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*CURRENT AFFAIRS* 
 

1.ట ైస్టు  క్రకి్ెట లో పదివేల పరుగులు చేసిన తొలి పాక్ క్రకి్ెటర్: 

పాక్రస్ాా న్ తరపున ట స్టు లోో  పది వేల పరుగుల మ ైలు రాయిని దాటిన తొలి క్రకి్ెటర్ గా యూనిస్ ఖాన్ రిక్ారుు  
స్ృషిుించాడు. 
ఈ మేరకు క్రింగ స్ున్ వేదికగా వెసిుిండీస్ తో జరిగిన ట స్టు  మ్ాాచ లో యూనిస్ ఈ రిక్ారుు  నమోదట చేశాడు. 
క్ెరీర్ లో 11 దేశాలోో  స ించరీ చేసిన ఏక్ెైక క్రకి్ెటర్ రిక్ారుు  కూడా యూనిస్ పేరిటే ఉింది. 

క్రిక్ రివ్యా: 
ఏమిటి : ట ైస్టు  క్రకి్ెట లో పదివేల పరుగులు చేసిన తొలి పాక్ క్రకి్ెటర్  
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24 
ఎవ్రు : యూనిస్ ఖాన్  
ఎకకడ : క్రింగ స్్టన్, వెసిుిండీస్  
 పపిించ మ్ాస్ుర్్ టోరనమ ింట – 2017 

 

2.చిండీగఢ కు చ ిందిన 101 ఏళో్ మ్న్ క్ౌర్ ఆక్ాో ిండ లో జరిగిన పపిించ మ్ాస్ుర్్ అథ్ ో టిక్్ క్రడిలోో  స్ిరణిం 
స్ాధిించి రిక్ారుు  స్ృషిుించారు. 

ఈ మేరకు ఏపిిల్ 24న జరిగిన 100 మీటరో రేస్టని ఆమ  ఒక నిమిషిం 14 స కనోలో పయరిా చేసి విజేతగా 
నిలిచారు. అయితే 100 పోస్ వ్యో విభాగిం క్ేటగిరీలో మ్న్ క్ౌర్ తపు మ్రెవ్రూ పో టీ పడలేదట. 

క్రిక్ రివ్యా: 
ఏమిటి : పపిించ మ్ాస్ుర్్ టోరనమ ింట - 2017 
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24 
ఎవ్రు : మ్న్ క్ౌర్ కు స్ిరణిం  
ఎకకడ : ఆక్ాో ిండ లో  
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3.ఆసియా గాిిండ పరి అథ్ ో టిక్్ మీట - 2017 

ఆసియా గాిిండ పరి అథ్ ో టిక్్ మీట లో భారత క్రడిాక్ారిణి మ్న్ పరిత్ స్ిరణిం స్ాధిించిింది. 
ఈ మేరకు చ ైనాలోని జిన్ హువాలో ఏపిిల్ 24న జరిగిన మ్హిళ్ల షాట పుట లో ఆమ  ఇనటప గుిండునట 
18.86 మీటరో దూరిం విసిరి క్ొతా జాతీయ రిక్ారుు  స్ృషిుించడింతో పాటు స్ిరణ పతక్ానిన గెలుచటకుింది. 

క్రిక్ రివ్యా: 
ఏమిటి : ఆసియా గాిిండ పరి అథ్ ో టిక్్ మీట - 2017 
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24  
ఎవ్రు : షాట పుట లో మ్న్ పరిత్ కు స్ిరణిం  
ఎకకడ : చ ైనా 

 

4.దాదా స్ాహెబ్ ఫాలేక పురస్ాకరిం - 2016 

పమి్ుఖ దరశకుడు, నటుడు క్ె.విశ్ినాథ కు 2016వ్ స్ింవ్త్రానిక్రగానట దాదాస్ాహెబ్ ఫాలేక 

అవారుు దక్రకింది ఈ మేరకు ఫాలేక అవారుు  కమిటీ ఏపిిల్ 24న పకిటిించిింది. మే 3న ఢిలో్లలోని విజాా న్ 

భవ్న్ లో భారత రాషు రపతి పిణబ్ మ్ుఖరీీ చేతుల మీదటగా విశ్ినాథ దాదాస్ాహెబ్ ఫాలేక 48వ్ పురస్ాకరానిన 

అిందటక్ోనటనానరు. ఈ అవారుు  క్రింద స్ిరణ కమ్లిం, రూ.10 లక్షల నగదట, శాలువాతో స్తకరిస్ాా రు. 

భారతీయ చిత ిపరిశ్మి్ అభివ్ృదిిక్ర అపారమ ైన సేవ్లు అిందిించిన వారిక్ర భారత పభిుతిిం ఈ పతిిషాు తమక 

పురస్ాకరానినఅిందిస్టా ింది.   

