021 

భారత ప్ురుష్తల హాకీ జటలట  

SJFI పారాథ్ లటీ ఆఫ ది ఇయర్ 
2021(ప్ురుష్తలు) 

ప్ిమోద్ భగత్ (బాయడిమంటన్) 
మరియు స్కమిత్ అంటలి్ 

(జావలెిన్) 
SJFI పారాథ్ లటీ ఆఫ ది ఇయర్ 

2021(మహిళ్లు) 
అవన్న లేఖ్రా (రెైఫలి్ ష్ూటర్) 

SJFI ప్తిేయక గురిాంప్ు అవారుా  ఒలింపిక్ గోలా్ కెాస్ట (OGQ) 
 

భ్ూటాన్ త్న్ అత్ుయన్ుత్ పౌర అవారు్ న్న పిధాన్న మోదీకి 
పిదాన్ం చేస్టింద ి
 

  
 

భయటాన్ తన అతతయనిత పౌర ప్ురస్ాురం న్డగ్ పెల్ గి 
ఖ్ోరోల తో ప్ిధాన్న మోదీన్న స్తురించింది. భయటాన్ అతతయనిత 
ప్ురస్ాురాన్నకి ప్ిధాన్న మోదీ పేరునక భయటాన్ ప్ిధాన్న లోటల 
షెరింగ్ ప్ికటించారు. ప్ిధాన్న మోదీ పాలనలో భయటాన్్తో 
భారతదేశం సేిహప్ూరాకంగా వయవహరించినందకకు ఈ 
గరరవం లభంచింది. మహమయమరి స్మయంలో, టీకాలు, 
మందకలు మరియు ఇతర అతయవస్ర సేవల రూప్ంలో 
ప రుగు దేశాన్నకి భారతదేశం మదాతతన్నచిింది. 
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PMO భయటాన్ ప్ికారం, 'భారత ప్ిధాన్న, నరవంద ి మోదీ 
స్ంవతీరాలుగా ష్రతతలు లేన్న సేిహాన్ని పో షించారు 
మరియు కరోన్ావెైరస్ మహమయమరి స్మయంలో ఎంతో 
స్హాయం చేస్ారు. దీన్నకి ముందక, ప్ిస్కా త భారత 
ప్ిధానమంతిికి ఆఫ్ఘన్నస్ాా న్, స్ౌదీ అరవబ్రయయ, యుఎఇ, రష్టాయ, 
మయలాీవులు, పాలసవాన్ా మరియు బహెాయన్్ల స్ంబంధిత 
అతతయనిత గరరవాలు లభంచాయ. 
 

న్రేంది మోదీ అందనకున్ు అంత్రాజ తీయ అవారు్ ల జాబ్రతా: 
1. ఆరార్ ఆఫ అబుా ల్అజీజ్ అల్ స్ౌద్ (స్ౌదీ అరవబ్రయయ) 
2. సేటట ఆరార్ ఆఫ ఘయజీ అమీర్ అమయనకలయల  ఖ్యన్ 

(ఆఫ్ఘన్నస్ాా న్) 
3. గార ండ్ కాలర్ ఆఫ ది సేటట ఆఫ పాలసవాన్ా అవారుా  

(పాలసవాన్ా) 
4. ఆరార్ ఆఫ జాయెద్ అవారుా  (యున్ెైటెడ్ అరబ్ 

ఎమిరవటీ) 
5. ఆరార్ ఆఫ సెయంట ఆండూి అవారుా  (రష్టాయ) 
6. న్నష్టాన్ ఇజుజ దీాన్ (మయలాీవుల) విశష్ట పాలన కరమం 
7. ఛాంపియన్ీ ఆఫ ది ఎరా్ అవారుా  (ఐకయరాజయస్మితి 

ప్రాయవరణ కారయకరమం) 
8. గోల బల్ గోల్ కీప్ర్ అవారుా  (బ్రల్ అండ్ మ లిండా గవటీ 

ఫౌండేష్న్) 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• భయటాన్ రాజధాన్న: థింఫు; 
• భయటాన్ ప్ిధాన మంతిి: లోటల షెరింగ్; 
• భయటాన్ కరెన్సీ: భయటాన్సస్ న్ా్ లటర్మ. 
 

7 సారు్  ఛాంపియన్ లతయస హామిలరన్ విండసర కాజిల్ లో 
నైెట్ హుడ్స అందనకునాుడు 
 

  
 

లూయస్ హామిలటన్ టాిక్్లో ఒకదాన్ని కటలోపయన కొదిా  
రోజులకవ కొతా టెైటిల్్నక కెైవస్ం చేస్కకున్ాిడు. ఏడుస్ారుల  
ఫారుమలయ వన్ ఛాంపియన్ లండన్్లోన్న విండీర్ కాజిల్్లో 
న్ెైట్హుడ్ అందకకున్ాిడు. మోటర్్సో్ పర్ట్్కు చేసిన సేవలకు 
గానక పిిన్ీ ఆఫ వేల్ీ చేత న్ెైట్గా బ్రరుదక ప ందిన తరువాత 
హామిలటన్ "స్ర్" అన్ే గరరవ బ్రరుదకనక ప ందాడు. మరో 
ముగు్ రు F1 డ ైరవర్్లు న్ెైట్గా ఎంపికయయయరు: జాక్ బిభమ్, 
సిటరిలంగ్ మయస్ మరియు జాకీ సవటవర్ట. హామిలటన్ కీరడలో పో టీ 
చేస్కా నిప్ుపడు అవారుా  ప ందిన మొదట ివయకా 
 

కుమయర మంగళం బ్రరా్  గో్ బల్ ఎంటర్పెిన్ూయర ఆఫ్ ది ఇయర 
అవారు్ న్న అందనకునాుర 
 

  
 

ఆదితయ బ్రరాల  గయర ప్ ఛ ైరమన్, కుమయర్ మంగళ్ం బ్రరాల  సిలికాన్ 
వాయలీకి చ ందిన ది ఇండస ఎంటర్పెిన్ూయరస (TiE) న్నండి 
గో్ బల్ ఎంటర్పెిన్ూయర ఆఫ్ ది ఇయర అవారు్ - బ్రజినెస 
టాి న్స్ఫరేమషన్్న్న అందకకున్ాిరు. అగర గోల బల్ బ్రజిన్ెస్ 
లీడరుల  స్తయ న్ాద ళ్ల , ఎలోన్ మస్ు మరియు జెఫ బెజోస్్లతో 
పాటల గోల బల్ ఎంటర్్పెినూయర్్షిప్ అవారుా నక అందకకుని 
మొదట ిభారతీయ పారిశరా మికవేతా బ్రరాల . వెంచర్ కాయపిటలిస్ట , 
డేిప్ర్ యయన్నవరిీటీ వయవస్ాి ప్కుడు టిమ్ డేిప్ర్ అధ్యక్షతన 
స్ాతంతి జూయర ీఅవారుా  గరహీతలనక ఎంపిక చేసింది. 
 

SAIL గోలె్ న్ పవకాక్ ఎన్నీరాన్్మ ంట్ మేనేజ్్మ ంట్ అవారు్  
2021న్న స్త్ురించింది 
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స్టవరల్ మంతిిత్ీ శాఖ్ ఆధ్ీరయంలోన్న స్టవరల్ అథారిట ీ ఆఫ్ 
ఇండియయ లమిట డ్స (SAIL), వరుస్గా మయడు 
స్ంవతీరాలుగా ప్ితిష్టాట తమకమ ైన గోలె్ న్ పవకాక్ 
ఎన్నీరాన్్మ ంట్ మేనేజ్్మ ంట్ అవారు్  2021తో ప్ిదానం 
చేయబడింది. 1998 నకండ ి ఎన్నారాన్్మ ంట ఫౌండేష్న్ 
(WEF) దాారా ప్రాయవరణ న్నరాహణలో గణన్సయమ ైన 
విజయయలు స్ాధించిన స్ంసి్లకు ఈ అవారుా  
ఇవాబడుతతంది. 
స్ంసి్ యొకు ప్రాయవరణ ప్రిరక్షణ చరయలు కాలుష్య 
న్నయంతిణ స్ౌకరాయల అప్్గవరడ్, జీరో లికిాడ్ డిశాిర్జ స్ాధించే 
లక్షయంతో న్సటి స్ంరక్షణ ప్ియతాిలు, వివిధ్ ఘన వయరాి లనక 
(ప్ికిరయ వయరాి లు, ప్ిమయదకర వయరాి లు, కాయంటీన్/టౌన్్షిప్) 
స్మరింగా న్నరాహించడం వంటి వివిధ్ ప్రాయవరణ చరయలనక 
అవలంబ్రంచడంపె ై దృషిట స్ారించాయ. వయరాి లు), అడవుల 
పెంప్కం దాారా కారిన్ సవకెాసేట షి్న్, తవిాన పాింతం యొకు 
ప్రాయవరణ ప్ునరుదధరణ మరియు మొదలెైనవి. 
 

ఈ పాింత్ంలో SAIL చేపటిరన్ కొన్ను పిధాన్ కారయకరమయలు 
కారిన్ ఫుట్పిింట తగి్ంప్ు అన్ేది కంపెన్స కారకపరవట 
విధాన్ాలు మరియు కారయకలయపాలలో అంతరాభగంగా 
మయరింది. అతాయధ్కన్నక ప్రాయవరణ అనకకూల స్ాంకవతిక 
ప్రిజాఞ నం యొకు విసా్రణ, వనరుల స్ామరాి యన్నకి ప్ిసిదిధ  
చ ందిన విదాయ స్ంసి్లతో కలిసి R&D కారయకరమయలు, భార ీ
పాల ంటలష్న్ డ ైరవ్్ల దాారా కారిన్ సింక్్లనక స్ృషిటంచడం, 
LED లెైటింగ్్కు కరమంగా మయరుప, ప్ునరుతాపదక శకిా 
వాటానక పెంచడం మొదలెైనవి. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• SAIL స్ాి పించబడింద:ి 19 జనవరి 1954; 
• SAIL ప్ిధాన కారాయలయం: నూయఢిలీల; 
• SAIL CEO: సో్ మ మొండల్. 
 

DBS బాయంక్ ఇండియయ ET BFSI ఎకసలెన్స అవార్్ 
2021లో రెండు అవారు్ లన్న గెలుచనకుంద:ి 
 

  
 

DBS బాయంక్ ఇండియయ తన కస్టమరల కటస్ం డిజిటల్ 
ప్రివరాననక అందించడాన్నకి చేస్కా ని న్నరంతర 
ప్ియతాిలకు ET BFSI ఎకసలెన్స అవార్్ 2021లో 
అవారుా  లభంచింది. ఎకన్ామిక్ టెైమ్ీ చకరవ, ET BFSI 
ఎకీలెన్ీ అవారుా లు BFSI ప్రిశరమ డ ైనమిక్ మరియు 
పో టీతతాంతో అమలు చేసిన అతతయతామ ఆవిష్ురణలు & 
అభాయస్ాలనక గరరవిస్కా ంది. ప్రాయవరణం. 
 

బాయంక్ రెండు అవారు్ లన్న గలెుచనకుంది: 
• 'ఇన్ోివేటివ్ API/ఓపెన్ బాయంకింగ్ మోడల్' విభాగంలో 

'DBS రాపిడ్స (రియల్-ట మై్ API)' ప్రిష్టాురం 
• ‘బెస్ట డిజిటల్ కస్టమర్ ఎక్ీ్పవరియన్ీ ఇన్నషియేటివ్’ 

విభాగంలో ‘ఇంట లజెంట్ బాయంకింగ్’. 
 

అవారు్  గురించి: 
• DBS RAPID కటస్ం 'ఇన్ోివేటివ్ API/ఓపెన్ బాయంకింగ్ 

మోడల్' విభాగంలో DBS బాయంక్ ఇండియయ అవారుా  
ప ందింది. భారతదేశం యొకు అతిపెదా రవాణా మరియు 
లయజిసిటక్ీ పేలయర్్లలో ఒకటెైన టాిన్ీ్పో ర్ట కారకపరవష్న్ 
ఆఫ ఇండియయ లిమిటెడ్ (TCI) కటస్ం బాయంక్ న్నజ-
స్మయ, డిజిటల్ చ లిలంప్ుల ప్రిష్టాురాన్ని 
రూప ందించింది. 
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• ఈ ప్ితేయకమ ైన ప్రిష్టాురం UPIన్న ప్ిభావితం చేస్కా ంది, 
రవాణా యజమయనకలకు TCI న్నజ-స్మయ ముందస్కా  
చ లిలంప్ులు చేయడాన్నకి వీలు కలిపస్కా ంది, తదాారా 
వారు ఏద ైన్ా ATMల నకండి నగదకనక విత్్డాి 
చేస్కకటవచకి. ఈ ప్రిష్టాురం TCIకి వారిికంగా 4.5 
మిలియన్ గంటల ప దకప్ుకు దారితీసింది మరియు 
రవాణా యజమయనకలు స్కాలంలో డ లివరీలు 
చేయడంలో స్హాయప్డింద.ి 

 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• DBS బాయంక్ ఇండియయ ప్ిధాన కారాయలయం: ముంబెై, 

మహారాష్ట ;ి 
• DBS బాయంక్ ఇండియయ MD & CEO: స్కరోజిత్ ష్టో మ్. 
 

2021కి ట ైమ్ మయయగజెైన్ 'పరసన్ ఆఫ్ ది ఇయర': ఎలోన్ 
మసు 
 

  
 

ప్ితిష్టాట తమక ట ైమ్ మయయగజెైన్ టెస్ాల  యొకు CEO అయన 
ఎలన్ మసు్నక “2021 పరసన్ ఆఫ్ ద ిఇయర్గా పేరకుంద.ి 
2021లో, US-ఆధారిత ఎలకిటాక్-వెహికల్ స్ాట రటప్ టెస్ాల  $1 
టిిలయన్ కంపెన్సగా మయరింది, మస్ు స్కమయరు US $255 
బ్రలియనల  న్నకర విలువతో ప్ిప్ంచంలోన్ే అతయంత 
ధ్నవంతతడు అయయయడు. మస్ు రాకెట కంపెన్స SpaceX 
వయవస్ాి ప్కుడు మరియు CEO కూడా, మరియు మ దడు-
చిప్ స్ాట ర్ట-అప్ నూయరాలింక్ మరియు ఇన్్ఫాిస్టకిిర్ స్ంసి్ ది 
బో రింగ్ కంపెన్సక ిన్ాయకతాం వహిస్కా న్ాిడు. 
 

2020లో: 
టెైమ్ మయయగజెైన్ 2020కి స్ంబంధించి ప్రీన్ ఆఫ ది 
ఇయర్్గా అమ రికా అధ్యక్షుడు జో బ్రడెన్, వెైస్ పెిసిడ ంట 
కమలయ హారిస్లు ఎంపికయయయరు. 
 

భారతీయ గణిత్ శాస్త ైవేత్త  నీనా గుపాత  రామయన్నజన్ పెైైజ్ 
2021 అందనకుంది: 
 

 
 

భారతీయ గణ త శాసా్రజుఞ రాలు నీనా గుపాత  2021 DST-
ICTP-IMU రామయన్నజన్ బహుమతిన్న అభవృదిధ  
చెందనత్ున్ు దేశాలకు చెందిన్ యువ గణిత్ శాస్త ైజుు ల కటస్ం 
అఫిన్ బీజగణ తం జాయమితి మరియు కముయటలటివ్ ఆలీజబాిలో 
ఆమ  చేసిన అతతయతామ కృషికి అందకకుంది. ప ి ఫెస్ర్ న్సన్ా 
గుపాా , కటల్్కతాలోన్న ఇండియన్ స్ాట టిసిటకల్ ఇన్్సిటటయయట 
(ISI)లో గణ త శాసా్రవేతా. ఆమ  రామయనకజన్ బహుమతిన్న 
అందకకుని మయడవ మహిళ్, ఇది మొదటిస్ారిగా 2005లో 
అందించబడింది మరియు అబుా స్ స్లయమ్ ఇంటరవిష్నల్ 
సెంటర్ ఫర్ థియరిటికల్ ఫిజిక్ీ విభాగం సెైన్ీ అండ్ 
టెకాిలజీ మరియు ఇంటరవిష్నల్ మయయథమ టికల్ 
యయన్నయన్్తో స్ంయుకాంగా న్నరాహించబడుతతంది. 
 

గణిత్ శాస్త ైవేత్తగా నీనా గుపాత  పియయణం: 
• 2006లో కటల్్కతాలోన్న బెతూన్ కళాశాల నకండ ిగణ త 

శాసా్ర ఆనర్ీ్తో ప్టాట  ప ందిన తరాాత, న్సన్ా గుపాా  
ఇండియన్ స్ాట టిసిటకల్ ఇన్్సిటటయయట నకండ ి పో స్ట-
గార డుయయేష్న్ ప్ూరాి చేసింది. 

• ఆమ  పో స్ట-గార డుయయేష్న్ తరాాత, ప ి ఫెస్ర్ గుపాా  
బీజగణ త జాయమితిలో తన డాకటర్ ఆఫ ఫిలయస్ఫవ 
(PhD)న్న అభయసించారు మరియు 2014 స్ంవతీరంలో 
జారిసవు యొకు 'రదకా  స్మస్య'పెై తన మొదటి 
ప్రిశోధ్న్ా ప్తాిన్ని ప్ిచకరించారు. ఆమ  కాగితం ఒక 
అవారుా నక అందకకుంది మరియు ఇతర గణ త 
శాసా్రజుఞ లచే విసా్ృతంగా గురిాంచబడింది. 
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అవారు్ లు మరియు గౌరవాలు: 
2014లో, ప ి ఫెస్ర్ న్సన్ా గుపాా  భారతీయురాలు జాతీయ  
సెైన్ీ అకాడమీ నకండి 'యువ శాస్త ైవేత్త  అవారు్ నక 
అందకకున్ాిరు, ఇది ఇటీవలి స్ంవతీరాలలో బీజగణ త 
జాయమితిలో ఇప్పటివరకు చేసిన అతతయతామ ప్న్నలో ఒకటిగా 
పేరకుంది. 2019లో, ప ి ఫెస్ర్ గుపాా  35 స్ంవతీరాల 
వయస్కీలో 'శాంతి స్ీరూప భ్టాుగర పెైైజ్' అందకకుని 
అతి పిని వయస్కులలో ఒకరు అయయయరు. ఆమ  70 ఏళ్ల  
గణ త ప్జిల్్నక విజయవంతంగా ప్రిష్ురించింది - జారిసవు 
రదకా  స్మస్య. 
 

రామయన్నజన్ అవారు్  గురించి: 
భారతీయ గణ త శాసా్రజుఞ డు శీరన్నవాస్ రామయన్నజన్ పేరు 
పెటటబడిన ఈ బహుమతిన్న మొదటిస్ారిగా 2005లో ప్దిానం 
చేశారు మరియు అబుా స్ స్లయం ఇంటరవిష్నల్ సెంటర్ ఫర్ 
థియరిటికల్ ఫిజిక్ీ (ICTP) డిపార్ట్మ ంట ఆఫ సెైన్ీ అండ్ 
టెకాిలజీ (DST), భారత ప్ిభుతాం మరియు అంతరాజ తీయ 
గణ తశాసా్రంతో స్ంయుకాంగా న్నరాహించబడుతతంది. 
యయన్నయన్ (IMU). 
 

భారత్దేశాన్నకి చెందిన్ హరాుజ్ స్ంధ్న 70వ మిస 
యూన్నవరస 2021 కిరీటాన్ను కె వస్ం చేస్నకుంది: 
 

  
 

నటలడు-మోడల్ హరాుజ్ స్ంధ్న మిస యూన్నవరస 2021 
కిరీటాన్ని 80 దేశాల నకండి పో టీదారులనక ఓడించి చరిత ి
స్ృషిటంచింది, భారతదేశం చివరిస్ారిగా టెైటిల్్నక ఇంటిక ి
తీస్కకువచిిన 21 స్ంవతీరాల తరాాత. ప్రాగవాకు చ ందిన 
22 ఏళ్ల  నాడియయ ఫెరీరా రెండో  స్ాి నంలో న్నలవగా, 
దక్షిణాఫిికాకు చ ందిన 24 ఏళ్ల  లయలెలయ మసాీనే మయడో  
స్ాి నంలో న్నలిచింది. 
 

మిస యూన్నవరస ట ైటలి్్లో భారత్దేశ చరితి్: 
శీరమతి స్ంధ్కకు ముందక కవవలం ఇదారు భారతీయులు 
మయతిమ ే మిస్ యయన్నవర్ీ టెైటిల్్నక గెలుచకకున్ాిరు- 
1994లో నటీనటలలు స్నస్టిమతా స్టేన్ మరియు 2000లో 
లయరా దతాత . ఈ ఈవెంట యొకు 70వ ఎడిష్న్ 
ఇజాియెల్్లోన్న ఐలయట్లో జరిగింది, ఇకుడ 21 ఏళ్ల  
యువకుడు గరరవన్సయమ ైన పో టీన్న గెలుచకకున్ాిడు. 
 

హరాుజ్ స్ంధ్న కెరీర: 
ప్బ్రల క్ అడిమన్నసేట షి్న్్లో మయస్టర్ీ డిగీరన్న అభయసిస్కా ని 
చండరగఢ్్కు చ ందిన మోడల్, 2020లో పో టీలో గెలుప ందిన 
మ కిీకటకు చ ందిన ఆమ  ముందకని ఆండిియయ మ జా 
కిరీటాన్ని ప ందింది. శీరమతి స్ంధ్క 2017లో టెైమ్ీ ఫెిష్ 
ఫేస్్న్న గెలుచకకటవడంతో పో టీలో తన ప్ియయణాన్ని 
పాిరంభంచింది. 17 స్ంవతీరాల వయస్కీలో చండరగఢ్. 
ఆమ  తరాాత LIVA మిస్ దివా యయన్నవర్ీ 2021 టెైటిల్్నక 
గెలుచకకుంది. 
 

వేడుక గురించి: 
ఈ వేడుకనక స్టవరవ్ హారేీ హో స్ట చేస్ారు మరియు అమ రికన్ 
సింగర్ జోజో నకండ ిప్ిదరినలు జరిగాయ. ఎంపిక కమిటీలో 
నటి మరియు మిస్ యయన్నవర్ీ ఇండియయ 2015 ఊరీశి 
రౌటేలయ, అడమయరి లోపెజ్, అడిియయన్ా లిమయ, చ సవల  కిరస్ట, 
ఐరిస్ మిటెటన్ేరవ, లోరీ హారవా, మరియన్ రివెరా మరియు రెన్ా 
సో్ ఫర్ ఉన్ాిరు. 
 

దివయ హెగే్ లీడర్షిప కమిట్్మ ంట్ 2021 కోస్ం UN ఉమ న్స 
అవారు్ న్న గెలుచనకుంద ి
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కరాణ టకలోన్న ఉడిపిక ి చ ందిన భారతీయ కెలలమేట యయక్షన్ 
ఎంటర్్పెినూయర్ దివయ హెగవా, 2021 పాింతీయ ఆసియయ-
ప్సిఫిక్ మహిళా స్ాధికారత స్ూతాిల అవారుా ల వేడుకలో 
లీడర్్షిప్ కమిట్మ ంట కటస్ం UN మహిళా అవారుా నక 
గెలుచకకున్ాిరు. ఆమ  తన స్ంసి్, బరరు ఎన్నారాన్్మ ంటల్ 
స్రీాసెస్్తో వాతావరణ కారాయచరణ ప్ియతాిల దాారా లింగ 
స్మయనతాాన్ని ముందకకు తీస్కకెళ్లడంలో ఆమ  చేసిన 
న్నరంతర ప్ియతాిలకు గురిాంప్ు ప ందింది. 
 

ఇత్ర విజేత్లు: 
• యయత్ లీడర్్షిప్: ప్లలవి షెరింగ్ 
• లింగం-కలిగిన కారయసి్లం: న్ాట్వేస్ట గయర ప్ 
• లింగం-ప్ితిస్పందించ ేమయరెుట్పేల స్: ధ్రమ జీవితం 
• కమయయన్నటీ ఎంగవజ్్మ ంట & భాగస్ాామయయలు: ది వెరీ 

గయర ప్ 
• పారదరికత & రిపో రిటంగ్: బయోకాన్ లిమిటెడ్ 

ఇండియయ 
• SME ఛాంపియన్ీ: నమితా వికాస్ 
 

అజీమ్ పేిమ్్జీ Dr Ida S. స్ుడర ఓరేషన్ అవారు్ న్న 
అందనకునాురు 
 

  
 

విపోి  లమిట డ్స వయవస్ాి ప్క ఛ ైరమన్ మరియు అజీమ్ పేమి్్జీ 
ఫౌండేష్న్ వయవస్ాి ప్కుడు అజీమ్ పేిమ్్జీ ఈ స్ంవతీరం 
కిరసిటయన్ మ డికల్ కాలేజ్ వెలూల ర్ (CMC) మరియు U.S. 
ఆధారిత వెలూల రు CMC ఫౌండేష్న్ స్ంయుకాంగా స్ాి పించిన 
10వ వారిిక Dr Ida S. స్ుడర హుయమయన్నటేరయిన్ 
ఓరేషన్్న్న అందకకున్ాిరు. స్మయజాన్నకి ఆయన చేసిన 
సేవలకు గురిాంప్ుగా పేిమ్్జీకి ఈ అవారుా నక అందజవస్ాా రు. 

2001లో స్ాి పించబడిన ఈ ఫౌండేష్న్ విదయకు విప్రీతమ ైన 
స్హకారం అందించింది, బెంగుళ్ూరులో అజీమ్ పేిమ్్జీ 
విశావిదాయలయయన్ని నడుప్ుతోంది మరియు అన్ేక లయభాపేక్ష 
లేన్న స్ంసి్లకు ఆరిిక న్నధ్కలతో మదాతతన్నస్కా ంది. ఫౌండేష్న్ 
ఆరోగయ స్ంరక్షణ రంగంలోన్న స్ంసి్లకు కూడా న్నధ్కలు 
స్మకూరిింది. 
 

డాకరర ఇడా ఎస. స్ుడర గురించి: 
1870లో రాణ పేటలో జన్నమంచిన డాకటర్ స్ుడర్ భారతదేశ 
ప్ిజలకు ఆధ్కన్నక వెైదయం మరియు వెైదయ విదయనక 
అందించడాన్నకి తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు. 
అస్ాధారణమ ైన వయకుా లనక గరరవించడం దాారా మయనవాళ్ల 
సేవకు ఆమ  అంకితభావాన్ని అనకకరించేలయ ప్ిజలనక 
పేిరవపించడాన్నకి ఒరవష్న్ ప్ియతిిస్కా ంది. Dr Ida S. స్ుడర్ 
హుయమయన్నటలరియన్ ఒరవష్న్ యొకు మునకప్టి గరహీతలలో 
భారత మయజీ రాష్టపి్తి A.P.J. అబుా ల్ కలయం. 
 

O.P. జిందాల్ గో్ బల్ యూన్నవరిసట ీ "డిజిటల్ ఇననువేషన్ 
ఆఫ్ ది ఇయర" అవారు్ న్న గెలుచనకుంది 
 

  
 

O.P. జిందాల్ గోల బల్ యయన్నవరిిటీ (JGU) పాఠశాలలు 
మరియు విశావిదాయలయయలు డేటానక న్నరాహించడంలో 
స్హాయప్డటాన్నకి ఉచిత, కరల డ్-ఆధారిత అపిల కవష్న్్నక 
రూప ందించినందకకు ప్ితిష్టాట తమక టెైమ్ీ హయయర్ 
ఎడుయకవష్న్ (THE) ఆసియయ అవారా్్ 2021లో ‘డిజిటల్ 
ఇన్ోివేష్న్ ఆఫ ది ఇయర్ అవారుా ’న్న గెలుచకకుంది. 
"డిజిటల్ ఇన్ోివేష్న్ ఆఫ ది ఇయర్" కటస్ం ష్టార్ట్లిస్ట 
చేయబడిన ఏకెైక భారతీయ విశావిదాయలయం JGU. 
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విశావిదాయలయం గత 2 స్ంవతీరాలలో దాన్న ప్రివరాన్ాతమక 
ప్న్నకి 'టెకిలయజికల్ లేదా డిజిటల్ ఇన్ోివేష్న్ ఆఫ ది 
ఇయర్ కవటగిరీ కింద అవారుా  ప ందింది. ఈ అవారుా  
కొనస్ాగుతతని మహమయమరి స్మయంలో తన విదాయరుి లకు 
న్నరంతర విదయనక అందించడాన్నకి JGU యొకు న్నబదధతకు 
ప్ితిబ్రంబం. మయరిి 2020లో, మన కాలంలోన్న అతయంత 
అప్ూరామ ైన స్ంక్షోభాలలో ఒకట ిమేము ఎదకరకున్ాిము. 
 

ట ైమ్స హయయర ఎడుయకేషన్ అవార్్ ఆస్టియయ 2021 
విజేత్లు: 
 

Category Winner 

Leadership and 
Management Team of 

the Year 

Kalinga Institute of 
Industrial Technology 

(India) 

Workplace of the Year 
Saint Joseph University 

of Beirut (Lebanon) 
International Strategy 

of the Year 
Hangzhou Dianzi 

University of Hong Kong 
Teaching and Learning 

Strategy of the Year 
National University of 

Singapore 

THE Datapoints Social 
Impact Award 

Institute Teknologi 
Sepuluh Nopember 

(Indonesia) 
THE Datapoints 

Improved Performance 
Award 

University Utara 
(Malaysia) 

Excellence and 
Innovation in the Arts 

Hong Kong Baptist 
University 

Technological or Digital 
Innovation of the Year 

O.P. Jindal Global 
University (India) 

Outstanding Support 
for Students 

University Teknologi 
Petronas (Malaysia) 

Student Recruitment 
Campaign of the Year 

Hanoi University of 
Science and Technology 

(Vietnam) 
 

పదమభ్ూషణ అన్నల్ పికాష్ జోషిక ి మదర థెరిసా 
మ మోరియల్ అవారు్  లభంచింది 
 

  
 

ఈ స్ంవతీరం ప్దమభయష్ణ్ అందకకుని ప్రాయవరణవేతా 

డాకటర్ అన్నల్ ప్ికాష్ జోషిక ిస్ామయజిక న్ాయయం కటస్ం మదర్ 

థ రిస్ా మ మోరియల్ అవారుా  2021 లభంచింది. ఎరా్ ష్టాట 

పెైరజ్ విజవత విదకయత్ మోహన్ మరియు ఉతారాఖ్ండ్్కు 

చ ందిన యువ ప్రాయవరణ కారయకరా రిధిమయ పాండ ే , అవారుా  

గరహీతలు కూడా. 

