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Weekly Current Affairs July 4th Week 2022  
 

అంతరా్జతీయ అంశాలు 

 

2024 తర్జాత అంతరా్జతీయ అంతరిక్ష కందా్రన్ని 

విడిచిపెటా్టలన్న రష్యా న్నరణ యంచింది 

  
2024 తర్వాత అంతరా్జతీయ అంతరిక్ష కందా్రన్ని 

విడిచిపెటా్టలని రష్యా నిరణ యం తీసుకందని మాస్కో అంతరిక్ష 

సంసథ  నూతనంగా నియమితులైన అధిపతి వా్లదిమిర్ పుతిన్ క 

తెలియజేశారు. ఉకె్రయినో్ల మాస్కో సైనిక చరాపైె మాస్కో మరియు 

పశ్చిమ దేశాల మధ్ా పెరుగుతునన శతుు త్వాలు మరియు 

రష్యాపైె గతంలో వినని అనేక రండో్ ఆంక్షల మధ్ా ఈ పర కటన 

వచిింది. 

అన్ని పోటీ పరీక్షల కొరకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• రోస్కోస్కోస్ చీఫ్: యూరీ బోరిస్కవ్ 

• రష్యా అధ్ాకు డు: వా్లదిమిర్ పుతిన్ 

• ఉకె్రయిన్ అధ్ాకు డు: వోలోడిమిర్ జెలెన్స్కో  

 

 

వసీఫా నజా్రన్: పాపంచంలోనే రండో ఎతై్తన K2 శిఖ్ర్జన్ని 

అధిరోహంచిన తొలి బంగా్లదేశీ 

  
పరాత్వరోహకర్వలు వసీఫా నజా్రన్ బంగోాదేశ్ నండి పాకిసా్తన్ 

యొకో పరిపాలనలో ఉనన K2 న అధిరోహంచిన మొదటి వాకిిగా 

గురిింపు పందింది, ఇది రండ్వ ఎతైెన పరాత శ్చఖరం. ఆమె 8611 

మీటరోు (28,251 అడుగులు) ఎతాునన K2 పరాత శ్చఖర్వనిన 

అధిరోహంచి, ఆపైె బేస్ క్ాంప్ క దిగంది. పరాత్వరోహకలు 

పరాతం నండి దిగ బేస్ క్ాంప్ క తిరిగ వచిినపుుడు, 

శ్చఖర్వనిన చేరుకననటో్ల చెబుత్వరు. 

కీలక అంశాలు: 

• 2012లో వసీఫా నజా్రన్ ఎవరసా్ శ్చఖర్వనిన అధిరోహంచారు. 

అలా స్తధించిన రండ్వ బంగోాదేశీ మహళ ఆమె. 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• బంగోాదేశ్ ర్వజధాని: ఢాకా 

• బంగోాదేశ్ పర ధాని: షేక్ హసీనా వ్లజేద్ 

 

UAEలో గోలెెన్ వీసా పందిన కమల్ హాసన్ 

  

http://www.bankersadda.com/
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తమిళ సినీ పరిశెమలో పర ముఖ వాకిిగా పేరందిన కమల్ హాసన్ 

క యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్క్ పర తిషా్యతోక గోలెన్ వీస్తన 

మంజూరు చేసింది. నట్లడు కమల్ హాసన్ తో పాట్ల ఇతరులక 

గోలెన్ వీస్త ఇచాిరు. నాజర్, మముుటా్ట, మోహన్ లాల్, 

టోవినో థామస్, పారిిపన్, అమలా పాల్, ష్యరుఖ్ ఖాన్ ఇలా 

అందరూ కమల్ హాసన్ కంటే ముందే ఈ గోలెన్ వీస్తన 

అందుకన్ననరు. 
 

చైనా తన మూడు స్పేస్ సా్పషన్ మాడ్యాళా్లో రండవదైన 

"వంట్టయాన్"ను పాయోగంచింది. 

  
చైనా తన కొతా అంతరిక్ష కంద్రర నిన పూరిి చేయడానికి అవసరమైెన 

మూడు మాడ్యాలస్ లో రండ్వద్రనిన పర యోగంచింది. బీజంగ్ 

యొకో పర తిషా్యతోక అంతరిక్ష క్రాకెమంలో ఇది అతాంత ఇటీవలి 

అభివృదిి. లాంగ్ మారి్ 5B ర్జకెట్ చైెన్న ఉష్ణ మండ్ల ద్వాపం 

హైన్నన్ లోని వంచంగ్ పర యోగ కందర ం నండి క్ల్ గురిు 

వంట్టయాన్ తో మానవరహత అంతరిక్ష నౌకన పర యోగంచింది. 

చైనా మాానె్ స్పేస్ ఏజెన్స్క (CMSA) పర తినిధి ఒకరు ఈ 

పర యోగం విజయవంతమైెందని ధ్ృవీకరించారు. 
 

కీలక అంశాలు: 

• ఏప్రర ల్ 2021 లో, బీజంగ్ "సారగ  పాాలస్" కోసం చైెనీస్ 

అయిన తియాంగ్లంగ్ స్పేస్ సా్పషన్ యొకో పర ధాన 

మాడ్యాలున పర యోగంచింది. 

• 18 మీటరో (60 అడుగులు) పడ్వు మరియు 22 టననల 

(48,500 పండోు) బరువుతో ఉనన ఈ కొతా మాడ్యాల్ లో 

మూడు నిదర పోయే గదులు మరియు శాసా్త్ీయ పరిశోధ్నల 

కోసం సథ లం ఉన్ననయి. 

• ఇది అంతరిక్షంలో పర సాుత మాడ్యాల్ తో కలుసాుంది, రోబోటిక్ 

ఆరో్ మరియు బహుళ అధిక-ఖచిితతా 

త్వరుమారులన ఉపయోగంచడానికి ప్రలుపునిచేి ఒక 

కోిషా్మైెన పర కెియ. 

• ఇది అంతరిక్షంలో పర సాుత మాడ్యాల్ తో డాక్ చేసాుంది, 

రోబోటిక్ ఆరో్ యొకో ఉపయోగం మరియు బహుళ అధిక-

ఖచిితమైెన మానిపుాలేష్న్ ల కోసం ప్రలుపునిచేి ఒక 

కోిషా్మైెన పర కెియ. 

• విఫలమైెన సందరభంలో, వంట్టయన్ స్పుస్ సా్పష్న్ నిరాహణక 

బ్యాకప్ పోాట్ ఫారమ్ గా కూడా పనిచేసాుంది. 

• కనీసం 10 సంవతసర్వల ఆయురా్వయం కలిగ ఉండాలిసన 

తియాంగ్లంగ్, అకాోబర్ లో మూడ్వ మరియు చివరి 

మాడ్యాల్ డాక్ ల తరువాత సంవతసరం చివరి న్నటికి 

పూరిిగా పనిచేసాుందని అంచన్న వేయబడింది. 

 

శీీలంక 15వ పాధానమంతిిగ్ల దినేష్ గుణవరద న పామాణ 

సీాకారం చేశారు 

 
శెీలంక కొతా మరియు 15వ పర ధానమంతిు గా స్త్నియర్ ర్వజకీయ 

న్నయకడు, దినేష్ గుణవరద నను అధ్ాకు డు రణిల్ వికెమసింఘే 

నియమించారు. దేశ 9వ అధ్ాకు డిగా పర మాణ స్త్ాక్రం చేసిన 

మాజీ పర ధాని రణిల్ వికెమసింఘే తర్వాత ఆయన బ్యధ్ాతలు 

చేపటా్టరు. శెీలంక పదుజన పెరమున (SLPP) పారా్ట 

పారోమెంటేరియన్ గుణవరాన, ఇతర స్త్నియర్ శాసనసభ్యాల 

సమక్షంలో ర్వజధాని కొలంబోలో పర మాణం చేశారు. 
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శీీలంక సంకో్షభం: 

ఉతుతాి కోసం పార థమిక ఇన్్పుట్్లు అందుబ్యట్లలో లేకపోవడ్ం, 

మారిి 2022 నండి కరనీస 80 శాతం కీు ణత, విదేశీ నిలాలు 

లేకపోవడ్ం మరియు అంతరా్వతీయ రుణ బ్యధ్ాతలన తీరిడ్ంలో 

దేశం వైఫలాం క్రణంగా శెీలంక ఆరిథ క వావసథ  తీవర  సంకోచానికి 

గురవుతోంది. కొతా అధ్ాకు డి ఎనినక తర్వాత శెీలంక తిరిగ 

ట్టు క్్లోకి ర్వవడానికి పెనగులాడుతుండ్గా, దేశంలోని పర జలు - 

తీవర మైెన ఆరిథ క కషా్యలన ఎదురోంట్లన్ననరు - ఇపుటికీ 

భవిష్ాతాు గురించి అనిశ్చితంగా ఉన్ననరు. 

 

జాతీయ అంశాలు 
 

దా్రపది మురుు: భారత 15వ ర్జషారపతి పామాణ సీాకారం 

  
దా్రపది మురుు భారత 15వ ర్జషారపతిగ్ల పర మాణ స్త్ాక్రం 

చేశారు. ఆమె ఇపుుడు మొదట్ట గరిజనుర్జలు మరియు 

భారతదేశాన్నకి ర్జషారపతి అయన రండవ మహళ్. పారామంటు 

సంటి్ల్ హాల్ లో ద్రర పది మురుో భారత పాధాన నాాయమూరిి 

జసా్టస్ N.V.రమణ చేత పర మాణ స్త్ాక్రం చేయించారు. ఈ 

వేడుకక పాధాన మంతిి నరేందా మోడీ మరియు ఇతర స్త్నియర్ 

ర్వజకీయ న్నయకలు హాజరయ్యారు. 
 

కీలక అంశాలు 

• ద్రర పది మురుోన నేషనల్ డెమోకీట్టక్ అలయనక్ 

న్నమినేట్ చేసింది. 

• ఆమె జారఖ ండ్ మాజ్ర గవరిర్ మరియు జారఖ ండ్ యొకో 

మొదట్ట మహళా గవరిర్. 

• ర్వషా్ీపతి ఎనినకలోో ఆమె పాతారిి యశ్ాంత్ స్టనాా, ఆమె 

భార్ట తేడాతో ఓడిపోయ్యరు. 

• 10 ర్జషా్యరలాోన్న 1138 ఓటా్కు గ్లను 809 ఓటా్తో రండో 

రండ్ కంటింగోో ఆమె ఆధికాం స్తధించారు. 
 

దా్రపది మురుు: గురించి 

• ద్రర పది మురుో ఒడిశాలోన్న మయూర్ భంజ్ జలాాలోని ఒక 

గెామంలో సంతాలీ త్తగకు చెందిన ఒక గెామంలో జనిోంచింది. 

• ఆమె పాఠశాల ఉపాధాాయుర్జలిగ్ల మరియు తరువాత 

పాభుతా గుమాసాాగ్ల పనిచేయడ్ం పార రంభించింది. 

• ఆమె 1997లో భారతీయ జనతా పారాీతో కలిసి 

ర్వజకీయ్యలోో చేర్వరు. 

• ఆమె ర్జయరంగపూర్ నగర పంచాయతీకి కౌన్నకలర్ గా 

వావహరించింది, మరియు 2000 లో, ఆమె చైరున్ 

అయ్యారు. 

• ఆమె BJP షెడ్యాల్ టైెరబక్ మోర్జా జాతీయ 

ఉపాధ్ాకోుర్జలిగ్ల కూడా పనిచేశారు. 

• 2015 మే 9న జారఖ ండ్ గవరిర్ గా ద్రర పది మురుో 

నియమితులయ్యారు. జారఖ ండ్ తొలి మహళా గవరిర్ గ్ల 

ఆమె రిక్రెు సృషా్ంచారు. 
 

భారత పాభుతాం 5 కొతా ర్జమకర్ సైటా్ను గురిించింది, మొతాం 

సంఖ్ాను 54కు తీసుకెళా్ంది 

  
అంతరా్వతీయ పార ముఖాత కలిగన ఐదు కొతా చితాడి నేలలు 

భారతదేశంలో గురిించబడెాయి. ద్వంతో దేశంలో మొతాం ర్జంసర్ 

సైటా్ సంఖ్ా 49 నుంచి 54 ర్జమకర్ సైటా్క పెరిగంది. మరో 5 

భారతీయ చితాడినేలలక అంతరా్వతీయ పార ముఖాత కలిగన 

చితాడి నేలలుగా ర్వమసర్ గురిింపు లభించిందని కందర  పర్వావరణ, 

అటవీ, వాత్వవరణ మారుుల శాఖ మంతిు  భూపందర్ యాదవ్ 

అన్ననరు. 
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కొతాగ్ల న్నయమించబడె ఐదు చితాడి నేలలు: 

• కరికిలి పకు ల అభయ్యరణాం, తమిళన్నడు 

• పలోికరనై మారు ్ రిజరా్ ఫారసా్, తమిళన్నడు 

• ప్రచివరం మడ్ అడ్వులు, తమిళన్నడు 

• పాలా చితాడి నేల, మిజోర్వం 

• సఖా స్తగర్, మధ్ాపర దేశ్ 

 

ర్జమ్ సర్ సైట్ అంటే ఏమిట్ట? 

• ర్వమసర్ సైట్ అనేది ర్వమసర్ కనాను న్ కింద అంతరా్వతీయ 

పార ముఖాత కలిగన చితాడి నేల పర దేశం. 

• చితాడినేలలపైె కనాను న్ న ర్వమ్ సర్ కనాను న్ అని కూడా 

అంట్టరు. ఇది యునస్కోచే 1971 లో స్తథ ప్రంచబడిన 

మరియు 1975 లో అమలోోకి వచిిన ఒక అంతర్ పర భ్యతా 

పర్వావరణ ఒపుందం. 

• ర్వమసర్ సైటో్లగా పర కటించిన చితాడి నేలలు కనాను న్ యొకో 

కఠినమైెన మారగ దరశక్ల కింద సంరకిు ంచబడ్త్వయి. 

• పర పంచ జీవ వైవిధాానిన పరిరకిు ంచడానికి మరియు వాటి 

ఆవరణ వావసథ  భాగాలు, పర కెియలు మరియు పర యోజన్నల 

నిరాహణ ద్రార్వ మానవ జీవిత్వనిన నిలబెటాడానికి 

ముఖామైెన చితాడి నేలల యొకో అంతరా్వతీయ నటారుోన 

అభివృదిి చేయడ్ం మరియు నిరాహంచడ్ం ర్వమసర్ 

జాబిత్వ యొకో లక్షాం. 

 

కారిిల్ విజయ్ దివస్ 1999 జూలైె 26 న పాకిసాాన్ పైె 

భారతదేశ్ం చారితిాతుక విజయం సాధించిన వేడుక. 

  

కారిిల్ విజయ్ దివస్ 1999 జూలైె 26 న పాకిసాాన్ పైె 

భారతదేశ్ం చారితిాతుక విజయం స్తధించిన వేడుక. లద్రద ఖా్లన్న 

కారిిల్ వదద  న్నయంతిణ రేఖ్ (LOC) వదా భారత వైపు ఉనన 

కొండ్పైె అకెమంగా ఆకెమించిన పాకిసా్తన్ దళాలన భారత సైనాం 

విజయవంతంగా తొలగంచింది. ఈ విజయ్యనికి గురిుగా మరియు 

ఈ దేశం కోసం తమ పార ణాలన త్వాగం చేసిన వారిని 

సోరించుకోవడానికి, క్రిగ ల్ విజయ్ దివస్ న భారతదేశంలో పర తి 

సంవతసరం జూలై 26 న జరుపుకంట్టరు. 

 

భారతదేశ్పు మొటా్మొదట్ట పాాస్టంజర్ డాోన్ "వరుణ" ను 

ఆవిషోరించిన పాధాన్న నరేందా మోడీ 

 
భారతదేశపు తొలి పాాసింజర్ డోర న్ వరుణన పర ధాని నరందర  మోద్వ 

ఆవిష్ోరించారు. డోర న్ పర దరశనన పర ధాని మోద్వ చూసాున్ననరు. 

