*CURRENT AFFAIRS*
1.టైస్ు ట క్రక్
ి ెటలో పదివేల పరుగులు చేసిన తొలి పాక్ క్రక్
ి ెటర్:
పాక్రస్ా ాన్ తరపున టస్టులోో పది వేల పరుగుల మైలు రాయిని దాటిన తొలి క్రక్
ి ెటర్గా యూనిస్ ఖాన్ రిక్ారుు
స్ృషిుించాడు.
ఈ మేరకు క్రింగస్ు న్ వేదికగా వెసు ింి డీస్తో జరిగిన టస్టు మ్ాాచలో యూనిస్ ఈ రిక్ారుు నమోదట చేశాడు.
క్ెరీర్లో 11 దేశాలోో సించరీ చేసిన ఏక్ెైక క్రక్
ి ెటర్ రిక్ారుు కూడా యూనిస్ పేరిటే ఉింది.
క్రిక్ రివ్యా:
ఏమిటి : టైస్ు ట క్రక్
ి ెటలో పదివేల పరుగులు చేసిన తొలి పాక్ క్రక్
ి ెటర్
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24
ఎవ్రు : యూనిస్ ఖాన్
ఎకకడ : క్రింగస్్టన్, వెసు ింి డీస్
పిపించ మ్ాస్ు ర్్ టోరనమింట – 2017

2.చిండీగఢకు చిందిన 101 ఏళ్ో మ్న్ క్ౌర్ ఆక్ాోిండలో జరిగిన పిపించ మ్ాస్ు ర్్ అథ్ో టిక్్ క్రడ
ి లోో స్ిరణిం
స్ాధిించి రిక్ారుు స్ృషిుించారు.
ఈ మేరకు ఏపిిల్ 24న జరిగిన 100 మీటరో రేస్టని ఆమ ఒక నిమిషిం 14 సకనో లో పయరిా చేసి విజేతగా
నిలిచారు. అయితే 100 పో స్ వ్యో విభాగిం క్ేటగిరీలో మ్న్ క్ౌర్ తపు మ్రెవ్రూ పో టీ పడలేదట.
క్రిక్ రివ్యా:
ఏమిటి : పిపించ మ్ాస్ు ర్్ టోరనమింట - 2017
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24
ఎవ్రు : మ్న్ క్ౌర్కు స్ిరణిం
ఎకకడ : ఆక్ాోిండలో
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3.ఆసియా గాిిండపరి అథ్ో టిక్్ మీట - 2017
ఆసియా గాిిండపరి అథ్ో టిక్్ మీటలో భారత క్రడ
ి ాక్ారిణి మ్న్పరిత్ స్ిరణిం స్ాధిించిింది.
ఈ మేరకు చైనాలోని జిన్హువాలో ఏపిిల్ 24న జరిగిన మ్హిళ్ల షాటపుటలో ఆమ ఇనటప గుిండునట
18.86 మీటరో దూరిం విసిరి క్ొతా జాతీయ రిక్ారుు స్ృషిుించడింతో పాటు స్ిరణ పతక్ానిన గెలుచటకుింది.
క్రిక్ రివ్యా:
ఏమిటి : ఆసియా గాిిండపరి అథ్ో టిక్్ మీట - 2017
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24
ఎవ్రు : షాటపుటలో మ్న్పరిత్కు స్ిరణిం
ఎకకడ : చైనా

4.దాదా స్ాహెబ్ ఫాలేక పురస్ాకరిం - 2016
పిమ్ుఖ

దరశకుడు,

నటుడు

క్ె.విశ్ినాథకు

2016వ్

స్ింవ్త్రానిక్రగానట

దాదాస్ాహెబ్

ఫాలేక

అవారుుదక్రకింది ఈ మేరకు ఫాలేక అవారుు కమిటీ ఏపిిల్ 24న పికటిించిింది. మే 3న ఢిల్లోలోని విజాాన్
భవ్న్లో భారత రాషు ప
ర తి పిణబ్ మ్ుఖరీీ చేతుల మీదటగా విశ్ినాథ దాదాస్ాహెబ్ ఫాలేక 48వ్ పురస్ాకరానిన
అిందటక్ోనటనానరు. ఈ అవారుు క్రింద స్ిరణ కమ్లిం, రూ.10 లక్షల నగదట, శాలువాతో స్తకరిస్ా ారు.
భారతీయ చితి పరిశ్మ్
ి అభివ్ృదిిక్ర అపారమైన సేవ్లు అిందిించిన వారిక్ర భారత పిభుతిిం ఈ పితిషాుతమక
పురస్ాకరానినఅిందిస్ా టింది.
1930లో గుడివాడలో జనిమించిన క్ె. విశ్ివ్నాథ 1965 నటించి ఇపుటి
వ్రకు 50 సినిమ్ాలు రూప ిందిించారు. 1992లో భారత పిభుతిిం
నటించి

పదమశ్రి

పురస్ాకరానిన

అిందటకునానరు.