హారకమన్స ఫౌండేష్న్ మదర్ థ రిస్ా మ మోరియల్ అవారుా ల 

కటస్ం ప్ితి స్ంవతీరం ఒక న్ేప్థయం నక గురిాస్కా ంది మరియు 

ప్రాయవరణ స్కసిిరతనక పెంప ందించే రంగంలో ప్న్నచేసే 

వయకుా లు మరియు స్ంసి్లనక స్తురిస్కా ంది. అవారుా  

గరహీతలనక ఫౌండేష్న్ వయవస్ాి ప్క చ ైరమన్ డాకటర్ అబిహం 

మథాయ్ స్తురించారు. 
 

ఈ ముగు్ రికి ఎందనకు అవారు్ లచా్రు? 

తన హిమయలయన్ ఎన్నారాన్్మ ంటల్ స్టడరస్ & కనజరవాష్న్ 

ఆర్న్ెైజవష్న్ దాారా హిమయలయ పాింతంలోన్న 10,000 

గార మయలపె ై ప్ిభావం చూప్డం దాారా ప్రాయవరణ స్కసిిరత 

విభాగంలో మయరుప త చేి వయకాిగా చేసిన కృషిక ిడాకటర్ జోషికి 

ఈ అవారుా  లభంచింద.ి 

విదకయత్ తన స్ామయజిక స్ంసి్ టకాచార్ దాారా వాయు 

కాలుష్టాయన్ని ఎదకరోువడంలో తన పాిథమిక మరియు 

త లివిగల ప్ియతాిలకు గురిాంప్ు ప ందాడు. 

మరోవెైప్ు, వాతావరణ మయరుపలనక అరికటటడాన్నకి జాతీయ 

భాగస్ాామయయన్ని పెంచిన యువ ప్రాయవరణ కారయకరాగా 

రిధిమయ తన అదకభతమ ైన ధ ైరయం మరియు లగంగన్న స్ూారిాకి 

అవారుా నక అందకకుంది. 
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గణిత్ శాస్త ైవేత్త  న్నఖిల్ శీరవాస్తవ పాిరంభ్ AMS యొకు 
స్టిపిియన్ ఫోయయస అవారు్ కు ఎంపికయయయరు: 
 

  
 

బరిులీలోన్న కాలిఫో రిియయ విశావిదాయలయంలో బో ధిస్కా ని 
భారతీయ-అమ రికన్ గణ త శాసా్రజుఞ డు న్నఖిల్ శీరవాస్తవ, 
ఆడమ్ మయరుస మరియు డేన్నయల్ స్టవపల్్మయన్్లతో పాటల 
అమ రికన్ మయయథమ టికల్ స స్టెైటీ (AMS) దాారా ఆప్రవటర్ 
థియరీలో మొదట ి స్టిపిియన్ ఫోయయస పెైైజ్్నక 
అందకకున్ాిరు. ఆడమ్ మయరుస్ సిాటజరాల ండ్్లోన్న ఎకటల్ 
పాలిటెకిిక్ ఫెడరలే డి లౌస్ాన్ (EPFL)లో 
కాంబ్రన్ేటోరియల్ అన్ాలిసిస్ చ ైర్్గా ఉన్ాిరు. డేన్నయల్ 
సవపల్్మయన్ సెటరిలంగ్ ప ి ఫెస్ర్ ఆఫ కంప్ూయటర్ సెైన్ీ, స్ాట టిసిటక్ీ 
మరియు డేటా సెైన్ీ ప ి ఫెస్ర్ మరియు మయయథమ టిక్ీ 
ప ి ఫెస్ర్. 
ప్ునరావృత స్ాపరిీఫికవష్న్్తో స్హా మయతిికల యొకు 
లక్షణమ ైన బహుప్దిన్న అరిం చేస్కకటవడాన్నకి 
స్ాంకవతికతలనక అభవృదిధ  చేయడం మరియు ప్రిచయం 
చేయడంలో న్నఖిల్ శీరవాసా్వ చేసిన కృషిక ి $5,000 అవారుా  
ఇవాబడింది. న్నఖిల్ శీరవాసా్వ ఇంతకుముందక 2014లో జార్జ 
పో లియయ పెైరజ్్న్న స్ంయుకాంగా గెలుచకకున్ాిరు మరియు 
2021లో జరిగిన పెైరజ్్న్న ఇది అతన్న మయడవ ప్ిధాన 
అవారుా గా మయరిింద.ి అతనక UC బరిులీలో గణ తశాసా్ర 
అసో్ సియేట ప ి ఫెస్ర్. 
 

బాలకృషణ  దోషి వాస్నత  శిలప కళకు గాన్న  2022 RIBA" 
రాయల్ గోల్్ మ డల్" ప ందారు 
 

  
 

భారతీయ ఆరిుటెక్ట బాలకృష్ణ  దోషి 2022 రాయల్ గోలా్ 
మ డల్ గరహీత అన్న రాయల్ ఇన్నటిటయయట ఆఫ బ్రిటిష్ 
ఆరిుటెక్ట్ (RIBA) ప్ికటించింది. హర్ మ జెసిట ది కీాన్ చేత 
ఆమోదించబడిన మరియు 1848 నకండ ి ప్ితి స్ంవతీరం 
ప్ిదానం చేయబడ ే ప్ురస్ాురం, జీవితకాల కృషి మరియు 
ఆయయ రంగంలో మరియు న్నరిమత ప్రాయవరణం యొకు 
ప్రిణామంపె ై ప్ిభావాన్ని గురిాంచిన వాస్కా శలుపలు లేదా 
అభాయస్ాలకు ఇవాబడుతతంది. 
 

ఫారూ్యన్ భారత్ అత్యంత్ శకితవంత్మ ైన్ మహిళా 2021న్న 
పికటించింది 
 

  
 

ఫారూియన్ ఇండియయ భారతదేశంలో అతయంత శకిావంతమ ైన 
మహిళ్ల జాబ్రతానక 2021 విడుదల చేసింది, ఇందకలో 
కేంది మంతి,ి ఆరిాక మంతిిత్ీ శాఖ్ & కార్పరేట్ వయవహారాల 
మంతిిత్ీ శాఖ్ న్నరమలయ స్టవతారామన్ 1వ సాా న్ంలో న్నలచారు. 
ఆమ  తరాాత రిలయన్ీ ఫౌండేష్న్ ఛ ైర్్ప్రీన్ మరియు 
గుడ్్విల్ అంబాసిడర్ నీతా అంబానీ 2వ సాా న్ంలో, పిపంచ 
ఆరోగయ స్ంసా్ (WHO) చీఫ్ స్టెైంటిసర  సౌమయ సాీమినాథన్ 3వ 
సాా న్ంలో ఉన్ాిరు. 
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ఫారూ్యన్ ఇండియయ భారత్దేశంలోన్న టాప 5 అత్యంత్ 
శకితవంత్మ ైన్ మహిళల జాబ్రతా: 
 

Rank Name Position 

1 
Nirmala 

Sitharaman 
Union Ministry, Ministry 

of Finance 

2 Nita Ambani 
Reliance Foundation 

Chairperson and 
Goodwill Ambassador 

3 
Soumya 

Swaminathan 

Chief Scientist, World 
Health Organization 

(WHO) 

4 
Kiran 

Mazumdar-
Shaw 

Executive Chairperson, 
Biocon 

5 Suchitra Ella 
Co-founder and Joint 
MD, Bharat Biotech 

International Ltd 
 

2021 పారాలంపిక్ సో పరర అవార్్్లో అవనీ లవఖ్రా 'బెసర  
ఫిమేల్ డెబూయ' అవారు్ న్న గలెుచనకుంది: 
 

  
 

2020 టోకోయ పారాలంపిక్స్లో ష్ూటింగ్్లో భారతదేశాన్నకి 
మొదటి బంగారు ప్తకాన్ని స్ాధించి చరిత ిస్ృషిటంచిన భారత 
ష్ూటర్ అవనీ లవఖ్రా, 2021 పారాలంపిక్ సో పరర అవార్్్లో 
“బెసర  ఫిమేల్ డెబూయ” గరరవాన్ని గెలుచకకుంది. అంతరాజ తీయ 
పారాలింపిక్ కమిటీ ఈ అవారుా లనక ప్ికటించింది. 
పారాలింపిక్ గవమ్ీ యొకు ఒకవ ఎడిష్న్్లో 2 పారాలింపిక్ 
ప్తకాలనక గెలుచకకుని మొదటి భారతీయ మహిళ్గా 
ఆమ  న్నలిచింది. పారాలింపిక్ీ్లో భారత్ 5 స్ీరాణ లు, 8 
రజతాలు & 6 కాంసాయలతో స్హా 19 ప్తకాలనక 
గెలుచకకుంది. 
 

న్నజాముదీాన్ బస్టవత  పాిజెక్ర రెండు UNESCO వారస్త్ీ 
అవారు్ లన్న గెలుచనకుంద:ి 
 

  
 

న్నజాముదీాన్ రివెైవల్ పాిజెక్ర, చారితాితమక న్నజాముదీాన్ బస్టవత  
కమూయన్నటీ యొకు స్ంప్ూరణ ప్టటణ ప్ునరుదధరణపె ై
భారతదేశం యొకు పాిజెక్ట, న్ూయ ఢిల్ీలోన్న స్ాంస్ుృతిక 
వారస్తా ప్రిరక్షణ 2021 కటస్ం UNESCO ఆసయియ-
ప్సిఫిక్ అవారుా లనక గెలుచకకుంది. ఈ పాిజెక్ట చకటయట  20కి 
పెైగా చారితిక కటటడాల యొకు ఖ్చిితమ ైన ప్ునరుదధరణనక 
కలిగి ఉంటలంద.ి గరరవన్సయమ ైన స్ూఫవ స్న్ాయసి హజిత్ 
న్నజాముదీాన్ ఔలియయ శతాబాప్ు స్మయధి. 
 

న్నజాముదీాన్ రివెైవల్ పాిజెక్ర 2 విభాగాల కిరంద ఈ 
అవారు్ లన్న గెలుచనకుంద:ి 
• అవారా్ ఆఫ ఎకీలెన్ీ 
• స్కసిిర అభవృదిధకి ప్ితేయక గురిాంప్ు. 
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నీలమణి ఫూకాన్ జూన్నయర మరియు దామోదర మౌజో 
జాు న్పవఠ అవారు్ న్న అందనకునాురు: 
 

  
 

అస్ాీమీ కవి నీలమణి ఫూకాన్ జూన్నయర 56వ జాు న్పవఠ్ 
అవారు్ న్న మరియు కొంకణ  నవలయ రచయత దామోదర 
మౌజో 57వ జాు న్పవఠ్ అవారు్ న్న గెలుచకకున్ాిరు. దేశంలోన్న 
అతతయనిత స్ాహితయ ప్ురస్ాురం, జాఞ నపవఠ్నక "స్ాహితాయన్నకి 
వార ి అతతయతామ స్హకారం" కటస్ం రచయతలకు ప్ిదానం 
చేస్ాా రు. జాఞ నపవఠ అవారుా  అన్ేది భారతీయ జాఞ నపవఠ స్ంసి్ 
ప్ితి స్ంవతీరం భారతీయ రచయతలకు అందించ ేస్ాహితయ 
ప్ురస్ాురం. ఇది 1961లో స్ాి పించబడింది మరియు 
భారతీయ భాష్లు మరియు ఆంగలంలో వాిసే భారతీయ 
రచయతలకు మయతిమే ఇవాబడుతతంది. 
 

IIT-కాన్ూపర శాస్త ైవేత్త  రోపేష్ గోయల్్కు “యంగ్ 
జియోస్టేపషియల్ స్టెైంటిసర” అవారు్ : 
 

  
 

IIT-కాన్ూపర్కు చ ందిన రోపేష్ గోయల్ భారతీయ 
జియోయడ్స మోడల్ మరియు గణన స్ాఫ్టట్వేర్్నక అభవృదిధ  
చేయడంలో తన ప్ితేయక స్హకారాన్నకి గురిాంప్ుగా ‘యంగ్ 
జియోస్టేపషియల్ స్టెైంటిసర ’ అవారుా నక గెలుచకకున్ాిరు. 
జియోసేపషియల్ వరలా్ న్నరాహించిన డిజిస్ామర్ట ఇండియయ 
2021 కానారెన్ీ పాిరంభ కారయకరమంలో భారత ప్ిభుతా 
అంతరిక్ష కమిష్న్ స్భుయడు మరియు ఇసో్ి  మయజీ ఛ ైరమన్ 
AS కిరణ్ కుమయర్ ఈ అవారుా నక గోయల్్కు అందజవశారు. 
 

అవారు్  గురించి: 
భౌగోళ్లక మరియు భౌగోళ్లక అధ్యయన్ాలపెై బలమ ైన మొగు్  
చూపే వూయహాతమక విశరలష్కురాలు రాచప్ూడ ి కామయక్షి 
జాఞ ప్కారిం 2011 నకండ ి 35 స్ంవతీరాల కంటల త్కుువ 
వయస్నస ఉన్ు శాస్త ైవేత్తలకు ‘యంగ్ జియోస్టేపషియల్ 
స్టెైంటిసర ’ అవారుా  మరియు బంగారు ప్తకాన్ని ప్ితి 
స్ంవతీరం అందజవస్కా న్ాిరు. రాచప్ూడ ి కామయక్షి 
మ మోరియల్ టిస్ట అన్ేది భౌగోళ్లక శాస్ాా ి ల రంగంలో గకప్ప 
ఆలోచనలు మరియు ప్రిశోధ్న ప్న్న ఉని విదాయరుి లు 
మరియు యువకులు మరియు ప్ితిభావంతతలెైన వయకుా లకు 
స్హాయం చేయడాన్నకి మరియు పోి తీహించడాన్నకి 
స్ాి పించబడిన స్ంసి్. 
 

రత్న్ టాటాకు అసాసం అత్ుయన్ుత్ పౌర పురసాురం 
లభంచింద:ి 
 

  
 

అసాసం దివస స్ందరభంగా, అస్ాీం రాష్ట  ిప్ిభుతాం ప్ిఖ్యయత 
పారిశరా మికవేతా రత్న్ టాటానక రాష్ట ంిలో కాయనీర్ స్ంరక్షణకు 
చేసిన కృషిక ిఅతతయనిత పౌర రాష్ట  ిప్ురస్ాురమ ైన ‘అసో మ్ 
భెైబవ్’ అవారు్ తో స్తురించాలన్న న్నరణయంచింది. దీన్నకి 
ముందక వచేి అవారుా లు అసో్ మ్ స్ౌరవ్, తరాాత అసో్ మ్ 
గరరవ్ ఉన్ాియ. ఆరోగయ స్ంరక్షణ దాన్న ప్ిధాన 
పాిధానయతలలో ఒకటిగా, అస్ాీం ప్ిభుతాం ఈ పాింతంలో 
కాయనీర్ స్ంరక్షణకు టాటా యొకు ప్ుష్ ప్టల  తన 
ప్ిశంస్లనక చూప్ుతోంది. 
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టాటా టిస్ట, అస్ాీం ప్ిభుతా స్హకారంతో, 2018లో 
'అడాీంటేజ్ అసాసం - గో్ బల్ ఇనెీసర్మ ంట్ స్మిమట్' 
స్ందరభంగా 19 కాయనీర్ కవర్ యయన్నటలనక ఏరాపటల 
చేయయలన్న న్నరణయంచింది మరియు అస్ాీం ప్ిభుతాం 
మరియు టాటా టిస్ట్ల మధ్య అవగాహన ఒప్పందం 
కుదిరింది. ఆస్కప్తతిలు తీి-టెైర్ సిస్టమ్్లో ఏరాపటల 
చేయబడి, L1, L2 మరియు L3 విభాగాలలో 
న్నరిమంచబడతాయ, ఇది వారిచే అందించబడే స్ంరక్షణ 
ప్ిమయణాన్ని స్ూచిస్కా ంది. రాష్ట ంిలో కాయనీర్ కవర్ యయన్నటలకు 
రతన్ టాటా శంకుస్ాి ప్న చేశారు. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• అస్ాీం గవరిర్: జగదీష్ ముఖి; 
• అస్ాీం ముఖ్యమంతి:ి హిమంత బ్రస్ాా శరమ 
 

డేవిడ్స వారుర & హేలీ మయథూయస న్వంబర నెలలో ICC 
పే్యర ఆఫ్ ది మంత్్గా న్నలచారు: 
 

  
 

ఆసేట లిియయ ఓపెనర్ డేవిడ్స వారుర మరియు వెసిటండరస్ ఆల్ 
రరండర్ హేలీ మయథూయస న్వంబర నెలలో ICC పే్యరస ఆఫ్ 
ది మంత్్గా ఎంపికయయయరు. ICC ప్ురుష్తల T20 ప్పి్ంచ 
కప్ 2021లో ఆసేట లిియయ విజయంలో కీలక పాతి పో షించిన 
వారిర్, పాకిస్ాి న్్కు చ ందిన అబ్రద్ అలీ మరియు 
నూయజిలయండ్్కు చ ందిన టిమ్ సౌథీతో కలిసి ICC ప్ురుష్తల 
పేలయర్ ఆఫ ద ి మంత్ అవారుా కు న్ామిన్ేట అయయయడు, 
అతయధిక ఓటలతో విజవతగా న్నలిచాడు. 
 

డేవిడ్స వారుర ఎందనకు? 
నవంబర్్లో ఐసవసవ పేలయర్ ఆఫ ద మంత్ అవారుా నక 
ఆసేట లిియయ ఓపెనర్ డేవిడ్స వారుర దకిుంచకకున్ాిడు. 
స్ౌత్్పావ్ ఇటీవలి కాలంలో మ రిస ే ఫామ్్లో ఉంది. 
ఆసేట లిియయ తమ తొలి T20 ప్ిప్ంచకప్ టెైటిల్్నక 
గెలుచకకటవడంతో అతనక పేలయర్ ఆఫ ది టోరిమ ంట్గా 
న్నలిచాడు. ఆ తరాాత అతనక ది గబాిలో జరిగిన మొదటి 
టెస్కట లో 94 ప్రుగులు చేయడం దాారా యయషెస్ సిరీస్్నక 
అదకభతంగా పాిరంభంచాడు. 
 

హేలీ మయథూయస ఎందనకు? 
వెసిటండరస్ ఆల్్రరండర్ హేలీ మయథూయస మహిళ్ల పేలయర్ ఆఫ 
ద మంత్ అవారుా నక దకిుంచకకుంది. డేవిడ్ వారిర్ 
టోరిమ ంట్లోన్న ఏడు మయయచ్్లలో 146.70 సె్రైక్ రవట్తో 289 
ప్రుగులు చేశాడు, అందకలో 209 ప్రుగులు నవంబర్్లో 
న్ాలుగు ఆటల నకండ ి వచాియ. అతనక వెసిటండరస్్పె ై
స్ూప్ర్ 12 గవమ్్లో వెసిటండరస్్పెై 89 ప్రుగులు చేశాడు, ఇద ి
టోరిమ ంట్లో అతన్న అతయధిక సో్ ురు. 
 

మొదట ిఅవారు్  జన్వరి 2021లో అందించబడింద.ి విజేత్ల 
జాబ్రతా కిరంద ఇవీబడింది: 
 

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) 
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Months 
Men’s Player of 

the Month 
Women’s Player 

of the Month 

August 
Joe Root 

(England) 

Eimear 
Richardson 

(Ireland) 

September 
Sandeep 

Lamichhane 
(Nepal) 

Heather Knight 
(England) 

October 
Asif Ali 

(Pakistan) 
Laura Delany 

(Ireland) 

November 
David Warner 

(Australia) 
Hayley Matthews 

(West Indies) 
 

V పివీణ రావు 7వ డాకరర M.S. 2017-19 స్ంవత్సరాన్నకి 

సాీమినాథన్ అవారు్  
 

  
 

ప ి ఫెస్ర్ జయశంకర్ త లంగాణ సేటట అగిరకలిరల్ 

యయన్నవరిిటీ YS-ఛానీలర్ (VC) V పివీణ రావు 2017-

19 కాలయన్నకి 7వ డాకరర M.S. సాీమినాథన్ అవారు్ న్న 

గెలుచకకున్ాిరు. ఇది రిటెైరా్ ICAR (ఇండియన్ కరన్నీల్ 

ఆఫ అగిరకలిరల్ రీసెర్ి) ఎంపాల యాస్ అస్ో సియేష్న్ 

(RICAREA) మరియు నూజివీడు సవడ్ీ లిమిటెడ్ దాారా 

అందజవసే ద ైావారిిక జాతీయ (ప్ితి 2 స్ంవతీరాలకు) 

అవారుా . ఇది INR 2 లక్షల నగదక బహుమతి మరియు 

ప్ిశంస్ా ప్తాిన్ని కలిగి ఉంటలంది. 
 

అవారు్  ముఖ్యయంశాలు: 

'వయవస్ాయ ప్రిశోధ్న, బో ధ్న, విసా్రణ మరియు ప్రిపాలన' 

రంగాలలో వి ప్ివీణ్ రావు చేసిన సేవలనక గురిాంచి 

అవారుా కు ఎంపిక చేయయలన్న మయజీ ICAR డ ైరెకటర్ జనరల్, 

RS ప్రోడా న్ేతృతాంలోన్న ఎంపిక కమిటీ న్నరణయంచింది. 

ప్ివీణ్ రావు భారతదేశం, ఇజాియెల్ మరియు దక్షిణాఫిికాలో 

మ ైకటర  ఇరిగవష్న్్పెై 13 ప్రిశోధ్న మరియు 6 కనీలెట న్సీ 

పాిజెకుట లనక న్నరాహించారు. 
 

డాకరర M S సాీమినాథన్ అవారు్  గురించి: 

• ఈ ప్ితిష్టాట తమక అవారుా నక 2004లో డాకటర్ M.S 

గౌరవారాం ఏరాపటల చేశారు. భారతదేశ హరిత విప్లవాన్నక ి

ప్ిధాన రూప్శలిప స్ాామిన్ాథన్. 

• ఈ అవారుా  వయవస్ాయ ప్రిశోధ్న మరియు అభవృదిధకి 

మరియు మొతాం ఆహార భదిత మరియు వయవస్ాయం 

యొకు స్కసిిరతకు అతతయతామ స్హకారాలకు 

జీవితకాల స్ాఫలయ ప్ురస్ాురం. 

• ఈ అవారుా  అతన్న/ఆమ  జాతీయతతో స్ంబంధ్ం 

లేకుండా అందరికీ అందకబాటలలో ఉంటలంద.ి 
 

దినాయర పటేల్ రచించిన్ ‘నౌరోజీ: పయనీర ఆఫ్ ఇండయిన్ 

నేషన్లజం’ NIF బుక్ పెైైజ్ 2021 గెలుచనకుంద:ి 
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దినాయర పటేల్ రచించిన 'నౌరోజీ: పయనీర ఆఫ్ ఇండియన్ 
నేషన్లజం' జీవిత చరిత,ి హారారా్ యయన్నవరిిటీ పెిస్ 
ప్ిచకరించిన 4వ కమలయదేవి చటోపాధాయయ NIF (న్ూయ 
ఇండియయ ఫౌండేషన్) పుస్తక బహుమతి 2021 విజవతగా 
ఎంపికెైంది. దాదా భాయ్ నౌరోజీ జీవిత స్ంఘటనలు 
మరియు వారస్తాాన్ని బుక్్మయర్ు చేసింద.ి ఇది 19వ 
శతాబాంలో భారతదేశ జాతీయ ఉదయమం యొకు చారితిక 
న్ేప్థాయన్ని కూడా కలిగి ఉంది. 
రాజకీయ శాసా్రవేతా న్సరజా గోపాల్ జయయల్, నందన్ న్సలేకన్న 
మరియు మన్సష్ స్బరాాల్ మరియు చరితికారులు శీరన్ాథ్ 
రాఘవన్ మరియు నయన్్జోత్ లయహిరి న్ేతృతాంలోన్న జూయర ీ
న్నరణయం ఆధారంగా విజవత ప్ుసా్కం ఎంపిక చేయబడింది. 
 

గోవాలో 52వ భారత్ అంత్రాజ తీయ చలన్ చితోి త్సవం 
ముగిస్టింది: 
 

  
 

భారత్ అంత్రాజ తీయ చలన్ చితోి త్సవం 52వ ఎడిషన్ గోవాలో 
ముగిసింది. మొటటమొదటిస్ారిగా, IFFIతో పాటలగా BRICS 
చలన్చితోి త్సవం న్నరాహించబడింది, OTT పాల ట్ఫారమ్్లు 
పాలగ్ న్ాియ మరియు IFFIలో 75 మంద ి స్ృజన్ాతమక 
యువకులనక స్తురించారు. ఈ కారయకరమంలో మన్ోజ్ 
బాజ్్పేయ, రణధీర్ కప్ూర్, మయధ్కరీ దీక్షిత్ న్ేన్ేతో పాటల 
కవంద ిస్మయచార, ప్ిస్ార శాఖ్ మంతిి అనకరాగ్ ఠాకూర్, గోవా 
సవఎం ప్ిమోద్ స్ావంత్ పాలగ్ న్ాిరు. 
 

IFFI గోవాలో అవారు్  విజేత్ల జాబ్రతా: 

• సిన్నమయ ష్ూటింగ్్లకు అతయంత అనకకూలమ ైన రాష్ట ంి: 
ఉతారప్ిదేశ్ 

• ఉతామ నటలడిగా వెండి న్ెమలి (ప్ురుష్తడు): జితేంది 

భకులయల్ జోషి (గోదావరి) 
• ఉతామ నటి (మహిళ్): ష్టారెలట కటస్ం ఏంజెలయ మోలనా 

(ప్రాగవా). 

• ఉతామ దరికుడు: 'స్టేవింగ్ వన్ హయ వాజ్ డెడ్స' చితాిన్నక ి

వాకా్ వ్ కడ్సింకా (చ క్ రిప్బ్రల క్) 

• ఉతామ చితింగా గోలెా న్ పవకాక్ అవారుా : జప్న్సస్ చితిం 
రింగ్ వాండరింగ్ (మస్కాజు కనెయకో) 

• ప్ితేయక జూయర ీఅవారుా : రెనాటా కారాీలోో  (బెిజిల్) 

• ఇండియన్ ఫిల్మ ప్రీన్ాలిటీ ఆఫ ది ఇయర్ అవారుా : 
పిస్ూన్ జోషి 

• డ బయయ ఫవచర్ ఫిల్మ: ది వెల్త  ఆఫ్ ద ివరల్్ కటస్ం జూయరీ 

ప్ితేయక ప్ిస్ాా వన 
• దరికున్న యొకు ఉతామ తొలి చితిం: దరశకుడు మయరి 

అలెశాండిిన్న యొకు జహో ర ి
• ICFT UNESCO గాంధీ అవారుా : లంగుయ్: ది స్టేకెరడ్స 

బాండ్సస 
 

NDTV, ద ివీక్ టీమ్్లకు ఇంటరేుషన్ల్ పెిస ఇన్్స్టిరటయయట్ 

గౌరవాలు: 
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ఇంటరేుషన్ల్ పెిస ఇన్్స్టిరటయయట్ (IPI) ఇండియయ అవారా్ ఫర్ 
ఎకీలెన్ీ ఇన్ జరిలిజం 2021 NDTVకి చ ందిన శీరన్నవాస్న్ 
జెైన్ మరియు మరియం అలవి మరియు “ది వీక్”కి చ ందిన 
లక్షీమ స్నబిమణియన్ మరియు భాన్న పికాష్ చందిలకు 
స్ంయుకాంగా లభంచింద.ి ఇంతలో, IPI ఇండియయ అవారా్ 
ఫర్ ఎకీలెన్ీ ఇన్ జరిలిజం 2020 ఇండియన్ ఎక్స్పెిస్కి 
చెందిన్ రితికా చోపాికు లభంచింది. 
2020 మరియు 2021 కటస్ం అవారుా  గరహీతలనక డిసెంబర్ 
2021 లేదా జనవర ి 2022లో నూయఢిలీలలో స్తురిస్ాా రు. ఈ 
అవారుా  రూ. 1 లక్ష నగదక, టోి ఫవ మరియు ప్ిశంస్ా ప్తింతో 
వస్కా ంది. వియన్ాి ఆధారిత ఇంటరవిష్నల్ పెిస్ 
ఇన్నటిటయయట (IPI) అన్ేది ప్తిికా సేాచఛ యొకు ప్ిచారం 
మరియు రక్షణ మరియు జరిలిజం ప్దధతతల 
మ రుగుదలకు అంకితమ ైన ఒక ప్ిప్ంచ స్ంసి్. 
 