పర సాుత పర భ్యతాం డోర న్్లతో సహా స్తంకతిక పరిజాానం సహాయంతో 

స్పవలన చివరి మైెలు వరక అందజేసాుందని పర ధాని నరందర  మోద్వ 

నొకిో చెపాురు. నూాఢిలో్లలోని డాకార్ అంబేదోర్ ఇంటరనష్నల్ 

సంటర్్లో జరిగన నేవల్ ఇన్లనవేష్న్ అండ్ ఇండిజనైజేష్న్ 

ఆరగ నైజేష్న్ (ఎన్్ఐఐఓ) సమిన్నర్ ‘స్తావోంబన్’లో 

పర సంగంచేందుక పర ధాని అకోడికి వచాిరు. 

 

'వరుణ' డాోన్: 

• ఈ సాదేశీ పైెలట్ లేని 'వరుణ' డోర న్ సా్తరాప్ స్తగర్ డిఫెనస్ 

ఇంజనీరింగ్ తయ్యర్టద్రరులు అతని సమక్షంలో ద్వనిని 

పర దరిశంచారు. 

• ఈ ‘వరుణ’ డోర న్్న ఒక సా్తరాప్ రూపందించింది మరియు 

అభివృదిి చేసింది మరియు ఒక వాకిిని లోపలికి తీసుక్రళోగల 

స్తమర్వథ ానిన కలిగ ఉంది. 
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• వరుణ, మానవ పేలోడ్్న మోసుక్రళోగల భారతదేశపు 

మొటామొదటి డోర న్, 25 కి.మీ. డోర న్ 130 కిలోల పేలోడ్్న 

మోయగలదు మరియు 25-33 నిమిష్యల విమాన 

సమయ్యనిన కలిగ ఉంట్లంది. 

 

భారతదేశ్ బయో ఎకానమీ 2030 నాట్టకి $300 

బిలియనాకు చేరుకునే అవకాశ్ం ఉంది 

 

2025 మరియు 2030 న్నటికి, భారతదేశ బయో ఎక్నమీ 

వరుసగా $150 బిలియన్ మరియు $300 బిలియనోక 

చేరుతుందని అంచన్న వేయబడింది. బయోటెక్నలజీ ఇండ్సా్త్ీ 

ర్టసరి్ అసిసానస్ కనిసల్ (BIRAC) బయోటెక్ రంగం యొకో 

ఆరిథ క సహక్రం గురించి సమాచారం ఆధారంగా ఇండియ్య బయో 

ఎక్నమీ రిపోరా్ 2022ని విడుదల చేసింది. విశో్లష్ణ పర క్రం, దేశం 

యొకో బయో ఎక్నమీ 2021లో USD 80 బిలియనోక 

చేరుకంది, ఇది 2020లో USD 70.2 బిలియనో కంటే 14.1% 

పెరుగుదలన సూచిసాుంది. 2021లో భారతదేశం బయో 

ఎక్నమీలో USD 80.12 బిలియనోన జోడించి, రోజువార్ట USD 

219 మిలియనోన ఉతుతాి చేసాుందని పేరోంది. 

 

పాధానాంశాలు: 

• 2021లో, పరిశెమ R&D కోసం USD 1 బిలియన్ కంటే 

ఎకోవ ఖరుి చేసింది, పర తిరోజు సగట్లన కనీసం మూడు 

బయోటెక్ వాాపార్వలు స్తథ ప్రంచబడెాయి (మొతాం 1,128 

బయోటెక్ సా్తరాప్్ల కోసం). పర కటన పర క్రం, "సంవతసరంలో 

USD 320 మిలియనో నండి USD 1.02 బిలియనోక 

మూడు రటో్ల పెరిగంది." 

• నివేదిక పర క్రం, భారతదేశం 2021లో 1.45 బిలియన్ డోస్్ల 

కోవిడ్-19 వాాకిసన్్న అందించింది, లేద్ర పర తిరోజూ ద్రద్రపు 

4 మిలియన్ డోస్్లన అందించింది. దేశం కూడా పర తిరోజూ 

1.3 మిలియన్ కోవిడ్-19 పర్టక్షలన నిరాహంచింది (మొతాం 

506.7 మిలియన్ పర్టక్షలు). 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• సైనస్ అండ్ టెక్నలజీ ర్వషా్ీ మంతిు : జతేందర  సింగ్ 

• క్రాదరిశ, DBT: ర్వజేష్ గోఖలే 

 

అదనపు సమాచారం 

• భారత్ సంచార్ న్నగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) కోసం 

రూ.1.64 లక్షల కోటో రివైవరో పాాకజీకి కందర  మంతిు వరగ ం 

ఆమోదం తెలిప్రనటో్ల కందర  రైలేాలు, కమూానికష్నస్ , 

ఎలకా్ీనికస్ మరియు ఇనఫరోష్న్ టెక్నలజీ శాఖ మంతిు  శీీ 

అశిాన్న వైషణ వ్ తెలిపారు.  

• తిు వరణ  పత్వక్నిన నిరంతరం పర దరిశంచేందుక వీలుగా ఫోాగ్ 

కోడ్ ఆఫ్ ఇండియ్య 2002న కందర ం సవరించింది. 
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ర్జషా్యరల సమాచారం 
 

హర్జానా ముఖ్ామంతిి మనోహర్ లాల్ ఖ్టా్ర్ గురుగీ్లమ్ 

పోలీసుల క్షసం 'సాురా్ ఇ-బీట్' వావసిను పాారంభంచారు. 

  
హర్జానా ముఖ్ామంతిి మనోహర్ లాల్ ఖ్టా్ర్ గురుగీ్లమ్ లో 

పోల్లసుల హాజరు, సిబబంది పెట్రు లింగున రియల్ టైెమ్ 

మానిటరింగ్ కోసం య్యప్ ఆధారిత 'సాురా్ ఇ-బీట్' వావసథ న 

పార రంభించారు. పోల్లసు కమిష్నర్ క్ర్వాలయంలో జరిగన ఒక 

క్రాకెమంలో CM ఖ్టా్ర్ ఈ వావసథ న పార రంభించారు మరియు 

ద్రనితో సంబంధ్ం ఉనన 119 మోట్టరుసైకిల్ పోల్లసు రైడ్రోన 

జండా ఊప్ర పార రంభించారు. స్తోరా్ పోల్లసింగ్ ఇనిష్యేటివ్ (SPI) 

కింద గురుగెామ్ లో య్యప్ ఆధారిత వావసథ న పర వేశపెటా్టరు 

మరియు ఈ పోల్లసులు తమ హాజరున గురిించడానికి మరియు 

వారి రైడ్ లన పరావేకిు ంచడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. 
 

సాురా్ ఇ-బీట్ స్టసామ్ గురించి: 

స్తోరా్ ఇ-బీట్ వావసథ  గురుగెామ్ పటాణ పార ంతంలో ఉనన మొతాం 

౩౩ పోల్లస్ సా్పష్నో పార ంత్వనిన కవర్ చేసాుంది. రోజుక మూడు ష్ఫా్టలోో 

119 మంది మోట్టరుసైకిల్ రైడ్రోు, 714 మంది పోల్లసులు రైడ్రైు 

విధులు నిరాహసా్తరని, గురుగెామ్ పోల్లసులు నగరంలోని 2,056 

సునినతమైెన పర దేశాలన గురిించారు, వీటిలో పర ధానంగా 

ఎటిఎంలు, పెట్రు ల్ పంపులు, స్త్నియర్ సిటిజనో నివాస్తలు, 

పాఠశాలలు, కళాశాలలు, మతపరమైెన పర దేశాలు మరియు 

పరావేక్షణ కోసం కై్రీమ్ పర భావిత పార ంత్వలు ఉన్ననయి. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• హర్వాన్న గవరనర్: బండారు దతా్వతేు య 

• హర్వాన్న ర్వజధాని: చండీగఢ్; 

• హర్వాన్న ముఖామంతిు : మన్లహర్ లాల్ ఖటార్. 
 

పాతి పౌరుడు పూరిిగ్ల డిజట్ల్ అక్షర్జసుాలుగ్ల ఉండేలా కరళ్ 

చరాలు తీసుక్షవడం పాారంభసాుంది 

  
కరళ్ ర్వషా్ీంలో పూరిి డిజటల్ అక్షర్వసాతన పోర తసహంచడానికి 

చొరవలన పార రంభించాలని కరళ పర భ్యతాం నిరణ యం తీసుకంది. 

తిరువనంతపురంలో జరిగన ఒక పాఠశాల క్రాకెమంలో 

ముఖామంతిు  పినరయ విజయన్ పాసంగసా్త, ఆనైన్ పర మాద్రలు 

మరియు ఉచుిల గురించి పర జలక, ముఖాంగా యువతక 

అవగాహన  
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• కరళ ముఖామంతిు : పినరయ విజయన్ 

• కరళ అక్షర్వసాత రట్ల 2022: 96.2 % 

• కరళ ర్వజధాని: తిరువనంతపురం 
 

అన్ని నమోదిత వ్లణిజా వ్లహనాలను కనకా్ చేస్టన 1వ 

భారతీయ ర్జషారంగ్ల HP అవతరించింది 

 
ఎమరానీస రస్తునస్ సపోరా్ సిసామ్ (ERSS)తో వహకల్ లొకష్న్ 

ట్టు కింగ్ డివైస్ (VLTD)తో కూడిన అనిన నమోదిత వాణిజా 

వాహన్నలన కనకా్ చేసిన దేశంలో హమాచల్ పర దేశ్ మొదటి 

ర్వషా్ీంగా అవతరించింది. ఇపుుడు, ఈ వాహన్నలన VLTD 

ద్రార్వ దేశంలో ఎకోడైన్న ట్టు క్ చేయవచుి. 9,423 కంటే 

ఎకోవ వాహన్నలు నమోదు చేయబడెాయి మరియు ERSSతో 

అనసంధానించబడెాయి. ఇపుుడు ద్వనిని పోల్లసు మరియు 

రవాణా శాఖ రండ్య పరావేకిు సా్తయి. 
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వ్లహనం సిానం టి్టకింగ్ పరికరం: 

ఎమరానీస పానిక్ బటన్ సిసామ్ మరియు కమాండ్ కంట్రు ల్ 

సంటర్్తో వహకల్ లొకష్న్ ట్టు కింగ్ డివైజ్ ఎమరానీస రస్తునస్ 

సపోరా్ సిసామ్ 112తో కనకా్ చేయబడింది. పానిక్ బటన్్న 

నొకిోనపుుడు, శాటిలైట్ ద్రార్వ 112కి సిగనల్ అందుతుంది 

మరియు ఆపదలో ఉనన వాకిి కనకా్ చేయబడి అపర మతాం 

అవుత్వడు. రక్షక భట్లలు. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• హమాచల్ పర దేశ్ ర్వజధాని: సిమోా (వేసవి), ధ్రోశాల 

(శీత్వక్లం); 

• హమాచల్ పర దేశ్ ముఖామంతిు : జై ర్వమ్ ఠాకూర్; 

• హమాచల్ పర దేశ్ గవరనర్: ర్వజేందర  విశాన్నథ్ అరోకర్. 

 

'హర్ ఘర్ జల్'ను సరాిఫై చేస్టన తొలి జలాాగ్ల MP 

బురా్జన్పేర్ న్నలిచింది. 

  
'దర్జాజా ఆఫ్ దఖిన్'గా పర సిదిి చెందిన మధ్ాపర దేశ్ లోని బురా్జన్ 

పూర్ జలాా దేశంలో మొటామొదటి సరాిఫైెడ్ 'హర్ ఘర్ జల్' 

జలోాగా గురిింపు పందింది. బురా్వన్ పూర్ లోని 254 గెామాలక 

చెందిన పర జలు తమ గెామాలన గెామసభలు ఆమోదించిన 

తీర్వోనం ద్రార్వ 'హర్ ఘర్ జల్'గా పర కటించారు. ద్వని పర క్రం, 

గెామాలోోని పర జలందరికీ కళాయిల ద్రార్వ సురకిు తమైెన 

త్వగునీరు లభిసాుందని, 'ఎవరూ విడిచిపెటాబడ్రు' అని 

ధ్ృవీకరిసాుంది. 

 

బురా్జన్ పూర్ జలాాకు ఈ సరాిఫికట్ ఎందుకు ఇవాబడింది? 

జల్ జీవన్ మిష్న్ ఆగసాు 15, 2019 న పార రంభించినపుుడు, 

బురా్వనూురోోని మొతాం 1,01,905 గృహాలలో కవలం 

37,241 గీ్లమీణ కుటుంబాలు (36.54%) మాతు మే 

కళాయి కనక్షనో ద్రార్వ త్వు గునీరు పంద్రయి. ఇపుుడు, 34 

నలల వావధిలో, మొతాం 1,01,905 గెామీణ కట్లంబ్యలక 

కళాయి కనక్షనో ద్రార్వ త్వగునీరు లభిసాుంది.ఇంక్, మొతాం 

640 పాఠశాలలు, 547 అంగన్ వాడీ కంద్రర లు మరియు 440 

ఇతర పర భ్యతా సంసథ లక కళాయి కనక్షనో ఉన్ననయి. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• మధ్ాపర దేశ్ ముఖామంతిు : శివర్జజ్ స్టంగ్ చౌహాన్ 

• మధ్ాపర దేశ్ గవరనర్: మంగుభాయ్ C.పటేల్. 
 

అదనపు సమాచారం 

• IFSCA గుజర్వత్ పర ధాన క్ర్వాలయ్యనికి మూల సాంభం 

వేయననన పర ధానమంతిు . 

 

బ్యాంకాంగ్ & ఆరిిక అంశాలు 
 

పాట్టిలోన్న దీదర్ గంజ్, బంధ్న్ బాాంక్ తన తొలి కరన్స్క 

వ్లలా్ ను ఆవిషోరించింది. 

  
బంధ్న్ బాాంక్ తన మొదటి కరనీస చెసా్ న పాట్టిలోని దీదర్ 

గంజ్ లో పార రంభించింది. బ్యాంక పర క్రం, ఈ కరనీస చెసా్ 

వాకిలు, MSMEలు మరియు చినన వాాపార యజమానలక 

అవసరమైెన విధ్ంగా బ్యాంక శాఖలు మరియు ATMలక కరనీస 

న్లటోన సరఫర్వ చేయడ్ం ద్రార్వ సహాయపడుతుంది. కరనీస 

చెసా్ బ్యాంక శాఖలక నిలాన అందిసాుంది, ఇది పాట్టన 

యొకో తరచుగా నగదు లావాదేవీల నండి కూడా పర యోజనం 

పందుతుంది.. 
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అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• బంధ్న్ బ్యాంక్ MD, CEO: CS ఘోష్ 

• RBI గవరనర్: శ్కిికాంత ద్రస్ 

• బీహార్ ర్వజధాని: పాట్టి 
 

యూన్నయన్ బాాంక్ ట్టప్ 3 PSBలలో సిానం సంపాదించే 

వ్యాహంగ్ల 'RACE' లకోాాన్ని సట్ చేసాుంది 

  
యూన్నయన్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (UBI) MD మరియు 

CEO A. మణిమఖ్లైె, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య 

ఇతర పర భ్యతా రంగ బ్యాంకలన అధిగమించి, కొనిన 

సంవతసర్వల క్లంలో మూడ్వ అతిపెదా పర భ్యతా రంగ బ్యాంక 

స్తథ న్ననిన పంద్రలని కోరుకంట్లన్ననరు. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ 

ఇండియ్య ఈ మారగ ంలో ఒక బ్యాంకన కొనగోలు చేయడానిన 

కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవచుి. జూన్ 7 న యుబిఐ యొకో 

మొదటి మహళా న్నయకర్వలిగా మారిన మణిమేఖ్లైె, బ్యాంక్ 

"RACE" న ఈ సంవతసర్వనికి తన లక్షాంగా 

నిరాశ్చంచుకననటో్ల నొకిో చెపాురు. 
 

కీలక అంశాలు: 
 

రేస్(RACE) అంటే: 

1. ర్వామ్ (రిటైెల్, అగెకలిర్, మరియు MSME) రుణాలన 

పెంచండి, 

2. అసట్ క్ాలిటీని మెరుగుపరచడ్ం, 

3. బూసా్ CASA (కరంట్ అకంట్, స్పవింగస్ అకంట్ డిపాజట్ 

లు), మరియు 

4. సంపాదనన పెంచుకంట్టరు. 

