
 

 

 
 

 

మయన్మార్లో  మిలటరీ్ అధికార్ాన్ని స్ాాధీనం చసేుక ంది, 1 సంవత్సర్ాల అత్యవసర 
పరి్స్థితిన్న పరకట ంచంద ి

 
మయన్మార్ మిలిటరీ టాటాాడమ దేశంలో ఒక సంవత్సరం అత్యవసర పరిస్థి తిని పరకట ంచంది.   

• ఉపాధ్యక్షుడు మ  ంట్ స్వీను యాక్టంగ్ ప్రరస్థడ ంట్ గా చేశారు మరియు అనిి అధికారాలను 
కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ మిన్ ఆంగ్ హ్ల ంగ్ కు బదిలీ చేశారు.  

• నవంబర్ 8 న జరిగిన జాతీయ ఎనిికలలో మోసాలకు పాలపడినందుకు న్మయకులను 
అదుపులోక్ తీసుకున్మిరు. 

• రాష్టట ర కౌనిసలర్ ఆంగ్ సాన్ సూకీ, ప్రరస్థడ ంట్ విన్ మ  ంట్ మరియు అధికార పారీట నే్ష్టనల్ లీగ్ ఫర్ 
డ మోకరస్వ (ఎన్ ఎల్ డి) నుండి ఇత్ర స్వనియర్ న్మయకులను మిలటరీ అదుపులోక్ తీసుకుని 
త్రువాత్ ఈ అభివృదిి  జరిగింది. 

• కొత్త గా ఎనిిక ైన పారలమ ంటు మొదట  సమావేశం పరా రంభం కావడమనిక్ కొనిి గంటల ముందు ఈ 
నిరబంధ్ం వసుత ంది. 

• మయన్మార్ లో సుదీరఘకాలం స్రైనిక పాలన త్రాీత్ ఆంగ్ సాన్ సూకీ 2015 లో పౌర పరభుత్మీనిక్ 
అధిపతిగా బాధ్యత్లు స్వీకరించమరు.  
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114 యుద్ధ  విమాన్మలక  భారత్ వ ైమాన్నక ద్ళం 3 1.3 లక్షల కోటో ఒపపంద్ంప ై ద్ృష్థి  
స్ార్ించనుంద ి

 
Air 1.3 లక్షల కోటల కు ప్రైగా ఖరచవుత్ ందని భావిసుత ని 114 యుది విమాన్మలను స ంత్ం చేసుకోవాలని 
యోచసుత ని మలీటరోల్ ఫరైటర్ ఎయిరారాఫ్టట పరా జ కుట ప్రై భారత్ వ ైమానిక దళం ఇపుపడు దృష్థట  సారించమలని 
చూస్త ంది. 

• వ ైమానిక దళం ఒక సమయంలో ఒక యుది విమాన పరా జ కుట ను చేపడుత్ ంది మరియు 
ఇపుపడు దమని 83 LCA మార్్ 1A యోధ్ులను భదరత్ప్రై కేబిన్ ట్ కమిటీ క్లయర్ చేస్థంది. 

• ఏరో ఇండియా సందరభంగా బ ంగళూరులో ₹ 50,000 కోటల  ఒపపందం కుదిరింది. 
• IAF ఇపపట కే ట ండర్ కోసం సమాచమరం కోసం అభయరినను జారీ చేస్థంది మరియు త్ీరలో 

బహుళ-బిలియన్ డమలరల పరా జ కుట  కోసం రక్షణ మంతిరత్ీ శాఖ ముందు అంగీకారం (AON) ను 
ప ందే పరతిపాదనను త్రలించనుంది, దీనిలో 4.5 పల స్ జనరేష్టన్ విమాన్మలను కొనుగోలు 
చేయడమనిక్ వీలు కలిపసుత ంది. ప్రదద  సంఖయలు. 

• యుఎస్, ఫ్రా న్స, రష్ాయ మరియు స్వీడన్ నుండి ఫరైటర్ జ ట్ త్యారీదమరులత్  సహా పలువురు 
పరపంచ ఆటగాళళు సమాచమర అభయరిన (ఆర్ ఎఫ్ ఐ) ప్రై సపందించమరు. 

• అమ రికనుల  ఎఫ్ -15 స్ర్రైక్ ఈగిల్, ఎఫ్ -18 సూపర్ హార ిట్ మరియు ఎఫ్ -16 ప్ేరుత్  ఎఫ్ -16 
వేరియంట్ ను అందిసుత ండగా, రష్టయనుల  మిగ్ -35 మరియు సుఖోయ్ ఫరైటరలను అందించే 
అవకాశం ఉంది.  