ఐదట

జాతీయ

అవారుులు, 20 నింది అవారుులు, 10 ఫిల్మఫేర్ అవారుులనట స్ ింతిం
చేస్టకునానరు.
క్రిక్ రివ్యా:
ఏమిటి : దాదా స్ాహెబ్ ఫాలేక పురస్ాకరిం - 2016
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24
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ఎవ్రు : దరశకుడు క్ె. విశ్ినాథ
ఎిందటకు : సినిమ్ా రింగానిక్ర అిందిించిన సేవ్లకు గానట
5. పించాయతీ రాజ్ దివ్స్ – 2017
జాతీయ పించాయతీ రాజ్ దివ్స్నట పురస్కరిించటక్ొని ఉతా మ్ పనితీరు కనబరిచిన స్ాానిక స్ింస్ా లకు క్ేింది
పిభుతిిం ఏపిిల్ 24న అవారుులనట అిందజేసిింది.
ఇిందటలో తలింగాణకు 8 అవారుులు దక్ాకయి. ఈ మేరకు ఉతా రపిదేశలోని లక్ోనలో జరిగిన పించాయతీ
దివ్స్ క్ారాకిమ్ింలో గాిమ్ పించాయతీ, మ్ిండల పరిషత్, జిలాో పరిషత్ల పిజాపితినిధటలు పురస్ాకరాలనట
అిందటకునానరు.
అవారుు గిహీతలు:
రాషరుయ
ర
గౌరవ్ గాిమ్స్భ పురస్ాకర్- సిది పేట జిలాో ఇబిహీింపయర్ స్రుించ లక్ష్ీమయాదమ్మ
పించాయతీ స్ిశ్క్రా కరణ్ పురస్ాకర్ - కరీింనగర్ జెడీు చైరమన్ తుల ఉమ్, వ్నపరిా జిలాో ఘనపయర్ ఎింపరపర
కృషణ నాయక్, భూపాలపలిో జిలాో తాడాియి ఎింపరపర శ్రిదేవి, నిజామ్ాబాద్ జిలాో వేలూుర్ స్రుించ భాగా,
సిరిసిలో జిలాో కసెకటకకర్ స్రుించ మ్ింజుల, గోపాల్ రావ్ుపలిో స్రుించ రాింరెడ,ిు మ్హబూబ్ నగర్ జిలాో
నిజలాపయర్ స్రుించ ఇిందియా
క్రిక్ రివ్యా:
ఏమిటి : పించాయతీ రాజ్ దివ్స్ - 2017
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24
ఎవ్రు : క్ేింది పించాయతీ రాజ్ శాఖ
ఎకకడ : లక్ోన, ఉతా రపిదేశ

6. విజన్ 2031 - 32
2032కలాో అిందరిక్ర అిందటబాటులో గృహాలు, దిిచకి వాహనాలు లేదా క్ారుో, విదటాతు
ా , ఎయిర్ కిండీషనరుో,
డిజిటల్ కనెక్ువి
ర టీని అిందటబాటులోక్ర తేవాలని నీతి ఆయోగ పేర్కింది.
ఈ మేరకు రూప ిందిించిన విజన్ 2031 -32 నివేదికనట ఏపిిల్ 23న జరిగిన గవ్రినింగ క్ౌని్ల్ స్మ్ావేశ్ింలో
నీతి ఆయోగ వెైస్ చైరమన్ అరవిింద్ పనగారియా వెలోడిించారు.
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*క్రలక పితిపాదనలు *
2015-16లో 1.06 లక్షలుగా ఉనన ఒక్ొకకకరి తలస్రి ఆదాయానిన మ్ూడిింతలు పించి 2031-32 కలాో రూ.
3.14 లక్షలకు చేరాాలి.
* స్ూ
ా ల దేశ్రయోతుతిా ని రూ. 137 లక్షల క్ోటో నటించి రూ. 469 లక్షల క్ోటో కు పించాలి.
* 2031 - 32 నాటి క్ర పయరిా అక్షరాస్ాత గల స్మ్ాజానిన ఏరాుటు చేయాలి.
* పిపించ స్ాాయి స్ౌకరాాల నటించి ఆరోగా స్ింరక్షణ వ్రకూ అనీన పిజలకు అిందిించాలి.
క్రిక్ రివ్యా:
ఏమిటి : విజన్ 2031 - 32
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 23
ఎవ్రు : నీతి ఆయోగ
ఎకకడ : భారత్లో
ఎిందటకు : దేశ్ింలో జీవ్న పిమ్ాణాలు పించేిందటకు