 

పిరమల్ ఎంట్రైేరజెస్ ఎన్స్ీఎఫ్సక ఏర్జేటుకు RBI 

ఆమోదం 

  

రిజరా్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) పిరమల్ ఎంట్రైేరజెస్ 

కు NBFCగా వాాపార్వనిన నిరాహంచడానికి సంసథ క అనమతి 

ఇచిింది. పబోిక్ డిపాజటోన ఆమోదించని NBFCని 

పార రంభించడానికి లైసనస్ అవసరం అవుతుంది. స్తధారణ పర జల 

నంచి డిపాజటో్ల తీసుకోకండా న్నన్-బ్యాంకింగ్ ఫైెన్ననిు యల్ 

ఇనిసాట్యాష్న్నగ  క్రాకలాపాలు పార రంభించడానికి అనమతించే 

రిజసా్పీష్న్ సరాిఫికట్లన ఆర్ బిఐ కంపెనీకి మంజూరు చేసింది. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షల కొరకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• RBI గవరనర్: శ్కిికాంత ద్రస్ 

• ప్రరమల్ ఎంటరైుీజస్ వావస్తథ పకడు: అజయ్ పిరమల్ 

• ప్రరమల్ ఎంటరైుీజస్ CEO: పీట్ర్ డీయోంగ్ 
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HDFC బాాంక్ విలీనం తర్జాత గాోబల్ ట్టప్ 10 బాాంకులాో 

ఒకట్టగ్ల న్నలవనుంది. 

  

టైెమస్ ఆఫ్ ఇండియ్య నివేదిక పర క్రం, HDFC బ్యాంక్ 

మాతృసంసథ , తనఖా రుణద్రత హౌసింగ్ డవలపెోంట్ ఫైెన్ననస్ 

క్రురష్న్ (HDFC) తో విల్లనం అయిన తరువాత 

పర పంచంలోని ట్టప్ 10 అతాంత విలువైన బ్యాంకలలో ఒకటిగా 

ఉంట్లంది మరియు ట్టప్ 10 కోబ్ లో చోట్ల దకిోంచుకనన 

మొదటి భారతీయ బ్యాంకగా కూడా నిలుసాుంది. HDFC 

బాాంక్ మరియు HDFC యొకో సంయుకి మారోట్ క్ాప్ 

సుమారు 160 బిలియన్ డాలరాు. 

 

కీలక అంశాలు: 

• HDFC బ్యాంక్ DBI గె్రప్ మరియు UBI (రండింటి 

విలువ సుమారు 58 బిలియన్ డాలరోు) కంటే ఎకోవ. 

దేశంలోని అతిపెదా రుణద్రత సా్పట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య (57 

బిలియన్ డాలరోు) వాలుాయేష్న్ పరంగా BNP పారిబ్యస్ 

(55 బిలియన్ డాలరోు) కంటే 32 వ స్తథ నంలో ఉంది. 

• SBI మరియు ICI బ్యాంక్ లతో పాట్లగా HDFC బ్యాంక్ 

భారతదేశంలో ఒక దైహకంగా ముఖామైెన బ్యాంక. 

• మాతృ, తనఖా రుణద్రత హౌసింగ్ డవలపెోంట్ ఫైెన్ననస్ 

క్రురష్న్ లిమిటెడ్ (HDFC)తో HDFC బ్యాంక్ 

పర తిపాదిత విల్లన్ననికి RBI ఇటీవల ఏప్రర లోో ఆమోదం 

తెలిప్రంది. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• HDFC బ్యాంక్ MD, CEO: శశ్చధ్ర్ జగద్వశన్ 

• HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ఎసా్తబోిష్ోంట్: 1994; 

• HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్ హడాోారారస్: ముంబైె, 

మహార్వషా్ీ; 

• HDFC బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ట్టాగ్ లైన్: మేము మీ పర పంచానిన 

అరథ ం చేసుకన్ననము. 

 

కెనర్జ బాాంక్ తన మొబైల్ యాప్ ను "కెనర్జ ai1" పరుతో 

లాంచ్ చేస్టంది. 

  
కెనర్జ బాాంక్ తన మొబైెల్ బ్యాంకింగ్ య్యప్ "కెనర్జ ai1"న 

పార రంభించింది. బ్యాంకింగ్ య్యప్ తన కసామరో యొకో బ్యాంకింగ్ 

అవసర్వలన తీరిడానికి 250 కి పైెగ్ల ఫ్సచరాతో వన్ సా్తప్ 

సొల్యాష్న్ గా ఉంట్లంది. విభినన నిరిిషా్ స్పవలన పందడ్ం కొరక 

సైలోలోో పనిచేస్ప బహుళ మొబైెల్ య్యప్ లన కలిగ ఉండాలిసన 

అవసర్వనిన తొలగంచడ్ం ద్వని లక్షాం. సమాజంలోని అనేక 

వర్వగ లక వారు ఇషా్పడే భాష్లో స్పవలందించడానికి ఈ య్యప్ 11 

భాష్లోో అందుబ్యట్లలో ఉంది. 

 

"కెనర్జ ai1" యాప్ గురించి: 

• అపో్రకష్న్ లో ఒక సహజమైెన యూజర్ ఇంటర్ ఫేస్ (UI) 

మరియు యూజర్ ఎకస్ పీరియనస్ (UX) వంటి 

అధున్నతన ఫీచరోు ఉన్ననయి, ఇవి బహుళ నేపథాము 

మరియు మెనూలతో యూజర్ యొకో ఎంప్రకక 

అనగుణంగా వాకిిగతీకరించబడ్త్వయి. 

http://www.bankersadda.com/
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• ఇది విజువల్ ఎగెానమికస్ న మెరుగుపరచడానికి, కంటి 

ఒతాిడిని తగగ ంచడానికి, పర సాుత లైటింగ్ పరిసిథ తులక 

పర క్శవంత్వనిన సరాుబ్యట్ల చేయడానికి మరియు బ్యాటర్ట 

శకిిని సంరకిు ంచేటపుుడు చీకటి వాత్వవరణంలో స్త్ోీన్ 

వినియోగానిన సులభతరం చేయడానికి ఒక చీకటి 

నేపథ్యానిన కూడా అందిసాుంది. 

• పబోిక్ పార విడంట్ ఫండ్ ఖాత్వలు, సుకనా సమృదిి ఖాత్వలు, 

స్త్నియర్ సిటిజనో పదుపు ఖాత్వలు, కిస్తన్ విక్స్ పతు  

మరియు ఇతరులతో సహా వివిధ్ స్తమాజక భదర త్వ 

పథక్లన ఈ య్యప్ అందిసాుంది. 

• సూపర్ య్యప్ కసామర్ సంపర ద్రయ మరియు ఆధునిక 

బ్యాంకింగ్ మరియు ఆరిథ క స్పవలన డిజటల్ మోడ్ లో 

ఉపయోగంచుకోవడానికి వీలు కలిుసాుంది, మరియు అనిన 

వయసుసల వారికి ఫీచరోు ఉన్ననయి. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• క్రనర్వ బ్యాంక్ హడాోారారస్: బెంగళూరు; 

• క్రనర్వ బ్యాంక్ స్త్ఈఓ: లింగం వంకట్ పర భాకర్; 

• క్రనర్వ బ్యాంక్ ఫండ్ర్: అమెోంబ్యల్ సుబ్యబర్వవు పాయ్; 

• క్రనర్వ బ్యాంక స్తథ పన: 1 జూలై 1906. 

 

ఆర్్బిఐ ఓపెన్, కాాష్్ఫా్స పమంట్్లు, పన్నయర్్బై మరియు 

కీాస్-బోరెర్ చలాింపుల క్షసం ఫయర్్ఎకక్్పన్న ఆమోదించింది 

 

భారతీయ రిజరా్ బ్యాంక్ ఓపెన్, నగదు రహత చెలోింపులు, 

PayNearby & Fairexpay, చెలోింపుల పర ద్రతలు మరియు 

API బ్యాంకింగ్ సొల్యాష్నస్, ద్రని సరిహదాు చెలోింపుల 

సమరుణక అనమతినిచిింది. రగుాలేటర్ట శాండ్్బ్యకస్ నండి 

సకండ్ కోహోరా్ విడుదల గురించి రిజరా్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య 

(RBI) పర కటనలో సరిహదాు చెలోింపులు దృషా్ 

కంద్వర కరించబడెాయి. రిజరా్ బ్యాంక్ టెసా్ ఫేజ్్లో భాగమైెన 

ఎనిమిది ఎంటిటీలలో న్నలుగంటిని ఎంచుకంది. ఈ కంపెనీలలో 

నియోబ్యాంకింగ్, ఓపెన్, అలాగే నగదు రహత చెలోింపులు, 

PayNearby మరియు Fairexpay యొకో యునిక్రన్ 

ఉన్ననయి. ఈ ఎంటిటీలు అనీన విజయవంతంగా రండ్వ 

కోహోరా్ టెసా్ ఫేజ్్లో ఉతాీరణ త స్తధించాయి. 

 

న్స్తి ఆయోగ్: భారతదేశ్ం యొకో R&D ఖ్రుాలు 

పాపంచవ్లాపాంగ్ల అతాలేంగ్ల ఉనాియ 

 
పర భ్యతా థంక్ ట్టాంక్ నీతి ఆయోగ్ మరియు ఇన్్సాిట్యాట్ ఫర్ 

క్ంప్రటీటివ్్నస్ నివేదిక పర క్రం, భారతదేశం పర పంచవాాపాంగా అతి 

తకోవ R&D ఖరుిలన కలిగ ఉంది. వాసావానికి, 

భారతదేశంలో R&D వాయం తగగ ంది, 2008-09లో GDPలో 

0.8 శాతం నండి 2017-18లో 0.7 శాత్వనికి పడిపోయింది. డేట్ట 

పర క్రం, ఇతర BRICS దేశాల కంటే భారతదేశం తకోవ 

GERD కలిగ ఉంది. బెర జల్, రష్యా, చైెన్న మరియు దకిు ణాఫిర క్ 

కోసం ఖరుి మొతా్వలు వరుసగా 1.2 శాతం, 1.1 శాతం, 2 

శాత్వనికి పైెగా మరియు 0.8 శాతం. ద్రద్రపు 1.8 శాతం పర పంచ 

సగట్ల. 
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అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• ఇన్లఫసిస్ సహ వావస్తథ పకడు: కెిస్ గోపాలకృష్ణ న్ 

• బిర కస్ దేశాలు: బెర జల్, రష్యా, ఇండియ్య, చైెన్న మరియు 

దకిు ణాఫిర క్ 

 

అదనపు సమాచారం 

• రిజరా్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI), కందా పాభుతాం 

మరియు లైెఫ్ ఇన్పకరనక్ కంపెన్స్లు (LIC) 

గెహంచినటో్లగా, IDBI బ్యాంక్్లో 40 శాతం కంటే ఎకోవ 

వాట్టన కలిగ ఉండ్ట్టనికి మరియు వ్యాహాతోక 

ఉపసంహరణ పర కెియ ద్రార్వ రుణద్రతలో 51 మరియు 74 

శాతం మధ్ా వికెయించడానికి ఆరిథ కతర సంసథ లు మరియు 

అనియంతిు త సంసథ లన అనమతించాలనన కందర ం 

అభారథ నన అంగీకరించినటో్ల నివేదించబడింది. 

• రిజరా్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఇటీవలి డేట్ట 

పర క్రం జూలై 15 చివరి వారంలో, భారతదేశ్ విదేశీ మారక 

న్నలాలు 7.5 బిలియన్ డాలరోు తగగ  572.7 బిలియన్ 

డాలరోక చేరుకన్ననయి.  

 

నియామకాలు 

 

Paytm పమంట్క్ సరీాసస్ CEOగ్ల నకుల్ జైెన్ 

  

Paytm పమంట్క్ సరీాసస్ లిమిటెడ్ (PPSL) CEOగా 

నకుల్ జైెనుి Paytm మాతృసంసథ  వన్97 కమూానికష్నస్ 

నియమించింది. పర సాుతం PPSL త్వత్వోలిక CEOగా 

పనిచేసాునన పర వీణ్ శరోక తన ఇతర విధులతో పాట్ల సంసథ  

వాణిజా వరాికలున పరావేకిు ంచడానికి పదోననతి లభించింది. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• Paytm MD, CEO: విజయ్ శేఖ్ర్ శ్రు 

• Paytm స్తథ ప్రంచబడింది: ఆగసాు 2010; 

• Paytm పర ధాన క్ర్వాలయం: నోయడా, ఉతారపాదేశ్, 

ఇండియా. 

 

వోడాఫోన్ ఐడియా CEOగ్ల అక్షయ మూందా్ర సిానంలో 

రవీందర్ ట్కోర్ న్నయమితులయాారు. 

  
పర సాుతం చీఫ్ ఫైెన్ననిు యల్ ఆఫీసర్వగ  పనిచేసాునన అక్షయ్ 

మూందా్రను ఆగసాు 19 నంచి CEOగా పదోననతి కలిుంచినటో్ల 

వొడాఫోన్ ఐడియా తెలిప్రంది. న్నన్-ఎగాకూాటివ్, న్నన్-

ఇండిపెండంట్ డైరకార్వగ  తన పదవీక్లం ముగయగానే బిజనస్ 

యొకో పర సాుత మేనేజంగ్ డైరకార్ మరియు చీఫ్ ఎగాకూాటివ్ 

ఆఫీసర్ రవీందర్ టకోర్ కంపెనీ బోరెులో కొనస్తగుత్వరు. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షల కొరకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• వోడాఫోన్ ఫండ్ర్: గెరీీ వ్లట్ మరియు ఎరిసా్ హారిసన్ 

• వొడాఫోన్ CEO: రవీందా ట్కోర్ (అక్షయ మూందా్ర 

తారలో బాధ్ాతలు సీాకరించనునాిరు) 
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ట్టట్ట పాాజెకాక్ మేనేజంగ్ డైెరకార్్గ్ల వినాయక్ పాయ్్ను 

న్నయమించింది 

 
ట్టట్ట పార జకాస్ మేనేజంగ్ డైరకార్్గా విన్నయక్ పాయ్ 

నియమితులైనటో్ల కంపెనీ పర కటించింది. 11 ఏళోక పైెగా 

ఆపరష్నస్్ ఇన్్ఛారా్్గా ఉనన విన్నయక్ దేశ్్పాండే స్తథ నంలో 

పాయ్్ని నియమించారు. పైె మూడు దశాబా్యలక పైెగా అగెశె్లణి 

ఇంజనీరింగ్ మరియు EPC సంసథ లతో కలిసి పనిచేశారు, 

ఇంజనీరింగ్ డిజైన్, టెక్నలజీ లైసనిసంగ్, పార జకా్ మేనేజ్్మెంట్, 

బిజనస్ డవలప్్మెంట్ మరియు క్రాకలాపాలపైె పనిచేసిన 

బృంద్రలలో ముఖామైెన స్తథ న్నలన కలిగ ఉన్ననరు. 
 

భారతదేశ్ంలో ద్రన్న పాతిన్నధిగ్ల పన్నచేయడాన్నకి ఎనిరసు 

కరుణేషన్్ను IAPH ఎంపిక చేస్టంది 

 
ఎననరసు కరుణేశన్్న అంతరా్వతీయ పోరాస్ అండ్ హారబరస్ 

అస్కసియేష్న్ (IAPH) భారతదేశంలో అధిక్రిక పర తినిధిగా 

నియమించారు. IAPH అనేది సహక్రం మరియు శె్లషా్త కోసం 

పర పంచ పోరా్ పరిశెమ యొకో ఫోరమ్. కరుణేశన్్క మెరైన్ 

మరియు పోరా్ పరిశెమలలో 33 సంవతసర్వల న్నయకతా 

అనభవం ఉంది. అతన ముంబైె పోరా్్తో పోరా్ పరిశెమలో తన 

వృతాిని పార రంభించాడు మరియు తరువాత 2001 నండి 2004 

వరక మలేష్య్యలోని పోరా్ కో్ంగ్్లోని వసా్్పోరా్ కంటైెనర్ 

టెరిోనల్్క జనరల్ మేనేజర్ ఆఫ్ ఆపరష్నస్ మరియు CEO 

గా పనిచేశాడు. 
 