1930లో గుడివాడలో జనిమించిన క్ె. విశ్ివ్నాథ 1965 నటించి ఇపుటి 

వ్రకు 50 సినిమ్ాలు రూప ిందిించారు. 1992లో భారత పభిుతిిం 

నటించి పదమశ్రి పురస్ాకరానిన అిందటకునానరు. ఐదట జాతీయ 

అవారుు లు, 20 నింది అవారుు లు, 10 ఫిల్మ ఫేర్ అవారుు లనట స్ ింతిం 

చేస్టకునానరు. 

క్రిక్ రివ్యా: 
ఏమిటి : దాదా స్ాహెబ్ ఫాలేక పురస్ాకరిం - 2016 
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24 
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ఎవ్రు : దరశకుడు కె్. విశ్ినాథ  
ఎిందటకు : సినిమ్ా రింగానిక్ర అిందిించిన సేవ్లకు గానట  

 
5. పించాయతీ రాజ్ దివ్స్ – 2017 

జాతీయ పించాయతీ రాజ్ దివ్స్ నట పురస్కరిించటక్ొని ఉతామ్ పనితీరు కనబరిచిన స్ాా నిక స్ింసా్లకు కే్ింది 
పభిుతిిం ఏపిిల్ 24న అవారుు లనట అిందజేసిింది. 
ఇిందటలో త లింగాణకు 8 అవారుు లు దక్ాకయి. ఈ మేరకు ఉతారపదిేశ లోని లక్ోనలో జరిగిన పించాయతీ 
దివ్స్ క్ారాకిమ్ింలో గాిమ్ పించాయతీ, మ్ిండల పరిషత్, జిలాో  పరిషత్ ల పజిాపతిినిధటలు పురస్ాకరాలనట 
అిందటకునానరు. 

అవారుు  గహిీతలు:  
రాషరు రయ గౌరవ్ గాిమ్స్భ పురస్ాకర్- సిదిిపేట జిలాో  ఇబిహీింపయర్ స్రుించ లక్ష్ీమయాదమ్మ  
పించాయతీ స్ిశ్క్రా కరణ్ పురస్ాకర్ - కరీింనగర్ జెడీు చ ైరమన్ తుల ఉమ్, వ్నపరిా జిలాో  ఘనపయర్ ఎింపరపర 
కృషణ  నాయక్, భూపాలపలోి జిలాో  తాడాియి ఎింపరపర శ్రదిేవి, నిజామ్ాబాద్ జిలాో  వేలూుర్ స్రుించ భాగా, 
సిరిసిలో జిలాో  కస ెకటకకర్ స్రుించ మ్ింజుల, గోపాల్ రావ్ుపలోి స్రుించ రాింరెడిు , మ్హబూబ్ నగర్ జిలాో  
నిజలాపయర్ స్రుించ ఇిందియా 

క్రిక్ రివ్యా: 
ఏమిటి : పించాయతీ రాజ్ దివ్స్ - 2017 
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24  
ఎవ్రు : కే్ింద ిపించాయతీ రాజ్ శాఖ  
ఎకకడ : లక్ోన, ఉతారపదిేశ  

 

6. విజన్ 2031 - 32 

2032కలాో  అిందరిక్ర అిందటబాటులో గృహాలు, దిిచక ివాహనాలు లేదా క్ారుో , విదటాతుా , ఎయిర్ కిండీషనరుో , 
డిజిటల్ కనెక్రువిటీని అిందటబాటులోక్ర తేవాలని నీతి ఆయోగ పేర్కింది. 
ఈ మేరకు రూప ిందిించిన విజన్ 2031 -32 నివేదికనట ఏపిిల్ 23న జరిగిన గవ్రినింగ క్ౌని్ల్ స్మ్ావేశ్ింలో 
నీతి ఆయోగ వెైస్ చ ైరమన్ అరవిింద్ పనగారియా వెలోడిించారు.  
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*క్రలక పతిిపాదనలు * 
2015-16లో 1.06 లక్షలుగా ఉనన ఒక్ొకకకరి తలస్రి ఆదాయానిన మ్ూడిింతలు ప ించి 2031-32 కలాో  రూ. 
3.14 లక్షలకు చేరాాలి. 
* స్ూా ల దేశ్రయోతుతాిని రూ. 137 లక్షల క్ోటో నటించి రూ. 469 లక్షల క్ోటోకు ప ించాలి. 
* 2031 - 32 నాటి క్ర పయరిా అక్షరాస్ాత గల స్మ్ాజానిన ఏరాుటు చేయాలి. 
* పపిించ స్ాా యి స్ౌకరాాల నటించి ఆరోగా స్ింరక్షణ వ్రకూ అనీన పజిలకు అిందిించాలి. 