6వ BRICS  ఫిల్మ ఫెస్టిరవల్ అవార్్ 2021 పికటించబడంిది: 
 

  
 

గోవాలో జరుగుత్ున్ు 52వ ఇంటరేుషన్ల్ ఫిల్మ ఫసె్టిరవల్ 
ఆఫ్ ఇండియయలో 6వ ఎడిషన్ BRICS ఫిల్మ ఫసె్టిరవల్ 
అవారు్ లన్న ప్ికటించారు. మొదటిస్ారిగా, BRICS ఫిల్మ 
ఫెసిటవల్ IFFIతో పాటల నవంబర్ 20 నకండ ినవంబర్ 28, 
2021 వరకు జరిగింద.ి ఈ పో టీ ఉతీవం కటస్ం జూయరీలో 5 
మంది స్భుయలు ఉన్ాిరు, ప్ితి BRICS దేశాల నకండ ి
ఒకరు ఉన్ాిరు. ఇరవె ైచితాిలనక ప్రిశీలించిన తరాాత ఐదక 
విభాగాల కింద జూయరీ అవారుా లనక ఎంపిక చేసింది. 
 

అవారు్  గరహరత్లు: 
• ఆరో ఎడిష్న్ BRICS ఫిల్మ ఫెసిటవల్్లో దరికుడు అమీ 

జెఫ్ాా  రూప ందించిన దక్షిణాఫిికా చితిం ‘బరాకత్’ 
మరియు దరికుడు లియుబో వ్ బో రిస్ో వా 
రూప ందించిన రష్యన్ చితిం ‘ది స్న్ అబౌట్ మీ నెవర 
స్టెట్స’ ఉత్తమ చితి్ం అవారు్ నక ప్ంచకకున్ాియ. 

• బెిజిలియన్ ఫిల్మ మేకర్ లతస్టియయ మురాత్ తన 
డాకుయమ ంటర ీ ‘అనా’కి ఉతామ దరికురాలిగా అవారుా  
ప ందారు. 

• భారతీయ నటలడు ధ్న్నష్ 'అస్నరన్'లో తన పాతికు 
ఉతామ నటలడు (ప్ురుష్తడు) అవారుా నక 
గెలుచకకున్ాిరు. 

• బెిజిలియన్ నటి లయరా బో లో్ రిన్న ‘ఆన్ వీల్ీ’లో తన 
పాతికు ఉత్తమ న్టి (మహిళ) అవారుా నక అందకకుంది. 

 

ఫెడరల్ బాయంక్ & వాయన్ నెట్్వరు 'అత్యంత్ 
పిభావవంత్మ ైన్ బాయంక్-ఫిన్్ట క్ పారరన్ర్షిప' అవారు్ న్న 
గెలుచనకుంది 
 

  
 

IBSi-గోల బల్ ఫిన్్టెక్ ఇన్ోివేష్న్ అవారా్్ 2021లో 
భారతదేశంలోన్న అతిపెదా టలిడ్ ఫెైన్ాన్ీ పాల ట్ఫారమ్్లలో 
ఒకటెైన వయయన్ా న్ెట్వర్ు మరియు ప్ిముఖ్ పెైరవేట సెకాట ర్ 
బాయంక్ ఫెడరల్ బాయంక్ 'మోస్ట ఎఫెకిటవ్ బాయంక్-ఫిన్్టెక్ 
పారటనర్్షిప్: ఎజెైల్ అండ్ అడాప్టబుల్' అవారుా నక ప ందాయ. 
ఈ అవారుా నక ప్ిదానం చేశారు. స్పెలల  చ ైన్ ఫెైన్ాన్ీ్నక 
ఆటోమేట చేయడం మరియు స్రళ్లకృతం చేయడం కటస్ం 
ఫెడరల్ బాయంక్్తో వాయన న్ెట్వర్ు భాగస్ాామయయన్నక ి
గురిాంప్ుగా. ఈ స్ంవతీరం, ఇన్ోివేష్న్ అవారా్్ 48 దేశాల 
నకండ ి 190 మందిక ి పెైగా పాలగ్ నడంతో ప్ిప్ంచ దృషిటన్న 
ఆకరిించింది. 
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భాగసాీమయం గురించి: 
ఫెడరల్ బాయంక్ వారి ప్ితేయకమ ైన 'ఫుల్ స్ాట క్' టెక్ 
ఇన్్ఫాిస్టకిిర్ దాారా డరలర్్లకు అతతకులు లేన్న ఆన్్బో రిాంగ్ 
అనకభవాన్ని అందించడాన్నకి వయయన్ా న్ెట్వర్ు్తో 
భాగస్ాామయం కలిగ ిఉంద ి– ఇది కలయంట స్పెలల  చ ైన్ ఖ్యతా 
సెటప్, మయన్నటరింగ్, టాిన్ాీక్షన్ పాల ట్ఫారమ్్లో డాకుయమ ంటల  
డిజిటల్ పాిమయణీకరణతో స్హా ఎండ్ టల ఎండ్ డిజిటల్ 
స్ లూయష్న్్నక స్కలభతరం చేస్కా ంది. అడుగడుగున్ా 
విన్నయోగదారులకు న్ోటిఫికవష్న్. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ఫెడరల్ బాయంక్ ప్ిధాన కారాయలయం: అలువా, కవరళ్; 
• ఫెడరల్ బాయంక్ MD & CEO: శాయమ్ శీరన్నవాస్న్; 
• ఫెడరల్ బాయంక్ టాయగ్్లెైన్: మీ ప్రెాక్ట బాయంకింగ్ 

భాగస్ాామి. 
 

అన్నకృతి ఉపాధాయయ కింత్ుసగి స్నశీలయ దేవి అవారు్  2021న్న 
గెలుచనకుంది 
 

  
 

అనకకృతి ఉపాధాయయ్ ఫో రా్ ఎసేటట ముదిణ దాారా 
ప్ిచకరించబడిన కింటలీగి అన్ే నవల కటస్ం ఉతామ కలపన్ా 
ప్ుసా్కంగా స్కశీలయ దేవి అవారుా  2021 గెలుచకకున్ాిరు. 
రతన్్లయల్ ఫౌండేష్న్ మరియు భోపాల్ లిటరవచర్ అండ్ ఆర్ట 
ఫెసిటవల్ యొకు ఆర్న్ెైజింగ్ కమిటీ విజవతనక ప్ికటించింది, 
ఒక మహిళా రచయతిిచ ే రచించబడిన మరియు 2020లో 
ప్ిచకరించబడిన కాలపన్నక స్ాహితాయన్నకి గానక ఈ 
గురిాంచదగిన ప్ురస్ాురం. ఈ బహుమతిన్న శీర రతన్్లయల్ 
ఫౌండేష్న్ స్ాి పించింది. 
 

అన్నకృతి ఉపాధాయయ గురించి: 
అనకకృతి ఉపాధాయయ మేన్ేజ్్మ ంట అండ్ లిటరవచర్్లో పో స్ట-
గార డుయయేట డిగీరలు మరియు లయలో గార డుయయేట డిగీరన్న కలిగి 
ఉన్ాిరు. ఆమ  ఇంగీలష్త మరియు హిందీ రెండింటిలోనూ 
రాస్కా ంది. ఆమ  2019లో దౌరా మరియు భౌన్ని అన్ ేజంట 
నవలలతో పాఠకులనక మరియు విమరికులనక 
ఆశిరయప్రిచింది మరియు జపాన్స స్రాయ్ అన్ే చిని కథల 
స్ంకలనంతో హిందీ పాఠకులనక ఆనందప్రిచింది. 
 

అదన్పు స్మయచారం 
40వ ఎడిషన్ భారత్ అంత్రాజ తీయ వాణిజయ పిదరశన్లో 
బీహార గోల్్ మ డల్ అవారు్ న్న గెలుచనకుంద:ికవంద ివాణ జయ, 
ప్రిశరమల శాఖ్ మంతిి పవయూష్ గోయల్ ఢిల్ీలోన్న పిగతి 
మ ైదాన్ంలో భారత్ అంత్రాజ తీయ వాణిజయ పిదరశన్ (IITF) 
2021 40వ ఎడిషన్ నక పాిరంభంచారు. దీన్నన్న ఇండియయ 
టలిడ్ ప్ిమోష్న్ ఆర్న్ెైజవష్న్ 'ఆతమన్సరభర్ భారత్' న్ేప్థయం  గా 
న్నరాహించింది మరియు 'వోకల్ ఫర లోకల్' అన్ే ఆలోచననక  
40వ ఎడిషన్ భారత్ అంత్రాజ తీయ వాణిజయ పిదరశన్లో 
బీహార గోల్్ మ డల్ అవారు్ న్న గెలుచనకుంద:ికవంద ివాణ జయ, 
ప్రిశరమల శాఖ్ మంతిి పవయూష్ గోయల్ ఢిల్ీలోన్న పిగతి 
మ ైదాన్ంలో భారత్ అంత్రాజ తీయ వాణిజయ పిదరశన్ (IITF) 
2021 40వ ఎడిషన్ నక పాిరంభంచారు. దీన్నన్న ఇండియయ 
టలిడ్ ప్ిమోష్న్ ఆర్న్ెైజవష్న్ 'ఆతమన్సరభర్ భారత్' న్ేప్థయం  గా 
న్నరాహించింది మరియు 'వోకల్ ఫర లోకల్' అన్ ేఆలోచననక 
మరింత పోి తీహించడాన్నకి. బీహార్ 40 వ IITF కు 
భాగస్ాామయ రాష్ట ంిగా ఉంది మరియు కవందీికృత రాష్టాట ి లు 
ఉత్తరపిదేశ్ మరియు జారఖండ్స. 
హిమయచల్ పిదేశ్ పో లీస్నలు ‘పెిస్టిడెంట్స కలర’ అవారు్ తో 
స్త్ురించారు:హిమయచల్ ప్ిదేశ్ పో లీస్కలు సిమయల లోన్న 
చారితాితమక రిడ్జ  గరర ండ్్లో ‘పెిసిడ ంటీ కలర్ అవారుా ’ 
వేడుకన్న న్నరాహించారు. ఈ స్ందరభంగా రాష్ట  ి పో లీస్కలకు 
‘పెిసిడ ంటీ కలర్ అవారుా ’నక గవరిర్ ప్ిదానం చేశారు.  
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బాకిసంగ్ ఒలంపిక్ భ్విషయత్ుత న్న భ్దిపరచడాన్నకి AIBA 
త్న్న్న తాన్న IBAగా మయరు్కుంది:అంతరాజ తీయ బాకిీంగ్ 
అసో్ సియేష్న్ 2028 ఒలింపిక్ీ్లో కీరడనక చేరుికటవడాన్నకి 
వీలుగా పాలన్ా స్ంస్ురణల స్మితిన్న అవలంబ్రస్ాా మన్న 
వాగాా నం చేస్ూా , AIBA న్నండి IBAకి దాన్న స్ంక్షిపా్ ప్దాన్ని 
మయరిింది. బాకిీంగ్, వెయట్లిఫిటంగ్ మరియు ఆధ్కన్నక 
పెంటాథ్ాల న్ అన్సి 2028 లయస ఏంజిల్స కీరడల కటస్ం పాిరంభ 
కీరడల జాబ్రతా నకండ ి మినహాయంచబడాా య మరియు 
అంతరాజ తీయ ఒలింపిక్ కమిటీ మయరుపలు చేయవలసిందిగా 
కటరింది. 
BCCI వికలయంగ కిరకెటర్ కోస్ం కమిటీన్న ఏరాపటు చేస్టింద:ి 
భారత్ కిరకెట్్ న్నయంతి్ణ మండల (BCCI) దేశంలోన్న 
వికలయంగ కిరకెటరల కటస్ం ఒక కమిటీన్న ఏరాపటల చేసింది. 
దివాయంగుల కిరకెటరల కటస్ం డిఫరెంటీల  ఏబులా్ కమిటీన్న ఏరాపటల 
చేయయలని BCCI న్నరణయయన్ని వికలయంగ కిరకెటరుల  
స్ాాగతించారు. జస్టిరస లోధా కమిటీ సిఫారుీ మేరకు గత 
కొన్ేిళ్లల గా ముగు్ రు మయజీ వికలయంగ కిరకెటరలతో కూడిన 
బో రుా  కటస్ం ఎదకరుచూస్కా న్ాిరు. ఈ ప్ితిపాదననక బీసవసవఐ 
అధ్యక్షుడు సౌరవ్ గంగూలీ, స్టెకరటరీ జే షా న్ేతృతాంలో 
ఆమోదించారు. 
 

శిఖ్రాగర స్మయవేశాలు మరియు స్దస్నసలు 
 

పిధాన్న మోదీ భారత్-రషాయ స్మిమట్ 2021 న్నరీహించారు: 
 

 
 

ప్ిధాన మంతిి న్రేంది మోదీ మరియు రష్టాయ అధ్యక్షుడు 
వా్ దిమిర పుతిన్ 21వ భారతదేశం-రష్టాయ వారిిక శఖ్రాగర 
స్మయవేశాన్ని పాింతీయ మరియు ప్ిప్ంచ స్మస్యలతో స్హా 
మొతాం స్ంబంధాల గురించి చరిించారు. ఆయన 
ప్రయటనలో భారత్, రష్టాయలు 28 ఒపపందాలపెై స్ంతకాలు 
చేశాయ. న్ేతలు అంతరాజ తీయ ఉతార-దక్షిణ రవాణా 
కారిడార్్పెై చరిించారు మరియు చ న్ెైి-వాల డివయస్ాట క్ ఈస్టర్ి 
మయరిటెైమ్ కారిడార్ (ప్ితిపాదనలో ఉంద)ి గురించి కూడా 
చరిించారు. 
రష్టాయ అధ్యక్షుడి ప్రయటన భారత్్తో స్ంబంధాల ప్టల  ఆ 
దేశాన్నకి ఉని న్నబదధతకు ప్ితిబ్రంబం. ఇది ప్ిస్కా తాన్నక ి
అవస్రం. ఎందకకంటల అమ రికాతో నూయ ఢిలీల స్ంబంధాలతో 
భారత్ మరియు రష్టాయల మధ్య స్ంబంధాలు ద బితిన్ాియ. 
అలయగవ, US ఆంక్షలు, CAATSA మరియు 2014లో 
కిరమియయనక స్ాాధీనం చేస్కకుని న్ేప్థయంలో రష్టాయ చ ైన్ాతో 
స్న్నిహితంగా ఉంద.ి 
 

టోి యకా: ఇండోనేషియయ మరియు ఇటలీతో భారత్దేశం G20 
‘టరి యకా’లో చరేింది: 
 

  
 

భారత్దేశం 'G20 Troika'లో చేరింద ిమరియు G20 యొకు 
ఎజెండా యొకు సిిరతాం మరియు కొనస్ాగింప్ునక 
న్నరాధ రించడాన్నకి ఇండోన్ేషియయ మరియు ఇటలీలతో కలిస ి
ప్న్న చేస్కా ంది. భారతదేశం కాకుండా, టోి కాలో ఇండో నేషియయ 
మరియు ఇటలీ ఉన్ాియ. భారతదేశం డిసెంబర్ 2022లో 
ఇండోన్ేషియయ నకండ ి G20 పెిసిడ న్సీన్న సవాకరిస్కా ంది 
మరియు 2023లో మొదటసి్ారిగా G20 లీడరస స్మిమట్్నక 
న్నరాహిస్కా ంది. Troika G20లో ప్ిస్కా త, మునకప్టి 
మరియు ఇన్్కమింగ్ పెిసిడ న్సీలనక (ఇండోన్ేషియయ, ఇటలీ 
మరియు భారతదేశం) కలిగి ఉని అగర స్మయహాన్ని 
స్ూచిస్కా ంది. ) 
 

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 - December 
 

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

మున్నపటి మరియు పిస్నత త్ అధ్యక్ష పదవి: 
• అకటట బరు 30-31 మధ్య జరిగిన G20 శఖ్రాగర 

స్మయవేశాన్నకి ఇటలీ ఆతిథయం ఇచిింది, దీన్నకి 
ప్ిధానమంతిి నరవంద ి మోడర హాజరయయయరు, ఇకుడ 
తాలిబాన్ స్ాాధీనం చేస్కకుని తరాాత ఆఫ్ఘన్నస్ాా న్ 
భవిష్యతతా  గురించి భారతదేశం లేవన్ెతాింది. 

• డిస్టెంబర 01, 2021న ఇండోన్ేషియయ G20 అధ్యక్ష 
ప్దవిన్న చేప్టిటంద.ి 

• రాబో యే న్ెలలోల , ఇండోన్ేషియయ అకటట బర్ 30-31, 
2022లో షెడూయల్ చేయబడిన G20 లీడర్ీ స్మిమట్నక 
న్నరాహించే ముందక G20 స్భుయల మధ్య వివిధ్ 
స్ాి యలలో చరిలు జరుప్ుతతంది. 

• వచేి ఏడాద ిస్మిమట "కలిసి ప్ునరుదధరించండి, బలంగా 
ప్ునరుదధరించండి" అన్ే మొతాం న్ేప్థయంతో 
న్నరాహించబడుతతంది. 

 

7వ భారత్ అంత్రాజ తీయ స్టెనై్స ఫెస్టిరవల్ గోవాలోన్న పనాజీలో 
జరగన్నంది 
 

  
 

న్ాలుగు రోజుల ఇండియయ ఇంటరేుషన్ల్ స్టెైన్స ఫసె్టిరవల్ 
(IISF) యొకు 7వ ఎడిషన్ డిసెంబర్ 10 నకండ ి13, 2021 
వరకు గోవాలోన్న పనాజీలో జరగనకంద.ి 2021లో ప్ండుగ 
న్ేప్థయము “స్టెలబేిటింగ్ కిరయేటివిటీ ఇన్ స్టెైన్స, ట కాులజీ 
మరియు ఇననువేషన్ ఫర పాిస్పరస భారత్దేశం". మొదట ి
IISF 2015లో నూయఢిలీలలో జరిగింది. 
 

కరరడా అంశజలు 
 

BWF పిపంచ ఛాంపియన్్షిప్లు 2021: పురుషుల 
స్టింగిల్స్లో లోహ్ కీన్ యూ గెలచాడు 
 

 BWF] 
 

2021 బాయడిమంటన్ వరలా్ ఫెడరవష్న్ (BWF) ప్ిప్ంచ 
ఛాంపియన్్షిప్ (అధికారికంగా టోటల్ ఎనరీజస్ BWF వరలా్ 
ఛాంపియన్్షిప్ీ 2021 అన్న పిలుస్ాా రు), వారిిక టోరిమ ంట 
12 డిసెంబర్ 2021 మరియు 19 డిసెంబర్ 2021 మధ్య 
సెపయన్్లోన్న హుయెలయాలో జరిగింది. సింగప్ూర్్కు చ ందిన 
లోహ్ కీన్ యయ ప్ురుష్తల సింగిల్ీ టెైటిల్్నక 
గెలుచకకున్ాిరు మరియు జపాన్్కు చ ందిన అకాన్ె 
యమగుచి BWF ప్ిప్ంచ ఛాంపియన్్షిప్ 2021 యొకు 
మహిళ్ల సింగిల్ీ టెైటిల్్నక గెలుచకకున్ాిరు. 
 

BWF పిపంచ ఛాంపియన్్షిప 2021 విజేత్లు: 
 

Category Winner Runner 

Men’s 
Singles 

Loh Kean Yew 
(Singapore) 

Srikanth 
Kidambi 
(India) 

Women’s 
Singles 

Akane Yamaguchi 
(Japan) 

Tai – Tzu Ying 
(Chinese 
Taipei) 

Men’s 
Doubles 

Takuro Hoki & Yugo 
Kobayashi (Japan) 

He Jiting & 
Tan Qiang 

(China) 

Women’s 
Doubles 

Chen Qingchen & Jia 
Yifan (China) 

Lee So-hee & 
Shin Seung-
Chan (South 

Korea) 

Mixed 
Doubles 

Dechapol 
Puavaranukroh & 

Sapsiree 
Taerattanachai 

(Thailand) 

Yuta 
Watanabe & 

Arisa 
Higashino 

(Japan) 
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ట ైమ్ మయయగజెైన్ యొకు 2021 అథ్ె్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా 
స్టిమోన్ బెైల్స ఎంపికయయయరు 
 

  
 

సిమోన్ బెైల్ీ టెైమ్ మయయగజెైన్ యొకు 2021 అథ్ లట ఆఫ ది 
ఇయర్్గా ఎంపికెైంద.ి ప్ిప్ంచంలోన్న అతయంత 
అలంకరించబడిన జిమయిస్ట , న్ాలుగు స్ారుల  ఒలింపిక్ ప్తక 
విజవత, ఆమ  టోకటయ ఒలింపిక్ీ్లో న్ాలుగు ఈవెంట ఫెైనల్ీ 
నకండి వెైదొలిగినప్ుపడు ఆమ  మయనసిక ఆరోగాయన్నకి మొదట ి
స్ాి నం ఇచిినందకకు ప్ిశంసించబడింది. ఎదకరుద బి 
తగిలినప్పటికీ, 24 ఏళ్ల  ఆమ  టోకటయ గవమ్ీ లో ఒక జటలట నక 
మొతాం రజతం మరియు బాయలెన్ీ బీమ్ లో కాంస్ాయన్ని 
స్ంపాదించగలిగింది. 
వందలయది మంద ి కీరడాకారులతో పాటల బెైల్ీ FBI, USA 
జిమయిసిటక్ీ మరియు U.S. ఒలింపిక్ మరియు పారాలింపిక్ 
కమిటీ వేధింప్ులనక ఆప్డంలో విఫలమయయయయన్న 
ఆరోపించింది. టోకటయ ఒలింపిక్ీ ముగిసిన ఒక న్ెల తరాాత, 
USA జిమయిసిటక్ీ జటలట  మయజీ వెైదకయడు లయరీ న్ాస్ర్ లెైంగిక 
వేధింప్ుల కుంభకటణంపెై US సెన్ేట విచారణలో బెైల్ీ 
భావయదేాగ వాంగయమలం ఇచిింది. 
 

 

ఆస్టియయ రోయంగ్ ఛాంపయిన్్షిప్లో భారత్ ఆరు పత్కాలు 
సాధించింది: థాయ్్లయండ్స్లో జరిగిన్ ఆస్టియయ రోయంగ్ 
ఛాంపియన్్షిప్లో భారత్ రెండు స్ారాణ లు, 4 రజత 
ప్తకాలతో స్హా మొతాం ఆరు ప్తకాలు స్ాధించింది. లెైట 
వెయట ప్ురుష్తల సింగిల్ స్ుల్ీ ఈవెంట్లో సవన్నయర్ 
రోవర్ అరవింద్ స్టింగ్ స్ారణం స్ాధించగా, అతన్న దేశస్కి లు 
మయడు రజత ప్తకాలనక గెలుచకకున్ాిరు. ప్ురుష్తల 
లెైట్వెయట డబుల్ స్ుల్ీ, ప్ురుష్తల కాాడాిప్ుల్ స్ుల్ీ 
మరియు ప్ురుష్తల కాక్ీ్లెస్ ఫో ర్్లో భారత్ రజత 
ప్తకాలనక కెైవస్ం చేస్కకుంది. లెైట వెయట ప్ురుష్తల 
డబుల్ స్ుల్ీ్లో భారత్్కు చ ందిన ఆశిష్ ఫుగట్, 
స్నఖ్జిందర స్టింగ్ రజతం స్ాధించారు. 
 

రషాయ కరొయేషియయన్న ఓడించి డేవిస కప ట న్నుస టోరుమ ంట్ 
2021 గెలుచనకుంద:ి 
 

 
 

డేవిస కప 2021 మయడిిడ్స్లో జరిగిన్ డేవిస కప ఫెైన్ల్్లో 
కరొయేషియయపెై 2-0 ఆధికయంతో రషయన్ ట న్నుస ఫెడరషేన్ 
గెలిచింది. మ ద ాదేవ్ రెండవ సింగిల్ీ మయయచ్్లో మయరిన్ 
సిలిక్్నక ఓడించి రష్టాయకు కరొయేషియయపెై 2-0 ఆధికాయన్ని 
అందించాడు మరియు 2006 నకండి దాన్న మొదటి డేవిస్ 
కప్ టెైటిల్్నక స్ాధించాడు. కరొయేషియయ కూడా 2005 
మరియు 2018లో విజయయల తరాాత మయడవ టెైటిల్్నక 
కటరుతోంది. ఆండీి రుబె్ వ్ అతయంత విలువెైనదిగా 
ఎంపికయయయడు. ఆటగాడు. అంతరాజ తీయ కీరడలో 
కొనస్ాగుతతని డోపింగ్ స్సెపనిన్ మధ్య పో టీలో రష్టాయ 
జటలట నక అధికారికంగా RTF (రష్యన్ టెన్నిస్ ఫెడరవష్న్) అన్న 
పిలుస్ాా రు. 
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అరెజంటీనా ఆరుసారు్  ఛాంపయిన్ అయన్ జరమనీన్న ఓడించి 
జూన్నయర హాక ీపిపంచకప్న్న కె వస్ం చేస్నకుంది 
 

  
 

కళ్లంగ సేటడియంలో జరిగిన ప్ురుష్తల హాకీ జూన్నయర్ 
ప్ిప్ంచ కప్్లో 16 ఏళ్ల  తరాాత ఆరుస్ారుల  ఛాంపియన్ 
అయన జరమనీ జటలట నక 4-2తో ఓడించి టెైటిల్్నక 
గెలుచకకటవడాన్నకి అరెజంటీనా తన వయవసవికృత ఆటనక గకప్ప 
ప్ిశాంతతతో ప్ిదరిించింద.ి జరమనీ (ఆరు విజయయలు) 
మరియు భారత్దేశం (2001, 2016) తరాాత అన్ేక 
జూన్నయర్ హాక ీWC టెైటిళ్లనక గెలుచకకుని ఏకెైక మయడవ 
జటలట  అరెజంటీన్ా. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్్గా ఉని భారత్ 
2021 జూన్నయర్ హాకీ ప్ిప్ంచ కప్్లో మయడో  స్ాి నం కటస్ం 
జరిగిన మయయచ్్లో ఫాిన్ీ్తో 1-3 తేడాతో ఓడిపో య న్ాలుగో 
స్ాి నంలో న్నలిచింది. 
 

ఇత్ర అవారు్ లు: 
• టోరిమ ంట్లో ఉతామ పేలయర్: తిమోతీ క్ెమ ంట్ 

(ఫాిన్ీ) 
• టోరిమ ంట్లో ఉతామ గోల్్కీప్ర్: అంటోన్ బ్రింక్్మన్ 

(జరమన్స) 
• హీరో టాప్ సో్ ురర్ ఆఫ ది టోరిమ ంట: మ ైల్స బుకెున్స 

(న్ెదరాల ండ్ీ) (18 గోల్ీ) 
• ఒడిశా ఫెయర్ పేల  అవారుా : టీమ్ చిలీ 
• టోరిమ ంట యొకు ఉతామ గోల్ కటస్ం ఒడిశా ఫాయన్ీ 

ఛాయస్ అవారుా : ఇగాిసియో న్ారోా లిలోల  (అరెజంటీన్ా) 
• హాకీ ఇండియయ గరిష్ట జటలట  గోల్ీ: న్ెదరాల ండ్ీ (45 

గోల్ీ) 

• హాకీ ఇండియయ బెస్ట గోల్ టోరిమ ంట సేవ్: మహమయద్ 
సెలీమ్ (ఈజిప్ట) 

• AM/NS భారత టోరిమ ంట యొకు ఉతామ కటచ్: 
జోహన్ెిస్ షిమత్జ  (జరమన్స) 

 

FIH పురుషుల హాక ీపిపంచ కప 2021: 
FIH ప్ురుష్తల హాకీ జూన్నయర్ ప్ిప్ంచ కప్ 2021 నవంబర్ 
24-డిసెంబర్ 5, 2021 మధ్య ఒడిశాలోన్న భ్ువనేశీర్లో 
న్నరాహించబడింది. భారత్, జరమన్స, బెలిజయం, అరెజంటీన్ా, 
కెనడా, దక్షిణాఫిికా, ఈజిప్ట , పాకిస్ాా న్, స్హా టాప్ 16 జటలల  
టోరిమ ంట్లో పాలగ్ న్ాియ. కొరియయ, మలేషియయ, 
పో లయండ్, ఫాిన్ీ, చిలీ, సెపయన్, USA మరియు 
న్ెదరాల ండ్ీ. 
 

BWF: వికరర ఆకెసలెసన్, తాయ్ టుజ  యంగ్ 2021 BWF 
పే్యర ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఎంపికయయయరు: 
 

 
 

బాయడిమంటన్ వరల్్ ఫెడరేషన్ (BWF)చే డ న్ామర్ు్కు చ ందిన 
వికరర ఆకెసల్్స్టెన్ మరియు చ ైన్ాకు చ ందిన త ైపవక ి చ ందిన 
తాయ్ టుజ  యంగ్్లు వరుస్గా 2021 స్ంవత్సరపు ప్ురుష్ 
మరియు మహిళా ఆటగాళలుగా ఎంపికయయయరు. 2020లో 
ఆల్ ఇంగలండ్ ఛాంపియన్్లు అయన వికటర్ ఆకెీల్్సెన్ 
మరియు తాయ్ టలజ  యంగ్్లకు ఈ విభాగంలో ఇద ిమొదటి 
సవజన్ ముగింప్ు అవారుా . వికటర్ ఆకెీల్్సెన్ ఒలింపిక్ 
ఛాంపియన్ మరియు తాయ్ టలజ  యంగ్ టోకటయ గవమ్ీ, రజత 
ప్తక విజవత. వికటర్ ఆకెీలెీన్ ఫిబివర ి2020లో బారిీలోన్ా 
సెపయన్ మయస్టర్ీ నకండ ి తన అస్ాధారణ ప్రుగు కటస్ం 
రివారా్ ప ందాడు. 
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ఆస్టియయ యూత్ పారా గేమ్స 2021లో భారత్ 41 పత్కాలు 
సాధించింది: 
 

  
 

బహెీయన్్లోన్న రిఫా న్గరంలో జరిగిన 4వ ఆస్టియయ యూత్ 
పారా గేమ్స (AYPG)లో భారత్ 41 ప్తకాలనక (12 
బంగారు, 15 రజత, 14 కాంస్య) స్ాధించింది. స్ాి న్నక ప్ిభుతా 
మదాతతతో బహెాయన్్లోన్న జాతీయ పారాలంపిక్ కమిటీ 
(NPC) ఈ ఈవెంట్నక న్నరాహించింది. 2021 డిసెంబర్ 2 
నకండి 6 వరకు జరిగవ ఈవెంట్లో దాదాప్ు 30 దేశాల నకండ ి
700 మంద ి అథ్ లటలల  పాలగ్ న్ాిరు. ఆసియయ యయత్ పారా 
గవమ్ీ 2025 యొకు 5వ ఎడిష్న్ ఉజెికిస్ాా న్్లోన్న 
తాషెుంట్లో న్నరాహించబడుతతంది. 
 