పాధానాంశాలు: 

• IAPH పతిు క్ పర కటన పర క్రం, ఎననరసు కరుణేశన్ చెనైన 

కంటైెనర్ టెరిోనల్ లిమిటెడ్, దుబ్యయ్ పోరాస్ వరలె్్క 

డైరకార్ మరియు CEOగా మరియు భారతదేశంలోని 

గుజర్వత్్లోని అద్రనీ పోరాస్ & సుష్ల్ ఎకన్నమిక్ జోన్ 

యొకో CEOగా స్పవలందించేందుక భారతదేశానికి మక్ం 

మార్విరు. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• IAPH యొకో మేనేజంగ్ డైరకార్: పాటిు క్ వరాోవన్ 

 

సైనుక & టెకాిలజ్ర 

 

శాట్టలైెట్ పాయోగ్లల ద్రార్జ ఇసా్క 279 మిలియన్ డాలరా 

విదేశీ కరన్స్కన్న ఆరాించింది. 

   
భారత అంతరిక్ష పరిశోధ్నా సంసి (ISRO) విదేశీ 

ఉపగెహాలన పర యోగంచడ్ం ద్రార్వ 279 మిలియన్ డాలరో విదేశీ 

కరనీస వచిిందని భారత శాసాీ, స్తంకతిక శాఖ సహాయ మంతిు  

డాకార్ జతందా స్టంగ్ పారోమెంట్ల ముందు చెపాురు. ISRO 

వాణిజా విభాగమైెన యాంటి్టకక్ 34 వేరారు దేశాల నంచి 345 

విదేశీ ఉపగెహాలన పర యోగంచడ్ం ద్రార్వ ఈ మొతా్వనిన 

ఆరాించింది. ఈ లాభాలోో 56 మిలియనో డాలరోలో 

చెలోించబడెాయి, 223 మిలియనో యూరోలుగా (220 

మిలియన్ యూరోలు) చెలోించబడెాయి. మొతాం రూ.2,226 

కోటో్ల ఉన్ననయి. 
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కీలక అంశాలు: 

• ఉపగెహాలన పర యోగంచడానికి ISRO స్పవలన 

ఉపయోగంచిన మొదటి దేశాలు జరోనీ మరియు దకిు ణ 

కొరియ్య. 

• 2015 తరువాత 83% అంతరా్వతీయ పర యోగాలు 

జరిగాయి. 

• ISRO అంతరా్వతీయ పర యోగాలోో 66 శాతం అమెరిక్ 

వోామనౌకల వాట్టన కలిగ ఉంది, ఇందులో పర భ్యతేాతర 

ఉపగెహాలు కూడా ఉన్ననయి. 

• ఈ పర తి వోామనౌకన పర యోగంచడానికి ISROక చెందిన 

పోలార్ శాట్టలైెట్ లాంచ్ వహకలక్ (PSLV) న 

ఉపయోగంచారు. 

• 1975 నండి, భారత పర భ్యతాం 129 దేశీయ వోామనౌకలక 

అదనంగా 342 విదేశీ వోామనౌకలన పర యోగంచింది, ఇది 

ISRO యొకో వాణిజా ఉపగెహ క్రాకెమం యొకో 

విజయ్యనిన వివరిసాుంది. 

 

ఇసా్క లాంచ్ పాాడ్ ను ఉపయోగంచిన దేశాలు: 

• ఒక ఉపగెహానిన పర యోగంచడానికి భారత స్పవలన 

ఉపయోగంచిన మొదటి దేశం జరోనీ, అపుటి నండి, 

ISRO మొతాం 345 విదేశీ ఉపగెహాలన పర యోగంచింది. 

• భూమిపూజ చేసిన 23 ఏళోలో జరోనీ కోసం 11 ఉపగెహాలన 

విజయవంతంగా పర యోగంచింది. 

• ISROతో కలిసి ఉపగెహానిన పర యోగంచిన మొదటి 

దేశాలలో దకిు ణ కొరియ్య ఒకటి. 

• అమెరిక్, యునైటెడ్ కింగెమ్, క్రనడాలతో పోలిసా్ప, 2022 

జనవరి వరక ISRO డేట్ట పర క్రం భారతదేశం అతాధిక 

ఉపగెహాలన పర యోగంచింది. 

• ఈ అంతరా్వతీయ ఉపగెహ పర యోగాలోో 83 శాతం 2015 

తర్వాత జరిగాయి. 

• వాసావానికి ISRO 2015 వరక అమెరిక్క ఎలాంటి 

ఉపగెహాలన పర యోగంచలేదు. 

• అయితే, ద్వని తరువాత, భారతదేశం-US అంతరిక్ష 

సహక్ర్వనికి వనకిో తగగ లేదు, ఎందుకంటే, ISRO మాజీ 

డైరకార్ K శ్చవన్ పర క్రం, ISRO ద్రార్వ అనిన విదేశీ 

ఉపగెహ పర యోగాలలో 66% అమెరిక్ వాట్టన కలిగ ఉంది. 

• ISRO అమెరిక్ కోసం అనేక పర భ్యతేాతర ఉపగెహాలన 

పర యోగంచింది. 

• 2021-2023 మధ్ా క్లంలో PSLVలో విదేశీ ఉపగెహాలన 

పర యోగంచడానికి, భారతదేశపు మొటామొదటి అంతరిక్ష 

PSU అయిన న్పాస్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ (NSIL) 

ఇపుటిక న్నలుగు వేరారు దేశాలక చెందిన 

వినియోగద్రరులతో ఆరు పర యోగ ఒపుంద్రలన 

కదురుికంది. NSIL 2019 లో పనిచేయడ్ం 

పార రంభించింది. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ISRO ఛైరోన్: డాకార్ K.శ్చవన్ 

• సైనస్ అండ్ టెక్నలజీ శాఖ సహాయ మంతిు : డాకార్ జతందా 

స్టంగ్ 

• ISRO పున్నది తేద్వ: 1969 ఆగసాు 15 

• ISRO వావస్తథ పకడు: డాకార్ వికీమ్ సార్జభాయ్ 
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IIT కాన్పేర్ న్నర్జుణ్ యాకికలరేట్ర్ పాోగీ్లమ్ ను 

పాారంభంచింది 

 

IIT కాన్పేర్ లోన్న సాారాప్ ఇంకుాబేషన్ అండ్ ఇనోివేషన్  

సంట్ర్ (SIIC) భారత పర భ్యతా శాసాీ మరియు స్తంకతిక శాఖ 

మదాతుతో "న్నర్జున్" యాకికలరేట్ర్ పాోగీ్లమ్ న 

పార రంభించింది. ఈ క్రాకెమం వారి పోర ట్రటైెప్-ట్ల-మారోట్ 

పర య్యణం నండి సవాళోన అధిగమించడ్ంలో సహాయపడ్ట్టనికి 

ఆరోగా సంరక్షణ మరియు వావస్తయ డొమైెనోలో నిమగనమైెన 

తయ్యర్ట సా్తరాప్ లపైె దృషా్ స్తరిసాుంది. 

 

పాోగీ్లమ్ గురించి: 

• 6 నలల పాట్ల స్తగే ఈ క్రాకెమం న్నలుగు విభాగాలుగా 

రూపుదిదాుకోబడుతుంది: పర డ్కా్ ఎదుగుదల యొకో 

సూత్వు లు, ఇంజనీరింగ్ య్యకిసలరష్న్, క్ంపోయనస్ పజల్ 

ని న్నవిగేట్ చేయడ్ం మరియు తదుపరి దశ ఎదుగుదలక 

ద్రరితీసాుంది. 

• ఈ క్రాకెమం న్నలడా్్ వరో్ ష్యప్ లు, ఒకరిపైె ఒకరు 

మెంటరింగ్ సపోరా్, కోినికల్ వాలిడేష్న్ కొరక కసామైెజె్ 

సపోరా్ మరియు బిజనస్ మరియు ఇనాసార్ కనక్షన్ లన 

అందిసాుంది. ఈ క్రాకెమం దరఖాసాులన స్త్ాకరించడ్ం 

పార రంభించింది మరియు ఇది ఆగసాు 5 వరక ఉంట్లంది. 

 

కమిటీలు & పథకాలు 

 

సముదా భదాత క్షసం UAE, ఫాానక్ మరియు భారతదేశ్ం 

చరాలు న్నరాహసాాయ 

 

భారతదేశ్ం, ఫాానక్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్క్ లక కందర  

బిందువులు తైెీపాకిు క పదితిలో కలుసుకన్ననయి. మారిటైెమ్ 

సకూారిటీ, హ్యామానిటేరియన్ ఎయిడ్ అండ్ డిజాసార్ రిల్లఫ్, 

బోూ ఎక్నమీ, ర్టజనల్ కనకాివిటీ, మలా్లపాటరల్ ఫోర్వలో సహక్రం, 

ఎనరా్ట అండ్ ఫ్టడ్ సకూారిటీ, ఇన్లనవేష్న్ అండ్ సా్తరాపస్, సపైె 

ఛైయిన్ రజలనస్, కలిరల్ అండ్ పీపుల్ ట్ల పీపుల్ కోఆపరష్న్ 

వంటి అంశాలపైె మూడు పక్ు లు చరిించాయి. 

 

కీలక అంశాలు: 

• ఇండో-పసిఫిక్ పార ంతంలో తైెీపాకిు క సహక్ర్వనిన 

పెంపందించడానికి తదుపరి చరాలపైె కూడా చరిించారు. 

• సముదర  భదర త, మానవతా సహాయం మరియు విపతాు 

ఉపశ్మనం (HADR), నీలి ఆరిథ క వావసథ , పార ంతీయ 

కనకాివిటీ, ఎ కోసం బహుళపక్షంలో భాగస్తామాం, శకిి 

మరియు ఆహార భదర త, ఆవిష్ోరణ మరియు సా్తరాప్ లపైె 

సహక్రం, సరఫర్వ గొలుసు సిథ తిస్తథ పకత మరియు కె్స్-

కలిరల్ మరియు పర జల మధ్ా మారిుడి రంగాలలో 

సంభావా తైెీపాకిు క సహక్రం గురించి మూడు పారా్టలు 

చరిించాయి. 
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భారతదేశ్ం మరియు ఫాానక్ సముదా సంబంధాలు: 

• భారతదేశం మరియు ఫార నస్ లు అభివృదిి చెందుతునన 

సముదర  ఆరిథ క వావసథ లతో కూడిన సముదర  దేశాలు, వీటిలో 

కొనిన, చేపల పెంపకం, నౌక్శెయ్యలు, నౌక్య్యనం, మరియు 

సముదర  స్తంకతిక పరిజాానం మరియు శాసా్త్ీయ పరిశోధ్నలు 

ఉన్ననయి. 

• అపారమైెన పర తేాక ఆరిథ క మండ్లాలన కలిగ ఉననందున విధి 

సముదర ం మరియు సముదర ంతో గటాిగా ముడిపడి ఉంది. 

• పర్వావరణం మరియు తీరపార ంత మరియు సముదర  

జీవవైవిధాానిన సంరకిు సాూనే నీలి ఆరిథ క వావసథ  ద్రార్వ రండు 

దేశాలు తమ సాంత కమూానిటీలన అభివృదిి చేయ్యలని 

కోరుకంట్లన్ననయి. రండు దేశాలు శాసా్త్ీయ అవగాహనన 

ముందుక తీసుక్రళోడానికి, సముదర  పరిరక్షణన 

పోర తసహంచడానికి మరియు మహాసముద్రర నిన ఒక పర పంచ 

ఉమోడిగా, స్పాచాా వాణిజాానికి మరియు చటాం యొకో 

అనవరిన్ననికి అనకూలమైెన పార ంతంగా నిరాహంచడానికి 

పర యతినసా్తయి. 

• ఫాానక్ మరియు భారతదేశ్ం ద్వరఘ క్లిక స్పనహం మరియు 

స్తనినహతాం యొకో సంబంధాలన కలిగ ఉన్ననయి. 

• రండు దేశాలు 1998 లో ఒక వ్యాహాతుక 

భాగసాామాానిన ఏర్వుట్ల చేశాయి, ఇది వారి గటాి 

మరియు అభివృదిి చెందుతునన దైాపాకిు క సంబంధాలక 

అదనంగా, వివిధ్ అంతరా్వతీయ సమసాలపైె వారి 

ఒపుంద్రనికి చిహనంగా ఉంది. 
 

భారతదేశ్ం మరియు UAE సముదా సంబంధాలు: 

• 1972లో వీరు ద్రతాసంబంధాలన ఏరురచుకన్ననరు. 

UAEలో భారత ర్వయబ్యర క్ర్వాలయ్యనిన 1973లో 

ఏర్వుట్ల చేయగా, UAE 1972లో భారత్ లో ర్వయబ్యర 

క్ర్వాలయ్యనిన పార రంభించింది. 

• ఇరు దేశాల మధ్ా చిరక్లంగా ఉనన స్తంసోృతిక , మత, 

ఆరిథ క సంబంధాల ఆధారంగా భార త దేశం, UAE ల క 

సనినహత స్పనహాలు ఉన్ననయి. 
 

వ్లాపారం & ఒపేంద్రలు 

 

ట్టలిో మరియు భారత్ ఫోరా్ రైళా్ ఉతేతాి క్షసం ఒక 

ఒపేంద్రన్ని కుదురుాకునాియ 

 
భారత్ ఫోరా్ లిమిటెడ్ యొకో పూరిి య్యజమానాంలోని 

అనబంధ్ సంసథ  BF ఇనారరసారకార్ లిమిటెడ్ మరియు స్తునిష్ 

తయ్యర్టద్రరు పటెంట్క్ ట్టలిో S.L యొకో పూరిి 

య్యజమానాంలోని సబిసడ్ర్ట అయిన ట్టలిో ఇండియా పైెరవేట్ 

లిమిటెడ్ హైస్త్ుడ్ పాాసింజర్ రైళోన ఉతుతాి చేయడానికి ఒక 

జాయింట్ వంచరున ఏర్వుట్ల చేశాయి. ఈ రంగంలో ర్వబోయే 

స్తథ నిక అవసర్వలతో పాట్ల రైలేా రంగంలో కొతా ఆరిథ క అవక్శాలన 

ఈ సహక్రం సదిానియోగం చేసుకంట్లంది. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• BF ఇన్నఫీసాీకిర్ లిమిటెడ్ డైరకారోు: సందీప్ కపూర్, దీపాి 

ర్జజ్రవ్ పుర్జణిక్, వంకట్ కృషణ  మొగలపలాి 

• ట్టలోగ  ఇండియ్య పైెీవేట్ లిమిటెడ్ డైరకారోు: సుబాత్ కుమార్ 

నాథ్ మరియు జోస్ మరియా ఒరియోల్ ఫాబాా 

 

న్నఫా్స నకాక్ 50 ETF, న్నఫా్స 100 ETFను HDFC 

మూాచువల్ ఫండ్ పావేశ్పెటా్టంది. 
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HDFC MF సూచిక సొల్యాష్నో ఎంప్రకన విసాృతం చేస్ప 

పర యతనంలో భాగంగా, HDFC మూాచువల్ ఫండ్ HDFC 

న్నఫా్స నకకా్ 50 ETF మరియు HDFC నిఫాీ 100 ETFన 

పర వేశపెటాినటో్ల పర కటించింది. ఈ నిధులు భారతదేశంలోని లారా్-

క్ాప్ మారోట్ క ఎకస్ పోజర్ న అందిసా్తయి. HDFC నిఫాీ 

నకసా్ 50 ETF బెంచాోరో్, నిఫాీ నకసా్ 50 టోట్ల్ రిట్రిక్ 

స్తచిక (TRI), సా్తక్ మరియు సకా్ర్ డైవరిసఫికష్న్ కోసం 

పర యోజన్నలన అందిసాుంది, అలాగే నిఫాీ 50 తో పోలిసా్ప ద్వరఘ క్లిక 

ఎకోవ రిసో్-సరాుబ్యట్ల ర్వబడికి అవక్శం ఉందని అసట్ 

మేనేజోంట్ సంసథ  పేరోంది. అదనంగా, ఈ సూచిక వృదిికి ఎకోవ 

అవక్శం ఉంది ఎందుకంటే ఇది నిఫాీ 50 యొకో ర్వబోయే ల్లగ్ 

సభ్యాలన కలిగ ఉండ్వచుి. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• మేనేజంగ్ డైరకార్ మరియు చీఫ్ ఎగాకూాటివ్ ఆఫీసర్, 

HDFC అసట్ మేనేజోంట్ కంపెనీ లిమిటెడ్: నవన్స్త్ 

మునోట్ 
 

భారతదేశ్పు అతిపెదద  ఆరిిక ఒపేంద్రలైెన యాకికస్ బాాంక్-

స్టటీ విలీనం, CCIచే ఆమోదం పందింది 

  
స్టటీబాాంక్, N.A. మరియు స్టట్టకారే్ ఫైనానక్ (ఇండియా) 

లిమిటెడ్ యొకో కనూసామర్ బ్యాంకింగ్ క్రాకలాపాలన 

య్యకిసస్ బ్యాంక్ ద్రార్వ కొనగోలు చేయడానికి ఆమోదం 

లభించిందని కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా (CCI) 

తెలిప్రంది. ఈ సముపారానన సంసథ లు వలోడించాయి. CCI 

పర క్రం, ఈ లావాదేవీ స్టట్టబాాంక్ మరియు స్టట్టకారే్ యొకో 

వినియోగద్రరుల బ్యాంకింగ్ క్రాకలాపాలన య్యకిసస్ క 

వికెయించడ్ం-ఆందోళన కలిగంచింది. 
 