• స్వీడన్ యొక్ సాబ్ త్న గిరప్రన్ యుది విమాన్మలత్  ప్థచ్ చేయాలని చూస్త ంది, ఇది 2007 లో 
భారత్ వ ైమానిక దళానిక్ అందించన విమాన్మల కంటే చమలా అభివృదిి  చ ందినదని పే్ర్్ంది.  



 

 

ఇండియన్ కోసి్ట గార్్డ త్న 45 వ ర్ ైజంగ్ డేన్న ఫథబ్రవరి్ 01 న జరుపుక ంట ంది 

 
ఇండియన్ కోస్ట గార్్ త్న 45 వ ర ైజంగ్ డేని 20 ఫథబరవరి 2021 న జరుపుకుంది.  

• ఇండియన్ కోస్ట గార్్ (ఐస్థజ) త్న అలసట లేని శరరష్టఠ త్ దమీరా విశీసనీయమ  న శక్తగా 
స్థి రపడింద,ి ఇది తీరపరా ంత్ భదరత్, సముదరతీర సమాజం యొక్ భదరత్ మరియు తీరపరా ంత్ 
పరజల భదరత్ప్రై పరభావం చూప్ే పరిస్థి త్ లకు అలెకయయరిటీత్  సపందిసుత ంది. 

• పరపంచంలో న్మలగ వ అతిప్రదద  కోస్ట గారాగా, ఇండియన్ కోస్ట గార్్ భారత్ తీరాలను భదరపరచడంలో 
మరియు భారత్దేశ మారిట ైమ్ జోనల లో నిబంధ్నలను అమలు చేయడంలో ముఖయమ  న పాత్ర 
ప్ ష్థంచంది.  

• సగటున, కోస్ట గార్్ పరతి ర ండవ రోజు సముదరంలో ఒక విలువ ైన జీవిత్మనిి కాపాడుత్ ంది. 
• 1978 లో కేవలం 7 ఉపరిత్ల పాల ట్ ఫ్ారమ్ లత్  నిరాడంబరమ  న పరా రంభం నుండి, ఐస్థజ త్న 

జాబిత్మలో 156 ఓడలు మరియు 62 విమాన్మలత్  బలీయమ  న శక్తగా ఎదిగింది మరియు 2025 
న్మట క్ 200 ఉపరిత్ల పాల ట్ ఫ్ారమ్ లు మరియు 80 విమాన్మల లక్షయ శక్త సాి యిలను సాధించే 
అవకాశం ఉంది. 

 

 

 



 

 

8 వ ఇండియా అంత్ర్ాా తీయ పట ి  పరద్రశనను సాృతి ఇర్ానీ ప్రా రంభంచమరు 

 
వరుచవల్ ప్ రటల్ ప్రై 8 వ ఇండియా అంత్రాా తీయ పటుట  పరదరశనను వసత ర శాఖ మంతిర సాృతి ఇరానీ 
పరా రంభించమరు.  

• ఇండియన్ స్థల్్ ఎక్స ప్ ర్ట పరమోష్టన్ కౌనిసల్ యొక్ వరుచవల్ పాల ట్ ఫ్ామ్ లో ఒకే ప్రైకపుప క్ంద 
జరుగుత్ ని ఈ ఫరయిర్ భారత్దేశపు అతిప్రదద  పటుట  ఉత్సవంగా పరిగణ ంచబడుత్ ంది.  

• COVID-19 మహమాారి కారణంగా ఐదు రోజుల కారయకరమం వాసత వంగా జరుగుత్ ంది. 
• పటుట  ఉత్పతిత క్ భారత్దేశానిక్ సుదీరఘ చరిత్ర ఉంది మరియు స్థల్్ ఉత్పతిత  చేస్ే 2 వ అతిప్రదద  

దేశం.  
• మలబరీ, ఎర,ి త్సాసర్ మరియు ముగా అన్ే న్మలుగు పరధమన రకాల పటుట లను ఉత్పతిత  చేస్ే ఏక ైక 

దేశం భారత్దేశం. 

 

 

 



 

 

విపథ ఎం వ ంకయయ న్మయుడు జాతీయ ర్ాజధమన్నలో జాతీయ గిర్ిజన ఉత్సవం 'ఆడి 
మహో త్సవ్' ప్రా రంభోత్సవం  

 
జాతీయ రాజధమనిలోని ఐఎన్ ఎలోని దిలీల హాత లో జాతీయ గిరిజన ఉత్సవం ఆడి మహో త్సవ ను 
ఉపాధ్యక్షుడు ఎం. వ ంకయయ న్మయుడు పరా రంభించమరు.  