కామనెీల్త  వెయట్ లఫిరంగ్ ఛాంపియన్్షిప 2021లో భారత్ 
16 పత్కాలు సాధించింది 
 

  
 

ఉజెికిస్ాా న్్లోన్న తాషెుంట్లో జరిగిన కామన్ెాలా్ 
వెయట్లిఫిటంగ్ ఛాంపియన్్షిప్ీ 2021న్న 4 స్ారాణ లు, 7 
రజతాలు మరియు 5 కాంస్ాయలతో 16 ప్తకాలతో భారత్ 
ముగించింది. బ్రందాయరాణ  దేవి ప్ిప్ంచ వెయట్లిఫిటంగ్ 
ఛాంపియన్్షిప్ీ 2021లో భారతదేశం యొకు ఏకెైక ప్తక 
విజవత, అది కూడా తాషెుంట్లో స్మయంతరంగా జరిగింద.ి 

దక్షిణ కొరియయకు చ ందిన స్న్ యంగ్-హీ ప్ిప్ంచ 
ఛాంపియన్్షిప్్లో మొతాం 282 కిలోల (122+159) లిఫ్టట్తో 
బంగారు ప్తకాన్ని గెలుచకకున్ాిడు. నూయజిలయండ్్కు 
చ ందిన డేవిడ్ లిటి మొతాం 407 కవజీల (176+231) స్ారణ 
ప్తకాన్ని స్ాధించగా, పాకిస్ాి న్్కు చ ందిన ముహమమద్ 
నూహ్ దసా్గిర్ బట 390 కవజీలు (165+225) ఎతాా డు. 
 

భారత్దేశ పత్క విజేత్లు: 
 

స్ీరణ పత్కం: 
• జెరెమీ లయలిినకింగా (67 కవజీలు) (ప్ురుష్తలు) 
• అచింత షెయులీ (73 కవజీలు) (ప్ురుష్తలు) 
• అజయ్ సింగ్ (81 కవజీలు) (ప్ురుష్తలు) 
• ప్ూరిణమయ పాండే (+87 కవజీలు) (మహిళ్లు) 
 

వెండ ిపత్కం: 
• గురురాజా (61 కవజీలు) (ప్ురుష్తలు) 
• లవ్్పవిత్ సింగ్ (109 కవజీలు) (ప్ురుష్తలు) 
• జిలీ దలయబెహెరా (49 కవజీలు) (మహిళ్లు) 
• S బ్రందాయరాణ  దేవి (55 కవజీలు) (మహిళ్లు) 
• హజారికా పో పవ (59 కవజీలు) (మహిళ్లు) 
• హరిజందర్ కరర్ (71 కవజీలు) (మహిళ్లు) 
• ప్ూనమ్ యయదవ్ (76 కవజీలు) (మహిళ్లు) 
 

కాంస్య పత్కం: 
• వికాస్ ఠాకూర్ (96 కవజీలు) (ప్ురుష్తలు) 
• గురుదీప్ సింగ్ (+109 కవజీలు) (ప్ురుష్తలు) 
• లయల్్చన్్హిమి (71 కవజీలు) (మహిళ్లు) 
• R ఆరోకియయ అలీష్ (76 కవజీలు) (మహిళ్లు) 
• అనకరాధ్ పావున్్రాజ్ (87 కవజీలు) (మహిళ్లు) 
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BWF పిపంచ బాయడిమంటన్ ఛాంపియన్్షిప: కె శీరకాంత్ 
రజత్ం గెలుచనకునాుడు 
 

  
 

ష్టలర్ కిదాంబ్ర శీరకాంత్ BWF పిపంచ ఛాంపియన్్షపి్లో 
రజత్ పత్కం స్ాధించిన తొలి భారతీయుడు. ఫెైనలోల  కిదాంబ్ర 
సింగప్ూర్్కు చ ందిన లోహ్ కీన్ యూ చేతిలో 21-15, 22-
20 తేడాతో ఓడిపో యయడు. BWF ప్ిప్ంచ ఛాంపియన్్షిప్్లో 
సింగప్ూర్్కు చ ందిన ప్ురుష్తల ఆటగాడు స్ారణం 
స్ాధించడం ఇద ే తొలిస్ారి. బాయడిమంటన్ టోరిమ ంట 
డిసెంబర్ 12 నకండి 19, 2021 వరకు సెపయన్్లోన్న 
హులయాలో జరిగింద.ి 
 

2021 BWF పిపంచ ఛాంపియన్్షిప్ల గురించి 
2021 BWF ప్ిప్ంచ ఛాంపియన్్షిప్్లనక స్ాపనీర్్షిప్ 
ప్ియోజనం కటస్ం అధికారికంగా “టోటల్ ఎన్రీజస BWF వరల్్ 
ఛాంపియన్్షిపస 2021” అన్న పిలుస్ాా రు. బాయడిమంటన్ 
టోరిమ ంట డిసెంబర్ 12 నకండి 19, 2021 వరకు 
సెపయన్్లోన్న హులయాలో జరిగింది. 2019 నకండి 2025 
వరకు 18 ప్ిధాన బాయడిమంటన్ ఈవెంట హో స్ట్ల కటస్ం ప్ికటన 
వెలువడినప్ుపడు, నవంబర్ 2018లో Huelvaకి ఈ 
ఈవెంట్నక అందించారు. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• బాయడిమంటన్ వరలా్ ఫెడరవష్న్ స్ాి పించబడింది: 5 జూలె ై

1934; 
• బాయడిమంటన్ వరలా్ ఫెడరవష్న్ ప్ిధాన కారాయలయం: 

కరలయలంప్ూర్, మలేషియయ; 
• బాయడిమంటన్ వరలా్ ఫెడరవష్న్ పెిసిడ ంట: పౌల్-ఎరిక్ 

హోయర్ లయరెీన్. 
 

ఎమయమ రాడుకాన్న BBC సో పరర్ పరసనాలటీ ఆఫ్ ద ిఇయర 
2021 గెలుచనకుంద 
 

  
 

టెన్నిస్ స్ాట ర్ ఎమయమ రాడుకాన్న 2021 స్ంవతీరాన్నక ిBBC 
యొకు సో్ పర్ట్ ప్రీన్ాలిటీ ఆఫ ది ఇయర్. ఆమ  టామ్ 
డేలీ(డెైవర) మరియు ఆడమ్ పవట ీ (ఈత్గాడు)లనక ఓడించి 
రెండవ మరియు మయడవ స్ాి న్ాలోల  న్నలిచారు, ఇంగలండ్ 
ప్ురుష్తల ఫుట్బాల్ కీరడాకారులు జటలట  ఆఫ ద ిఇయర్్గా 
మరియు గారెత్ స్ౌత్్గవట కటచ్్గా ఎంపికయయయరు. స్ాల్్ఫో రా్్లో 
జరిగిన వేడుకలో బ్రిటీష్ కీరడకు విజయవంతమ ైన కాలంగా 
గురుా చేస్కకున్ాిరు. టోకటయలో జరిగిన న్ాలుగో ఒలింపిక్ీ్లో 
టామ్ డాలీ తొలిస్ారి స్ారణం స్ాధించాడు. 
 

అంజు బాబీ జారజ: పిపంచ అథ్ె్టిక్స దాీరా ఉమ న్ ఆఫ్ ద 
ఇయర కిరీటాన్ను ప ందింది: 
 

  
 

దిగ్జ భారతీయ అథ్ లట, అంజు బాబీ జారజ దేశంలోన్న ప్ితిభనక 
మ రుగుప్రిచినందకకు మరియు ఆమ  లింగ స్మయనతాాన్ని 
స్మరిించినందకకు పిపంచ అథ్ె్టిక్స ఉమ న్ ఆఫ్ ద ిఇయర 
అవారు్ నక అందకకుంది. 2016లో యువతతల కటస్ం సో్ పర్ట్ 
అకాడమీన్న ఏరాపటల చేసింది. దీన్న దాారా, ఆమ  భారతదేశం 
కీరడలలో ముందకకు స్ాగడాన్నకి స్హాయప్డింది మరియు 
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ఆమ  అడుగుజాడలోల  మరింత మంద ి మహిళ్లు 
అనకస్రించేలయ పేిరవపించింది. లింగ స్మయనతాాన్ని 
స్మరిించినందకకు ఆమ కు అవారుా  కూడా అందజవస్ాా రు. 
2003 ఎడిష్న్్లో లయంగ్ జంప్ కాంస్యంతో ప్ిప్ంచ 
ఛాంపియన్్షిప్్లో ప్తకం స్ాధించిన ఏకెైక భారతీయురాలు 
అంజు. 
 

అంజు సాధించిన్ విజయయలు ఏమిటి? 

• ఆమ  2005 IAAF వరలా్ అథ్ లటిక్ీ ఫెైనల్ీ్లో బంగారు 

ప్తక విజవత. 

• 2013లో పారిస్్లో జరిగిన అథ్ లటిక్ీ్లో ప్ిప్ంచ 

ఛాంపియన్్షిప్్లో 

• లయంగ్ జంప్్లో కాంస్య ప్తకం స్ాధించిన తొలి భారతీయ 

కీరడాకారిణ . 

• 2004 ఒలింపిక్ీ్లో ఆమ  ఆరో స్ాి నంలో న్నలిచింది. 
 

అవారు్ లు: 

• అంజు 2002లో అరుజ న అవారుా , 2004లో ప్దమశీర, 

2003లో ఖ్వల్ రతి అవారుా లు అందకకున్ాిరు. 

• 2021లో, ఆమ  బెస్ట అథ్ లట కవటగిరీలో BBC లెైఫ్టెైమ్ 

అచీవ్్మ ంట అవారుా నక గెలుచకకుంది. 
 

 

లయోనెల్ మ స్టవస ఏడవ బాలన్ డి'ఓర గెలుచనకునాుడు: 
 

  
 

ఫాిన్స ఫుట్్బాల్ 2021లో అత్ుయత్తమ ఆటగాడిగా ఎంపికెైన 
తరాాత లయోనెల్ మ స్టవస ఏడవస్ారి బాలన్ డ'ిఓర్నక 
గెలుచకకున్ాిడు. మ సవీ కలబ్ మరియు దేశం కటస్ం అన్ని 
పో టీలలో 56 ప్ిదరినలలో 41 గోల్ీ మరియు 17 
అసిస్ట్లనక నమోదక చేశాడు మరియు వేస్విలో చాలయ 
కాలంగా ఎదకరుచూస్కా ని కటపా అమ రికా విజయయన్నక ి
అరెజంటీన్ానక నడిపించాడు. మ స్టవస 2009, 2010, 2011, 
2012, మరియు 2015లో కూడా గెలిచాడు. 34 ఏళ్ల  
బారిీలోన్ా కటస్ం గత సవజన్్లో 48 గవమ్్లలో 38 గోల్ీ 
చేశాడు మరియు జూలెైలో అరెజంటీన్ాకు కెపెటన్్గా కటపా 
అమ రికా కీరిాకి ముందక కటపా డ ల్ రవ గెలుచకకున్ాిడు. 
 

బాలన్ డి'ఓర 2021 విజతే్లు: 
• బాలన్ డి ఓర్ (ప్ురుష్తలు): లయోనెల్ మ స్టవస 

(PSG/అరెజంటీనా) 
• కలబ్ ఆఫ ది ఇయర్: చెలసయయ ఫుట్్బాల్ క్బ్ 
• ఉతామ గోల్్కీప్ర్్గా యయషిన్ టోి ఫవ: జియయన్్లుగి 

డోన్రుమమ (PSG/ఇటలీ) 
• బాలన్ డి'ఓర్ (మహిళ్లు): అలెకిసయయ పుట లయ్ స 

(బారిసలోనా/స్టెపయన్) 
• సె్రైకర్ ఆఫ ది ఇయర్: రాబరర లెవాండోస్టవు (బేయరు 

మూయన్నచ్/పో లయండ్స) 
• ఉతామ యువ ఆటగాడికి కటపా టోి ఫవ: పెదీి 

(బారిసలోనా/స్టెపయన్) 
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USలో జూన్నయర సాుాష్ ఓపెన్ గెలచిన్ తొల భారతీయ 
అమయమయ అనాహత్ స్టింగ్ 
 

  
 

ఫిలడ లిాయయలో జరుగుతతని ప్ితిష్టాట తమక జూన్నయర్ 
యుఎస్ ఓపెన్ స్ాుాష్ టోరిమ ంట్లో అండర్-15 బాలికల 
విభాగంలో భారత యువకుడు అన్ాహత్ సింగ్ విజవతగా 
న్నలిచి చరిత ి స్ృషిటంచాడు. అరెలన్ సెపకటర్ సెంటర్్లో జరిగిన 
ఫెైనల్ మయయచ్్లో ఢిలీలకి చ ందిన 13 ఏళ్ల  బాలిక 11-9, 11-5, 
8-11, 11-5 సో్ ురుతో ప్వర్్హౌస్ ఈజిప్ట్కు చ ందిన జయదా 
మయరీపెై విజయం స్ాధించింది. ప్ిప్ంచంలోన్ే అతిపెదా 
జూన్నయర్ వయకుా ల స్ాుాష్ టోరిమ ంట్లో 41 దేశాలకు 
పాితిన్నధ్యం వహిస్కా ని 850 మందికి పెైగా స్ాుాష్ 
జూన్నయర్ కీరడాకారులు పాలగ్ న్ాిరు. 
 

ఆస్టియయ ఛాంపియన్స టోి ఫవ: భారత్్కు కాంస్యం, కొరియయ 
ట ైటిల్్న్న ఎగరేస్నకుపోయంది 
 

  
 

బంగాల దేశ్్లోన్న ఢాకాలో జరిగిన ఆసియయ ఛాంపియన్ీ టోి ఫవ 
ప్ురుష్తల హాక ీటోరిమ ంట్లో భారత్ 4-3తో పాకిస్ాి న్్నక 
ఓడించి కాంస్య ప్తకాన్ని ఖ్యయం చేస్కకటగా, కొరియయ 4-
2తో జపాన్్నక ఓడించింది. ఐదక దేశాల టోరీి చివరి రోజు 
ఆట రెండు మయయచ్్లు జరగడంతో ముగిసింది. 

టోరీిలో అతతయతామ ఆటగాడిగా జపాన్్కు చ ందిన కాంత 
తనకా, ఉతామ గోల్్కీప్ర్్గా భారత్్కు చ ందిన స్ూరజ్ కరవురా 
ఎంపికయయయడు. టోరీిలో కొరియయకు చ ందిన జాంగ్ 
జోంగ్్హుయన్ 10 గోల్ీ చేసి టాప్ సో్ ురర్్గా న్నలిచాడు. 
 

SAFF U 19 మహిళల ఛాంపియన్్షిప: బంగా్ దేశ్ భారత్్న్న 
ఓడించింది  
బంగాల దేశ్ మహిళ్ల జటలట  SAFF U 19 మహిళ్ల 
ఛాంపియన్్షిప్్నక ఫెైనల్ీ్లో భారత్్నక ఓడించి 
గెలుచకకుంది. టోరీిలో బంగాల దేశ్్కు చ ందిన ష్టాహెదా అకటర్ 
రిపా అతయధిక గోల్ీ చేసింది. ఆమ  ‘అతయంత విలువెైన 
కీరడాకారిణ ’ అవారుా నక అందకకుంది. 2021 SAFF U-19 
మహిళ్ల ఛాంపియన్్షిప్ SAFF U-19 మహిళ్ల 
ఛాంపియన్్షిప్ యొకు 2వ ఎడిష్న్. 
 

BWF వరల్్ టయర ఫెైన్ల్స 2021లో భారత్ షట్ర PV స్టింధ్న 
రజత్ం గెలుచనకుంద:ి 
 

  
 

2021 బాయడిమంటన్ వరలా్ ఫెడరవష్న్ (BWF) వరలా్ టయర్ 
ఫెైనల్ీ్లో భారత ష్టలర్ మరియు 2 స్ారుల  ఒలింపిక్ ప్తక 
విజవత ప్ుస్రల వి సింధ్క రజతం గెలుచకకుంది, దీన్నన్న 
అధికారికంగా HSBC BWF వరలా్ టయర్ ఫెైనల్ీ 2021 అన్న 
పిలుస్ాా రు. ప్ిస్కా త ప్ిప్ంచ ఛాంపియన్ PV సింధ్క 2018లో 
BWF వరలా్ టయర్ ఫెైనల్ీ్లో విజయం స్ాధించి 
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కెన్డా, ఆస్టేర ిలయయ మరియు UK బీజింగ్ ఒలంపిక్్న్న US 

బహిషురణలో చేరాయ: 
 

  
 

మయనవ హకుుల ఆందోళ్నలపెై బీజింగ్ వింటర ఒలంపిక్స్న్న 

అమ రికా, యునైెట డ్స కింగ్్డమ్ మరియు ఆస్టేరలియయ 

దౌత్యపరమ ైన్ బహిషురణలో కెన్డా చేరనకంద.ి చ ైన్ా 

మయనవ హకుుల ఉలల ంఘనలకు న్నరస్నగా ఫిబివరిలో 

వింటర్ గవమ్ీ్నక దౌతయప్రమ ైన బహిష్ురణలనక వెైట్హౌస్, 

ఆసేట లిియయ ప్ిభుతాం మరియు UK ప్ిభుతాం ధ్ృవీకరించిన 

తరాాత ఈ ప్ికటన వెలువడింది. "కఠిన్మ ైన్ 

పితిఘటన్లతో" ప్ితిస్పందిస్ాా మన్న చ ైన్ా ప్ితిజఞ చేసింది. 

కెనడా, U.S., బ్రిటన్ మరియు ఆసేట లిియయ యొకు 

దౌతయప్రమ ైన కదలికలు ఆటలలో పో టీప్డే వార ి అథ్ లటల  

స్ామరాి యన్ని ప్ిభావితం చేయవు. 
 

2022 వింటర ఒలంపిక్స: 

2022 వింటర్ ఒలింపిక్ీ రాబో యే అంతరాజ తీయ శీతాకాలప్ు 

బహుళ్-కీరడా ఈవెంట. ఈ ఈవెంట ఫిబివరి 4 న్నండి 20, 

2022 వరకు చెైనాలోన్న బీజింగ్్లో జరగనకంద.ి ఇది చ ైన్ాలో 

జరిగవ మొదటి వింటర్ ఒలింపిక్ీ, అలయగవ 2018లో దక్షిణ 

కొరియయలో జరిగవ వింటర్ ఒలింపిక్ీ మరియు 2020లో 

జపాన్్లో జరిగవ స్మమర్ ఒలింపిక్ీ తరాాత తూరుప 

ఆసియయలో జరిగవ మయడు వరుస్ ఒలింపిక్ీ్లో చివరిది. 
 

స్టవన్నయర మహిళల జాతీయ ఫుట్్బాల్ ఛాంపియన్్షిప్న్న 

మణిపూర గెలుచనకుంది 
 

  
 

కేరళలోన్న కోజికోడ్స్లోన్న EMS సేటడియంలో జరిగిన ఫెైన్ల్్లో 

రె లవీస్పెై న్ాటకీయంగా పెన్ాలీట ష్ూటౌట్లో విజయం 

స్ాధించిన తరాాత మణిపూర తమ స్టవన్నయర మహిళల 

జాతీయ ఫుట్్బాల్ ఛాంపియన్్షిప కిరీటాన్ని 

విజయవంతంగా కాపాడుకుంది. న్నరీణత స్మయంలో 

మరియు అదనప్ు స్మయంలో గోల్ చేసే అవకాశాలు 

లేకపో వడంతో, మయయచ్ 0-0తో సో్ ుర్్లతో పెన్ాలీటలకు వెళ్లలంది. 

మణ ప్ూర్ గోల్ కీప్ర్ ఓకరమ్ రోషిణ  దేవి ఈ స్ాి యలో తన 

జటలట కు 21వ టెైటిల్్నక అందించడాన్నకి మయడు సేవలనక 

చేసింద.ి 
 

FIS ఆలెైపన్ స్టవుయంగ్ పో టీ 2021లో ఆంచల్ ఠాకతర కాంస్య 

పత్కాన్ను గెలుచనకునాురు 
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మయంటెన్ెగోర లో జరిగిన ఇంటరవిష్నల్ సవు ఫెడరవష్న్ 
(ఎఫ్ఐఎస్) ఆలెైపన్ సవుయంగ్ పో టీలో భారత సవుయర్ 
ఆంచల్ ఠాకూర్ కాంస్య ప్తకాన్ని కెైవస్ం చేస్కకుంది. ఆమ  
మొతాం 1:54:30 టెైమింగ్్తో 3వ స్ాి నంలో న్నలిచింది. దీంతో 
అంతరాజ తీయ స్ాి యలో రెండు ప్తకాలు స్ాధించిన తొలి 
భారతీయ సవు అథ్ లట్గా ఆంచల్్ న్నలిచింది. ఆమ  గతంలో 
టరీు జారిజయయలో జరిగిన 2018 FIS ఆలెైపన్ 3200 కప్్లో 
కాంస్య ప్తకాన్ని ఎపిఫాన్నయోవాన్ రజత ప్తకాన్ని 
గెలుచకకుంది మరియు ఆంచల్ కంటల కవవలం 2 సెకనకల  
ముందకంది. 
కరొయేషియయకు చ ందిన డోరా లుజ టిక్ (1:50.61) స్ారణ 
ప్తకాన్ని గెలుచకకటగా, సెైప్ిస్ సవుయర్ జారిజయయ 
ఎపిఫాన్నయో (1:52.71) రజతంతో స్రిపెటలట కున్ాిడు. 
 

భారత్ ఆఫ్ స్టిపన్ుర హరభజన్ స్టింగ్ కిరకెట్్కు రిట ైరమెంట్ 
పికటించాడు 
 

  
 

భారత సవన్నయర్ ఆఫ సిపనిర్ హరభజన్ సింగ్ అన్ని రకాల 
కిరకెట్లకు రిటెైరెమంట ప్ికటించాడు. టెస్కట  కిరకెట్లో హాయటిిక్ 
వికెటలల  తీసిన తొలి భారతీయ కిరకెటర్. అతనక 103 టెస్కట లోల  
417 వికెటలల  ప్డగకటాట డు మరియు టెస్కట  కిరకెట్లో భారత్ 
తరఫున అతయధిక వికెటలల  తీసిన 4వ బౌలర్్గా న్నలిచాడు. 
అతనక 1998లో ష్టారాజ లో నూయజిలయండ్్తో జరిగిన ODI (వన్ 
డే ఇంటరవిష్నల్) స్ందరభంగా జాతీయ కిరకెట జటలట లోక ి
అరంగవటిం చేస్ాడు మరియు చివరిగా 2016లో 
బంగాల దేశ్్లోన్న ఢాకాలో UAEతో జరిగిన T20 స్మయంలో 
భారతదేశాన్నకి పాితిన్నధ్యం వహించాడు. 
 

2024 ఒలంపిక్స్లో టాప్ అథ్ె్ ట్ జాబ్రతాలో 148 మంది 
అథ్ె్ ట్న్న భారత్ చేరు్కుంది: 
 

  
 

యువజన వయవహారాలు మరియు కీరడల మంతిితా శాఖ్ 
యొకు మిషన్ ఒలంపిక్ స్టెల్ యొకు స్మయవేశంలో టారె్ట్ 
ఒలంపిక్ పో డియం పథకం కింద ఏడు ఒలింపిక్ విభాగాలు 
మరియు ఆరు పారాలింపిక్ విభాగాలలో 20 మంద ి కొత్త  
చేరికలతో స్హా మొత్తం 148 మంద ిఅథ్ె్టు్  మదాతత కటస్ం 
గురిాంచారు. TOP ప్థకం ఇది భారతదేశప్ు అగరశరరణ  
కీరడాకారులకు స్హాయం అందించే ప్ియతిం. ఈ ప్థకాన్ని 
2014లో పాిరంభంచారు. 
మిషన్ ఒలంపిక్ స్టెల్ సెైకిలంగ్, సెయలింగ్, ష్ూటింగ్, 
సిామిమంగ్, టలబుల్ టెన్నిస్, వెయట లిఫిటంగ్ మరియు 
రెజిల ంగ్్తో పాటల పారా సో్ పర్ట్ (ఆరిరీ, అథ్ లటిక్ీ, 
బాయడిమంటన్, ష్ూటింగ్, సిామిమంగ్, టలబుల్ టెన్నిస్) 
జాబ్రతాలనక ఆమోదించింది. ఆరిరీ, అథ్ లటిక్ీ, బాయడిమంటన్, 
బాకిీంగ్, ఈకెాసిటయిన్, ఫెన్నీంగ్, గోల్ా, జిమయిసిటక్ీ, జూడో , 
రోయంగ్ మరియు టెన్నిస్్లనక ఈ న్ెలయఖ్రులో జరిగవ 
తదకప్ర ిస్మయవేశంలో తీస్కకటనకన్ాిరు. 
 

అదన్పు స్మయచారం 
మయక్స వెరాటిపెన్ అబుదాబ్ర GP 2021 F-1 డెైవైరస 
ఛాంపియన్్షిప్న్న గెలుచనకునాుడు:సవజన్ ముగింప్ు 
అబుదాబ్ర GP 2021లో మ రిీడ స్్కు చ ందిన లూయస్ 
హామిలటన్్నక ఓడించడం దాారా రెడ్ బుల్ యొకు మయక్ీ 
వెరాటిపెన్ తన తొలి F1 డ ైరవర్ీ ఛాంపియన్్షిప్ టెైటిల్్నక 
గెలుచకకున్ాిడు.  

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 - December 
 

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

ఫిడే పిపంచ చెస ఛాంపియన్్షిప్న్న నారేీకు చెందిన్ 
మయగుస కార్్స్టెన్ గెలుచనకునాుడు: ప్ిస్కా త ప్ిప్ంచ చ స్ 
ఛాంపియన్ న్ారవాకు చ ందిన మయగుస కార్్స్టెన్ తన 
టెైటిల్్నక న్నలబెటలట కున్ాిడు మరియు దనబాయ్్లో జరిగిన్ 
FIDE పిపంచ ఛాంపియన్్షిప్న్న గెలుచకకున్ాిడు. 
సౌదీ అరేబ్రయయ GP పాిరంభ్ ఎడిషన్్న్న లతయస హామిలరన్ 
గెలుచనకునాుడు: స్ౌదీ అరవబ్రయయలోన్న జెదాా లోన్న 30 
కిలోమీటరల (18.6-మ ైళ్లల ) తీరపాింత రిస్ార్ట పాింతంలో 
జరిగిన ఈవెంట్లో మ రిీడ స్ డ ైరవర్ లూయస్ హామిలటన్ 
(బ్రిటన్) స్ౌదీ అరవబ్రయయ గార ండ్ పిిక్ీ (GP) పాిరంభ 
ఎడిష్న్్నక మయక్ీ వెరాటిపెన్ (న్ెదరాల ండ్ీ) అధిగమించాడు 
ఒక ఇన్నుంగ్స్లో 10 వికెటు్  తీస్టిన్ మూడో  బౌలర్గా 
న్ూయజిలయండ్స్కు చెందిన్ అజాజ్ పటేల్: ఒక ఇన్నింగ్ీ్లో 
మొతాం 10 వికెటు్  ప్డగకటిటన మయడో  కిరకెటర్్గా 
నూయజిలయండ్్కు చ ందిన అజాజ్ పటేల్ న్నలిచాడు. ఎడమచేతి 
వాటంతట అవ ేభారత బాయటింగ్ ఆరార్్నక చకటలట ముటిట 47.5 
ఓవరు్  బౌల్ చేస్ట ి119 పరుగులకవ ఆలౌటయయయయ.  
సౌరవ్ ఘోస్ల్ మలవషియయ ఓపెన్ సాుాష్ ఛాంపియన్్షిప 
2021న్న గలెుచనకునాుడు: భారత స్ాుాష్ స్ాట ర్, సౌరవ్ 
ఘోషల్ మలవషియయ ఓపెన్ ఛాంపియన్్షిప్నక గెలుచకకుని 
మొదటి భారతీయ స్ాుాష్ ఆటగాడిగా చరిత ి స్ృషిటంచాడు. 
కరలయలంప్ూర్్లో జరిగిన ప్ురుష్తల సింగిల్ీ ఫెైనల్్లో రెండో  
సవడ్ ఘోస్ల్ 11-7, 11-8 మరియు 13-11తో కొలంబ్రయయకు 
చ ందిన మిగుయల్ రోడిిగ్జ్నక ఓడించి 2021 మలవషియయ ఓపెన్ 
సాుాష్ ఛాంపియన్్షిప ట ైటిల్్నక గెలుచకకున్ాిడు. 
మరోవెైప్ు, 2021 మలేషియయ ఓపెన్ స్ాుాష్ ఛాంపియన్్షిప్ 
మహిళ్ల సింగిల్ీ టెైటిల్్నక మలేషియయకు చ ందిన ఐఫా 
అజామన్ గెలుచకకుంది. 