డిజట్ల్ టి్టనకరరేుషన్ క్షసం విపాోకు నోకియా ఐదేళా్ 

కాంటి్టకాును పాద్రనం చేస్టంది 

  
బెంగళూరులో పర ధాన క్ర్వాలయం ఉనన విపోర  లిమిటెడ్, 

ఫినో్నండుో చెందిన నోకియాతో డిజటల్ పరివరిన కోసం కొతా, 

ఐదు సంవతసర్వల ఒపుంద్రనిన కదురుికననటో్ల పర కటించింది. 

కొతా ఒపుందం 20 సంవతసర్వల కెితం మొదటిస్తరిగా ఏరుడిన 

కనక్షన్ పైె విసారిసాుంది. నోకియా యొకో నవీకరించబడిన 

ఆపరటింగ్ మోడ్ల్ క మదాతుగా విపాో వాాపార స్పవలన 

అందిసాుంది, పార సస్ ఆపా్రమైెజేష్న్, టచ్ లస్ పార ససింగ్ మరియు 

ఆరెర్ మేనేజ్ మెంట్, సపైె ఛైయిన్, ఫైెన్ననస్ మరియు అకంటింగ్ 

క్రాకలాపాలలో మెరుగైన యూజర్ మరియు కసామర్ 

అనభవంపైె పర తేాక దృషా్ పెడుతుంది. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షల కొరకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• విపోర  వావస్తథ పకడు: H.హష్మ్ పేర మాీ 

• విపోర  CEO: థయర్ట డలాపోరా 

• విపోర  చైెరోన్: అజీమ్ పేర మ్ జీ 

• న్లకియ్య ఫండ్ర్: ఫెర డిర క్ ఇడసా్తమ్, ఎడ్ారె్ పోలోన్ మరియు 

లియో మెచెలిన్ 

• న్లకియ్య ఛైరోన్: శార్ట బ్యలాాఫ్ 

• న్లకియ్య పర ధాన క్ర్వాలయం: ఎసూు, ఫినో్నండ్ 
 

BCCI టైెట్టల్ సాేనకర్ గ్ల పటీఎం సిానంలో మాసార్ కారె్ 

ఎంపిక కానుంది  
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భారత కీికెట్ న్నయంతిణ మండలి (BCCI) నిరాహంచే అనిన 

అంతరా్వతీయ, దేశవాళీ కెిక్రట్ మాాచ్ లక టైెటిల్ స్తునసర్ గా 

పటీఎం స్తథ నంలో మాసార్ కారె్ ఎంప్రక క్నంది. పేటీఎం 2023 

చివరి వరక ఈ హకోలన కలిగ ఉంది. కె్రడిట్ క్రె్ మేజర్ 

మాసార్ క్రె్ క ఇండియ్య హోమ్ కెిక్రట్ టైెటిల్ హకోలన 

కట్టయించాలని పేటీఎం BCCIని కోరింది. పునఃసమీక్షన 

అభారిథ ంచడానికి పేటీఎం జూలై గడువున కోలోుయినటో్ల 

సమాచారం. ఏదేమైెన్న, వారి 'దీరఘ కాలిక' సంబంధ్ం క్రణంగా 

BCCI ఆలసామైెన అభారథ నన పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి 

సిదింగా ఉంది. 

పేటీఎం ఒపుందంలోని ఒరిజనల్ నిబంధ్నల పర క్రం మాసార్ క్రె్ 

క 2023 వరక హకోలు కట్టయించబడ్త్వయి మరియు పర తి 

మాాచ్ క రూ. 3.8 క్షటాు చెలోించడ్ం కొనస్తగుతుంది. పేటీఎం, 

మరోవైపు, అసలు డీల్ విలువలో 5% (INR 326.8 క్షటాు) 

సుమారు రూ. 16.3 క్షటా్ ర్ట-అసైన్ మెంట్ ఫీజున చెలోించాలిస 

ఉంట్లంది. 

 

మునుపట్ట ఒపేందం: 

పేటీఎం, BCCIలు 2015లో టైెటిల్ స్తునసర్ ష్ప్ కోసం ఒపుందం 

కదురుికన్ననయి. న్నలుగేళోక రూ.203 కోటో్ల (అంటే ఒకోో 

మాాచ్ క రూ.2.4 కోటో్ల). ఈ ఒపుందం చివరిస్తరిగా ఆగసాు 

2019 లో మారిి 2023 వరక పునరుదిరించబడింది మరియు 

పేటిఎమ్ పర తి మాాచుో రూ .3.80 కోటో వినినంగ్ బీడ్ న 

ఉంచుతుంది - ఇది మునపటి ఒపుందం కంటే 58% పెరుగుదల. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• మాసార్ క్రె్ స్తథ ప్రంచబడింది: 16 డిసంబర్ 1966, 

యునైటెడ్ సా్పట్క్; 

• మాసార్ క్రె్ హడ్ క్ారారస్: న్పాయారో్, యునైటెడ్ 

సా్పట్క్; 

• మాసార్ క్రె్ CEO: మైఖేల్ మీబాచ్; 

• మాసార్ క్రె్ ఎగాకూాటివ్ చైెరోన్: అజయ్ బంగ్ల. 

 

ర్యాంకులు మరియు నివేదికలు 
 

రోష్ని నాడార్ వరుసగ్ల 2వ సంవతకరం కూడా భారతదేశ్పు 

అతాంత ధ్న్నక మహళ్గ్ల కొనసాగంది 

 
HCL టెక్నలజీస్ చైెరురసన్ రోష్ని నాడార్ మలాోతిా 'క్షట్క్ 

పైెరవేట్ బాాంకింగ్ హురున్ - పాముఖ్ సంపని మహళ్ల 

జాబితా' మూడ్వ ఎడిష్న్ పర క్రం వరుసగా రండో సంవతసరం 

కూడా భారతదేశంలో అతాంత సంపనన మహళగా తన స్తథ న్ననిన 

నిలుపుకన్ననరు. రోష్న న్నడార్ మొతాం నికర విలువ 

రూ.84,330 క్షటాుగ్ల ఉంది. రోష్న న్నడార్ తరువాత నైక్ 

యజమాని ఫాలిున్న నాయర్, బయోక్నో చెందిన కిరణ్ 

మజుంద్రర్-ష్యన అధిగమించి మొతాం రూ .57,520 కోటో 

సంపదతో అధిగమించారు. ఫాలుగ ని న్నయర్ పర పంచంలో పదవ 

అతాంత సంపననమైెన సాయంకృష్ కలిగన మహళ. 

25 మంది కొతా ముఖాలు ఈ జాబిత్వలో చోట్ల 

దకిోంచుకన్ననయని నివేదిక హైలైట్ చేసింది. 2021లో మహళల 

సగట్ల సంపద రూ.4,170 కోటోక పెరిగందని, గత ఎడిష్నో్ల 

రూ.2,725 కోటో్లగా ఉందని నివేదిక తెలిప్రంది. 
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భారతదేశ్ంలోన్న ట్టప్ 10 సంపని మహళ్ల జాబితా ఇకోడ 

ఉంది: 

Rank Name Company 
Wealth/Net 

worth (INR) 

1 
Roshni Nadar 

Malhotra 
HCL 

84, 330 crore 

(wealth) 

2 Falguni Nayar Nykaa 
57,520 crore 

(wealth) 

3 
Kiran Mazumdar 

Shaw 
Biocon 

29,030 crore 

(wealth) 

4 Nilima Motaparti 
Divi’s 

Laboratories 

28,180 crore 

(wealth) 

5 Radha Vembu Zoho 
26, 260 crore 

(wealth) 

6 
Leena Gandhi 

Tewari 
USV 

24,280 crore 

(wealth) 

7 
Anu Aga and 

Meher Pudumjee 
Thermax 

14,530 crore 

(wealth) 

8 Neha Narkhede Confluent 
13,380 crore 

(wealth) 

9 Vandana Lal 
Dr Lal 

PathLabs 

6,810 crore 

(wealth) 

10 Renu Munjal 
Hero 

FinCorp 

6,620 crore 

(wealth) 

 

2021 లో పాపంచ విమానాశీ్యాల రదీద  వివర్జలు : అతాంత 

రదీద గ్ల ఉండే ట్టప్ 20 విమానాశీ్యాలాో న్పాఢిలాీ 

  

ఎయరోేరాక్ కౌన్నకల్ ఇంట్రేిషనల్ (ACI) వరలె్ 2021 

పూరిి సంవతసర్వనికి గాన ట్టప్ 20 ఏవియేష్న్ ఇండ్సా్త్ీల గోోబల్ 

ఎయిర్ ట్టు ఫిక్ ర్వాంకింగుసన వలోడించడానికి వారిు క వరలె్ 

ఎయరోేరా్ టి్టఫిక్ డేట్టసట్ ను విడుదల చేసింది. వరలె్ 

ఎయిర్ పోరా్ ట్టు ఫిక్ డేట్టసట్ అనేది 180 కంటే ఎకోవ దేశాలు 

మరియు భూభాగాలోోని 2,600 విమాన్నశెయ్యలక ఎయిర్ 

పోరా్ ట్టు ఫిక్ న కలిగ ఉనన పరిశెమ యొకో అతాంత సమగెమైెన 

విమాన్నశెయ గణాంక్ల డేట్టసట్. ఇది మూడు పార ంత్వలలోని 

పర పంచ విమాన్నశెయ్యలలో వాయు రవాణా డిమాండ్ యొకో 

వీక్షణన అందిసాుంది: పర య్యణీకలు (అంతరా్వతీయ మరియు 

దేశీయ), ఎయిర్ క్రోగ  (సరుక రవాణా మరియు మెయిల్) 

మరియు విమాన కదలికలు (వాయు రవాణా కదలికలు మరియు 

స్తధారణ విమానయ్యనం). 
 

న్నవేదిక యొకో ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• హారా్టసఫలె్-జాకసన్ అటో్టంట్ట అంతరా్వతీయ విమాన్నశెయం 

(ATL) 2021 ర్వాంకింగోో 7.6 కోటో మంది పర య్యణికలతో 

2021 ర్వాంకింగోో అగెస్తథ నంలో నిలిచింది. 

• భారతదేశం నండి, నూాఢిలో్లలోని ఇందిర్వగాంధీ 

అంతరా్వతీయ (IGI) విమాన్నశెయం 13 వ రదా్వగా ఉండే 

విమాన్నశెయంగా ట్టప్ 20 లో స్తథ నం పందింది. 2021 లో 

ఐజఐఎ 3.7 కోటో మంది పర య్యణీకలన ఆకరిు ంచింది, ఇది 

2020 లో ఐజఐ 16 వ స్తథ నంలో ఉననపుుడు 2.8 కోటో కంటే 

30.3% ఎకోవ. 

• అతాంత రదా్వగా ఉండే ట్టప్ 20 విమాన్నశెయ్యల జాబిత్వ 

పర పంచ ట్టు ఫిక్ లో 19% (863 మిలియనో పర య్యణీకలు) 

పార తినిధ్ాం వహసాుంది. 

• పాాసింజరోు (అంతరా్వతీయ మరియు దేశీయ), ఎయిర్ క్రోగ  

(సరుక రవాణా మరియు మెయిల్) మరియు విమాన 

కదలికలు (వైమానిక రవాణా కదలికలు మరియు స్తధారణ 

విమానయ్యనం) వంటి మూడు పార ంత్వలలోని పర పంచ 

విమాన్నశెయ్యలలో వాయు రవాణా డిమాండ్ యొకో 

వీక్షణన ఈ ర్వాంకింగ్ అందిసాుంది. 
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అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఎయిర్ పోరాస్ కనిసల్ ఇంటరనష్నల్ హడ్ క్ారారస్ 

లొకష్న్: మాంటి్టయల్, కెనడా; 

• ఎయిర్ పోరాస్ కనిసల్ ఇంటరనష్నల్ స్తథ ప్రంచబడింది: 

1991. 
 

“డిజట్ల్ బాాంకులు” అనే న్నవేదికను న్స్తి ఆయోగ్ విడుదల 

చేస్టంది 

 
నీతి ఆయోగ్ నండి వచిిన “డిజట్ల్ బాాంకక్” పేపర్ డిజటల్ 

బ్యాంకల కోసం లైసనిసంగ్ మరియు రగుాలేటర్ట ఫేర మ్్వరో్్తో 

పాట్ల టెంపోేట్ మరియు ద్రనిని అమలు చేయడానికి ఒక 

మార్వగ నిన అందిసాుంది. ఇది ఏదైన్న రగుాలేటర్ట లేద్ర పాలస్త్ 

ఆరిబటేు జీని నిరోధించడ్ంపైె దృషా్ పెడుతుంది మరియు 

ఇన్్కంబెంట్్లు మరియు ఛాలంజర్్లు ఇదారికీ సమానమైెన ఆట 

మైెద్రన్ననిన అందిసాుంది. ఇతర అధిక్రుల సమక్షంలో నీతి 

ఆయోగ్ స్త్ఈవో సుమన్ బేర్ట, పరమేశారన్ అయార్, స్త్నియర్ 

సలహాద్రరు అన్నన ర్వయ్ నివేదికన విడుదల చేశారు. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైెరోన్: సుమన్ బేర్ట 

• నీతి ఆయోగ్ CEO: పరమేశారన్ అయార్ 
 

WHO న్నవేదిక: 2021లో 87 బిలియన్్ డాలరాు 

అందజేస్పందుకు భారతదేశ్ం అగీసిానంలో ఉంది 

 

పర పంచ ఆరోగా సంసథ  విడుదల చేసిన నివేదిక పర క్రం, పర సాుత US 

డాలరోలో, తకోవ మరియు మధ్ా-ఆద్రయ దేశాలలో, 2021లో 

రమిటెనస్్ల పర వాహాలక భారతదేశం అగెస్తథ నంలో ఉంది. 

"శరణారుథ లు మరియు వలసద్రరుల ఆరోగాంపైె మొదటి పర పంచ 

నివేదిక" పర క్రం, 2021లో భారతదేశం US$ 87 బిలియనో 

విలువైన చెలోింపులన అందుకంది. 

 

న్నవేదికలోన్న ముఖాాంశాలు: 

• చైెన్న ($53 బిలియనో), మెకిసకో ($53 బిలియనో), 

ఫిలిపీునస్ ($36 బిలియనో) మరియు ఈజపా్ ($33 

బిలియనో) ఈ జాబిత్వలో మొదటి ఐదు దేశాలుగా 

ఉన్ననయి. 

• యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరటస్, సౌద్వ అరబియ్య మరియు 

సిాటారో్వండ్ తర్వాతి స్తథ న్నలోో యునైటెడ్ సా్పటస్ 2020లో 

రమిటెనస్్లక అతిపెదా మూలాధార దేశం. చెలోింపులు 

వినియోగద్రరుల వాయ్యనిన పెంచుత్వయి లేద్ర 

నిరాహసా్తయి మరియు COVID-19 మహమాోరి 

సమయంలో వంటి ఆరిథ క కషా్యల దబబన తగగ ంచాయి. 