• ఇది ఈ న్ ల 15 వరకు కొనసాగుత్ ంది. ఆడి మహో త్సవ - గిరిజన సంస్ృతి, చేతిపనులు, 
వంటకాలు మరియు వాణ జయం యొక్ ఆత్ా యొక్ వేడుక 2017 లో పరా రంభమ  న 
విజయవంత్మ  న వారిిక చ్రవ.  

• ఈ ఉత్సవం దేశవాయపత ంగా ఉని గిరిజన వరాగ ల యొక్ గ్పప మరియు విభినిమ  న హసత కళ, 
సంస్ృతిత్  పరజలను ఒకే చోట పరిచయం చేస్ే పరయత్ిం. 

• దేశంలోని 20 క్ ప్రైగా రాష్ాట ర ల నుండి వ యియ మంది గిరిజన కళాకారులు, కళాకారులు మరియు 
చ ఫ్ లు పాలగగ ని వారి గ్పప సాంపరదమయ సంస్ృతి యొక్ సంగరహావలోకనం ఇసాత రు.  

• గిరిజన వయవహారాల మంతిరత్ీ శాఖ పరిధిలోని న్ోడల్ ఏజ నీసగా గిరిజన సహకార మార ్ట ంగ్ 
అభివృదిి  సమాఖయ (ట రఫరడ్) గిరిజన పరజల ఆదమయానిి, జీవన్ోపాధిని మ రుగుపరిచేందుకు కృష్థ 
చేసూత న్ే, వారి జీవన విధమన్మనిి, సంపరదమయాలను కాపాడుకుంటుంది. 

 



 

 

జాతీయ ర్లగన్నర్లధక దిన్ోత్సవం ర్లజున సుమారు 89 లక్షల మంది పథలోల  ప్ో లియో 
చుకకల  వేశారు  

 
దేశవాయపత ంగా న్ేష్టనల్ ప్ లియో ఇముయన్ ైజేష్టన్ డ ైరవ క్ంద సుమారు 89 లక్షల మంది ప్థలల లకు ప్ లియో 
చుక్లు ఇచమచరు.  

• ఏడు లక్షల బూత లలో టీకాలు వేస్థనటుల  కేందర ఆరోగయ మంతిరత్ీ శాఖ త్ లిప్థంది. 
• భారత్దేశం ఒక దశాబద ం పాటు ప్ లియో రహ్త్ంగా ఉంది, చవరిసారిగా వ ైల్్ ప్ లియోవ ైరస్ 

యొక్ కేసు 13 జనవరి 2011 న నివేదించబడింది. 
• ప్ లియో ఒక వికలాంగ మరియు పరా ణమంత్క వ ైరల్ అంటు వాయధి. 
• చక్త్స లేదు, కానీ రోగనిరోధ్కత్ దమీరా నివారించవచుచ. 
• పరపంచ ఆరోగయ సంసి (డబూల ూహెచ్ ఓ) 2014 లో భారత కు ప్ లియో రహ్త్ ధ్ృవీకరణ లభించంది. 

 

 

 

 

 

 



 

 

భారత్దేశంలోన్న ROG అకాడమీతో స్ాి న్నక ఎస్ో పరి్డ్ పరతిభను అభవృదిధ  చేయడమన్నకి ఆసుస్ట 

 
పరముఖ ROG గేమింగ్ ఫ్్ న్ స్థరీస్ వ నుక ఉని బరా ండ్ ఆసుస్ రిపబిల క్ ఆఫ్ గేమర్స (ROG) 
భారత్దేశంలో ఆసుస్ ROG అకాడమీని పరా రంభించనటుల  పరకట ంచంది.  

• ప్ టీ ఎస్ పర్ట్ శిక్షణమ కారయకరమం నిపుణులుగా ఎదురుచూసుత ని రాబో యిే గేమర్స కోసం 
భారత్దేశం యొక్ మొటట మొదట  వరుచవల్ అకాడమీ కారయకరమం. 

• చ్రవ దమీరా, ఆసుస్ ROG స్వరీనింగ్ పరక్రయ దమీరా ప్థస్థ గేమర్ లను గురితసుత ంది మరియు 
ఎంప్థక చేస్థన వయకుత లకు జాతీయ, అంత్రాా తీయ సాి యిలో ప్ టీ ఎస్ పర్ట టోరిమ ంట్ లకు స్థదిం 
చేయడమనిక్ అవసరమ  న పరికరాలు, కోచంగ్ మరియు స్రటటఫండ్ కయడమ ఇవీబడుత్ ంది. 