స్ంకేత్ మహదేవ్ స్ర్ర 2021 కామనెీల్త  వెయట్ లఫిరంగ్ 
ఛాంపియన్్షిప్లో స్ీరణం సాధించాడు: స్ంకేత్ మహదేవ్ 
స్ర్ర ప్ిస్కా తం జరుగుతతని కామనెీల్త  వెయట్ లఫిరంగ్ 
ఛాంపియన్్షిపస 2021లో పురుషుల 55 కేజీల సాుచ్ 
విభాగంలో బంగారు ప్తకాన్ని గెలుచకకున్ాిడు. ప్ురుష్తల 
55 కవజీల స్ాిచ్ విభాగంలో 113 కవజీలు ఎతాి జాతీయ రికారుా  
స్ృషిటంచాడు. 2022లో బరిమంగ్్హామ్్లో జరగనకని 
కామన్ెాలా్ గవమ్ీ్కు కూడా స్ర్ర్ అరాత స్ాధించాడు 
 

ఒపపందాలు 
 

కోటక్ మహరందాి  బాయంక్్లో LIC వాటాన్న పెంచనకునేందనకు 
RBI ఆమోదం తెలపింద:ి 
 

  
 

పెైరవేట రుణదాత కోటక్ మహరందాి  బాయంక్్లో తన వాటానక 
9.99 శాతాన్నకి పెంచకకటవడాన్నకి లెైఫ్ ఇన్ూసరెన్స 
కార్పరేషన్ (LIC)కి రిజరీ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియయ (ఆర్్బ్రఐ) 
ఆమోదం త లిపింది. ప్ిస్కా తం, పెైరవేట రుణదాతలో LIC 
4.96% వాటానక కలిగి ఉంది. కటటక్ మహీందాి బాయంక్ 
లిమిటెడ్ LIC నకండ ి ఒక స్మయచారం అందకకుంది, RBI 
LICకి తన అనకమతిన్న మంజూరు చేసింద,ి బాయంక్ యొకు 
పెయడ్-అప్ ఈకిాటీ షేర్ కాయపిటల్్లో 9.99 శాతం వరకు 
బాయంక్్లో తన హో లాింగ్్నక పెంచడం కటస్ం RBI తన 
అనకమతిన్న మంజూరు చేసిందన్న పేరకుంద.ి 
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పిధానాంశాలు: 
• సెంటిల్ బాయంక్ ఆమోదం ఒక స్ంవతీరం పాటల 

చ లుల బాటల అవుతతంద.ి RBI న్నబంధ్నల ప్ికారం పెైరవేట 
బాయంకులోల  5 శాతాన్నకి మించి వాటా పెంచకకటవాలంటల 
RBI ముందస్కా  అనకమతి తప్పన్నస్రి. 

• \LIC భారతదేశ స్ాట క్ మయరెుటోల  అతిపెదా స్ంస్ాి గత 
పెటలట బడిదారులలో ఒకట ి మరియు అన్ేక పెైరవేట 
మరియు ప్ిభుతా రంగ బాయంకులలో వాటానక కలిగ ి
ఉంది. 24 షెడూయలా్ కమరిియల్ బాయంకులలో LICకి 
వాటా ఉంది, కాయపిటలెైన్ ష్టో ల డేటా. 

• ఇతర ప్ిధాన బాయంకులలో, LIC కెనరా బాయంక్్లో 8.8 
శాతం, ప్ంజాబ్ న్ేష్నల్ బాయంక్ మరియు సేటట బాయంక్ 
ఆఫ ఇండియయలో 8.3 శాతం, యయకిీస్ బాయంక్్లో 8.2 
శాతం మరియు ICICI బాయంక్్లో 7.6 శాతం కలిగి ఉంది. 

 

కార్ ఆధారిత్ చెల్ంపుల కోస్ం టోకనైెజేషన్ కోస్ం మయస్రర కార్ 
మరియు Google Pay ఒపపందం కుదనరు్కుంది 
 

  
 

Mastercard మరియు Google Google Pay 
విన్నయోగదారులు తమ మయస్టర్ కారా్ కెరడిట కారా్్లు మరియు 
డ బ్రట కారా్్లనక ఉప్యోగించి స్కరక్షితంగా లయవాదేవీలు 
జరిపేందకకు వీలు కలిపంచే టోకన్ెైజవష్న్ ప్దధతిన్న 
ప్ికటించాయ. ఈ స్హకారంతో, Google Pay ఆండాియడ్ 
విన్నయోగదారులు తమ మయస్టర్ కారా్ డ బ్రట మరియు కెరడిట 
కారా్ దాారా భారత్ కూయఆర్ ఎన్ేబులా్ వాయపారులందరిన్స 
స్ాున్ చేసి, చ లిలంచవచకి, టాయప్ చేసి చ లిలంచవచకి 
మరియు యయప్్లో లయవాదేవీలు చేయవచకి. 
అనకకూలమ ైన రిజిసేట షి్న్ కటస్ం, విన్నయోగదారులు Google 
Pay యయప్్లో వార ి కారా్్న్న జోడించడాన్నకి వారి కారా్ 
వివరాలనక మరియు వారి OTPన్న నమోదక చేయడం దాారా 
ఒక-ప్రాయయ సెటప్్నక చేయయలిీ ఉంటలంది. 

మయస్టర్్కారా్ ఈ చకరవ Googleతో మయస్టర్్కారా్ యొకు 
దీరఘకాల స్హకారాన్నకి ప డిగింప్ు అన్న మరియు భారతదేశ 
డిజిటల్ ఆరిిక వయవసి్నక ఎన్ేబుల్ చేయడాన్నకి చాలయ దూరం 
వెళ్లా ందన్న మయస్టర్్కారా్ త లిపింది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• మయస్టర్ కారా్ స్ాి పించబడింది: 16 డిసెంబర్ 1966; 
• మయస్టర్ కారా్ ప్ిధాన కారాయలయం: నూయయయర్ు, 

యున్ెైటెడ్ సేటటీ; 
• మయస్టర్ కారా్ CEO: మ ైఖ్వల్ మీబాచ్; 
• మయస్టర్ కారా్ ఎగిజకూయటివ్ చ ైరమన్: అజయ్ బంగా. 
 

విపోి  USD 230-మిలయన్్ డీల్్లో Edgileన్న కొన్నగోలు 
చేయన్నంది 
 

  
 

ప్రివరాన సెైబర్ సెకూయరిటీ కనీలిటంగ్ ప ి వెైడర్ అయన 
Edgileన్న $230 మిలియనలకు కొనకగోలు చేసేందకకు Wipro 
ఒప్పందంపె ై స్ంతకం చేసింది. 2001లో స్ాి పించబడిన, 
Edgile దాన్న వాయపార-స్మలేఖ్నమ ైన సెైబర్ భదితా 
స్ామరధయం, మయరుతతని న్నయంతిణ వాతావరణంపె ై లోత ైన 
అవగాహన మరియు ఆధ్కన్నక వాయపారాన్ని స్కరక్షితంగా 
ఉంచడంలో స్హాయప్డే కరల డ్ ప్రివరానలనక ఎన్ేబుల్ 
చేయడం కటస్ం సెకూయరిటీ మరియు రిస్ు లీడర్్లచ ే
గురిాంచబడింద.ి ఇది 182 మంద ి ఉదో యగులతో కూడిన 
ఆన్్సెైట వర్ు్ఫో ర్ీ్నక కలిగి ఉంద.ి 
Wipro మరియు Edgile కలిసి Wipro 
CyberTransformనక అభవృదిధ  చేస్ాా య, ఇది ఎంటర్్పెైరజెస్ 
సెైబర్ సెకూయరిట ీ రిస్ు యొకు బో రా్్రూమ్ గవరెిన్ీ్న్న 
మ రుగుప్రచడాన్నకి, బలమ ైన సెైబర్ వూయహాలలో పెటలట బడ ి
పెటటడాన్నకి మరియు చరయలో ఆచరణాతమక భదిత యొకు 
విలువనక ప ందడంలో స్హాయప్డే ఇంటిగవరటెడ్ స్ూట. 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• విపోి  లిమిటెడ్ ఛ ైరమన్: రిష్ద్ పేిమ్్జీ. 
• విపోి  ప్ిధాన కారాయలయం: బెంగళ్ూరు; 
• విపోి  MD మరియు CEO: థియరీ డ లయపో రవట. 
 

83 LCA తేజాస Mk1A యుదధ  విమయనాల కోస్ం BELతో 
HAL ఒపపందం కుదనరు్కుంది: 
 

  
 

హిందనసాా న్ ఏరోనాటిక్స లమిట డ్స (HAL) 83 LCA (లెైట 
కంబాట ఎయర్్కార ఫ్టట) తేజాస Mk1A ఫెైటర ఎయర్కరా ఫ్టర  
పోి గార మ్ కటస్ం 20 రకాల సిస్టమ్్ల అభవృదిధ  మరియు 
స్రఫరా కటస్ం భారత్ ఎలకారి న్నక్స లమిట డ్స (BEL)తో రూ. 
2,400 కోట్ ఒప్పందంపె ైస్ంతకం చేసింది. కాంటాిక్ట వయవధ ి5 
స్ంవతీరాలు అంటల, 2023 నకండి 2028 వరకు. ఇది 
'ఆతమన్నరభర్ భారత్' ప్ిచారాన్ని పెంచడం దాారా ఏ 
భారతీయ కంపెన్సపెైన్ా HAL యొకు అతిపెదా ఆరార్. 
బెంగళ్ూరు (కరాణ టక), ప్ంచకుల (హరాయన్ా)లోన్న BEL 
యొకు రెండు యయన్నటలల  ఈ వయవసి్ల స్రఫరా కటస్ం 
ఆరార్్నక అమలు చేస్ాా య. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• హిందకస్ాి న్ ఏరోన్ాటిక్ీ లిమిటెడ్ స్ాి పించబడింది: 

1940; 
• హిందకస్ాి న్ ఏరోన్ాటిక్ీ లిమిటెడ్ ప్ిధాన కారాయలయం: 

బెంగళ్ూరు, కరాణ టక; 
• హిందకస్ాి న్ ఏరోన్ాటిక్ీ లిమిటెడ్ CMD: R మయధ్వన్. 
 

TVS మోటార మరియు BMW Motorrad ఎలకిరిక్ 
వాహనాలన్న త్యయరు చేయడాన్నక ి ఒపపందం 
కుదనరు్కునాుయ 
 

  
 

భారతదేశం యొకు TVS మోటార్ కంపెన్స భారతదేశంలో 
BMW యొకు మోటార్్సెైకిల్ బాిండ్్తో ఎలకిటాక్ వాహన్ాలనక 
(EV) అభవృదిధ  చేస్కా ంది, వార ి కీలన్ మొబ్రలిటీ ఆఫర్్నక 
విసా్రించడాన్నకి ప్ియతిించిన భారతీయ వాహన 
తయయరీదారుల హో స్ట్లో చేరింది. ఓలయ ఎలకిటాక్ & ఏథర్ వంటి 
కొతా-యుగం స్ాట రటప్్లు ఎలకిటాక్ స్ూుటరలలో పెటలట బడిన్న 
పెంచకతతని స్మయంలో ఈ ఒప్పందం వచిింది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• TVS మోటార్ కంపెన్స CEO: K. N. రాధాకృష్ణన్; 
• TVS మోటార్ కంపెన్స ప్ిధాన కారాయలయం: చ న్ెైి; 
• TVS మోటార్ కంపెన్స వయవస్ాి ప్కుడు: T. V. స్కందరం 

అయయంగార్; 
• TVS మోటార్ కంపెన్స స్ాి పించబడింది: 1978. 
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భారత్దేశం మరియు EU క్ీన్ ఎన్రీజ మరియు కెల్మేట్ 

పారరన్ర్షిప్న్న ఏరాపటు చేసాత య: 
 

  
 

భారత్దేశం మరియు యూరోపియన్ యూన్నయన్ (EU) 

తమ క్ీన్ ఎన్రీజ మరియు కెల్మేట్ పారరన్ర్షిప్నక పెంచడాన్నకి 
అంగీకరించాయ. 2016 భారతదేశం-EU కీలన్ ఎనరీజ మరియు 

కెలలమేట పారటనర్్షిప్్నక అమలు చేయడాన్నకి 2023 వరకు 

వివరణాతమక ప్న్న కారయకరమంపెై వారు స్ంయుకాంగా 
అంగీకరించారు. ఇంధ్న స్ామరియం, ప్ునరుతాపదక శకిా, గీరన్ 

హెైడోిజన్, గిరడ్ ఇంటిగవరష్న్, న్నలా, ప్వర్ మయరెుట డిజెైన్, 

ఇంటర్్కన్ెక్షన్, కటలా్ చ ైన్ మరియు స్సెలటనబుల్ ఫెైన్ాన్నీంగ్్లో 
స్ాంకవతిక స్హకారాన్ని పెంచడాన్నకి పాయన్ెల్ అంగీకరించింది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 

• యయరోపియన్ యయన్నయన్ స్ాి పించబడింది: 1 

నవంబర్ 1993; 
• యయరోపియన్ యయన్నయన్ ప్ిధాన కారాయలయం: 

బిసెీల్ీ; 

• యయరోపియన్ యయన్నయన్ స్భయ దేశాలు: 27; 
• యయరోపియన్ యయన్నయన్ అధికారిక భాష్లు: 24; 

• యయరోపియన్ కరన్నీల్ యొకు యయరోపియన్ 

యయన్నయన్ అధ్యక్షుడు: చారెలస్ మిచ ల్. 
 

మ ైకరో సాఫ్టర  భారత్దేశంలో స్టెైబర స్టెకతయరిటీ స్టిుల్స ట ైనై్నంగ్ 
పోి గార మ్్న్న పాిరంభంచింది: 
 

  
 

మ ైకరో సాఫ్టర  స్టెైబర్ స్టెకతయరిటీ స్టిుల్ంగ్ పోి గార మ్్నక 
పాిరంభంచింది, 2022 నాటికి 1 లక్ష మంద ిఅభాయస్కులకు 
న్ెైప్ుణాయల అంతరాన్ని ప్రిష్ురించడాన్నకి మరియు 
సెైబర్్సెకూయరిటీలో కెరీర్ కటస్ం భారతదేశ శరా మిక శకిాన్న సిదధం 
చేసే లక్షయంతో. ఈ కారయకరమం విదాయరుి లకు భదిత, స్మమతి 
మరియు గురిాంప్ు పాిథమిక అంశాలతో అనకభవాన్ని 
అందించడాన్నకి ఉదేాశంచబడింది. 
 

కోరుసల గురించి: 
• మ ైకటర స్ాఫ్టట తన వూయహాతమక భాగస్ాాములెైన కరల డ్ దట, 

కటన్నగ్, RPS మరియు సినరెజటిక్ీ లెరిింగ్్ల 
స్హకారంతో కటరుీలనక న్నరాహిస్కా ంది. 

• ఈ టెై-అప్ మ ైకటర స్ాఫ్టట యొకు గోల బల్ సిులిలంగ్ పో ి గార మ్్లో 
భాగం, ఇది ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా 25 మిలయన్్ మంది 
వయకుా లు కొతా డిజిటల్ న్ెైప్ుణాయలనక న్ేరుికటవడంలో 
స్హాయం చేస్కా ంది. 

• భారతదేశంలో, దాదాప్ు 3 మిలియనల  మంది వయకుా లు 
ఈ పాిజెక్ట దాారా శక్షణ ప ందారు. 

 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• మ ైకటర స్ాఫ్టట CEO మరియు ఛ ైరమన్: స్తయ న్ాద ళ్ల ; 
• మ ైకటర స్ాఫ్టట ప్ిధాన కారాయలయం: రెడ్్మండ్, వాషింగటన్, 

యున్ెైటెడ్ సేటటీ. 
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అదన్పు స్మయచారం 
మిషన్ శకిత లవింగ్ లయయబ్" పాిరంభంచడాన్నకి UNCDF తో 
ఒడిశా ఒపపందం చేస్నకుంది: మహిళ్ల ఆరిిక స్ాధికారత 
కటస్ం "మిష్న్ శకిా లివింగ్ లయయబ్" పాిరంభంచేందకకు 
ఐకయరాజయస్మితి కాయపిటల్ డ వలప్్మ ంట ఫండ్ 
(UNCDF)తో ఒడిశా ఒప్పందం చేస్కకుంది 
ఆహార బుటరలన్న వెైవిధ్యపరచడాన్నకి UN WFPతో NITI 
ఆయోగ్ ఒపపందం ఐకయరాజయస్మితి ప్ిప్ంచ ఆహార 
కారయకరమం (డబయల యఎఫ్పవ)తో న్సతి ఆయోగ్ ఒక ప్ికటనపె ై
స్ంతకం చేసింది. భాగస్ాామయం ప్ిధాన స్ివంతి మిలెల ట్లపెై 
దృషిట స్ారిస్కా ంది మరియు 2023 అంతరాజ తీయ మిలెల టీ 
స్ంవతీరంగా అవకాశాన్ని ఉప్యోగించి జాఞ న మయరిపడిలో 
ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా ముందంజలో భారతదేశాన్నకి మదాతత 
ఇస్కా ంది. భారత ప్ిభుతాం 2018న్న మినకముల 
స్ంవతీరంగా పాటించింది. 
గీరన్ పవర కోస్ం SECIతో అదానీ ఒపపందం కుదనరు్కుంది 
అదాన్స గీరన్ ఎనరీజ లిమిటెడ్ (AGEL) 4,667 మ గావాటల  గీరన్ 
ప్వర్్నక స్రఫరా చేయడాన్నకి సో్ లయర్ ఎనరీజ కారకపరవష్న్ ఆఫ 
ఇండియయ (SECI)తో కొనకగోలు ఒప్పందంపెై స్ంతకం 
చేసింది. ఇది ప్ిప్ంచంలోన్ే అతిపెదా గీరన్ ప్వర్ కొనకగోలు 
ఒప్పందం (PPA). సో్ లయర్ ఎనరీజ కారకపరవష్న్ ఆఫ ఇండియయ 
లిమిటెడ్ స్ాి పించబడింది: 2011 
మయరెుట్ కరమరాహితాయలన్న ముందస్నత గా గురితంచడం కోస్ం 
SEBI ‘అలెరర’ల కమిటీన్న ఏరాపటు చేస్టింద ి :సెకూయరిటీస్ 
అండ్ ఎకవీఛంజ్ బో రా్ ఆఫ ఇండియయ (SEBI) స్ాంకవతిక 
స్ామరాి యలనక మ రుగుప్రచడాన్నకి మరియు మయరెుట 
కరమరాహితాయలనక ముందస్కా గా గురిాంచడాన్నకి తగిన 
స్ాంకవతిక ప్రిష్టాురాలనక అన్ేాషించడాన్నకి లెవరవజింగ్ 
రెగుయలేటరీ అండ్ టెకాిలజీ స్ లూయష్న్ీ (ALeRTS) కటస్ం 
ఒక స్లహా కమిటీన్న ఏరాపటల చేసింద.ి AleRTS అన్ేది 
SEBI యొకు మయజీ ప్ూరాి-కాల స్భుయడు మరియు వివిధ్ 
స్ాంకవతిక డొమ ైన్్ల నకండి న్నప్ుణులనక స్భుయలుగా కలిగి 
ఉని మయధ్బ్ర ప్ూరి బుచ్ న్ేతృతాంలోన్న 7-స్భుయల కమిటీ 

భారత్దేశంలోన్న 500 గార మయలకు వాటాసప డిజిటల్ చెల్ంపుల 
ఉత్సవ్్న్న పికటించింద ి :WhatsApp భారతదేశంలోన్న 500 
గార మయలకు డిజిటల్ చ లిలంప్ుల ఉతీవ్్నక ప్ికటించింది. 
WhatsApp యొకు డిజిటల్ చ లిలంప్ుల ఉతీవ్ అన్ేది 
వయకుా లు మరియు వాయపారాలనక శకిావంతం చేయడాన్నకి 
డిజిటల్ చ లిలంప్ులనక పోి తీహించే ఒక పెైలట పో ి గార మ్ 
మరియు ఇది ఆరిిక చేరిక యొకు కారణాన్ని మరింత పెంచే 
పాిజెక్ట్గా ఉదేాశంచబడింది. 'వాటాీప్్లో చ లిలంప్ులు' దాారా 
డిజిటల్ చ లిలంప్ులకు పాిప్యతతో గార మీణులకు స్ాధికారత 
కలిపంచడం దీన్న లక్షయం 
.LIC ధ్న్ రేఖ్ పా్ న్ స్టేవింగ్స లెైఫ్ ఇన్ూసరెన్స పా్ న్్న్న 
పాిరంభంచింది:లెైఫ్ ఇన్ూసరెన్స కార్పరేషన్ ఆఫ్ ఇండియయ 
ధ్న్ రేఖ్ అన్ే కొతా న్ాన్-లింకా్, న్ాన్ పారిటసిపేటింగ్, వయకిాగత 
సేవింగ్ీ లెైఫ ఇనూీరెన్ీ పాల న్్నక పాిరంభంచింది,  
స్టిట ీయూన్నయన్ బాయంక్ & NPCI 'ఆన్-ది-గో' ధ్రించగలగే 
కీచెైన్్న్న పాిరంభంచింది:సిటీ యయన్నయన్ బాయంక్ (CUB), 
న్ేష్నల్ పేమ ంటీ కారకపరవష్న్ ఆఫ ఇండియయ (NPCI) 
మరియు దాన్న తయయరీ భాగస్ాామి శరష్స్ాయ స్హకారంతో, 
దాన్న డ బ్రట కారా్ కస్టమర్్ల కటస్ం RuPay ఆన్-ది-గో 
కాంటాక్ట్లెస్ ధ్రించగలిగవ కీచ ైన్్నక విడుదల చేస్కా నిటలల  
ప్ికటించింద.ి 
‘స్మిమట్ ఫర డెమోకరస్టవ’లో పాలగ్ న్ు పిధాన్న మోదీ:US 
పెిసిడ ంట జో బెైడెన్ ప్ిజాస్ాామయం కటస్ం రెండు శిఖ్రాగర 
స్మయవేశాలలో మొదటిద ిన్నరాహిస్కా న్ాిరు, ఇది వాసా్వంగా 
డిస్టెంబర 9-10 మధ్య జరుగుతతంది. 'పిజాసాీమయ స్ూిరిత' 
మరియు 'బహుళవాద త్త్ీం' భారతీయులోల  
న్ాటలకుపోయయయన్న భారత ప్ిధాన్న నరవంద ి మోడర 
స్మిమట్లో వాసా్వంగా ప్ిస్ంగించారు. మొతాం 100 దేశాలు 
పాలగ్ న్ాియ. 
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NavIC స్ందేశ స్టేవ యొకు R&Dన్న బలోపేత్ం చేయడాన్నకి 

ISRO, Oppo స్హకరిసాత య :NavIC మ సేజింగ్ సేవ 

యొకు ప్రిశోధ్న మరియు అభవృదిధన్న బలోపేతం 

చేయడాన్నకి చ ైన్సస్ స్ామర్ట ప్రికరాల తయయరీదారు Oppo 

యొకు భారతీయ విభాగంతో భారత్ అంత్రిక్ష పరిశోధ్న్ 

స్ంసా్ ఒక ఒప్పందంపె ైస్ంతకం చేసింది. 

మహిళా సాధికారత్ కోస్ం ఉషా ఇంటరేుషన్ల్్తో SBI 

అవగాహన్ ఒపపందం కుదనరు్కుంది:సేటట బాయంక్ ఆఫ 

ఇండియయ (SBI) ఉష్టా ఇంటరవిష్నల్ లిమిటెడ్ (UIL) తో 

మహిళా పారిశరా మికవేతాలకు ఆరిిక స్హాయం అందించడం 

దాారా స్ాధికారత కటస్ం ఒక ఒప్పందంపెై స్ంతకం చేసింది. 

జాయంట లయబ్రలిటీ గయర ప్ మోడల్ కింద ఆరిిక స్హాయం 

అందించబడుతతంది 

MSMEలకు మదాత్ుగా వాల్్మయరర & ఫి్ ప్కారర MP 

పిభ్ుత్ీంతో ఒక అవగాహన్ ఒపపందంపె ై స్ంత్కం 

చేశాయ:వాల్్మయర్ట మరియు దాన్న అనకబంధ్ స్ంసి్ ఫిల ప్్కార్ట 

మధ్యప్ిదేశ్్లోన్న MSMEల కటస్ం స్ామరియ న్నరామణ 

ప్రాయవరణ వయవసి్నక రూప ందించడాన్నకి మధ్యప్ిదేశ్ 

ప్ిభుతా స్ూక్షమ, చిని మరియు మధ్య తరహా ప్రిశరమల 

శాఖ్తో ఒక అవగాహన ఒప్పందంపెై స్ంతకం చేశాయ 

SBI కేందీియ స్టెైన్నక్ బో రు్ తో MOU స్ంత్కం చేస్టింద:ిస్టేరట్ 

బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియయ (SBI) యుదధ  అనకభవజుఞ లు, మయజీ 

సెైన్నకులు మరియు యుదధ  వితంతతవుల పిలలలకు మదాతత 

ఇవాడాన్నకి మరియు విదయనక అందించడాన్నకి కేందీియ స్టెైన్నక్ 

బో ర్్తో ఒక అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదకరుికుంది 
 

ర్క్షణ ర్ంగ వజర్తలు 
 

ASIGMA: ఇండియన్ ఆరమీ ఇన్-హౌస మ స్టేజింగ్ యయప్న్న 
పాిరంభంచింది 
 

  
 

ఇండియన్ ఆరీమ 'ASIGMA' (ఆరీమ సెకూయర్ ఇండిజీన్నయస్ 
మ సేజింగ్ అపిల కవష్న్) పేరుతో స్మకాలీన స్ందేశ 
అపిల కవష్న్్నక పాిరంభంచింది. ఇది ఆరీమ యొకు కార్ప్ ఆఫ 
సిగిల్ీ యొకు అధికారుల బృందం దాారా ప్ూరిాగా 
అంతర్తంగా అభవృదిధ  చేయబడిన కొతా తరం వెబ్ ఆధారిత 
అపిల కవష్న్. ఇది గత 15 స్ంవతీరాలుగా సేవలో ఉని ఆరీమ 
వెైడ్ ఏరియయ న్ెట్వర్ు (AWAN) మ సేజింగ్ అపిల కవష్న్్కు 
ప్ితాయమయియంగా ప్న్నచేస్కా ంది. అపిల కవష్న్ ఆరీమ-
యయజమయనయ హారా్్వేర్్పెై ప్ంప్బడింది మరియు ఈ స్మయం 
నకండ ి సెైన్ాయన్నకి అందిస్కా ంది, భవిష్యతతా లో అప్్గవరడ్్లతో 
జీవితకాల మదాతతనక అందిస్కా ంది. 
 

భారత్ స్టెైన్యం ఈ యయప్న్న ఎందనకు పాిరంభంచింది? 
మ సేజింగ్ అపిల కవష్న్ సెైనయం కటస్ం అన్ని భవిష్యతతా  
అవస్రాలనక తీరిడాన్నకి రూప ందించబడింది మరియు 
మ రుగెైన విన్నయోగదారు అనకభవాన్ని కలిగి ఉంద.ి ఇద ి
బహుళ్-స్ాి య భదిత, డ ైనమిక్ గోల బల్ అడిస్ బుక్, స్ందేశ 
పాిధానయత మరియు టాికింగ్ మరియు ప్ిస్కా తం సెైనయం 
యొకు అవస్రాలనక తీరిడాన్నకి ఎంపికలతో స్హా అన్ేక 
రకాల స్మకాలీన ఫవచరలతో వస్కా ంది. భవిష్యతతా లో సిదధంగా 
ఉని ఈ మ సేజింగ్ అపిల కవష్న్ సెైనయం యొకు న్నజ-స్మయ 
డేటా బదిలీ మరియు స్ందేశ అవస్రాలనక తీరుస్కా ంది, 
ప్ితేయకించి ప్ిస్కా త భౌగోళ్లక రాజకీయ భదితా వాతావరణం 
న్ేప్థయంలో. ASIGMA భారత ప్ిభుతాం యొకు మేక్ ఇన్ 
ఇండియయ చకరవకు అనకగుణంగా అభవృదిధ  చేయబడింది. 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ఆరీమ స్ాట ఫ చీఫ: మన్ోజ్ ముకుంద్ నరవాన్ే. 
 

32 ఏళ్ త్రాీత్ భారత్ నావికాదళం INS ఖ్నకీరన్న 
న్నలపివేస్టింది 
 

  
 

INS ఖ్కకీర (పెనింట నంబర్ 49), స్ాదేశీంగా న్నరిమంచిన 
మొటటమొదటి మిసెైీల్ కొరెాట, ఆంధ్ిప్ిదేశ్్లోన్న 
విశాఖ్ప్టింలో 32 స్ంవతీరాల సేవ తరాాత 
న్నలిపివేయబడింది. ఈ యుదధన్ౌకనక మజాగాన్ డాక్ 
షిప్్బ్రలార్ీ (MSD) న్నరిమంచారు మరియు 23 ఆగస్కట  
1989న పాిరంభంచబడింది మరియు ప్శిమ మరియు 
తూరుప న్ౌకాదళాలలో భాగంగా ఉంది. ఈ న్ౌకనక ముంబెైలో 
అప్పటి రక్షయ మంతిి శీర కృష్ణ  చంది ప్ంత్ మరియు దివంగత 
కెపెటన్ మహేంద ి న్ాథ్ ములయల  భారయ శీరమతి స్కధా ములయల  
పాిరంభంచారు. కమయండర్ (ప్ిస్కా తం రిటెైరా్ వెైస్ అడిమరల్) 
స్ంజీవ్ భాసిన్ మొదటి కమయండింగ్ ఆఫవస్ర్. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• చీఫ ఆఫ న్ేవల్ స్ాట ఫ: అడిమరల్ ఆర్ హరి కుమయర్; 
• ఇండియన్ న్ేవీ స్ాి పించబడింది: 26 జనవర ి1950. 
 