 

WHO పాపంచ న్నవేదిక గురించి: 

• అంతరా్వతీయ పర జారోగాానికి బ్యధ్ాత వహంచే 

ఐకార్వజాసమితి యొకో పర తేాక ఏజనీస నివేదిక పర క్రం, 

2021లో పర సాుత US డాలరోలో మొదటి ఐదు రమిటెనస్ 

గెహీతలు భారతదేశం, చైెన్న, మెకిసకో, ఫిలిపీునస్ మరియు 

ఈజపా్. 

• 2021లో ఆరిథ క పునరుదిరణ 2020లో కనిప్రంచే రమిటెనస్ 

పర వాహాల సిథ తిస్తథ పకతన అనసరించింది, ఇది లోతైెన పర పంచ 

మాంద్రాలలో ఒకటైెన నేపథాంలో 1.7 శాతం తగగ  USD 549 

బిలియనోక చేరుకంది. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• WHO డైరకార్ జనరల్: డా. టెడోర స్ అధ్న్నమ్ ఘెబేర యేసస్; 

• WHO పర ధాన క్ర్వాలయం: జనీవా, సిాటారో్వండ్; 

• WHO స్తథ ప్రంచబడింది: 7 ఏప్రర ల్ 1948. 
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సదసుకలు & సమావేశాలు 
 

సాఫా్ మటీరియలక్ యొకో కెమిసాీర అండ్ అపాికషనక్ పైె 

అంతరా్జతీయ శిఖ్ర్జగీ సమావేశ్ం న్నరాహంచనుంది 

  
తిరువనంతపురంలోన్న CSIR-నేషనల్ ఇన్నకాట్యాట్ ఫర్ 

ఇంట్రెిస్టపాినరీ సైనక్ అండ్ టెకాిలజ్ర (CSIR-NIIST) 

75వ స్తాతంతు ా దిన్లతసవానిన పురసోరించుకని ఆజాదీ కా 

అమృత్ మహోతకవ్ వేడుకలోో భాగంగా క్రమిసా్త్ీ అండ్ 

అపో్రకష్నస్ ఆఫ్ స్తఫా్ మెటీరియలస్ (CASM 2022)పైె 

అంతరా్వతీయ సదసుసన నిరాహంచనంది. సలఫ్ అసంబోీ 

మరియు సుపర మోలికాలర్ మెటీరియలస్, స్తఫా్ మెటీరియల్ 

క్రమిసా్త్ీ, ఫిజకస్, ర్టయ్యలజీ మరియు ఫోట్రఫిజకస్, 

రస్తునిసబుల్ మరియు స్తోరా్ మెటీరియలస్, జలస్, లికిాడ్ 

కెిసాలస్, పాలిమరస్, మాకెోమాలికూాలస్ మరియు ఫేర మ్ వరో్ 

మెటీరియలస్, మరియు ఫంక్షనల్ న్నన్ల మెటీరియలస్, అలాగే 

ఎలకా్ీనికస్ మరియు ఎనరా్టలో స్తఫా్ మెటీరియల్ అపో్రకష్న్ 

లతో సహా వివిధ్ అంశాలపైె ఈ క్నఫరనస్ లో చరిలు 

జరుగుత్వయి. 
 

కీలక అంశాలు: 

• దేశం లోపల, వలుపల కనీసం 300 మంది పర తినిధులన ఈ 

సదసుసక రప్రుంచే అవక్శం ఉందని అధిక్రులు తెలిపారు. 

• మద్రర స్ లోని ఇండియన్ ఇన్ సాిట్యాట్ ఆఫ్ టెక్నలజీకి 

చెందిన పర ఖాాత శాసాీవేతా T పర ద్వప్ ఈ క్రాకెమానిన 

పార రంభించనన్ననరు. 

• CSIR-NIIST అండ్ క్నఫరనస్ ఛైర్ డైరకార్ 

అజయఘోష్ పర క్రం, పరిశోధ్కలు మరియు విద్రారుథ లక 

ఆలోచనలన పంచుకోవడానికి మరియు స్తఫా్ మెటీరియల్ 

రంగంలో కొతా భాగస్తామాాలన సృషా్ంచడానికి అనవైన 

అమరికన ఇసాుంది. 

• డిపారాుంట్ ఆఫ్ సైనక్ అండ్ టెకాిలజ్ర (DST) ఎనరా్ట 

అపో్రకష్నో కోసం స్తఫా్ మెటీరియలైసు ఒక సష్నన స్తునసర్ 

చేసాుంది, మరియు CSIR-NIISTలో టెక్నలజీ అభివృదిి 

క్రాకెమాలన పర దరిశంచే పర జంటేష్నోన కూడా 

సమరిుంచనననటో్ల CSIR-NIIST శాసాీవేతా మరియు 

క్నఫరనస్ కనీానర్ నార్జయణన్ ఉన్ని తెలిపారు. 

• సైనస్ క అజేయఘోష్ చేసిన స్పవలన గురిించడానికి ఒక 

పర తేాక సష్న్ నిరాహంచబడుతుంది. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• CSIR-NIIST డైరకార్, క్నఫరనస్ ఛైర్: అజయఘోష్ 

 

అవార్డు లు 
 

68వ జాతీయ చలనచితి అవ్లరెులు 2022 పాకట్టంచబడింది 

 
నూాఢిలో్లలో 68వ జాతీయ చలనచితు  అవారెుల విజేతలన 

పర కటించారు. COVID-19 సంబంధిత జాపాాల క్రణంగా ఈ 

సంవతసరం అవారెుల వేడుక 2020 నండి చిత్వు లన 

గౌరవించింది. సమాచార మరియు పర స్తర మంతిు తా శాఖ 

పరిధిలోకి వచేి డైరకారట్ ఆఫ్ ఫిలో్ ఫెసాివలస్ ఈ క్రాకెమానిన 

నిరాహసాుంది. కందర  సమాచార, పర స్తర శాఖ మంతిు  అనర్వగ్ 

ఠాకూర్ అవారెు విజేతలన పర కటించారు. స్తరరై పటిు ర్వతిు  

న్నలుగు అతిపెదా అవారెులలో మూడింటిని గలుచుకంది, అదే 

సమయంలో త్వనా్నజీ ది అన్్సంగ్ వారియర్ కూడా పర ధాన 

ట్రు ఫీలన సొంతం చేసుకంది. 
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68వ జాతీయ చలనచితి అవ్లరెులు 2022: పూరిి జాబితా 

• ఉతామ ఫ్సచర్ ఫిలు్: సూరరై పట్లు  

• ఉతామ దరశకుడు: సచిిద్రనందన్ క్రఆర్, అయాపునమ్ 

కోష్యుమ్ 

•  ఉతామ పర జాదరణ పందిన చితు ం: త్వనా్నజీ 

• ఉతామ నటుడు: సూరరై పట్లు  చిత్వు నికి సూరా మరియు 

త్వనా్నజీ చిత్వు నికి అజయ్ దేవగన్ 

• ఉతామ నట్ట: అపర్వణ  బ్యలమురళి, సూరరై పట్లు  

• ఉతామ సహాయ నటుడు: బిజు మీనన్, అయాపునమ్ 

కోష్యం 

• ఉతామ సహాయ నట్ట: లకీు ో ప్రర య్య చందర మౌళి, 

శ్చవరంజనియుమ్ ఇన్ననం సిల పెంగళో్లమ్ 

• ఉతామ య్యక్షన్ డైరక్షన్ అవారెు: ఎక్ర అయాపునమ్ 

కోష్యుమ్ 

• ఉతామ కొరియోగెఫీ: న్నటాం (తెలుగు) 

• ఉతామ స్తహతాం: సైన్న (హంద్వ) కోసం మన్లజ్ ముంత్వష్ర్ 

• ఉతామ నేపథా గాయకడు: ర్వహుల్ దేశ్్పాండే (Mi 

Vasantrao) మరియు అనీష్ మంగేష్ గోస్తవి (Taktak) 

• ఉతామ నేపథా గాయని: న్నంచమో, అయాపునమ్ 

కోష్యం 

• ఉతామ సంగీత దరశకతాం: అలా వైకంఠపురములో, ఎస్ 

థమన్ 

• స్తమాజక సమసాలపైె ఉతామ చితు ం: 'జసాిస్ డిలేడ్ బట్ 

డలివరె్ & తీు  సిసారస్ 

• ఉతామ కొరియోగెఫీ: న్నటాం 

• ఉతామ సినిమాట్రగెఫీ: అవిజాటిు క్ 

• ఉతామ ఆడియోగెఫీ: డొలోు, ఎంఐ వసంతర్వవు మరియు 

మాలిక్ 

• ఉతామ క్సాూామ్ డిజైన్: త్వనా్నజీ 

• ఉతామ పర డ్క్షన్ డిజైన్: కపెుల 

• బెసా్ ఎడిటింగ్: శ్చవరంజనియుమ్ ఇననమ్ సిల పెంగళమ్ 

• ఉతామ మేకప్: న్నటాం 

• ఉతామ స్త్ోీన్ పోే: సూరరై పట్లు , సుధా కొంగర, మరియు 

మండేలా, మడోన్ అశ్చాన్ 

• ఉతామ సాంట్ కొరియోగెఫీ: అయాపునమ్ కోష్యుమ్ 

 

పాతాక జూారీ అవ్లరెు: 

• హంద్వలో ఉతామ చలనచితు ం: ట్యల్్సిద్రస్ జూనియర్ 

• కననడ్లో ఉతామ చలనచితు ం: డొలోు 

• మలయ్యళంలో ఉతామ చలనచితు ం: తింకలఙ్ి నిశియం 

• తమిళంలో ఉతామ చలనచితు ం: శ్చవరంజనియుమ్ ఇననం 

సిల పెంగళం 

• తెలుగులో ఉతామ చలనచితు ం: కలర్ ఫోట్ర 

• హర్వానిాలో ఉతామ చలనచితు ం: ద్రద్ర లకీు ో 

• దిమాస్తలో ఉతామ చలనచితు ం: సంఖోర్ 

• తుళ్లలో ఉతామ చలనచితు ం: జీతిగే 

 

నాన్-ఫ్సచర్ ఫిలు్్లు: 

• కట్లంబ విలువలపైె ఉతామ చితు ం: కంకమారిన, అభిజీత్ 

అరవింద్ దలిా 

• ఉతామ దరశకతాం: ఓ దటస్ భాన, ఆర్టా రమణి 

• ఉతామ సంగీత దరశకతాం: 1232 కిమీలు – మరంగే తో 

వహన్ జాకర్, విశాల్ భరద్రాజ్ 

• ఉతామ సినిమాట్రగెఫీ: సబాికనన క్ళపు, నిఖిల్ ఎస్ పర వీణ్ 

• ఉతామ ఆడియోగెఫీ: పెరో్ ఆఫ్ ద డసరా్, అజత్ సింగ్ 

ర్వథోడ్ 

• ఉతామ ఎడిటింగ్: బోరెర్్లాాండ్స్, అన్నది అథలే 

• ఉతామ కథనం వాయిస్ ఓవర్: ర్వపోసడి ఆఫ్ రయినస్ – 

మాన్్సూనస్ ఆఫ్ కరళ, శోభా థరూర్ శెీనివాసన్ 

• ఉతామ ఆన్-లొకష్న్ సౌండ్: జాదుయి జంగల్, సంద్వప్ భాటి 

మరియు పర ద్వప్ లఖాార్ 

• బెసా్ ఫిలో్ కెిటిక్: ఈ సంవతసరం విజేతలు ఎవరూ లేరు. 

• మోసా్ ఫిలో్ ఫెర ండోీ సా్పట్: మధ్ాపర దేశ్ 
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ఫ్సచర్ ఫిలు్ అవ్లరెులు: 

• ఉతామ హంద్వ చితు ం: ట్యల్్సిద్రస్ జూనియర్ 

• ఉతామ మలయ్యళ చితు ం: తింకలజి నిశియం 

• ఉతామ తెలుగు చితు ం: కలర్ ఫోట్ర 

• ఉతామ బెంగాల్ల చితు ం: అవిజాటిు క్ 

• ఉతామ అస్తసమీ చితు ం: బిర డా్్ 

• ఉతామ తుళ్ల చితు ం: జీతిగే 

• ఉతామ తమిళ చితు ం: శ్చవరంజనియుమ్ ఇననమ్ సిల 

పెంగలోుమ్ 

• ఉతామ మర్వఠీ చితు ం: గోసా్త ఎక్ పైెత్వనిచి 

• ఉతామ కననడ్ చితు ం: డొలోు 

• ఉతామ దిమాస్త చితు ం: స్పమ్్ఖోర్ 

• ఉతామ హర్వానిా చితు ం: ద్రద్ర లకీు ో 

 

ఇతర అవ్లరెులు: 

• మధ్ాపర దేశ్ (రజత్ కమల్ & సరాిఫికట్) మోసా్ ఫిలో్ ఫెర ండోీ 

సా్పట్ అవారెున గలుచుకోగా, ఉతార్వఖండ్ (సరాిఫికట్) 

మరియు ఉతారపర దేశ్ (సరాిఫికట్) పర తేాక పర సా్తవన పంద్రయి. 

• కిశార్ దేశాయ్ రచించిన ‘ది లాంగసా్ కిస్’ ఈ సంవతసర్వనికి 

సినిమాపైె ఉతామ పుసాక్నిన గలుచుకోగా, మలయ్యళ 

పుసాకం ‘ఎంటి అననవంగలుడే పుసాకం’ మరియు ఒడియ్య 

పుసాకం ‘కలి పైెనే కలిర్వ సినిమా’ పర తేాక పర సా్తవన పంద్రయి. 

 

జాతీయ చలనచితి అవ్లరెుల గురించి: 

జాతీయ చలనచితు  అవారెులు భారతదేశంలో అతాంత 

పర ముఖమైెన చలనచితు  అవారెు వేడుక. 1954లో స్తథ ప్రంచబడింది, 

ఇది 1973 నండి భారత పర భ్యతా డైరకారట్ ఆఫ్ ఫిలో్ 

ఫెసాివలస్ ద్రార్వ ఇంటరనష్నల్ ఫిలో్ ఫెసాివల్ ఆఫ్ ఇండియ్య 

మరియు ఇండియన్ పన్లరమతో పాట్లగా నిరాహంచబడుతోంది. 

• మొదటి పర ద్రనం: 10 అకాోబర్ 1954; 67 సంవతసర్వల కెితం 

• స్తథ నం: విజాాన్ భవన్, నూాఢిలో్ల 

• సమరుణ: డైరకారట్ ఆఫ్ ఫిలో్ ఫెసాివలస్ 

 

పాఫసర్ కౌశిక్ ర్జజశేఖ్రుో గాోబల్ ఎనరాీ పైెరజ్ 2022 

  

హ్యాసాన్ యూనివరిసటీలో ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో భారత 

సంతతికి చెందిన పర ఫెసర్ కౌశిక్ ర్జజశేఖ్ర్ పర తిషా్యతోక గాోబల్ 

ఎనరాీ పైెరజ్ గలుచుకన్ననరు. విదుాదుతుతాి ఉద్రగ ర్వలన 

తగగ ంచేటపుుడు రవాణా విదుాద్వకరణ మరియు శకిి స్తమరథ ా 

స్తంకతిక పరిజాాన్నలక ఆయన చేసిన కృష్కి గాన నూా వేస్ ఆఫ్ 

ఎనరా్ట అపో్రకష్నస్ కటగర్టలో ర్వజశ్లఖర్ క ఈ అవారెు లభించింది. 

అకాోబర్ 12,14 తేద్వలోో మాస్కోలో జరిగే రష్ాన్ ఎనరా్ట వీక్ 

సందరభంగా ఈ అవారెుల పర ద్రన్లతసవం జరగనంది. 