• పరా రంభ త్ ైరమాస్థక దశలో భాగంగా, ఆసుస్ ROG అకాడమీ కౌంటర్-స్ర్రైక్: గోల బల్ అఫరనిసవ (CS: 
GO) ను చూడనుంది.  

 

 

 

 

 

 



 

 

పరస్ాద్ పథకం కింద్ వారణమస్థకి ర్ ండవ కరూ యిజ్ బ్ో ట్ లభసుత ంద ి

 
పరధమనమంతిర నరేందర మోడీ పారలమ ంటరీ నియోజకవరగం ఉత్త రపరదేశ లోని వారణమస్థ కేందర పరభుత్ీ 
తీరియాత్ర పునరుజాీవనం మరియు ఆధమయతిాక బలోప్ేత్ డ ైరవ (పరసాద్) పథకం క్ంద ర ండవ కయర యిజ్ 
బో ట్ ను అందుకుంది.  

• ఈ ర ండు అంచ ల కయర యిజ్ పడవ గంగా నది నీట లో నడుసుత ంది మరియు పరాయటకులకు కాశీ 
యొక్ 84 ఘాటల  అదుభత్మ  న దృశాయనిి చూపుత్ ంది.  

• యుప్థ టూరిజం ఫరరీర అన్ే కయర యిజ్ గోవా నుండి వారణమస్థ వరకు జలమారాగ ల దమీరా చేరుకుంది. 
• ఈ కయర యిజ్ లో గౌర ండ్ మరియు ప్రై అంత్సుత లలో వంద మంది కయరుచన్ే సామరిూం ఉంది 

మరియు ఇది రాజ్ ఘాట్ నుండి అస్వస ఘాట్ వరకు నడుసుత ంది.  
• కేందర పరభుత్ీ పరసాద్ పథకం క్ంద కాశీ ఘాటల  వదద  పరాయటకానిి ప్ ర త్సహ్ంచడమనిక్ కయర యిజ్ 

సరీీస్, ట క ట్ కౌంటర్ మరియు ఇత్ర సౌకరాయల కోసం 10 కోటల కు ప్రైగా ఖరుచ చేశారు. 

 

 

 



 

 

రంజీ టరర ఫీన్న బిస్థస్థఐ తొలిస్ారి్గా 2020-21 రద్ుు  చేస్థంద ి

 
రంజీ టోర ఫవని 2020-21లో నిరీహ్ంచకయడదని భారత్ క్రక ట్ నియంత్రణ బో రు్  (బిస్థస్థఐ) నిరణయించంది.  

• 1934-35లో పరా రంభమ  న 87 సంవత్సరాలలో ఇది మొదట సారి, 2020-21 దేశీయ స్వజన్ోల  
భారత్దేశపు పరథమ-త్రగతి క్రక ట్ జాతీయ ఛమంప్థయన్ ష్థప్ జరగదు. 

• రంజీ టోర ఫవక్ బదులుగా, సయయద్ ముష్ాత క్ అలీ టోర ఫవ ట  20 టోరిమ ంట్ పూరతయిన త్రాీత్ 
విజయ్ హజారే టోర ఫవ 50 ఓవరల టోరిమ ంట్ మరియు స్వనియర్ ఉమ న్స వన్ే్  టోరిమ ంట్ 
నిరీహ్ంచమలని బిస్థస్థఐ నిరణయించంది. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ర్ ండవ సయయద్ ముష్ాత క్ అలీ ట  20 టరర ఫీన్న త్మిళన్మడు 7 విక టో తేడమతో బ్ర్లడమను 
ఓడించంద ి

 
అహాదమబాద్ లోని సరాద ర్ పటేల్ స్ేటడియంలో జరిగిన ఫరైనలోల  బరోడమను ఏడు విక టల  త్ేడమత్  ఓడించ 
క్రక ట్ లో త్మిళన్మడు గౌరవనీయమ  న సయయద్ ముష్ాత క్ అలీ ట  20 టోర ఫవని ఎతిత వేస్థంది. 

• 2006-07లో త్మ మొదట  ట ైట ల్ ను గ లుచుకుని త్రువాత్ ఇది త్మిళన్మడు యొక్ ర ండవ 
సయయద్ ముష్ాత క్ అలీ టోర ఫవ (SMAT) విజయం.  

• గత్ంలో ర ండుసారుల  (2011-12 మరియు 2013-14 సంవత్సరాలోల ) ట ైట ల్ గ లుచుకుని బరోడమ 
ఈసారి రనిరప్ గా నిలిచమడు. 

• ఇది లీగ్ అంత్టా అజేయంగా నిలిచన త్మిళన్మడుకు క్లనికల్ కాయంప్రయిన్. 