 

DRDO HEAT 'అభాయస' యొకు విమయన్ పరకీ్షన్న 
విజయవంత్ంగా న్నరీహించింది 
 

  
 

డిఫెన్ీ రీసెర్ి అండ్ డ వలప్్మ ంట ఆర్న్ెైజవష్న్ (DRDO) 
ఒడిశా తీరంలోన్న చాందీప్ూర్ వదా ఇంటిగవరటెడ్ టెస్ట రవంజ్ 
నకండ ి స్ాదేశీ అభవృదిధ  చేసిన హెై-సవపడ్ ఎక్ీ్పెండబుల్ 
ఏరియల్ టారె్ట (HEAT) ‘అభయస్’ యొకు విమయన ప్రీక్షనక 
విజయవంతంగా న్నరాహించింది. దాన్న టియల్ స్మయంలో, 
అధిక ఓరుపతో చాలయ తకుువ ఎతతా లో అధిక స్బ్్స్ో న్నక్ 
సవపడ్ ప్థం ప్ిదరిించబడింది. ఇది ఏరోన్ాటికల్ 
డ వలప్్మ ంట ఎస్ాట బ్రల ష్్మ ంట (ADE), DRDO 
లయబొ రవటరీతో పాటల ఇతర ప్ియోగశాలలచే అభవృదిధ  
చేయబడింద.ి 
 

HEAT అభాయస గురించి: 
• HEAT అభాయస్ విమయన ప్రీక్ష స్మయంలో అధిక 

ఓరుపతో చాలయ తకుువ ఎతతా లో అధిక స్బ్్సో్ న్నక్ సవపడ్ 
ప్థాన్ని ప్ిదరిించింది. రెండు బయస్టరుల  లయంచ్ 
స్మయంలో పాిరంభ తారణాన్ని అందించాయ మరియు 
స్కదీరఘ ఓరుపతో అధిక స్బ్్సో్ న్నక్ వేగాన్ని 
కొనస్ాగించడాన్నకి ఒక చిని టరోిజెట ఇంజిన్ 
ఉప్యోగించబడింది. 

• స్ాదేశీ మయనవరహిత వెైమయన్నక లక్షయ వయవసి్నక DRDO 
యొకు బెంగళ్ూరు ఆధారిత ప్ియోగశాల- ఏరోన్ాటికల్ 
డ వలప్్మ ంట ఎస్ాట బ్రల ష్్మ ంట (ADE) అభవృదిధ  చేసింది. 
ఇతర DRDO ప్ియోగశాలలు కూడా భారత స్ాయుధ్ 
బలగాల యొకు వెైమయన్నక లక్షయయల అవస్రాలకు 
అనకగుణంగా ఉండేలయ దాన్న అభవృదిధకి 
మదాతతన్నచాియ. 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• చ ైరమన్ DRDO: డాకటర్ జి స్తీష్ రెడిా . 
• DRDO ప్ిధాన కారాయలయం: నూయఢిలీల. 
• DRDO స్ాి పించబడింద:ి 1958. 
 

ఒడిశా తీరంలో ‘అగిు పి’ క్షిపణిన్న భారత్ విజయవంత్ంగా 
పరీక్షించింది: 
 

  
 

అణు స్ామరియం గల బాలిసిటక్ క్షిప్ణ  ‘అగిు పెైైమ్’నక ఒడిశా 
తీరంలో డిఫెన్స రీస్టెర్ అండ్స డెవలప్మ ంట్ ఆర్నైెజషేన్ 
(DRDO) విజయవంతంగా ప్రీక్షించింది. ఇటీవల, DRDO 
డిసెంబర్ 7న బిహో మస్ స్ూప్ర్్సో్ న్నక్ కూర యజ్ క్షిప్ణ  
యొకు ఎయర్ వెరిన్్నక విజయవంతంగా ప్రీక్షించింది, ఇది 
బిహో మస్ అభవృదిధలో "ముఖ్యమ ైన మ ైలురాయ". 
 

క్షిపణి గురించి: 
• అగిి-పి అన్ేద ి అగిి తరగతి క్షిప్ణుల యొకు కొతా 

తరం అప్్గవరడ్ వెరిన్. ఇది 1,000 న్నండ ి 2,000 
కిలోమీటర్ ప్రిధ ికలిగిన రెండు-దశల డబీి క్షిప్ణ . 

• బాలిసిటక్ క్షిప్ణ  అగిి 3 బరువులో స్గం ఉంటలంది 
మరియు రెైలు లేదా రహదారి నకండ ిప్ియోగించవచకి. 
ఇది చాలయ కాలం పాటల న్నలా చేయబడుతతంద ి
మరియు కారాయచరణ అవస్రాలకు అనకగుణంగా 
దేశవాయపా్ంగా రవాణా చేయబడుతతంది. 

 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• చ ైరమన్ DRDO: డాకటర్ G స్తీష్ రెడిా . 
• DRDO ప్ిధాన కారాయలయం: నూయఢిలీల. 
• DRDO స్ాి పించబడింద:ి 1958. 
 

చీఫ్స ఆఫ్ సార ఫ్ కమిట ీ చెైరమన్ గా ఆరీమ చీఫ్ నారావానే 
బాధ్యత్లు స్టవీకరించారు 
 

  
 

ఆరీమ చీఫ జనరల్ ఎం.ఎం. తిివిధ్ దళాధిప్తతలతో కూడిన 
చీఫీ ఆఫ స్ాట ఫ కమిటీ చ ైరమన్్గా నరవాణే బాధ్యతలు 
సవాకరించారు. డిసెంబరు 8న భారత వెైమయన్నక దళ్ం 
హెలికాప్టర్ ప్ిమయదంలో చీఫ ఆఫ డిఫెన్ీ స్ాట ఫ జనరల్ 
బ్రపిన్ రావత్ మరణ ంచిన తరాాత ఆ ప్దవి ఖ్యళ్లగా ఉంది. 
జనరల్ నరవణేకు బాధ్యతలు అప్పగించబడాా య, 
ఎందకకంటల అతనక ముగు్ రు స్రీాస్ చీఫ్లలో అతయంత 
సవన్నయర్. 
 

రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఇండియన్ నేవీ సాుాడిన్్కు ‘పెసి్టిడెంట్స 
సార ండర్’న్న అందించారు: 
 

  
 

మహారాషర ిలోన్న ముంబెైలోన్న నేవల్ డాక్్యయర్్లో జరిగిన 
ఉతీవ కవాతతలో భారత్ నావికాదళాన్నక ి చ ందిన 22వ 
మిస్టెైసల్ వెస్టెసల్ సాుాడిన్్కు ‘పెిస్టిడెంట్ సార ండర్’నక భారత 
రాష్టపి్తి రామ్ నాథ్ కోవింద్ బహూకరించారు, దీన్నన్న కిలల ర్ 
స్ాుాడిన్ అన్న కూడా పిలుస్ాా రు. ఈ స్ందరభంగా తపాలయ 
శాఖ్ ప్ితేయక డే కవర్్నక, స్ామరక స్ాట ంప్ునక విడుదల 
చేసింద.ి 2021 స్ంవతీరం కూడా కిలల ర్ీ అన్న కూడా 
పిలువబడే మిసెైీల్ వెసెీల్ స్ాుాడిన్ పాిరంభమ ై 50 
స్ంవతీరాలనక స్ూచిస్కా ంది. 
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మయలాీవులలో భారత్దేశం-మయలాీవులు స్ంయుకత స్టెైన్నక 
వాయయయమం EKUVERIN: 
 

  
 

భారత్దేశం మరియు మయలాీవుల మధ్య ఎకీరెైీజ్ 
EKUVERIN-21 యొకు 11వ ఎడిషన్, మయలాీవులో్ న్న కధ్ూ 
దీీపంలో జరిగింద.ి ఎకువెరిన్ అంటల ధివేహి భాష్లో 
"స్టేుహిత్ులు" అన్న అరిం. ఇది ఇండో-ఆరయన్ భాష్. ఇద ి
భారతదేశం, లక్షదీాప్ మరియు మయలాీవులలో 
మయటాల డబడుతతంది. ఈ వాయయయమం భయమిపెై మరియు 
స్ముదింలో అంతరాజ తీయ ఉగరవాదాన్ని అరిం చేస్కకటవడం, 
ఉగరవాద-వయతిరవక మరియు తిరుగుబాటల న్నరోధ్క 
కారయకలయపాలనక న్నరాహించడం మరియు ఉతామ సెైన్నక 
ప్దధతతలు మరియు అనకభవాలనక ప్ంచకకటవడంలో రెండు 
దేశాల స్ాయుధ్ దళాల మధ్య సినరీజ మరియు అంతర్-
ఆప్రవబ్రలిటీన్న పెంచకతతంద.ి 
కఠినమ ైన శక్షణతో పాటల, ఉమమడి సెైన్నక వాయయయమంలో 
రక్షణ స్హకారం మరియు ద ైాపాక్షిక స్ంబంధాలనక 
పెంప ందించడాన్నకి స్ాంస్ుృతిక మరియు కీరడా 
కారయకలయపాలు కూడా ఉంటాయ. హిందూ మహాస్ముది 
పాింతంలో అభవృదిధ  చ ందకతతని భదితా డ ైనమిక్ీ మధ్య 
మయలాీవులతో భారతదేశ స్ంబంధాలనక బలోపేతం 
చేయడంలో ఈ వాయయయమం చాలయ దూరం వెళ్లా ంది. 2008 
నకండి భారతదేశం మరియు మయలాీవుల మధ్య ఎకీర్్సెైజ్ 
న్నరాహిస్కా న్ాిరు. 2019లో మహారాష్టలిోన్న ప్ూణెలో 
మరియు 2018లో మయలాీవులలో న్నరాహించారు. 
 

వాయయయమం యొకు పియోజనాలు: 

• ఒకర ి కస్రతతా లు మరియు విధాన్ాలనక అరిం 

చేస్కకటవడాన్నకి ఈ వాయయయమం సెైన్నకులకు 

స్హాయప్డుతతంది. 

• ఇది భాష్టా అడాంకులనక అధిగమించడాన్నకి 

స్హాయప్డుతతంది. 

• ఇది యుదధంలో అతయవస్రమ ైన ఆయుధ్ ప్రిచయంలో 

స్హాయప్డుతతంది లేదా విప్తతా  - ఉప్శమనం వంటి 

మయనవతా స్హాయం. విప్తతా  స్హాయక చరయలలో 

కూడా ఇది చాలయ అవస్రం. 
 

BIMSTEC దేశాలతో కలస్టి PANEX-21 స్ంయుకత స్టెైన్నక 

వినాయసాలకు పూణ ేఆతిథయం ఇవీన్నంది: 
 

  
 

PANEX-21 అన్ేది మయనవతావాద స్హాయం మరియు 

విప్తతా  ఉప్శమన వాయయయమం. ఇది BIMSTEC దేశాల 

కటస్ం న్నరాహించబడుతతంది. భ్ూటాన్, బంగా్ దేశ్, నేపాల్, 

మయనామర, శీరలంక, ఇండియయ మరియు థాయ్్లయండ్స: 

BIMSTEC దేశాల మధ్య ఈ వాయయయమం జరగనకంది. 

ప్ికృతి వెైప్రీతాయలకు ప్ితిస్పందించడంలో పాింతీయ 

స్హకారాన్ని పెంప ందించకకటవడం ఈ వాయయయమం యొకు 

ప్ిధాన లక్షయం. డిస్టెంబర 20 న్నంచి డిస్టెంబర 22 వరకు 

ప్ూణేలో న్నరాహించనకన్ాిరు. 
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వాయయయమం గురించి: 
• వాయయయమంలో పాలగ్ న్ేవారిన్న ఎన్నమిది సిండికవట్లుగా 

విభజించారు. పాలగ్ న్ే దేశాల నకండ ి ఒక సిండికవట 
మరియు భారతదేశం నకండి రెండు. 

• ప్ికృతి వెైప్రీతాయల స్మయంలో ప్ితిస్పందించడంలో 
స్భయదేశాల స్ామరాి యలనక ఇది విశరలషిస్కా ంది. దేశాలు 
తమ ఉతామ విధాన్ాలనక ప్ంచకకుంటాయ. 

• వాయయయమం స్ంసిదధత మరియు ప్ితిస్పందన యొకు 
విధాన్ాలనక స్మీక్షిస్కా ంది. ఇది వయవసవికృత న్నరామణం 
యొకు ప్రిణామయన్ని సిఫారుీ చేస్కా ంద.ి 

• వాయయయమం స్మయంలో, దేశాలు సెైన్నక-మిలిటరీ 
స్హకార పోి టోకాల్ గురించి చరిిస్ాా య. 

 

GRSE భారత్ నౌకాదళం కోస్ం మొదటి పెదా స్రేీ నౌక 
స్ంధాయక్్న్న పాిరంభంచింది: 
 

  
 

ఇండియన్ షిప బ్రల్ర గారె్న్ రీచ్ షిప్బ్రల్రస & ఇంజనీరస 
(GRSE) భారత న్ావికాదళ్ం కటస్ం మొదటి అతిపెదా స్రవా 
న్ౌకనక పాిరంభంచడం దాారా కొతా మ ైలురాయన్న 
స్ాధించింది. స్ంధాయయక్ అన్న పిలువబడే ఈ న్ౌక స్రవా 
వెసెీల్ లయర్జ (SVL) పాిజెక్ట కింద న్నరిమస్కా ని న్ాలుగు 
న్ౌకల శరరణ లో మొదటిద.ి ఇది GRSE వదా న్నరిమంచబడింద.ి 
లయంచ్ వేడుకకు హాజరెైన భారత రాష్ట  ిరక్షణ మంతిి అజయ్ 
భట మయటాల డుతూ, 2030 న్ాటికి 'న్ూయ ఇండియయ' అన్ే దేశ 
విజన్్కు న్ౌక ప్ియోగం కొతా మ ైలురాయ అన్న అన్ాిరు. 
అకటట బర్ 2018లో, భారత రక్షణ మంతిితా శాఖ్ మరియు 
GRSE ఒప్పందంపె ై స్ంతకం చేశాయ. న్ాలుగు స్రవా 
షిప్్లనక న్నరిమంచడాన్నకి. ఖ్రుితో 80% పెైగా స్ాదేశీ 
కంటెంట్తో, న్ౌకలు ప్ూరాిగా GRSEచే రూప ందించబడాా య 
మరియు 'ఇంటిగవరటెడ్ కన్్స్టకి్షన్' కాన్ెీప్ట్లనక ఉప్యోగించి 
న్నరిమంచబడుతతన్ాియ. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• GRSE ఛ ైరమన్ & మేన్ేజింగ్ డ ైరెకటర్: రియర్ అడిమరల్ 

VK స్కవీన్ా. 
• GRSE ప్ిధాన కారాయలయం: కటల్్కతా, ప్శిమ 

బెంగాల్. 
 

2024 నాటిక ి భారత్్లో తొమిమద ి అణు రియయకరరు్  
ఉండన్ననాుయ 
 

  
 

2024 న్ాటికి దేశం తొమిమది అణు రియయకటరలనక కలిగి 
ఉంటలంద ిమరియు ఉతార భారతదేశంలో మొదట ికొతా అణు 
పాిజెక్ట, ఢిలీల నకండి 150 కిలోమీటరల దూరంలో హరాయన్ాలోన్న 
గోరఖ్్ప్ూర్్లో వస్కా ందన్న ప్ిభుతాం రాజయస్భకు 
త లియజవసింద.ి 2024 న్ాటికి, భారతదేశంలో 9000 
మ గావాటల  స్ామరియంతో కటవిడ్ స్మయంలో ఆమోదించబడిన 
తొమిమది అణు రియయకటర్్లతో పాటల మరో 12 కొతా అణు 
రియయకటరుల  ఉంటాయ. 
దేశంలో పెరుగుతతని విదకయత్ డిమయండ్్కు ప్ితాయమయియ 
లేదా కీలన్ ఎనరీజకి అణుశకిా అతి ముఖ్యమ ైన వనరులలో 
ఒకటిగా తారలో ఉదభవించనకందన్న మంతి ి అన్ాిరు. 
భారతదేశ  ఉదా్ రాల తీవితనక 2005 స్ాి యల నకండి 
2030 న్ాటికి మయడింట ఒక వంతతకు తగి్ంచడాన్నకి పారిస్ 
వాతావరణ ఒప్పందం ప్ికారం న్నయమ న్నబంధ్నలనక 
చేరుకటవడంలో స్హాయప్డటాన్నకి భారత్ తన అణు 
కారయకరమంపెై ఆధారప్డుతోంది. 
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స్టెైురూట్ భారత్దేశం యొకు 1వ పెైైవేట్్గా న్నరిమంచిన్ 
కరయోజెన్నక్ రాకెట్ ఇంజిన్ "ధావన్-1"న్న పరీక్షించింద:ి 
 

  
 

హెైదరాబాద్్లోన్న సేపస్ టెకాిలజీ స్ాట రటప్ అయన స్టెైురూట్ 
ఏరోస్టేపస, భారతదేశం యొకు మొటటమొదటి పెైరవేట్గా 
అభవృదిధ  చేసిన ప్ూరిా కరయోజెన్నక్ రాకెట ఇంజిన్ అయన 
ధావన్-1న్న విజయవంతంగా ప్రీక్షించింది. ఇది రాబో యే 
వికరమ్-2 ఆరిబటాల్ లయంచ్ వెహికల్ ఎగువ దశలకు 
శకిాన్నస్కా ంది. రాకెట ఇంజిన్ ధావన్-1కి భారతీయ రాకెట 
శాసా్రవేతా స్తీష్ ధావన్ పేరు పెటాట రు. 
 

ధావన్-1 గురించి: 
ధావన్-1 అన్ేది ప్ూరిాగా ‘మేడ్-ఇన్-ఇండియయ’ కరయోజెన్నక్ 
ఇంజన్, స్ూప్ర్్లయయ్్తో 3డి పిింటింగ్్న్న ఉప్యోగించి 
అభవృదిధ  చేయబడింద.ి ఇంజిన్ దివీకృత స్హజ వాయువు 
మరియు దివ ఆకిీజన్-అధిక-ప్న్నతీరు, తకుువ-ధ్ర 
మరియు స్ాచఛమ ైన రాకెట ఇంధ్నం దాారా ఇంధ్నంగా 
ఉంటలంది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• సెైురూట ఏరోసేపస్ స్ాి పించబడింది: 12 జూన్ 2018; 
• సెైురూట ఏరోసేపస్ ప్ిధాన కారాయలయం: హెైదరాబాద్, 

త లంగాణ; 
• సెైురూట ఏరోసేపస్ స్హ వయవస్ాి ప్కుడు, CEO & 

CTO: ప్వన్ కుమయర్ చందన; 
• సెైురూట ఏరోసేపస్ స్హ వయవస్ాి ప్కుడు, COO: న్ాగ 

భారత్ డాకా. 
 

అదన్పు స్మయచారం 
DRDO బిహో మస స్ూపర్సో న్నక్ కతర యజ్ క్షిపణి యొకు 
ఎయర వెరిన్్న్న పరీక్షించింది: బిహో మస స్ూపర్సో న్నక్ 
కతర యజ్ క్షిపణి యొకు ఎయర్ వెరిన్్నక ఒడిశా తీరంలోన్న 
చండీపూర యొకు ఇంటిగవరటెడ్ టెస్ట రవంజ్ నకండ ి భారత్ 
విజయవంతంగా ప్రీక్షించింది. క్షిప్ణ  యొకు ఎయర్ 
వెరిన్్నక స్ూప్ర్్సో్ న్నక్ ఫెైటర్ ఎయర్్కార ఫ్టట స్నఖ్ోయ్ 30 MK-
I నకండ ిప్రీక్షించారు.  
ఒడిశా తీరంలో భారత్ 'పిళయ్' క్షిపణిన్న విజయవంత్ంగా 
పరీక్షించింది:భారత్ స్ాదేశీ ప్రిజాఞ నంతో అభవృదిధ  చేసిన, 
ఉప్రితలం నకంచి ఉప్రితలయన్నకి ప్ియోగించ ేక్షిప్ణ  'ప్ిళ్య్' 
యొకు తొలి విమయన ప్రీక్షనక ఒడిశా తీరంలో 
విజయవంతంగా న్నరాహించింది.  
IAF-DRDO ఫెల్ ట్-ట సర  చసే్టిన్ హెలకాపరర-లయంచ్ SANT 
క్షిపణి:డిఫెన్ీ రీసెర్ి అండ్ డ వలప్్మ ంట ఆర్న్ెైజవష్న్ 
(DRDO) మరియు ఇండియన్ ఎయర్ ఫో ర్ీ (IAF) 
రాజస్ాి న్్లోన్న పో ఖ్యా న్ శరరణ  నకండ ిదేశీయంగా రూప ందించిన 
మరియు అభవృదిధ  చేసిన హెలికాప్టర్ లయంచ్ (ఎయర్-లయంచా్) 
స్ాట ండ్-ఆఫ యయంటీ టాయంక్ (SANT) క్షిప్ణ న్న 
విజయవంతంగా ప్రీక్షించాయ. ఇది మొదటిస్ారిగా రష్యన్ 
మయలం Mi-35 హెలికాప్టర్ గన్్షిప్ నకండి 
ప్ియోగించబడింది 
DRDO పినాకా విస్తరించిన్ పరిధ ి 2021న్న విజయవంత్ంగా 
పరీక్షించింది: డిఫెన్స రీస్టెర్ అండ్స డెవలప్మ ంట్ ఆర్నైెజేషన్ 
(DRDO) పిన్ాకా ఎక్ీ్టెండ డ్ రవంజ్ (పిన్ాకా-ఈఆర్), 
ఏరియయ డిన్నయల్ మయయన్నష్న్ీ (ADM) మరియు 
దేశీయంగా అభవృదిధ  చేసిన ఫూయజ్్లనక విజయవంతంగా 
ప్రీక్షించింద.ి ఒడిశా తీరంలోన్న చండరప్ూర్్లోన్న ఇంటిగవరటెడ్ 
టెస్ట రవంజ్ (ITR) వదా ఈ ప్రీక్ష జరిగింది 
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గోరఖ్పూర్లో దూరదరశన్ కేందిం యొకు ఎరత స్టేరషన్ 
పాిరంభంచబడింది: 
గోరఖ్్ప్ూర్్లో దూరదరిన్ కవందిం యొకు ఎరా్ సేటష్న్్నక 
కవంద ిస్మయచార మరియు ప్ిస్ార శాఖ్ మంతిి అనకరాగ్ సింగ్ 
ఠాకూర్ మరియు ఉతారప్ిదేశ్ ముఖ్యమంతిి యోగి 
ఆదితయన్ాథ్ పాిరంభంచారు. 
 

ప్ుసతకజలు మర్ియు ర్చయితలు 
 

రాహుల్ రావైెల్ రచించిన్ 'రాజ్ కపూర: ది మయస్రర ఎట్ వరు' 
పుస్తకం విడుదల 
 

  
 

రాహుల్ రావైెల్ రచించిన 'రాజ్ కప్ూర్: ది మయస్టర్ ఎట 
వర్ు' పేరుతో భారత ఉప్రాష్టపి్తి ఎం.వెంకయయ న్ాయుడు 
ఈ ప్ుసా్కాన్ని విడుదల చేశారు. రాజ్ కప్ూర్ 97వ జయంతి 
స్ందరభంగా నూయఢిలీలలోన్న ఇండియయ హాబ్రటాట సెంటర్ లో 
ఈ ప్ుసా్క ఆవిష్ురణ కారయకరమం జరిగింది. ఉప్ రాష్టపి్తి ఈ 
ప్ుసా్కాన్ని "పేిమ మరియు అంకితభావం యొకు శరమ"గా 
అభవరిణంచారు. 
 

 

యోగి ఆదిత్యనాథ్్పెై “ది మయంక్ హయ టాి న్స్ఫారడ్ 
ఉత్తరపిదేశ్” పుస్తకం విడుదలెైంది 
 

  
 

శంత్న్న గుపాత  రచించిన “ది స్నాయసి్ట హయ టాి న్స్ఫారడ్ 
ఉత్తరపిదేశ్: హౌ యోగ ి ఆదిత్యనాథ్ యూపవ వాలయ భ్యయయ 
దనరిీన్నయోగాన్ను బాయడ్సజ  ఆఫ్ హాన్ర్గా మయరా్డు” అన్ే 
ప్ుసా్కం. ఉతారప్ిదేశ్ ముఖ్యమంతిి యోగి ఆదితయన్ాథ్ లయ 
అండ్ ఆరార్, కన్ెకిటవిటీ, విదయ, ఆరోగయ మౌలిక స్దకపాయయలు 
మరియు మొతాం అభవృదిధ  వంట ివివిధ్ అంశాలలో రాష్టాట ి న్ని 
ఎలయ మయరాిరో కొతా ప్ుసా్కం వివరిస్కా ంది. ఉతారప్ిదేశ్ 
ముఖ్యమంతి ి యోగి ఆదితయన్ాథ్ ఉతారాఖ్ండ్్లో 
జన్నమంచినప్పటి నకండ ి న్ాథ్ ప్ంతి స్న్ాయసి అయేయ వరకు 
ఉతారప్ిదేశ్ ముఖ్యమంతి ి వరకు చేసిన ప్ియయణాన్ని ఈ 
ప్ుసా్కం న్ొకిు చ బుతతంది. 
గుపాా  ఇంతకుముందక రచించిన ప్ుసా్కాలలో “భారతీయ 
జన్తా పారీర: పాసర , పెిజెంట్ అండ్స ఫూయచర: సోర రీ ఆఫ్ ద ి
వరల్్్ లయరెజసర  ప లటికల్ పారీర” (2019) మరియు “ద ిమయంక్ 
హయ బ్రకేమ్ ముఖ్యమంతి”ి (2017) ఉనాుయ. 
 

'ఎట్ హోమ్ ఇన్ ది యూన్నవరస' పేరుతో బాల కృషణ  మధ్నర 
జీవిత్ చరితి్ విడుదలెైంది 
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బాల కృషణ  మయధ్నర రచించిన ‘ఎట్ హోమ్ ఇన్ ది 
యూన్నవరస’ అన్ ే ఆతమకథనక R.C. స్టినాో , IAS (Rtd), 
మహారాష్టలిోన్న ముంబెైలోన్న రోడ్ డ వలప్్మ ంట మంతిితా 
శాఖ్ స్లహాదారు. ఈ ప్ుసా్కం DHFL పాిప్రీట స్రీాసెస్ 
లిమిటెడ్్లో మయజీ చీఫ ఎగిజకూయటివ్ ఆఫవస్ర్ మరియు దివాన్ 
హౌసింగ్్నక స్ాి పించడంలో కీలకమ ైన వయకుా లలో ఒకరెైన B K 
మధ్కర్ యొకు ఆతమకథ. ఈ ప్ుసా్కం 1980లు మరియు 
1990లలో హౌసింగ్ ఫెైన్ాన్ీ సెకాట ర్్లో పాలసవ 
వాతావరణంలోకి లోప్లి వీక్షణనక అందిస్కా ంది. ఈ 
ప్ుసా్కంలో రచయత యొకు పాిరంభ జీవిత కష్టాట లు, 
అనకభవాలు మరియు జీవిత పాఠాలు ఉన్ాియ. 
 

డాకరర శశి థరూర రాసి్టన్ 'పెైైడ్స, పిిజుడీస అండ్స పండిటీి' అనే 
పుస్తకం: 
 

  
 

మయజీ కవంద ిమంతిి, పారలమ ంట లోక్ స్భ స్భుయడు డాకరర శశి 
థరూర రచించిన 23వ ప్ుసా్కం ‘పెైైడ్స, పిిజుడీస అండ్స పండటిీి’ 
పేరుతో త లంగాణ రాష్ట ంిలోన్న హెైదరాబాద్్లో 
ఆవిష్ురించారు. ఈ ప్ుసా్కంలో ప్ది విభాగాలు ఉన్ాియ, 
ప్ితి ఒకుటి ఆధ్కన్నక భారతీయ చరిత,ి భారతీయ 
రాజకీయయలు మొదలెైన న్నరిాష్ట అంశాన్నకి అంకితం 
చేయబడింది. అతనక 2019కి ‘సాహిత్య అకాడమీ అవారు్ ’ 
గెలుచకకున్ాిడు, అతన్న ప్ుసా్కాన్నకి ప్ిదానం చేశారు - 
‘యయన్ ఎరా ఆఫ్ డారు్నెస. 
 

భారత్దేశం-పాకిసాత న్ యుదధం 1971పె ై MM న్రవాణే 
విడుదల చేస్టిన్ పుస్తకం: 
 

  
 

జనరల్ MM న్రవాణే భారత్దేశం మరియు పాకిసాా న్్కు 
చ ందిన అనకభవజుఞ ల వయకిాగత కథన్ాల స్ంకలనమ ైన 
‘బంగా్ దేశ్ లబరేషన్ @ 50 ఇయరస: ‘బ్రజోయ్’ విత్ స్టిన్రీజ, 
ఇండియయ-పాకిసాత న్ వార 1971’ అన్ే ప్ుసా్కాన్ని విడుదల 
చేశారు. ఈ ప్ుసా్కం 1971 యుదధం యొకు చారితిక 
మరియు వృతాా ంత కథన్ాల స్మేమళ్నం మరియు 
భారతదేశం మరియు బంగాల దేశ్ రెండింటి నకండి 
రచయతలనక కలిగి ఉంద.ి ఎకుువగా యుదధం చేసిన వారు. 
 