43 దేశాల నంచి 119 న్నమినేష్నోలో గోోబల్ ఎనరా్ట అస్కసియేష్న్ 

ఇచిిన ఈ అవారెుక ఈ ఏడాది ముగుగ రు మాతు మే 

ఎంప్రకయ్యారు. సంటర్ ఫర్ ఇన్లనవేటివ్ టెక్నలజీస్ (రష్యాలోని 

రోస్తట్రమ్) యొకో ముఖా నిపుణుడు మరియు థరోోనూాకోియర్ 

ఫిజకోసో అగెగామి అయిన వికార్ ఓరాోవ్ చేత ర్వజశ్లఖర 2022 

బహుమతి గెహీతగా చేర్వరు; మరియు మర్కోరి కనాటా్టడిస్, 

న్నరి్ వసాీన్ యూనివరిశటీలో క్రమిసా్త్ీ అండ్ మెటీరియలస్ 

సైనస్ పర ఫెసర్ మరియు ఆరోగ న్ నేష్నల్ లేబరటర్టలో స్త్నియర్ 

ర్టసరిర్. 
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ఇండో-US సంబంధాలను పెంపందించినందుకు జనరల్ 

నరవణే, అమరికా మాజ్ర రక్షణ కారాదరిశకి సనాునం 

  

భారత ఆరీు మాజ్ర చీఫ్ జనరల్ మనోజ్ ముకుంద్ నరవణే 

భారత్, అమెరిక్ల మధ్ా సంబంధాలన పెంపందించడానికి చేసిన 

కృష్ని US-ఇండియా సాారట్జక్ పారానరోిప్ ఫోరం 

(USISPF) గురిించింది. నరవణేతో పాట్ల అమెరిక్ మాజీ 

రక్షణ క్రాదరిశ జనరల్ జమ్ మాట్టస్ క కూడా పర జా స్పవా 

పురస్తోరం లభించింది. US మరియు భారతదేశం మధ్ా 

సంబంధాలన పెంపందించడ్ంలో గణనీయమైెన పర భావానిన 

చూప్రన వారికి USISPF పర జా స్పవ మరియు పర పంచ 

న్నయకత్వానికి బహుమతులు ఇచిింది. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• USISPF పెర సిడంట్, CEO: ముఖేష్ అఘీ 

 

 

చితిన్నర్జుత KP కుమారన్ JC డేన్నయల్ అవ్లరెు 2022తో 

సతోరించారు 

 
మలయ్యళ చితు నిర్వోత, KP కుమారన్ కరళ యొకో 

అతుాననత చలనచితు  పురస్తోరం JC డేన్నయల్ అవారెుతో 

సతోరించారు. మలయ్యళ చితు  పరిశెమక చేసిన కృష్కి గానూ 

కమరన్్క ఈ అవారెు లభించింది. ఈ అవారెులో రూ. 5 లక్షల 

నగదు, పర శంస్త పతు ం, ఫలకం ఉంట్టయి. 2021 జూార్టలో 

గాయకడు ప్ర జయచందర న్, దరశకడు సిబి మలయిల్, ఫిలో్ 

అక్డ్మీ చైెరోన్ రంజత్ మరియు స్తంసోృతిక వావహార్వల శాఖ 

ప్రర నిసపల్ సకెటర్ట ర్వణి జారా్ ఉన్ననరు. 
 

JC డేన్నయల్ అవ్లరెు గురించి: 

• JC డేనియల్ అవారె్ మలయ్యళ సినిమాలలో కరళ 

అతుాననత పురస్తోరం. 

• స్తంసోృతిక వావహార్వల విభాగం కింద ఉనన లాభాపేక్షలేని 

సంసథ  అయిన కరళ సా్పట్ చలచితు  అక్డ్మీ ద్రార్వ పర తి 

సంవతసరం ద్వనిని అందజేసా్తరు. 1992లో స్తథ ప్రంచబడిన ఈ 

అవారెున మలయ్యళ సినిమాలక అందించిన విశ్చషా్ స్పవలక 

గాన గెహీతలన సతోరించట్టనికి ఇవాబడింది. 

• మలయ్యళ సినిమా ప్రత్వమహుడిగా తరచుగా 

పరిగణించబడే భారతీయ చితు నిర్వోత JC డేనియల్ యొకో 

సహక్ర్వనిన సోరించుకోవడానికి ఈ అవారెున సృషా్ంచారు. 

• పార రంభమైెనపుటి నండి, ఈ అవారెున 27 మంది వాకిలక 

అందించారు. ఫిలో్ డిసాిీబూాటర్ మరియు నిర్వోత TE 

వాసుదేవన్ ద్రని మొదటి గెహీత. గాయకడు ప్ర జయచందర న్ 

త్వజా గెహీత - 2020. 
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కీీడాంశాలు 

 

2022 బరిుంగా్లమ్ కామనాలా్ గేమక్ కు భారత 

పతాకధారిగ్ల పీవీ స్టంధు 

  
కామనాలా్ గేమక్ 2022 పార రంభోతసవానికి భారత 

బ్యాడిోంటన్ కెీడాక్రిణి పీవీ స్టంధును భారత జటాు 

పతాకధారిగ్ల ఎంప్రక చేసింది. 2022 జూలై 28న బరిోంగాామోోని 

అలగాాండ్ర్ సా్పడియంలో పార రంభోతసవం జరగనంది. గోలె్ కోసా్ 

లో జరిగన 2018 క్మనాలా్ గేమస్ పార రంభోతసవంలో ఆమె 

పట్టకద్రరిగా వావహరించారు, అకోడ్ ఆమె మహళల సింగలస్ 

ఈవంట్ లో రజతం గలుచుకంది. 

న్నలుగేళో కెితం గోలె్ కోసా్ లో సారణ ం నగగ న ఒలింప్రక్ చాంప్రయన్ 

న్స్రజ్ చోపాా క్మనాలా్ గేమస్ లో డిఫెండింగ్ ఛాంప్రయన్ గా 

కూడా నిలిచాడు. క్నీ పర పంచ ఛాంప్రయన్ ష్పస్ లో రజత 

పతకం స్తధించిన తరువాత గజా గాయం క్రణంగా అతన 

వైదొలిగాడు మరియు భారత ఒలింప్రక్ సంఘం సింధున ముగుగ రు 

సభ్యాల ష్యరా్ లిసా్ నండి పతకద్రరిగా  ఎంచుకంది. 

క్మనాలా్ కెీడ్ల 2022 ఎడిష్న్ కెీడ్ల చరితు లో మహళా అథో్లటో 

అతిపెదా బృంద్రనిన కలిగ ఉంది. 
 

UKలోన్న బరిుంగ్ హామ్ లో 22వ కామనాలా్ కీీడలు 

పాారంభం అయాాయ 

  

యునైటెడ్ కింగ్ డ్మ్ లోని బరిుంగ్ హామ్ లోన్న అలెగా్లండర్ 

సా్పడియంలో కామనాలా్ గేమక్ యొకో 22 వ ఎడిషన్ ఒక 

మెరుపు పార రంభ వేడుకతో పార రంభమైెంది. ప్రర నస్ ఆఫ్ వేలస్, 

ర్వణి యొకో లేఖ నండి చదివి, కెీడ్లు తెరవబడినటో్ల 

పర కటిసా్తడు. బరిోంగ్ హామ్ లోని అలగాాండ్ర్ సా్పడియంలో జరిగన 

పరడ్ లో మొతాం 72 జటో్ల పాలొగ న్ననయి. CWG 

పార రంభోతసవంలో పివి స్టంధు మరియు మన్స్ేరత్ స్టంగ్ 

భారతదేశం యొకో జండా-బేరరోుగా ఉన్ననరు. 
 

కీలక అంశాలు: 

• మొతాం 54 దేశాలు ఈ కెీడ్లోో పాలొగ ంట్లన్ననయని, 280 

పతక పోటీలోో 6,500 మంది అథో్లటో్ల పాలొగ ంట్టరని తెలిపారు. 

• ఈ క్రాకెమం ఆగసాు 8వ తేద్వ వరక జరుగుతుంది. 

• బరిోంగ్ హామ్ లో 15 కెీడా పోటీలోో 111 మంది పురుష్ 

కెీడాక్రులు, 104 మంది మహళా కెీడాక్రులతో కూడిన 

215 మంది సభ్యాలతో కూడిన భారత బృందం 

పాలొగ ంట్లంది. 

• భారత బృందంలో 16 విభాగాలోో 215 మంది అథో్లటో్ల పోటీ 

పడుతున్ననరు. 
 

సున్స్ల్ గవ్లసోర్ పరిట్ ఇంగా్లండ్ లీససార్ కీికెట్ గీ్ండ్ 

  
ఇంగా్లండాోన్న లీససార్ కీికెట్ మైద్రనాన్నకి భారత దిగగ జ కెిక్రటర్ 

సున్స్ల్ గవ్లసోర్ పేరు పెటా్టరు. భారత్ స్కేరాక్ అండ్ కీికెట్ 

కాబ్ య్యజమానాంలో ఉనన ల్లససార్ కెిక్రట్ గెౌండ్, భారత కెిక్రట్లన 

ఒక నిరాిషా్ ఎతాుక ఎదగడానికి అతన చేసిన అపారమైెన కృష్ని 

గురిించడానికి ఈ మైెద్రన్ననికి గవాసోర్ పేరు పెటా్టలని 

నిరణ యించింది. 

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


జూల ై - నాలగవ వారాాంతపు కర ాంట్ అఫ ైర్స్ 
 

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

యునైటెడ్ సా్పట్క్ ఆఫ్ అమరికా (USA) లోన్న కెంట్కీ 

పాాంతంలో సున్స్ల్ గవ్లసోర్ పేరు మీద ఇపుటిక ఒక మైెద్రనం 

ఉంది మరియు ఆఫాికా దేశ్ం ట్టంజాన్నయాలోన్న జాంజబార్ 

పార ంతంలో ద్రని ముగంపు టచో ద్రార్వ మరక మైెద్రనం ఉంది, 

ద్వనికి మాజీ భారత ఓపెనర్ పేరు కూడా ఉంది. 

 

సున్స్ల్ గవ్లసోర్ గురించి: 

• భారత కెిక్రట్ జటా్ల మాజీ క్రపాెన్ గవాసోర్ తరచుగా అతాంత 

నైపుణాం కలిగన బ్యాటరోలో ఒకరిగా పరిగణించబడ్త్వడు. 

అతన 10,000 పరుగులు చేసిన మొదటి కెిక్రటర్ 

మరియు ఒకపుుడు అతాధిక సంచరీలు (34) స్తధించిన 

ఆటగాడిగా రిక్రెు సృషా్ంచాడు. 

• 70 మరియు 80 లలో, వసా్ ఇండీస్ పర పంచ కెిక్రట్ న 

శాసిసాునన సమయంలో, గవాసోర్ విండీస్ యొకో ఫాసా్ 

బౌలరోపైె తన ఆకటా్లకనే టెకినక్ తో ఆకటా్లకన్ననడు. 

అతన 1983 పర పంచ కప్ గలిచిన భారత జటా్లలో కూడా 

భాగంగా ఉన్ననడు. 

• ఆ తర్వాత సున్స్ల్ గవ్లసోర్ టెసాు కీికెట్ చరితిలో 

10,000 పరుగుల మైలుర్జయన్న ద్రట్టన తొలి బాాట్క్ 

మన్ గా నిలిచాడు. అతని గొపు సమక్లికడు 

జ.ఆర్.విశాన్నథ్ మరింత సైలిష్ ఆటగాడు. క్నీ గవాసోర్ 

బ్యాటింగ్ యొకో సంకచితత మరియు ఖచిితతాం 

అతనిన చూడ్టం ఒక ఆనందకరమైెన అనభవానిన 

కలిగంచింది. 

 

 

ఆస్టయా కప్ 2022ను శీీలంక నుంచి UAEకి మార్జారు. 

  
ఆస్టయా కీికెట్ కౌన్నకల్ (ACC) తెలిప్రన వివర్వల పర క్రం 

ఆస్టయా కప్ 2022 ఇపుుడు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్క్ 

(UAE)లో జరగనంది. ఇంతక ముందు ఈ క్రాకెమం శెీలంకలో 

జరగాలిస ఉంది. అయితే ద్వాపదేశంలో నలకొనన ఆరిథ క సంకోు భం 

క్రణంగా ఈ ట్రరనమెంట్ న యూఏఈకి మార్విరు. క్నీ ఆట 

యొకో ఆతిథా హకోలు ఇపుటికీ శెీలంక వదానే ఉంట్టయి. 

టీ20 ఫార్జుటాో 2022 ఆగసాు 27 నుంచి సపాెంబర్ 11 

వరకు ఈ ట్రరనమెంట్ జరగనంది. ఈ ట్రరనమెంట్ 

యూఏఈలో జరగడ్ం ఇది వరుసగా రండోస్తరి. 

చివరిస్తరిగా 2018లో జరిగన ఆసియ్య కప్ ఈస్తరి టీ20 

ఫార్వోటో్ర ఆడ్నంది. UAE, కువైట్, స్టంగపూర్, హాంకాంగ్ జటో 

మధ్ా క్ాలిఫయింగ్ రండ్ మాాచోు పార రంభం క్నన్ననయి. 

విజేత పర ధాన ట్రరనమెంట్ క వళోి శీీలంక, భారత్, పాకిసాాన్, 

ఆఫఘ న్నసాాన్ మరియు బంగా్లదేశ్ లతో ఆడ్త్వరు. 
 

ICC సభుాల జాబితా: కంబోడియా, ఉజెీకిసాాన్ మరియు 

క్షటే డి ఐవోయర్ సభాతా హోద్రను పందుతాయ 

  

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/14750/ap-tet-paper-ii-2022-online-mock-test-series-by-adda247
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బరిోంగ్ హామ్ లో జరుగుతునన ICC వారిు క సదసుసలో 

అంతరా్జతీయ కీికెట్ కౌన్నకల్ మూడు దేశాలక సభాతా హోద్రన 

పర ద్రనం చేసింది. ఆసియ్య నండి కంబోడియా మరియు 

ఉజెీకిసాాన్, మరియు ఆఫాికా నుండి క్షట్ డి'ఐవోయర్, 

అందరికీ అస్కసియేట్ సభాతా హోద్ర లభించింది, ఇది ICC 

యొకో మొతాం సభ్యాలన 96 అస్కస్టయేటా్తో సహా 108 

దేశాలక తీసుకవళిళంది. రండు ఆసియ్య జటో్ల ఆసియ్య దేశాల 

మొతాం సంఖాన 25 క తీసుకవళత్వయి, కోటే డి'ఐవోయిర్ 

ఆఫిర క్ నండి 21 వ దేశంగా ఉంది. 

 

ICC సభాతాం పందడాన్నకి పాధాన పామాణాలు: 

• ICC సభాతాం పందడానికి ఒక పర ధాన పర మాణం ICC 

సభాతా పర మాణం యొకో కో్జ్ 2.1 (D) యొకో 'పాలొగ నడ్ం 

మరియు దేశీయ నిర్వోణాలు'లో వివరించబడింది. 

• సుషా్మైెన జూనియర్ మరియు మహళల మార్వగ లన 

మినహాయించి, 50 ఓవరోు మరియు 20 ఓవరో ట్రరనమెంటో 

కొరక కనీస జటా్ల ఆవశాకతలతో సరైన నిర్వోణానిన కలిగ 

ఉండ్టం ఇందులో చేరిబడింది. 

• కెిక్రట్ ఫెడ్రష్న్ ఆఫ్ ఉజబకిస్తథ న్ (CFU) మహళా కెిక్రట్ 

పర ణాళికతో మూడు కొతా దేశాలు ఈ పరిసిథ తులన 

సంతృపా్రపరిచాయి, ఇందులో 15 జటో్ల తమ అండ్ర్ -19 

మరియు అండ్ర్ -17 కెీడాక్రుల కోసం పాత్ వే పోర గెామ్ తో 

పోటీలన నిరాహంచాయి. 

 

ఫిఫా అండర్-17 ఉమనక్ WC క్షసం భారత్ లో హామీలపైె 

సంతకాలు చేయడాన్నకి కాాబినట్ ఆమోదం త్తలిపింది. 