7.అింతరిక్షింలో ఎకుకవ్ క్ాలిం గడిపిన వయామ్గామి
నాస్ాకు చిందిన వయామ్గామి పగీీ విట్న్ కిమ్ిం తపుకుిండా ఎకుకవ్ రోజులపాటు అింతరిక్షిం (సేుస్)లో
గడిపిన వ్ాక్రాగా రిక్ారుు స్ృషిుించారు.
ఈ మేరకు గతింలో 534 రోజులపాటు అింతరిక్షింలో గడిపిన జెఫ్ విలియమ్స్ రిక్ారుునట పగీీ ఏపిిల్ 24న
అధిగమిించారు. ఆమ భూమిక్ర తిరిగ్చేా స్మ్యానిక్ర అింతరిక్షింలో 650 రోజులు గడిపిన వయామ్గామిగా
మ్రో రిక్ారుునట నెలక్ొలుుతారని నాస్ా పికటిించిింది. దాదాపు 53 గింటలపాటు నిరిిరామ్ింగా సేుస్వాక్
చేసిన మ్హిళా వయామ్గామి రిక్ారుు కూడా పగీీ పేరిటే ఉింది.
క్రిక్ రివ్యా:
ఏమిటి : అింతరిక్షింలో ఎకుకవ్ క్ాలిం గడిపిన వయామ్గామి
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24
ఎవ్రు : పగీీ విట్న్
ఎకకడ : నాస్ా
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8.తొలి మ్లేరియా వాాక్ర్న్:
మ్లేరియా నియింతిణ క్ోస్ిం రూప ిందిించిన తొలి వాాక్ర్న్నట ఆఫిికన్ దేశాల ైన ఘనా, క్ెనాా, మ్ాల్లి
దేశాలకు 2018 నాటిక్ర అిందజేస్ా ామ్ని పిపించ ఆరోగా స్ింస్ా ఏపిిల్ 24న వెలోడిించిింది.
ఆరీుఎస్, ఎస్ పేరుతో తయారుచేసిన ఈ వాాక్ర్న్ మ్ానవ్ుడిలోని రోగనిరోధక వ్ావ్స్ా కు మ్లేరియా
పరాననజీవిపై పో రాడే శ్క్రాని కలిుస్టాింది. దీనిన వ్రుస్గా మ్ూడు నెలలపాటు నెలక్ో డో స్ట చ్పుున ఇవాిలి్
ఉింటుింది. నాలుగో డో స్టనట 18 నెలల తరాిత ఇవాిలి్ ఉింటుింది.
క్రిక్ రివ్యా:
ఏమిటి : తొలి మ్లేరియా వాాక్ర్న్
ఎపుుడు : 2018 నాటిక్ర
ఎవ్రు : పిపించ ఆరోగా స్ింస్ా
ఎకకడ : ఘనా, క్ెనాా, మ్ాల్లి దేశాలకు
ఎిందటకు : మ్లేరియా నియింతిణకు

9.*గోల్ు మన్ ఎనిిరాన్మింటల్ పజ్
ై - 2017 *
ఒడిశాకు చిందిన పరాావ్రణ వేతా పిఫులో స్మ్ింతార ఆసియా గోల్ు మన్ ఎనిిరాన్మింటల్ పజ్
ై - 2017కు
ఎింపికయాారు.
ఈ మేరకు గోల్ు మన్ ఎనిిరాన్మింటల్ ఫౌిండేషన్ ఏపిిల్ 24న పికటిించిింది. స్మ్ింతార ఒడిశాలోని
డింగిరియా క్ొిండ తగ పిజల హకుకల రక్షణ క్ోస్ిం పో రాడారు. అలాగే నియమ్గిరి క్ొిండలోో మైనిింగకు
వ్ాతిరేకింగా భారీ ఉదామ్ానిన నడిపి విజయిం స్ాధిించారు. పరాావ్రణ పరిరక్షణ క్ోస్ిం చేసిన కృషిక్ర
గురిాింపుగా ఆయనకు ఈ అవారుు లభిించిింది. గోల్ు మన్ ఎనిిరాన్మింటల్ పజ్
ై నట గీిన్ నోబెల్గా పిలుస్ాారు.
క్రిక్ రివ్యా:
ఏమిటి : గోల్ు మన్ ఎనిిరాన్మింటల్ పజ్
ై - 2017
ఎపుుడు : ఏపిిల్ 24
ఎవ్రు : పిఫులో స్మ్ింతార
ఎకకడ : ఆసియా పాిింతానిక్ర
ఎిందటకు : పరాావ్రణ పరిరక్షణ క్ోస్ిం పో రాడినిందటకు
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