అయయజ్ మ మన్ రచించిన్ “ఇండియన్ ఇన్నుంగ్స: ది జరీు 
ఆఫ్ ఇండియన్ కిరకెట్ ఫిమ్ 1947” 
 

  
 

అయయజ్ మ మన్ రచించిన ‘ఇండియన్ ఇన్నుంగ్స: ద ిజరీు 
ఆఫ్ ఇండియన్ కిరకెట్ ఫిమ్ 1947’ అన్ే ప్ుసా్కాన్ని విడుదల 
చేశారు. ఇది భారతీయ కిరకెట యొకు స్ంకలనం మరియు 
గత 70 స్ంవతీరాలలో భారత కిరకెట యొకు అన్ేక 
అంతరాృష్తట లనక గురిాంచింది. ఈ ప్ుసా్కంలో వెటరన్ కిరకెటరుల  
K N ప్ిభు నకండ ిP N స్కందరవశన్ మరియు డికీు రుత్్నగర్ 
నకండ ి రామచంది గుహ మరియు స్కరవష్ మీనన్్ల 
యుగాన్ని కవర్ చేసింది, ఆ స్ంవతీరాల ప్ిసిదధ  విజయయలు 
ప్ిప్ంచ కప్్లు, వివిధ్ టెస్ట కిరకెట మొదలెైన వాట ి గురించి 
అనకభవాలనక కలిగి ఉంటాయ. 
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న్రోత్మ్ స్టెఖ్సారియయ ఆత్మకథ "ది అంబుజా సోర రీ" త్ీరలో 
విడుదల అవుత్ుంద:ి 
 

  
 

అంబుజా సిమ ంటీ లిమిటెడ్ మయజీ వెైస్ 
ఛ ైరమన్/స్ాి ప్కుడు/ప్ిమోటర్, న్రోత్మ్ స్టెఖ్సారియయ తన 
ఆతమకథనక 'ద ి అంబుజా సోర రీ: హౌ ఎ గూర ప ఆఫ్ ఆరి్న్ర ీ
మ న్ కిరయేట్ యయన్ ఎక్స్టాి రి్న్రీ కంపెనీ' పేరుతో రచించారు, 
ఇది డిసెంబర్ 2021లో విడుదల కానకంది. ఈ ప్ుసా్కం 
కథనక కలిగి ఉంద.ి ఒక చిని-కాలప్ు ప్తాి వాయపారి నకండ ి
దేశంలోన్న అతిపెదా సిమ ంట కంపెన్సలలో ఒకటెైన అంబుజా 
సిమ ంట, భారతదేశంలోన్న అతతయతామ కంపెన్సలలో ఒకటెైన 
అతన్న ఎదకగుదల. 
 

“1971: ఛారజ ఆఫ్ ద ి గూరాఖ స అండ్స అదర సోర రీస” పరేుతో 
కొత్త  పుస్తకం విడుదలెైంది: 
 

  
 

1971 ఇండో-పాక్ యుదధం యొకు న్నజమ ైన కథలనక 
వెలికితీసే కొతా ప్ుసా్కం, '1971: ఛారజ ఆఫ్ ద ిగూరాఖ స అండ్స 
అదర సోర రీస, రచనా బ్రష్త  రావత్ రచించారు. ఈ ప్ుసా్కంలో, 
పాకిస్ాా న్్లో తన విమయనం కూలిపోయన తరాాత 
అదృశయమ ైన ఫెలల ట లెఫిటన్ెంట కథ నకండి ఆధ్కన్నక సెైన్నక 
చరితిలో 'చివర ిఖ్కకీర దాడ'ి వరకు ఉన్ాియ. 
 

త్ుషార కపూర త్న్ తొల పుస్తకం 'బాయచిలర డాడ్స'న్న విడుదల 

చేశారు. 
 

  
 

తతష్టార్ కప్ూర్ తన మొదటి ప్ుసా్కాన్ని 'బాయచిలర్ డాడ్' 

పేరుతో రాశారు. నటలడు 2016లో స్రోగసవ దాారా కొడుకు 

లక్షయ కప్ూర్్కు ఒంటర ి తండి ి అయయయడు. అతనక కొతా 

ప్ుసా్కంలో ఒంటర ి తండిిగా తన ప్ియయణాన్ని 

ప్ంచకకున్ాిడు. నటలడు తన తొలి ప్ుసా్కం బాయచిలర్ 

డాడ్్లో 'తండిితాాన్నకి కొంచ ం అస్ాధారణమ ైన రహదారి' 

గురించి తన ప్ియయణాన్ని ప్ంచకకున్ాిడు. ప్ుసా్కం యొకు 

ముఖ్చితింపె,ై అతనక తన కొడుకునక మోస్కా నిటలల  

చూడవచకి. 

ప్ుసా్కాన్ని ప్ికటిస్ూా , తతష్టార్ ఇలయ వాిశాడు, “న్ేనక ఒక 

ప్ుసా్కం రాశానక! తండిిగా మయరడం అన్ేది న్ా జీవితంలో 

అతయంత ప్ితిష్టాట తమకమ ైన క్షణాలలో ఒకట ి మరియు న్ా 

మొదట ిప్ుసా్కం, బాయచిలర్ డాడ్, న్ేనక పితృతాాన్నకి కొదిాగా 

అస్ాధారణమ ైన మయరా్ న్ని ఎలయ తీస్కకున్ాినక అన్ే దాన్న 

గురించి మయటాల డుతతంది. 
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అదన్పు స్మయచారం 
డాకరర రేఖ్య చౌదరి రచించిన్ "ఇండియయస ఏని్నయంట్ లెగస్టవ 
ఆఫ్ వెల్్నెస" అనే పుస్తకం :డాకటర్ రవఖ్య చౌదరి రచించిన 
“ఇండియయస్ ఏని్నయంట లెగసవ ఆఫ వెల్్న్ెస్” అన్ే 
ప్ుసా్కాన్ని మహారాష్ట  ి గవరిర్ భగత్ సింగ్ కటష్టాయరీ 
స్మక్షంలో ఆవిష్ురించారు. ఇది ప్ిప్ంచ డిజిటల్ దిన్ోతీవం 
(WDD) వేడుకల స్ందరభంగా పాిరంభంచబడింది. 
మయనవులు ప్ికృతికి దగ్రగా ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో 
ప్ుసా్కం హెైలెైట చేస్కా ంది, ఇది ఉతాపదక ప్న్నన్న చేయడాన్నకి 
ప్ునరుజీజవనం మరియు రీఛార్జ చేయడంలో 
స్హాయప్డుతతంది. 
.గాంధీ టోపవ గవరుర’ అనే తెలుగు పుస్తకాన్ను 
వెంకయయనాయుడు విడుదల చేశారు:ఆంధ్ిప్ిదేశ్ అధికార 
భాష్టా స్ంఘం చ ైరమన్ ప్దమ అవారుా  గరహీత డాకరర యయర్గడ్ 
లక్షీమపిసాద్ రచించిన ‘గాంధ ీ టోపవ గవరుర’ అన్ే త లుగు 
ప్ుసా్కాన్ని భారత ఉప్రాష్టపి్తి M వెంకయయనాయుడు 
విడుదల చేశారు. ఈ ప్ుసా్కం బారిస్టర్ ఈడుపగంటి 
రాఘవేందిరావు జీవిత చరితినక వివరిస్కా ంది. I R రావు 
ప్ిముఖ్ స్ాాతంతియ స్మరయోధ్కడు, శాస్నస్భుయడు 
మరియు బ్రిటిష్ ప్రిపాలనలో సెంటిల్ పాివిన్ీ్ల గవరిర్్గా 
ఉన్ాిరు 
వెంకయయనాయుడు "పిజాసాీమయం, రాజకీయయలు మరియు 
పాలన్" పుస్తకాన్ను విడుదల చేశారు:భారత ఉప్రాష్టపి్తి 
వెంకయయ నాయుడు 'భారత రాజాయంగం' ఆమోదించి 72 ఏళల్  
ప్ూరాయన స్ందరభంగా సెంటిల్్లో జరిగిన కారయకరమంలో 
'డెమోకరస్టవ, పాలటిక్స అండ్స గవరెున్స' అన్ే ప్ుసా్కాన్ని 
ఇంగీలష్తలో, 'లోకతంత్ి, రజనీతి అండ్స ధ్రమ' అన్ే ప్ుసా్కాన్ని 
హిందీలో విడుదల చేశారు. పారలమ ంట హాల్, నూయఢిలీల. ఈ 
ప్ుసా్కాన్ని డాకరర A. స్ూరయ పికాష్ రచించారు.  

పిభాత్ కుమయర రచించిన్ ‘పబ్్రక్ స్రీీస ఎథిక్స’ పుస్తకం:IC 
సెంటర్ ఫర్ గవరెిన్ీ ప్ిచకరించిన పిభాత్ కుమయర రచించిన 
‘పబ్్రక్ స్రీీస ఎథిక్స- ఎ కెీసర  ఫర నైెటిక్ భారత్’నక ఉప్ 
రాష్టపి్తి న్నవాస్, నూయఢిలీలలో భారత ఉప్రాష్టపి్తి M 
వెంకయయ నాయుడు పాిరంభంచారు. ప్ుసా్కం మయనవ పాతి 
యొకు బహుళ్ కటణాల మయలకాన్ని హెైలెైట చేస్కా ంది, న్ెైతిక 
స్ూతాిలనక జీవన విధానంగా ఆచరిస్కా ంది. ఇది ప్ిజా పాలన 
వయవసి్ యొకు జవాబుదారీతనం, స్మగరత, పారదరికత 
మరియు విశాస్న్సయత యొకు పాిముఖ్యతనక గురిాంచింది. 
 

ముఖయమ ైన తదేలీు 
 

BSF 57వ రె జింగ్ డనే్న డిస్టెంబర 01, 2021న్ 
జరుపుకుంటుంది: 
 

  
 

బో ర్ర స్టెకతయరిటీ ఫో రస (BSF) 01 డిస్టెంబర 2021న్ 57వ 
రె జింగ్ డేన్న జరుప్ుకుంటోంది. భారతదేశ స్రిహదకా ల 
భదితనక న్నరాధ రించడం కటస్ం ఇండో-పాక్ మరియు 
ఇండియయ-చ ైన్ా యుదాధ ల తరాాత ఏకీకృత కవంద ిఏజెన్సీగా 
BSF డిస్టెంబర 1, 1965న ఏరపడింద.ి మరియు దాన్నతో 
అనకస్ంధాన్నంచబడిన విష్యయల కటస్ం. ఇద ియయన్నయన్ 
ఆఫ ఇండియయ యొకు ఐదక సెంటిల్ ఆర్డ ్పో లీస్ ఫో రెీస్్లో 
ఒకట ి మరియు ప్ిప్ంచంలోన్ే అతిపెదా స్రిహదకా  రక్షణ 
దళ్ంగా న్నలుస్కా ంది. BSF భారత్ భ్ూభాగాల రక్షణలో 
మొదట ిరేఖ్గా పేరకునబడింది. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• BSF డ ైరెకటర్ జనరల్: ప్ంకజ్ కుమయర్ సింగ్; 
• BSF ప్ిధాన కారాయలయం: నూయఢిలీల. 
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పిపంచ ఎయడ్సస దిననత్సవం 2021 డిస్టెంబర 01న్ 
జరుపుకుంటారు: 
 

  
 

పిపంచ ఎయడ్సస దిననత్సవాన్ను 1988 నకండ ి ప్ితి 
స్ంవతీరం డిస్టెంబర 1వ తేదీన ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా 
జరుప్ుకుంటారు. ఈ రోజు ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా ప్ిజలు HIV కి 
వయతిరవకంగా పో రాటంలో ఐకయం కావడాన్నకి, HIV తో 
జీవిస్కా ని వారిక ిమదాతతన్నచేిందకకు మరియు ఎయడ్ీ్తో 
మరణ ంచిన వారిన్న స్మరించకకటవడాన్నకి అవకాశం 
కలిపస్కా ంది. - స్ంబంధిత అన్ారోగయం. ఈ స్ంవతీరం ప్ిప్ంచ 
ఎయడ్ీ దిన్ోతీవం యొకు న్ేప్థయం అస్మయన్త్లన్న 
అంత్ం చేయడం, ఎయడ్సస్న్న అంత్ం చేయండ ి మరయిు 
పాండమిక్్లన్న అంత్ం చయేండ.ి వెనకకబడిన వయకుా లనక 
చేరుకటవడంపెై ప్ితేయక దృషిటతో, WHO మరియు దాన్న 
భాగస్ాాములు అవస్రమ ైన HIV సేవలనక ప ందడంలో 
పెరుగుతతని అస్మయనతలనక హెైలెైట చేస్కా న్ాిరు. 
 

జాతీయ ఇంధ్న్ స్ంరక్షణ దిననత్సవం 2021: 
 

  
 

ప్ితి స్ంవతీరం డిస్టెంబర 14వ తేదీన భారతదేశంలో 
జాతీయ ఇంధ్న్ పరిరక్షణ దిననత్సవాన్ను జరుప్ుకుంటారు. 
1991 నకండ ి విదనయత్ మంతిిత్ీ శాఖ్ న్ేతృతాంలో ఈ 
స్ందరభంగా జరుప్ుకుంటారు. ప్చిదనం మరియు ఉజాల 
భవిష్యతతా నక కలిగ ిఉండటాన్నకి ఇది ఉతామ మయర్ం కాబటిట 
ఇంధ్న ఆదా గురించి అవగాహన పెంచడాన్నకి ఈ రోజునక 
జరుప్ుకుంటారు. 
 

జాతీయ కాలుషయ న్నయంతి్ణ దిననత్సవం 2021: 
 

  
 

జాతీయ కాలుషయ న్నయంతి్ణ దిననత్సవాన్ను ప్ితి స్ంవతీరం 

డిస్టెంబర 2వ తేదీన జరుప్ుకుంటారు. 1984లో భోపాల్ 

గాయస దనరఘటన్లో మరణ ంచిన వార ి జీవితాలనక 

స్మరించకకటవడాన్నకి ఈ రోజునక జాతీయ కాలుష్య న్నయంతిణ 

దినంగా పాటిస్ాా రు. ప్ిజలకు అవగాహన కలిపంచడం 

మరియు కాలుష్య న్నయంతిణ చరయలు మరియు పారిశరా మిక 

విప్తతా ల గురించి వారిక ి అవగాహన కలిపంచడం ఈ రోజు 

యొకు ప్ిధాన లక్షయం.  ఈ స్ంవతీరం 37వ జాతీయ 

కాలుష్య న్నయంతిణ దిన్ోతీవంగా గురిాంచబడుతతంది. ఈ 

రోజు గురించి మరింత త లుస్కకటవడాన్నకి, అభయరుి లు దిగువ 

కథన్ాన్ని చదవాలన్న స్ూచించారు. 
 

పిపంచ కంపూయటర అక్షరాస్యత్ దిననత్సవం 2021: 
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పిపంచ కంపూయటర అక్షరాస్యత్ దిననత్సవాన్ను 
ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా ప్ితి స్ంవతీరం డిస్టెంబర 2వ తేదీన 
జరుప్ుకుంటారు. ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా వెనకకబడిన 
కమయయన్నటీలలో అవగాహన కలిపంచడాన్నకి మరియు 
డిజిటల్ అక్షరాస్యతనక పెంచడాన్నకి ఈ రోజునక ప్ిప్ంచ 
కంప్ూయటర్ అక్షరాస్యత దిన్ోతీవంగా జరుప్ుకుంటారు. ఈ 
రోజు ముఖ్యంగా పిలలలు మరియు సవా రలలో స్ాంకవతిక 
న్ెైప్ుణాయలనక పోి తీహిస్కా ంది మరియు కంప్ూయటరలనక 
ఉప్యోగించడం దాారా మరింత త లుస్కకటవడాన్నకి 
మరియు వార ి ప్న్నన్న స్కలభతరం చేయడాన్నకి వారిన్న 
పేిరవపించడం లక్షయంగా పెటలట కుంది. ప్ిప్ంచ కంప్ూయటర్ 
అక్షరాస్యత దిన్ోతీవం గురించి మరింత త లుస్కకటవడాన్నకి, 
అభయరుి లు కిరంది కథన్ాన్ని చదవమన్న స్లహా ఇస్ాా రు. 
 

అంత్రాజ తీయ బాన్నస్త్ీ న్నరూమలన్ దిననత్సవం: డిస్టెంబర 2: 
 

  
 

అంత్రాజ తీయ బాన్నస్త్ీ న్నరూమలన్ దిననత్సవం 1986 నకండ ి
ఏటా డిస్టెంబర 2న ఐకయరాజయస్మితి జనరల్ అసెంబీల చే 
న్నరాహించబడుతతంది. వయకుా ల అకరమ రవాణా, లెైంగిక 
దోపిడర, బాల కారిమకులు, బలవంతప్ు వివాహాలు మరియు 
స్ాయుధ్ పో రాటంలో పిలలలనక బలవంతంగా చేరుికటవడం 
వంటి స్మకాలీన బాన్నస్తా రూపాలనక న్నరూమలించడంపెై ఈ 
రోజు దృషిట కవందీికరించబడింది. 
 

పిపంచ వికలయంగుల దిననత్సవం: డిస్టెంబర 3, 2021: 
 

  
 

పిపంచ వికలయంగుల దిననత్సవాన్ను అంత్రాజ తీయ వికలయంగుల 
దిననత్సవంగా కూడా పిలుస్ాా రు, దీన్నన్న ప్ితి స్ంవతీరం 
డిస్టెంబర 3వ తేదీన ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా జరుప్ుకుంటారు. 
వెైకలయం ఉని వయకుా లనక చేరిడాన్నకి స్ంబంధించిన కిలష్టమ ైన 
స్మస్యలకు మదాతత ఇవాడాన్నకి ఈ రోజు గురిాంచబడింది 
మరియు పాటించబడుతతంది. IDPWD దిన్ోతీవాన్ని 
1992లో ఐకయరాజయస్మితి జనరల్ అసెంబీల  ప్ికటించింది. 
2021 ప్ిప్ంచ వికలయంగుల దిన్ోతీవం యొకు న్ేప్థయం 
వికలయంగుల నాయకత్ీం మరియు స్మయజ భాగసాీమయం 
మరియు అభవృదిధ  యొకు అన్ని రంగాలలో వికలయంగుల 
హకుులు మరియు శరరయస్కీనక పోి తీహించడాన్నకి 
మరియు రాజకీయ, స్ామయజిక, ఆరిిక మరియు స్ాంస్ుృతిక 
జీవితంలోన్న ప్ితి అంశంలో వికలయంగుల ప్రిసిితిపెై 
అవగాహన పెంచడాన్నకి ఈ దిన్ోతీవాన్ని జరుప్ుకుంటారు. 
 

భారత్దేశ నౌకాదళ దిననత్సవం: డిస్టెంబర 04న్ విజయయలన్న 
జరుపుకుంటుం 
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భారతదేశంలో, దేశాన్నకి న్ావికా దళ్ం స్ాధించిన విజయయలు 
మరియు పాతినక జరుప్ుకటవడాన్నకి ప్ితి స్ంవతీరం 
డిస్టెంబర 4న్న జాతీయ నౌకాదళ దిననత్సవంగా 
జరుప్ుకుంటారు. 1971లో జరిగిన ఇండో-పాకిస్ాా న్ 
యుదధంలో భారతదేశం స్ాధించిన 50 స్ంవతీరాల 
విజయయన్ని స్ూచించ ే 'స్ీరిణమ్ విజయ్ వరి' అన్ేది 2021 
భారతదేశ న్ావికా దళ్ దిన్ోతీవం యొకు న్ేప్థయం.  
 

అంత్రాజ తీయ బాయంకుల దిననత్సవం: డిస్టెంబర 04: 
 

  
 

అంత్రాజ తీయ బాయంకుల దిననత్సవం డిస్టెంబరు 4న సిిరమ ైన 
అభవృదిధకి ఆరిిక స్హాయం చేయడంలో బహుపాక్షిక 
మరియు అంతరాజ తీయ అభవృదిధ  బాయంకుల పాిముఖ్యతనక 
గురిాంచడాన్నకి జరుప్ుకుంటారు. ఐకయరాజయస్మితి కూడా 
జీవన ప్ిమయణాల మ రుగుదలకు దోహదప్డటంలో 
స్భయదేశంలో బాయంకింగ్ వయవసి్ల కీలక పాతినక గురిాంచి ఈ 
దిన్ోతీవాన్ని పాటిస్కా ంది. 
 

ఆనాటి చరితి్: 
2019లో, ఐకయరాజయస్మితి జనరల్ అసెంబీల  డిసెంబర్ 4న్న 
అంతరాజ తీయ బాయంకుల దిన్ోతీవంగా ప్ికటించింది. ఇది 
2020లో మొదటిస్ారిగా జరుప్ుకుంటారు. స్కసిిర 
అభవృదిధకి ఆరిిక స్హాయం చేయడంలో మరియు 
ప్రిజాఞ న్ాన్ని అందించడంలో బహుపాక్షిక అభవృదిధ  
బాయంకులు మరియు ఇతర అంతరాజ తీయ అభవృదిధ  బాయంకుల 
యొకు ముఖ్యమ ైన స్ామరాి యన్ని గురిాంచడం కటస్ం ఈ 
దిన్ోతీవాన్ని జరుప్ుకుంటారు. స్భయ దేశాలలో బాయంకింగ్ 
వయవసి్లు జీవన ప్ిమయణాల మ రుగుదలకు దోహదం 
చేస్ాా య. 
 

డిస్టెంబర 5న్ పిపంచ నేల దనినత్సవాన్ను జరుపుకునాురు: 
 

] 
 

మయనవ శరరయస్కీ, ఆహార భదిత మరియు ప్రాయవరణ 

వయవసి్ల కటస్ం న్ేల న్ాణయత యొకు పాిముఖ్యతపెై 

అవగాహన పెంచడాన్నకి ప్ితి స్ంవతీరం డిస్టెంబర 5 న 

పిపంచ నేల దిననత్సవాన్ను జరుప్ుకుంటారు. ప్ిప్ంచ న్ేల 

దిన్ోతీవం 2021 (#WorldSoilDay) మరియు దాన్న 

ప్ిచారం “మటిర  లవణీకరణన్న ఆపివేయండి, నేల 

ఉతాపదకత్న్న పెంచండ”ి న్ేల న్నరాహణలో పెరుగుతతని 

స్వాళ్లనక ప్రిష్ురించడం, న్ేల లవణీయతతో పో రాడడం, 

పెంచడం దాారా ఆరోగయకరమ ైన ప్రాయవరణ వయవసి్లు 

మరియు మయనవ శరరయస్కీనక న్నరాహించడం యొకు 

పాిముఖ్యతపెై అవగాహన పెంచడం లక్షయంగా పెటలట కుంది. 

న్ేలపెై అవగాహన మరియు న్ేల ఆరోగాయన్ని 

మ రుగుప్రచడాన్నకి స్ంఘయలనక పోి తీహించడం. 
 

SAARC చారరర డే 2021: డసి్టెంబర 8  

దక్షిణాసియయ పాింతీయ స్హకార స్ంఘం (SAARC) చారటర్ 

డేనక SAARC చారటర్ ఆమోదించిన జాఞ ప్కారిం ఏటా 

డిసెంబర్ 8న జరుప్ుకుంటారు. ఈ స్ంవతీరం పాింతీయ 

స్మయహం యొకు 37వ వారిికటతీవాన్ని స్ూచిస్కా ంది 
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మయన్వ హకుుల దిననత్సవం: 10 డిస్టెంబర 2021 
 

  
 

ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా ఏటా డిస్టెంబర 10న్ మయన్వ హకుుల 
దిననత్సవాన్ను జరుప్ుకుంటారు. ఈ దిన్ోతీవం డిసెంబర్ 10, 
1948న ఐకయరాజయస్మితి మయనవ హకుుల స్ారాతిిక 
ప్ికటననక ఆమోదించినప్ుపడు ఉన్నకిలోకి వచిింది. ఈ రోజు 
మనందరికీ శకిాన్నస్కా ంది కాబటిట ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా ప్ితి 
స్ంవతీరం జరుప్ుకుంటారు. ఈ రోజు ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా 
ఉని మయనవ హకుుల న్ాయయవాదకలు మరియు 
రక్షకులనక కూడా గురిాస్కా ంది. 
 

ఆనాటి నేపథయం: 
మయనవ హకుుల దిన్ోతీవం 2021 యొకు న్ేప్థయం 
"స్మయన్త్ీం - అస్మయన్త్లన్న త్గి్ంచడం, మయన్వ 
హకుులన్న అభవృదిధ  చేయడం." ఈ స్ంవతీరం మయనవ 
హకుుల దిన్ోతీవం న్ేప్థయం 'స్మయనతాం' మరియు 
UDHR యొకు ఆరిటకల్ 1కి స్ంబంధించినది - 
"మయనవులందరూ సేాచఛగా మరియు గరరవం మరియు 
హకుులలో స్మయనంగా జన్నమంచారు." 
 

డిస్టెంబర 11న్ అంత్రాజ తీయ పరీత్ దిననత్సవాన్ను 
జరుపుకునాురు: 
 

  
 

అంత్రాజ తీయ పరీత్ దిననత్సవం ప్ితి స్ంవతీరం డిస్టెంబర 

11న ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా జరుప్ుకుంటారు. జీవితాన్నకి 

ప్రాతాల పాిముఖ్యత గురించి అవగాహన కలిపంచడాన్నకి, 

ప్రాతాల అభవృదిధలో అవకాశాలు మరియు ప్రిమితతలనక 

హెైలెైట చేయడాన్నకి మరియు ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా ఉని ప్రాత 

ప్ిజలకు మరియు ప్రాయవరణాలకు అనకకూలమ ైన 

మయరుపనక తీస్కకువచేి కూటమిలనక న్నరిమంచడాన్నకి ఈ 

రోజు జరుప్ుకుంటారు. 
 

యున్నస్టెఫ్ దిననత్సవం 2021: చరితి్, పాిముఖ్యత్, నేపథయం: 
 

  
 

ప్ితి స్ంవతీరం, UNICEF దిననత్సవాన్ను డిస్టెంబరు 11 న 

పిలలలనక రక్షించడం మరియు వార ి కటరికలనక 

న్ెరవేరిడాన్నకి స్హాయం చేయడం దాారా వార ిజీవితాలనక 

రక్షించడం గురించి అవగాహన పెంచడాన్నకి జరుప్ుకుంటారు. 

రెండవ ప్ిప్ంచ యుదధం స్మయంలో పిలలల ఆరోగయం, 

పో ష్కాహారం, విదయ మరియు స్ంక్షవమం కటస్ం ఈ రోజు 

స్హాయం అందిస్కా ంది. UNICEF పేరు తదనంతరం 

యున్ెైటెడ్ న్ేష్న్ీ ఇంటరవిష్నల్ చిలాని్ీ ఎమరెజన్సీ ఫండ్ 

నకండ ి యున్ెైటెడ్ న్ేష్న్ీ చిలాని్ీ ఫండ్్గా మయరిబడింది, 

అయత ే ఇది మునకప్టి శీరిిక ఆధారంగా ప్ిసిదధ  ఎకటర న్నం 

దాారా పిలువబడుతతంది. 
 

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 - December 
 

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

16 డిస్టెంబర 2021న్ దేశం 50వ విజయ్ దివస్న్న 

జరుపుకుంటుంది: 
 

  
 

భారతదేశంలో, విజయ్ దివస (విజయ దిననత్సవం అన్న 

కతడా పిలుసాత రు) ప్ితి స్ంవతీరం డిస్టెంబర 16న 

జరుప్ుకుంటారు. దేశం 2021లో 50వ విజయ్ దివస్్న్న 

జరుప్ుకుంటలంది. భారతీయుల సేవ, ప్రాకరమం మరియు 

తాయగాలనక స్మరించకకటవడాన్నకి విజయ్ దివస్్నక 

జరుప్ుకుంటారు. 1971 యుదధంలో పాకిస్ాి న్్పెై స్ాయుధ్ 

బలగాల విజయం. ఈ రోజున, యుదధంలో దేశాన్ని రక్షించిన 

సెైన్నకులందరికీ మేము న్నవాళ్లలరిపస్కా న్ాిము. 
 

విజయ్ దివస గురించి: 

1971 డిస్టెంబర 3న పాిరంభమ ైన ఇండో-పాకిస్ాా న్ యుదధం 

13 రోజుల పాటల కొనస్ాగి డిసెంబర్ 16న అధికారికంగా 

ముగిసింది, ఆ తరాాత పాకిస్ాి న్ భారత్్కు లగంగిపో యంద.ి 

1971లో ఇదే రోజున, 93 వేల మంద ి సెైన్నకులతో పాటల 

పాకిస్ాా న్స దళాల చీఫ జన్రల్ AA ఖ్యన్ న్నయయజీ, భారత 

సెైనయం మరియు ముకిా బహిన్సతో కూడిన మితిరాజాయల 

దళాలకు బరష్రతతగా లగంగిపోయయరు. యుదధం ముగియడం 

వలల  తూరుప పాకిస్ాా న్ బంగాల దేశ్్గా విడిపోయంది.  
 

అంత్రాజ తీయ టీ దిననత్సవం: డిస్టెంబర 15 
బంగా్ దేశ్, శీరలంక, నేపాల్, వియతాుం, ఇండోనేషియయ, కెనాయ, 
మలయవి, మలవషియయ, ఉగాండా, భారత్దేశం మరియు 
టాంజాన్నయయ వంట ిదేశాలోల  ప్ితి స్ంవతీరం డిస్టెంబర 15న్ 
అంత్రాజ తీయ ట ీదిననత్సవాన్ను జరుప్ుకుంటారు. ప్ిప్ంచంలో 
న్సటి తరాాత అతయధికంగా ఉప్యోగించ ే పాన్సయం ఇద.ి 
కొంతమందిక,ి టీ అన్ేది జీవితంలో ఒక అంతరాభగం, ఇద ి
లయనక జోడిస్కా ంది. ప్ిస్కా తం చ ైన్ా అతిపెదా టీ 
ఎగుమతిదారు. 2007లో టీ బో రా్ ఆఫ ఇండియయ 
న్నరాహించిన ఒక అధ్యయనం ప్ికారం, భారతదేశంలో 
ఉతపతాి చేయబడిన మొతాం టీలో దాదాప్ు 80 శాతం దేశీయ 
జన్ాభా విన్నయోగిస్కా న్ాిరు. 
 