క్రిక్ రివ్యా: 
ఏమిటి : విజన్ 2031 - 32  
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 23  
ఎవ్రు : నీతి ఆయోగ  
ఎకకడ : భారత్ లో  
ఎిందటకు : దేశ్ింలో జీవ్న పిమ్ాణాలు ప ించేిందటకు  

 

7.అింతరిక్షింలో ఎకుకవ్ క్ాలిం గడిపిన వయామ్గామి 

నాస్ాకు చ ిందిన వయామ్గామి ప గీీ  విట్న్ కమి్ిం తపుకుిండా ఎకుకవ్ రోజులపాటు అింతరిక్షిం (సేుస్)లో 
గడిపిన వ్ాక్రాగా రిక్ారుు  స్ృషిుించారు. 
ఈ మేరకు గతింలో 534 రోజులపాటు అింతరిక్షింలో గడిపిన జెఫ్ విలియమ్స్ రిక్ారుు నట ప గీీ  ఏపిిల్ 24న 
అధిగమిించారు. ఆమ  భూమిక్ర తిరిగ్చేా స్మ్యానిక్ర అింతరిక్షింలో 650 రోజులు గడిపిన వయామ్గామిగా 
మ్రో రిక్ారుు నట నెలక్ొలుుతారని నాస్ా పకిటిించిింది. దాదాపు 53 గింటలపాటు నిరిిరామ్ింగా సేుస్ వాక్ 
చేసిన మ్హిళా వయామ్గామి రిక్ారుు  కూడా ప గీీ  పేరిటే ఉింది. 

క్రిక్ రివ్యా: 
ఏమిటి : అింతరిక్షింలో ఎకుకవ్ క్ాలిం గడిపిన వయామ్గామి 
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24  
ఎవ్రు : ప గీీ  విట్న్ 
ఎకకడ : నాస్ా  
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8.తొలి మ్లేరియా వాాక్ర్న్: 

మ్లేరియా నియింతణి క్ోస్ిం రూప ిందిించిన తొలి వాాక్ర్న్ నట ఆఫిికన్ దేశాల ైన ఘనా, కె్నాా, మ్ాల్లి 
దేశాలకు 2018 నాటిక్ర అిందజేస్ాా మ్ని పపిించ ఆరోగా స్ింసా్ ఏపిిల్ 24న వెలోడిించిింది. 
ఆరీుఎస్, ఎస్ పేరుతో తయారుచేసిన ఈ వాాక్ర్న్ మ్ానవ్ుడిలోని రోగనిరోధక వ్ావ్సా్కు మ్లేరియా 
పరాననజీవిప ై పో రాడే శ్క్రాని కలిుస్టా ింది. దీనిన వ్రుస్గా మ్ూడు నెలలపాటు నెలక్ో డోస్ట చ్పుున ఇవాిలి్ 
ఉింటుింది. నాలుగో డోస్టనట 18 నెలల తరాిత ఇవాిలి్ ఉింటుింది. 

క్రిక్ రివ్యా: 
ఏమిటి : తొలి మ్లేరియా వాాక్ర్న్  
ఎపుుడు : 2018 నాటిక్ర  
ఎవ్రు : పిపించ ఆరోగా స్ింసా్ 
ఎకకడ : ఘనా, కె్నాా, మ్ాల్లి దేశాలకు 
ఎిందటకు : మ్లేరియా నియింతణికు 

 

  9.*గోల్ు  మ న్ ఎనిిరాన్ మ ింటల్ ప ైజై్ - 2017 * 

ఒడిశాకు చ ిందిన పరాావ్రణ వేతా పఫిులో స్మ్ింతార ఆసియా గోల్ు  మ న్ ఎనిిరాన్ మ ింటల్ ప ైజై్ - 2017కు 
ఎింపికయాారు. 
ఈ మేరకు గోల్ు  మ న్ ఎనిిరాన్ మ ింటల్ ఫౌిండేషన్ ఏపిిల్ 24న పకిటిించిింది. స్మ్ింతార ఒడిశాలోని 
డ ింగిరియా క్ొిండ త గ పజిల హకుకల రక్షణ క్ోస్ిం పో రాడారు. అలాగే నియమ్గిరి క్ొిండలోో  మ ైనిింగ కు 
వ్ాతిరేకింగా భారీ ఉదామ్ానిన నడిపి విజయిం స్ాధిించారు. పరాావ్రణ పరిరక్షణ క్ోస్ిం చేసిన కృషిక్ర 
గురిాింపుగా ఆయనకు ఈ అవారుు  లభిించిింది. గోల్ు  మ న్ ఎనిిరాన్ మ ింటల్ ప ైజై్ నట గీిన్ నోబెల్ గా పిలుస్ాా రు. 

క్రిక్ రివ్యా: 
ఏమిటి : గోల్ు  మ న్ ఎనిిరాన్ మ ింటల్ ప ైజై్ - 2017  
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24 
ఎవ్రు : పిఫులో స్మ్ింతార 
ఎకకడ : ఆసియా పాిింతానిక్ర  
ఎిందటకు : పరాావ్రణ పరిరక్షణ క్ోస్ిం పో రాడినిందటకు 
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