అంత్రాజ తీయ వలస్దారుల దిననత్సవం 2021: డిస్టెంబర 18 
 

 
 

అంతరాజ తీయ వలస్దారుల దిన్ోతీవాన్ని ప్ితి స్ంవతీరం 
డిసెంబర్ 18న ప్ిప్ంచవాయపా్ంగా జరుప్ుకుంటారు. ఈ 
రోజునక ఐకయరాజయస్మితి, UN స్ంబంధిత ఏజెన్సీ 
ఇంటరవిష్నల్ ఆర్న్ెైజవష్న్ ఫర్ మ ైగవరష్న్ (IOM)  
గురిాంచింది. అంతర్తంగా స్ాి నభింశం చ ందిన 41 
మిలియనలకు పెైగా ప్ిజలు మరియు వారు ఎదకరకుంటలని 
స్వాళ్లనక కలిగి ఉని 272 మిలియనల  వలస్దారులు చేసిన 
స్హకారాన్ని గురుా చేయడాన్నకి చేయడాన్నకి ఈ రోజునక 
జరుప్ుకుంటారు. 
అంతరాజ తీయ వలస్దారుల దిన్ోతీవం 2021 యొకు 
న్ేప్ధ్యం " మయన్వ చలన్శీలత్ యొకు సామరాా యన్ను 
ఉపయోగించడం". 
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అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• ఇంటరవిష్నల్ ఆర్న్ెైజవష్న్ ఫర్ మ ైగవరష్న్ హెడ్్కాారటర్ీ: 

గార ండ్-స్ాకటన్ెక్ీ, సిాటజరాల ండ్; 
• ఇంటరవిష్నల్ ఆర్న్ెైజవష్న్ ఫర్ మ ైగవరష్న్ స్ాి పించబడింది: 

6 డిసెంబర్ 1951; 
• ఇంటరవిష్నల్ ఆర్న్ెైజవష్న్ ఫర్ మ ైగవరష్న్ డ ైరెకటర్ జనరల్: 

ఆంటోన్నయో విటోరిన్ో. 
 

జాతీయ మ ైనారిటీల హకుుల దిననత్సవం 2021: 
భారతదేశంలోన్న జాతి మ ైన్ారిటీలకు సేాచఛ మరియు 
స్మయన అవకాశాల హకుునక న్నలబెటటడాన్నకి మరియు 
మ ైన్ారిటీల గరరవం మరియు గరరవం గురించి అవగాహన 
కలిపంచడాన్నకి ప్ితి స్ంవతీరం డిసెంబర్ 18న్న మ ైన్ారిటీల 
హకుుల దిన్ోతీవంగా జరుప్ుకుంటారు. పాిథమిక మయనవ 
హకుులకు స్ంబంధించి బ్రిటిష్ పాలన నకండ ి భారతదేశం 
అన్ేక అడాంకులనక ఎదకరకుంది. అయత,ే 
స్ాాతంతారానంతరం ఈ హకుులు కాపాడబడాా య మరియు 
ప్ిజలకు దీన్నపెై అవగాహన కలిపంచాలి. ఆ విధ్ంగా మనం 
ప్ితి స్ంవతీరం డిసెంబర్ 18న మ ైన్ారిటీల హకుుల 
దిన్ోతీవాన్ని జరుప్ుకుంటాము. 
మ ైన్ారిటీ హకుుల దిన్ోతీవం 2021 స్మయజంలోన్న అన్ని 
మ ైన్ారిటీ వరా్ లనక ఉదధరించడం మరియు వార ి
అభపాియయన్ని త లియజవయడాన్నకి వారిక ిమదాతత ఇవాడం 
లక్షయంగా పెటలట కుంద.ి COVID-19 మహమయమరిన్న 
ప్రిగణనలోకి తీస్కకుంటల, అన్ని సెష్న్్లు, సెమిన్ార్్లు 
మరియు డిబరట్లు డిజిటల్్గా జరిగవ అవకాశం ఉంది. 
 

గోవా విమోచన్ దిననత్సవం 2021: 
 

  
 

భారతదేశంలో ప్ితి స్ంవతీరం డిస్టెంబర 19న్ గోవా 
విమోచన్ దిననత్సవాన్ను జరుప్ుకుంటారు మరియు 450 
స్ంవత్సరాల పో రు్గీస పాలన్ తరాాత 1961లో భారత 
స్ాయుధ్ దళాలు గోవానక విముకిా చేసిన రోజునక ఇద ి
స్ూచిస్కా ంది. 2021 స్ంవతీరం గోవా సాీత్ంతి్యం ప ంది 60 
స్ంవత్సరాలు అవుతతంది. గోవా విమోచన దిన్ోతీవం 
గోవాలో అన్ేక స్ంఘటనలు మరియు ఉతీవాలతో 
గురిాంచబడింద,ి అయతే ఈస్ారి మహమయమరి కారణంగా 
వేడుకలు మయయట చేయబడతాయన్న భావిస్కా న్ాిరు. 
రాష్ట ంిలోన్న మయడు వేరవారు ప్ిదేశాల నకండి ఒక టార్ి్లెైట 
ఊరవగింప్ునక వెలిగిస్ాా రు, చివరిక ి అందరూ ఆజాద్ 
మ ైదాన్్లో కలుస్ాా రు.. 
 

అన్ను పో టీ పరీక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశాలు: 
• గోవా రాజధాన్న: ప్న్ాజీ. 
• గోవా గవరిర్: P.S. శీరధ్రన్ పిళ్లల . 
• గోవా ముఖ్యమంతి:ి ప్ిమోద్ స్ావంత్. 
 

జాతీయ గణిత్ దిననత్సవం : 22 డిస్టెంబర 2021 
 

  
 

భారతదేశం 2012 నకండి ప్ితి స్ంవతీరం డిసెంబర్ 22న 
జాతీయ గణ త దిన్ోతీవాన్ని జరుప్ుకుంటలంద.ి గణ త 
శాసా్రజుఞ డు శీరన్నవాస్ రామయనకజన్ జనమదిన్ాన్ని 
ప్ురస్ురించకకున్న ఈ రోజునక జరుప్ుకుంటారు. ఈ 
స్ంవతీరం దేశం రామయనకజన్ 134వ జయంతిన్న 
జరుప్ుకుంటలంది. జాతీయ గణ త దిన్ోతీవం జరుప్ుకటవడం 
వెనకక ఉని ప్ిధాన లక్షయం గణ తశాసా్రం యొకు అభవృదిధ  
మరియు మయనవాళ్ల పెరుగుదలలో దాన్న పాిముఖ్యత 
గురించి ప్ిజలకు అవగాహన కలిపంచడం. 
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జాతీయ గణిత్ దిననత్సవ చరతిి్: 

భారతీయ గణ త మేధావి శీరన్నవాస్ రామయనకజన్ (22 

డిసెంబర్ 1887- 26 ఏపిిల్ 1920) 125వ జయంతిన్న 

ప్ురస్ురించకకున్న 2012 ఫిబివరి 26న అప్పటి ప్ిధాన్న 

మన్ోమహన్ సింగ్ ఈ దిన్ోతీవాన్ని ప్ికటించారు. 2012న్న 

జాతీయ గణ త స్ంవతీరంగా కూడా పాటించారు. 

రామయనకజన్ ఆలోచనల స్ంప్దనక 20వ శతాబాప్ు 

గణ తాన్ని మయరిింద ి మరియు ప్ునరిిరిమంచింది. ఈ 

ఆలోచనలు 21వ శతాబాప్ు గణ తాన్ని ఆకృతి చేస్ూా న్ే 

ఉన్ాియ. 
 

భారత్ జాతీయ రె త్ు దిననత్సవం: డిస్టెంబర 23 
 

  
 

కిస్ాన్ దివస్ లేదా జాతీయ రెైతతల దిన్ోతీవం డిసెంబర్ 

23న భారతదేశ ఐదవ ప్ిధానమంతిి చౌదరి చరణ్ సింగ్ 

జనమదిన్ాన్ని ప్ురస్ురించకకున్న దేశవాయపా్ంగా 

జరుప్ుకుంటారు. రెైతత అనకకూల విధాన్ాలనక తీస్కకొచిి 

రెైతతల స్ంక్షవమమే ధేయయంగా ప్న్నచేశారు. అతనక 

భారతదేశాన్నకి ఐదవ ప్ిధానమంతిి మరియు 28 జూలె ై

1979 నకండ ి 14 జనవరి 1980 వరకు దేశాన్నకి 

ప్ిధానమంతిిగా ప్న్నచేశాడు. 
 

జాతీయ విన్నయోగదారుల హకుుల దిననత్సవం 2021 
 

  
 

జాతీయ విన్నయోగదారుల హకుుల దిన్ోతీవాన్ని ప్ితి 
స్ంవతీరం డిసెంబర్ 24న జరుప్ుకుంటారు. 1986లో ఈ 
రోజున, విన్నయోగదారుల రక్షణ చటటం 1986 రాష్టపి్తి 
ఆమోదం ప ంది అమలులోకి వచిింది. లోప్భయయష్ట 
వస్కా వులు, సేవలోల  లోప్ం మరియు అన్ాయయమ ైన వాణ జయ 
ప్దధతతలు వంట ి వివిధ్ రకాల దోపిడరకి వయతిరవకంగా 
విన్నయోగదారులకు స్మరివంతమ ైన రక్షణలనక అందించడం 
ఈ చటటం లక్షయం. 
 

భారత్దేశంలో విన్నయోగదారుల రక్షణ చటరం 
విన్నయోగదారులకు ఆరు పాిథమిక హకుులకు హామీ 
ఇస్నత ంది: 
• ఉతపతాిన్న ఎంచకకున్ే హకుు 
• అన్ని రకాల ప్ిమయదకర వస్కా వుల నకండి రక్షించబడే 

హకుు 
• అన్ని ఉతపతతా ల ప్న్నతీరు మరియు న్ాణయత గురించి 

త లియజవయడాన్నకి హకుు 
• విన్నయోగదారు ప్ియోజన్ాలకు స్ంబంధించిన అన్ని 

న్నరణయయతమక ప్ికిరయలలో విన్నపించే హకుు 
• విన్నయోగదారు హకుులకు భంగం వాటిలిలనప్ుపడలయల  

ప్రిష్టాురం కటరవ హకుు 
• విన్నయోగదారు విదయనక ప్ూరిా చేసే హకుు 
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అంటువాయధి స్ంస్టిదధత్ అంత్రాజ తీయ దిననత్సవం : 27 
డిస్టెంబర:ఐకయరాజయస్మితి మరియు ప్ిప్ంచ ఆరోగయ స్ంసి్ 
డిసెంబర్ 27న్న అంటలవాయధి స్ంసిదధత కటస్ం అంతరాజ తీయ 
దినంగా గురిాంచాయ. కటవిడ్-19 మహమయమరితో 
కొటలట మిటాట డుతతని మయనవులు అంటలవాయధి స్ంసిదధత 
గురించి కష్టతరమ ైన మయర్ంలో న్ేరుికున్ాిరు. భవిష్యతతా లో 
వాయపాి చ ందడాన్నకి సిదధం చేయడాన్నకి మరియు అన్ని 
స్ాి యలలో అంటలవాయధ్కల గురించి ప్ిజలనక చ ైతనయవంతం 
చేయడాన్నకి. గత డిసెంబర్్లో ఐకయరాజయస్మితి జనరల్ 
అసెంబీల  అంటలవాయధ్కల కటస్ం స్ంసిదధత, న్నవారణ మరియు 
భాగస్ాామయం యొకు పాిముఖ్యతనక స్ూచించాలిీన 
అవస్రాన్ని న్ొకిుచ పిపనప్ుపడు ఈ రోజు మొదటిస్ారిగా 
పాటించబడింది. 
 

మర్ణాలు 
 

పిముఖ్ బాి డ్స్వ ే స్ీరకరత & గీత్ రచయత్ స్టవరఫెన్ సో ంధెైమ్ 
కన్నుమూశారు: 
 

 
 

ప్ిముఖ్ స్ారకరా మరియు గీత రచయత, స్టవరఫెన్ జాషువా 
సో ంధెైమ్ యున్ెైటెడ్ సేటటీ (US)లోన్న కన్ెకిటకట్లో 91 
స్ంవతీరాల వయస్కీలో మరణ ంచారు. అతనక 8 టోన్స 
అవారుా లనక అందకకున్ాిడు, థియేటర్్లో జీవితకాల 
స్ాధ్నకు ప్ితేయక టోన్స అవారుా  2008. అతనక పులటజర పెైైజ్ 
('స్ండే ఇన్ ది పారు') మరియు 'స్ూన్ర ఆర లవటర' పాటకు 
అకాడమీ అవారుా నక కూడా అందకకున్ాిడు. ఎన్నమిది గార మీ 
అవారుా లు, పెిసిడ ని్నయల్ మ డల్ ఆఫ ఫవిడం 2015 
మొదలెైన అన్ేక అవారుా లనక కూడా గెలుచకకుంది. 
 

పిముఖ్ తెలుగు స్టినీ గేయ రచయత్ ‘స్టరిివెనెుల’ 
స్టవతారామశాస్టిత  ైకన్నుమూశారు 
 

  
 

ప్ిముఖ్ త లుగు సిన్స గవయ రచయత మరియు ప్దమశీర 
అవారుా  గరహీత, ‘స్టిరివెనెుల’ చెంబో లు స్టవతారామశాస్టిత ై (66) 
కనకిమయశారు. ఆయన మే 20, 1955న ఆంధ్ి ప్ిదశే్్లోన్న 
విశాఖ్ప్టిం జిలయల  అనకాప్లిల గార మంలో జన్నమంచారు. కె 
విశాన్ాథ్ దరికతాం వహించిన ‘జనన్స జనమభయమి’ చితింలో 
ఆయన తన మొదట ిపాటనక పాిరంభంచారు. 
1986లో కె విశాన్ాథ్ దరికతాం వహించిన ‘సిరివెన్ెిల’ 
చితిం ఆయనకు మంచి గురిాంప్ు త చిిపెటిటంది మరియు 
ఆయనకు ‘సిరివెన్ెిల’ సవతారామశాసిా ర అన్న రెండవ పేరు 
కూడా పెటిటంద.ి ఆంధ్ిప్ిదేశ్ రాష్ట  ిప్ిభుతాం అందించిన తొలి 
‘సిరివెన్ెిల’ చితాిన్నకి గానక ఉతామ గవయ రచయతగా నంది 
అవారుా  అందకకున్ాిరు. ఉతామ గవయ రచయతగా ఫిల్మ్ఫేర్ 
అవారుా - త లుగు, ప్దమశీర (2019) మరియు అతనక 
అన్ేకస్ారుల  ‘నంద’ి అవారుా లనక గెలుచకకున్ాిడు. 
 

జాతీయ అవారు్  గరహరత్ కొరియోగార ఫర శివశంకర మయస్రర 
కన్నుమూశారు: 
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ప్ిముఖ్ జాతీయ అవారుా  గరహీత కొరియోగార ఫర్ మరియు 
నటలడు, శవ శంకర మయస్రర త లంగాణాలోన్న హెైదరాబాద్్లో 
కనకిమయశారు. ఆయన 1948 డిసెంబర్ 7న 
తమిళ్న్ాడులోన్న చ న్ెైిలో జన్నమంచారు. అతనక భారతీయ 
నృతయ కొరియోగార ఫర్, దక్షిణ భారత సిన్నమయలలో ప్న్నచేశాడు. 
‘మగధీర’ చితాిన్నకి గానూ ‘ఉతామ కొరియోగార ఫర్్’గా జాతీయ 
అవారు్  అందకకున్ాిరు. 
 

బంగా్ దేశ్్కు చెందిన్ పిఖ్యయత్ పండిత్ుడు ప ి ఫెస్ర రఫవకుల్ 
ఇసా్ ం కన్నుమూశారు: 
 

  
 

ప్ిఖ్యయత ప్ండితతడు మరియు బంగాల దేశ్ జాతీయ ప ి ఫెస్ర్, 
రఫవకుల్ ఇసా్ ం కనకిమయశారు. ప ి ఫెస్ర్ రఫవకుల్ ఇస్ాల ం 
బంగా్ దేశ్ జాతీయ కవి కాజీ న్జిుల్ ఇసా్ ం గురించి గకప్ప 
ప్ండితతలలో ఒకరు. అతనక స్ాాధింత ప్దక్ మరియు 
బంగాల దేశ్ అతతయనిత పౌర ప్ురస్ాురం అయన ఎకుషే 
ప్దక్్తో స్తురించబడాా డు. అతనక బంగాల  అకాడమీ స్ాహితయ 
అవారుా  గరహీత. అతనక దాదాప్ు 30 పాండితయ గరంథాలనక 
రచించాడు. ప ి ఫెస్ర్ రఫవకుల్ ఇస్ాల ం ప్ిస్కా తం బంగాల  
అకాడమీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్ాిరు. 
 

ఆంధి్పిదేశ్ మయజీ C M కొణజిేటి రోశయయ కన్నుమూశారు: 
 

  
 

తమిళ్న్ాడు మయజీ గవరిర్, ఉమమడి ఆంధ్ిప్ిదేశ్ రాష్ట  ిమయజీ 
ముఖ్యమంతి ి కొణిజేటి రోశయయ (89) కనకిమయశారు. 
ఎమ మలేయగా, ఎమ మలీీగా, లోక్్స్భ స్భుయలుగా ప్న్నచేశారు. 
కటటల  విజయభాస్ురరెడిా , చన్ాి రెడిా , వెైఎస్ రాజశరఖ్రరెడిా  
న్ేతృతాంలోన్న మంతిివర్ంలో ఆరిిక, రవాణా, ఇంధ్న స్హా 
ప్లు కీలక శాఖ్లనక ఆయన న్నరాహించారు. 
 

పిముఖ్ జరులసర  విననద్ దనవా కన్నుమూశారు 
 

  
 

ప్ిముఖ్ జరిలిస్ట విననద్ దనవా ఇటీవల మరణ ంచారు. 
అతనక హిందీ ప్ిస్ార జరిలిజంలో మయర్దరికులలో ఒకడు, 
70వ దశకం మధ్యలో యువ మంచ్ అన్ ే యువ 
కారయకరమయన్ని అందించడాన్నకి దూరదరశన్్తో పాటల అన్ేక 
ఇతర టెలివిజన్ నూయస్ ఛాన్ెల్్లతో కలిసి ప్న్నచేశాడు. 
అతనక NDTV ప్ియయణంలో కూడా అంతరాభగంగా ఉన్ాిడు. 
అతనక చాలయ ఇష్టప్డే ఫుడ్ షో్ట  'జెైకా ఇండియయ కా' అతనక 
ఉతామ రుచి కటస్ం దేశం మొతాా న్ని కార స్ కార స్ చేయడం 
చూసింది. 
 

చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స సార ఫ్ జన్రల్ బ్రపిన్ రావత్ కన్నుమూశారు: 
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తమిళ్న్ాడులోన్న కూనూర్ స్మీప్ంలో జరిగిన హెలికాప్టర్ 
ప్ిమయదంలో చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స సార ఫ్ (CDS) జన్రల్ బ్రపిన్ 
రావత్ కనకిమయశారు. అతన్న భారయ మరియు సిబిందితో 
స్హా విమయనంలో ఉని 14 మందిలో అతనక కూడా 
ఉన్ాిడు. CDS రావత్, మధ్నలకా రావత్ మరియు మరో 11 
మంది స్హా 13 మంద ిఈ ప్ిమయదంలో మరణ ంచారు. IAF 
Mi 17 V5 హెలకాపరర 4 మంద ిసిబిందితో CDS మరియు 
9 మంది ఇతర ప్ియయణ కులతో ప్ియయణ స్కా ని ఒక విష్టాద 
ప్ిమయదాన్నకి గురెైంద.ి వింగ్ కమయండర్ పృథీీ స్టింగ్ చౌహాన్ 
Mi-17V5 పెైలట్గా ఉన్ాిరు. 
 

జన్రల్ బ్రపిన్ రావత్ గురించి: 
• జనరల్ రావత్ స్టిమయ్ లోన్న స్టెయంట్ ఎడీర్ స్ూుల్్లో 

తన విదయనక ప్ూరాి చేశాడు మరియు ఖ్డకాాస్ాల లోన్న 
న్ేష్నల్ డిఫెన్ీ అకాడమీ ప్ూరా విదాయరిి. అతనక 
డిసెంబర్ 1978లో ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ, 
డ హాాడూన్ నకండ ి పదకొండవ గూరాఖ  రె ఫిల్స యొకు 
ఐదవ బెటాలయన్్లో న్నయమించబడాా డు, అకుడ 
అతన్నకి సో్ ారా్ ఆఫ ఆనర్ కూడా లభంచింది. 

• విదాయప్రంగా మొగు్  చూపిన అతనక జాతీయ భదిత 
మరియు న్ాయకతాంపెై అన్ేక కథన్ాలనక వాిస్ాడు, 
అవి వివిధ్ ప్తిికలలో ప్ిచకరించబడాా య. 

• అతనక 1978లో సెకండ్ లెఫిటన్ెంట్గా సెైనయంలో చేరాడు 
మరియు కాశీమర్్లో మరియు చ ైన్ా స్రిహదకా లో ఉని 
వాసా్వ న్నయంతిణ రవఖ్ వెంబడి బలగాలకు న్ాయకతాం 
వహించి, అతన్న వెనకక న్ాలుగు దశాబాా ల సేవనక కలిగి 
ఉన్ాిడు. 

• అతనక భారతదేశం యొకు ఈశానయ స్రిహదకా లో 
తిరుగుబాటలనక తగి్ంచడంలో ఘనత ప ందాడు 
మరియు ప రుగున ఉని మయన్ామర్్లోకి కార స్-బో రార్ 
కరంటర్-తిరుగుబాటల ఆప్రవష్న్్నక ప్రయవేక్షించాడు. 

• రావత్ 2017 న్నండి 2019 వరకు ఆరీమ చీఫ్్గా ఉన్ాిరు, 
ఆయన డిఫెన్ీ స్రీాసెస్ చీఫ్గా ఎదగడాన్నకి ముందక, 
ఇది సెైనయం, న్ావికాదళ్ం మరియు వెైమయన్నక దళ్ం 
మధ్య ఏకీకరణనక మ రుగుప్రచడం అన్న విశరలష్కులు 
చ పాపరు. 

 

స్టవరమ్ ఇన్్స్టిరటయయట్ ఆఫ్ ఇండియయ ఇడి స్నరేష్ జాదవ్ 
కన్నుమూశారు: 
 

  
 

సవరమ్ ఇన్నసిటటయయట ఆఫ ఇండియయ ఎగిజకూయటివ్ డ ైరెకటర్ 
డాకరర స్నరేష్ జాదవ్ కనకిమయశారు. కోవిషవల్్ వాయకిసన్ 
అభవృదిధలో ఆయన కీలక పాతి పో షించారు. అతనక అన్ేక 
జాతీయ మరియు అంతరాజ తీయ స్ంసి్లు మరియు 
స్ంసి్లలో భాగం. సవరమ్ ఇన్్సిటటయయట ఆఫ ఇండియయ 
ప్ిప్ంచంలోన్ే అతిపెదా వాయకిీన్ తయయరీదారు. డిగ్ీ 
కంటోి లర్ జనరల్ ఆఫ ఇండియయ నకండ ి వాయకిీన్ అభయరిి 
ఆమోదం కటస్ం దరఖ్యస్కా  చేస్కకుని రెండవ కంపెన్స ఇది. 
 

కతన్ూర హెలకాపరర పిమయదంలో పాిణాలతో బయటపడిన్ 
గూర ప కెపెరన్ వరుణ స్టింగ్ కన్నుమూశారు: 
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చీఫ ఆఫ డిఫెన్ీ స్ాట ఫ జనరల్ బ్రపిన్ రావత్ మరియు మరో 
12 మందిన్న చంపిన హెలికాప్టర్ ప్ిమయదంలో రక్షించబడిన 
గయర ప్ కెపెటన్ వరుణ స్టింగ్ కనకిమయశారు. తీవింగా కాలిన 
గాయయలతో తమిళ్న్ాడులోన్న కూనూర్్లోన్న వలెిలంగ్్టన్్ 
నకంచి బెంగళ్ూరు మిలటరీ ఆస్పతిిలో చికితీ 
ప ందకతతన్ాిడు. గత కొన్ని రోజులుగా అతన్న ప్రిసిితి 
"కిలష్టంగా ఉనిప్పటికీ సిిరంగా" కొనస్ాగింది. 
ఈ స్ంవతీరం ఆగస్ట్లో, గయర ప్ కెపెటన్ వరుణ్ సింగ్్కి గత 
స్ంవతీరం తన తేజస తేలకపాటి యుదధ  విమయన్ం ఒక పెదా 
స్ాంకవతిక లోపాన్ని అభవృదిధ  చేసిన తరాాత మధ్య-గాలి 
ప్ిమయదాన్ని న్నవారించినందకకు శౌరయ చకరన్న ప్ిదానం 
చేశారు. ఉతారప్ిదేశ్్లోన్న డియోరియయకు చ ందిన, సింగ్ తండి ి
KP సింగ్ ఇండియన్ ఆరీమ నకండి కలిల్్గా ప్దవీ విరమణ 
చేయగా, అతన్న సో్ దరుడు లెఫిటన్ెంట కమయండర్ తనూజ్ 
సింగ్ ఇండియన్ న్ేవీలో అధికారి. 
 

కేంది మయజీ మంతి ిR L జలపప కన్నుమూశారు 
 

  
 

భారత జాతీయ కాంగెరస్ (INC) యొకు ప్ిముఖ్ న్ాయకుడు 
మరియు మయజీ కవంద ి జరళ్ల శాఖ్ మంతిి, RL జలపప 
మరణ ంచారు. ఆర్్ఎల్ జాలప్ప కటలయర్్లోన్న దేవరాజ్ ఉరస 
మ డికల్ కాలవజీ మరియు దొడాబలయల ప్ూర్్లోన్న ఆర్్ఎల్ 
జలప్ప ఇన్్సిటటయయట ఆఫ టెకాిలజీ వయవస్ాి ప్కుడు 
మరియు చ ైరమన్. 1979లో మయజీ ముఖ్యమంతి ిడి దేవరాజ్ 
ఉర్ీ్తో కలిసి కరాణ టక కరా ంతి రంగ ఏరాపటలకు కాంగెరస్్నక 
విడిచిపెటిట , 1998లో మళ్లల కాంగెరస్్లో చేరారు. 
 

‘2002 గోదాి  అల్ర్కు’ నేత్ృత్ీం వహించిన్ మయజీ ఎస్టవస జడిజ  
జస్టిరస జీటీ నానావతి కన్నుమూశారు. 
 

  
 

2002 గోదాి  అల్రు్  & 1984 స్టికుు వయతిరేక అల్ర్పె ైదరాయపుత  
చేసేందకకు ఏరాపటల చేసిన రెండు విచారణ కమిష్న్్లకు 
న్ేతృతాం వహించిన మయజీ స్కపవింకటరుట  న్ాయయమయరిా జసిటస్ 
గిరీష్ ఠాకోర్లయల్ నానావతి కనకిమయశారు. జసిటస్ గిరీష్ 
ఠాకటర్్లయల్ న్ాన్ావతి వయస్కీ 86. అతనక మయరిి 
1995లో భారత స్కపవింకటరుట  న్ాయయమయరిాగా ప్దోనితి 
ప ందారు మరియు ఫిబివరి 2000లో ఎసవీ న్ాయయమయరిాగా 
ప్దవీ విరమణ చేశారు. 
 

పిిట్జ ్కర పెైైజ్ గెలుచనకున్ు ఆరిుట క్ర రిచర్ రోజరస 
కన్నుమూశారు  
పిిటజ ్కర్ పెైరజ్-విజవత బ్రిటిష్-ఇటాలియన్ ఆరిుటెక్ట, రిచరా్ 
రోజర్ీ యున్ెైటెడ్ కింగ్్డమ్్లోన్న లండన్్లోన్న తన 
న్నవాస్ంలో కనకిమయశారు. అతనక 2007లో న్ోబెల్ 
ఆరిుటెకిర్్గా పిలవబడే పిిటజ ్కర్ పెైరజ్్న్న అందకకున్ాిడు. 
అతనక 1991లో న్ెైట బాయచిలర్్నక అందకకున్ాిడు మరియు 
కీాన్ ఎలిజబెత్ II చేత న్ెైట బ్రరుదక ప ందాడు.  
 

మలయయళ దరశకుడు K S స్టేత్ుమయధ్వన్ కన్నుమూశారు 
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ప్ిముఖ్ మలయయళ్ చితిన్నరామత K S సేతతమయధ్వన్ (90) 
కనకిమయశారు. అతనక తన కెరీర్్లో తమిళ్ం, త లుగు 
మరియు హిందీతో స్హా ఐదక భాష్లలో 60 చితాిలకు 
దరికతాం వహించాడు. అతనక ఒడ ైల్ న్ననకి, 
అనకభవంగల్ ప్లిచకల్, ఒపో పల్, అరన్ాజికన్సరం, అచనకమ్ 
బపాపయుమ్ మొదలెైన ప్ిముఖ్ చితాిలకు దరికతాం 
వహించాడు. అతనక 10 జాతీయ చలనచితి అవారుా లు, 9 
కవరళ్ రాష్ట  ిఅవారుా లనక గెలుచకకున్ాిడు. 
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