  

2022లో ఫిఫా అండర్-17 మహళ్ల పాపంచ కప్ న భారత్ 

లో నిరాహంచేందుక హామీలపైె సంతక్లు చేయడానికి పర ధాన 

మంతిు  నరందర  మోద్వ అధ్ాక్షతన ఏర్వుటైెన కందర  మంతిు వరగ ం 

ఆమోదం తెలిప్రంది. ఫిఫా అండర్-17 ఉమనక్ వరలె్ కప్ 

2022 అకా్షబర్ 11 నుంచి అకా్షబర్ 30 వరక భారతోో 

జరగనంది. దైావారిు క యూత్ క్ంప్రటీష్న్ యొకో ఏడ్వ 

పునర్వవృతాి ఫిఫా మహళల ఛాంప్రయన్ ష్ప్ క భారతదేశం 

యొకో మొటామొదటి ఆతిథ్యానిన సూచిసాుంది. 
 

2022 పాపంచ అథా్లట్టకక్ ఛంపియన్ ష్నప్ లో అమరికా 

అతాధిక సార్జణ లు గెలుచుకుంది, భారత్ 33వ సిానంలో 

న్నలిచింది.  

  
పాపంచ అథా్లట్టకక్ ఛంపియన్ ష్నపక్ న తొలిస్తరిగా 

అమెరిక్లో నిరాహంచారు. మరియు పతక్ల పరంగా, టీమ్ 

USA గత 10 రోజులోో వారి సమయ్యనిన సదిానియోగం 

చేసుకంది. ఈ పోటీలో మర ఇతర దేశం కంటే మూడు రటో్ల 

ఎకోవ, మరియు పర పంచ ఛాంప్రయన్ ష్ప్ లో ఏ ఇతర దేశం 

కూడా గలవని ద్రనికంటే ఎకోవ, యునైటెడ్ సా్పట్క్ మొతాం 33 

పతక్లతో ఈ పోటీని ముగంచింది. ఇందులో 13 సార్వణ లు 

ఉన్ననయి, ఇది ఏ దేశంలోనైన్న అతాధికం. 

 

కీలక అంశాలు: 

• పురుషుల 100 మీటరో డాష్, పురుషుల 200 మీటరో డాష్, 

పురుషుల ష్యట్ పుట్ అనీన అమరికన్ అథో్లటో్ల పోడియంన 

స్త్ాప్ చేశాయి. 

• మరియు ఒరగాన్ 22 వదా టీమ్ USA యొకో ఆధిపతాం 

పోటీ యొకో చివరి రోజు వరక కొనస్తగంది. 
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• ఆదివారం జరిగన పురుషుల, మహళల 4×400 మీటరో 

రిలేలతో పాట్ల మహళల 800 మీటరో పరుగు పందంలో 

అథంగ్ ము బంగారు పతక్లు స్తధించి అమెరిక్క మొతాం 

న్నలుగు పోడియం ఫినిష్రోన అందించింది. 

• మొతాం 10 పతక్లతో ఇథయోపియా, జమైకా, కెనాాలు 

పర పంచ ఛాంప్రయన్ ష్ప్ లన పూరిి చేశాయి. న్నలుగు 

బంగారు పతక్లతో ఇథయోప్రయ్య ముందంజలో ఉండ్గా, 

చైెన్న తర్వాత రండో స్తథ నంలో ఉంది. 

• 43 వేరారు దేశాలక చెందిన అథో్లటో్ల మొతాంగా కనీసం ఒక 

పతక్నిన ఇంటికి తీసుకవళత్వరు. 
 

ICC మహళ్ల వనెే వరలె్ కప్ 2025కు భారత్ ఆతిథాం 

ఇవానుంది. 

  
 

ICC మహళ్ల వనెే పాపంచ కప్ 2025 క భారత్ ఆతిథాం  

ఇసాుందని అంతరా్జతీయ కీికెట్ కౌన్నకల్ (ICC) ధ్ృవీకరించింది. 

సంబంధిత పర తి ఒకోరికీ చిరసోరణీయమైెన సంఘటనగా 

మారిడానికి BCCI ఎట్లవంటి ర్వయిని వదిలిపెటాదు. మౌలిక 

సదుపాయ్యలు ఉన్ననయి మరియు పర పంచ కప్ యొకో చాలా 

విజయవంతమైెన ఎడిష్న్ న కలిగ ఉంట్లంది. కార్ కానర్, సౌరవ్ 

గంగూలీ, రికీ సోరిటా్తో పాటు మారాిన్ సిడెన్ నేతృతాంలోని 

బోరెు సబ్ కమిటీ పరావేకిు ంచిన పోటీ బిడెింగ్ పర కెియ ద్రార్వ 

ఆతిథా జటా్లన ఎంప్రక చేశారు. 

ICC య్యజమానాంతో కలిసి పర తి బిడ్ న కు ణనంగా సమీకిు ంచిన 

కమిటీ సిఫారుసలన ఐసిసి బోరెు ఆమోదించింది. 2024-27 

నంచి ICC మహళల వైట్ బ్యల్ ఈవంటోక భారత్, బంగా్లదేశ్, 

ఇంగా్లండ్, శీీలంక ఆతిథామిచాియి. 
 

ఇతర ICC మహళ్ల టోరిమంట్ లకు ఆతిథాం ఇసాుంది: 

• 2024 మహళ్ల టీ20 వరలె్ కప్ బంగా్లదేశ్ 

ఆతిథామివానండ్గా, 2026 ఎడిష్న్ ఇంగా్లండ్ లో 

జరగనంది. 

• 2027లో జరగననన మహళ్ల టీ20 ఛంపియనక్ 

ట్రు ఫీకి ఆతిథా హకోలన శీీలంక దకిోంచుకంది. 
 

44వ అంతరా్జతీయ చస్ ఒలింపియాడ్ క్షసం 'వనకోం చనైి' 

గీతాన్ని ఆవిషోరించిన AR రహమాన్ 

  
గెామీ, ఆస్తోర్ అవారెు గెహీత సంగీత దరశకడు AR రహమాన్ 

ర్వబోయే అంతరా్వతీయ చెస్ ఒలింప్రయ్యడ్, 2022 కోసం 

'వణకోం చనైి' (వలోమ్ గీతం) తో ముందుక వచాిరు. 

విఘ్నిష్ శివన్ దరశకతాం వహంచిన ఈ మూాజక్ వీడియోలో 

ముఖామంతిు  MK సా్తలిన్, గెాండ్ మాసార్ విశాన్నథన్ ఆనంద్, 

మూాజక్ మాసా్కర A.R.రహమాన్ ఉన్ననరు. ఈ మూాజక్ 

వీడియోలో దరశకడు శంకర్ కమారి భరతన్నటాం కళాక్రిణిగా 

నటించింది. తమిళన్నడు సంసోృతిని ఆకటా్లకనే విధ్ంగా 

చూప్రంచినందుక ఈ అదుభతమైెన మూాజక్ వీడియోన నటిజనో 

పర శంసించారు. 
 

44వ అంతరా్జతీయ చస్ ఒలింపియాడ్ గురించి: 

• ఈ ఏడాది తమిళన్నడు ర్వజధాని చెనైనలో 44వ 

అంతరా్వతీయ చదరంగం ఒలింప్రయ్యడ్ న ఫెడరష్న్ 

ఇంటరనష్నల్ డస్ ఎచెకస్ నిరాహంచనంది. 

• 44వ అంతరా్వతీయ చెస్ ఒలింప్రయ్యడ్, పర పంచంలోని 

అతిపెదా చదరంగం ఈవంట్, మామలోపురంలోని పూంజేరి 

గెామంలో జూలై 28 నండి ఆగసాు 10 వరక జరుగుతుంది. 

తమిళన్నడులోని చెనైనకి 50 కిలోమీటరో దూరంలో ఉనన 

యునస్కో హరిటేజ్ సైట్ ఈ పర దేశం. 
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• పర తిషా్యతోకమైెన చదరంగం ట్రరనమెంట్ స్కష్ల్ మీడియ్యలో 

విపర్టతమైెన సంచలనం సృషా్ంచింది. స్కష్ల్ మీడియ్యలో పర తి 

అపెేటా్ర ఈవంట్ చుటా్య హైప్ పెరుగుతోంది. 
 

స్టాస్ ఓపెన్ 2022: మాట్టయోను ఓడించిన కాసేర్ రూడ్ 

  
స్టాటా్రా్జండ్ లోన్న గసాాడాో జరిగన స్టాస్ ఓపెన్ టెన్నిస్ 

టోరిమంట్ 2022లో న్నరాక చెందిన కాసేర్ రూడ్ విజేతగా 

నిలిచాడు. ఫైెనలోో ఇటల్లకి చెందిన మాట్టయో బరటా్టనిని 4-6, 7-

6(4), 6-2 తేడాతో ఓడించాడు. ఇది రూడ్ యొకో 9వ 

అస్కసియేష్న్ ఆఫ్ టెనినస్ పర ఫెష్నలస్ (ఎటిప్ర) టైెటిల్. సిాస్ 

ఓపెన్ 2022లో రూడుో 3వ టైెటిల్ క్గా, మిగత్వ రండు 

టైెటిలస్ బూానస్ ఎయిరస్, జనీవా ఓపెన్. 2021 సిాస్ ఓపెన్ 

టైెటిలున కూడా రూడ్ గలుచుకన్ననడు. 
 

అంపైెరా క్షసం BCCI కొతా A+ కట్గరీన్న పావేశ్పెటా్టంది. 

 I  

బోరెు ఆఫ్ కంటిోల్ ఫర్ కీికెట్ ఇన్ ఇండియా (BCCI) తన 

అంపైెరో కోసం కొతా A+ కట్గరీని పర వేశపెటాింది మరియు న్నతిన్ 

మీనన్ తో పాట్ల మరో పది మంది అధిక్రులన ఈ కటగర్టలో 

చేర్విరు. A+ మరియు A కటగర్టలలో అంపైెరోక ఫసా్ కో్స్ 

ఆటక రోజుక రూ .40,000, B మరియు C కటగర్టలో రోజుక 

రూ .30,000 చెలోిసా్తరు. 
 

కీలక అంశాలు: 

• A+ కటగర్టలో అన్నల్ చౌదరి, మదనిోపాల్ జయర్జమన్, 

వీరేందా కుమార్ శ్రు, K N అనంతపదుభానన్ అనే 

నలుగురు అంతరా్వతీయ అంపైెరోు ఉన్ననరు. 

• రోహన్ పండిట్, నిఖిల్ పటారిన్, సద్రశ్చవ్ అయార్, ఉలాాస్ 

గంధే, నవద్వప్ సింగ్ సిదిూ కూడా A+ కటగర్టలో ఉన్ననరు. 

• C ష్ంషుదా్వన్ సహా 20 మంది అంపైెరోు గె్రప్ Aలో, 60 మంది 

గె్రప్ Bలో, 46 మంది గె్రప్ Cలో, 11 మంది గె్రప్ Dలో 

ఉన్ననరు. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• BCCI అధ్ాకు డు: సౌరవ్ గంగ్రల్ల 

• BCCI క్రాదరిశ: జయ్ ష్య; 

• BCCI పర ధాన క్ర్వాలయం: ముంబైె; 

• BCCI స్తథ పన: డిసంబర్ 1928. 

 

మొదట్ట ఖేలో ఇండియా ఫన్నకంగ్ ఉమనక్ లీగ్ 2022 జూలైె 

25న పాారంభం కానుంది. 

  

2022 జూలై 25న పార రంభం క్ననన తొలి ఖేలో ఇండియా 

ఫన్నకంగ్ ఉమనక్ లీగుో ఢిలో్లలోని తలోతోర్జ ఇండోర్ 

సా్పడియం ఆతిథాం ఇవానంది. ఈ నల 29వ తేద్వన మహళల 

కోసం తొలిస్తరిగా జాతీయ ఫెనిసంగ్ పోటీలు జరుగుత్వయని 

యువజన వావహార్వలు, కెీడ్ల మంతిు తా శాఖ తెలిప్రంది. ఇది 

మూడు దశలోో జరుగుతుంది. 
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కీలక అంశాలు: 

• స్కేరాక్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ల్లగ్ క్రాకలాపాల కోసం 

మొతాం రూ.1 కోటి 54 లక్షలు మంజూరు చేసింది. పర తి దశక 

17 లక్షలక పైెగా రూపాయలన పైెీజ్ మనీగా 

కట్టయించారు. 

• 21 ర్వషా్యీలు మరియు 300 మందికి పైెగా మహళలు ఈ 

ట్రరనమెంట్ లో పాలొగ నడానికి నమోదు చేసుకన్ననరు. 

• టోక్షా ఒలింపికక్, ట్టరగ ట్ ఒలింప్రక్ పోడియం స్త్ోముో 

చెందిన అథో్లట్ భవానీ దేవి ల్లగ్ స్త్నియర్ కటగర్ట స్తబెర్ 

ఈవంటో్ర పోటీ పడ్నంది. ఆమె తమిళన్నడు ర్వషా్ీం తరఫ్టన 

ఆడుతోంది. 
 

2022 ఫాంచ్ గీ్లండ్ పాి టైెట్టల్ ను మాకక్ వర్జకాపెన్ 

గెలుచుకునాిడు 

  
ఫెర్వర్టకి చెందిన చారాస్ లెకాెరో్ లాాప్ 18లో రసు నంచి 

నిష్ోీమించాడు, క్నీ ఎట్లవంటి హాని జరగలేదు, మరియు రడ్ 

బుల్ క చెందిన మాకక్ వర్జకాపెన్ పాల్ రికారె్ లో మొదటి 

స్తథ నంలో నిలిచాడు. మెరిసడసుో చెందిన లూయస్ హామిలాన్, 

జారా్ రసకల్ వరుసగా మూడు, న్నలుగు స్తథ న్నలోో నిలిచారు.  
 

పాపంచ ఛంపియన్ ష్నపక్ లో జావలిన్ లో న్స్రజ్ చోపాా 

రజత పతకం సాధించాడు 

  

న్స్రజ్ చోపాా తొలిస్తరిగా పాపంచ అథా్లట్టకక్ ఛంపియన్ ష్నప్ 

లో రజత పతకం స్తధించి చరితు  సృషా్ంచాడు. న్నలుగో రండోో 

న్స్రజ్ చోపాా 88.13 మీటరోు విసిరింది. US లోని యూజీన్ లో 

జరిగన పురుషుల జావలిన్ తోు  ఫైెనల్ లో అతని గొపు తోు , 

అతన రండ్వ స్తథ నంలో త్వత్వోలిక పోడియం స్తథ న్ననికి వళళడానికి 

అనమతించింది, ఇది ఉదిర కితన తగగ ంచడానికి సహాయపడింది. 

 

కీలక అంశాలు: 

• 88.13 మీటరో దూరం విసిరిన న్స్రజ్ చోపాా (24) భార్ట 

ఫేవరట్ గా బరిలోకి దిగ పతకం స్తధించాడు. 

• నీరజ్ ఫల్ తోు తో పార రంభించి, మొదటి మూడు రండో్న 

82.39 మరియు 86.37 మీటరోతో ముగంచడ్ంతో ఉతామ 

పార రంభానికి ర్వలేదు. 

• గెనడాక చెందిన ఆండరకన్ పీట్రక్ 90.54 మీటరో 

అతుాతామ తోు తో సారణ ం స్తధించగా, చెక్ రిపబోిక్ ఒలింప్రక్ 

రజత పతక విజేత జకుబ్ వ్లడాెజా్ 88.09 మీటరోతో 

క్ంసాం దకిోంచుకన్ననడు. 
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రక్షణ రంగం 

 

INS వికీాంత్: భారత తొలి సాదేశీ విమాన వ్లహక నౌకను 

అందుకుని నేవీ 

  
సాదేశీ విమాన వాహక నౌక వికీాంత్ న న్నవిక్దళం యొకో 

సాంత డైెరకారేట్ ఆఫ్ నేవల్ డిజైెన్ రూపందించింది మరియు 

స్తాతంతు ా దిన్లతసవం రోజున పార రంభించబడుతుంది, కొచిాన్ 

ష్నప్ యారె్ ద్రార్వ న్నవిక్దళానికి అందించబడింది. ఇది 1971 

యుదింలో ముఖామైెన పాలొగ నే భారతదేశపు మొటామొదటి 

విమాన వాహక నౌక అయిన భారత నావికాదళ్ నౌక (INS) 

వికీాంత్ పేరున కలిగ ఉంది. 262 మీటరో పడ్వైన ఈ వాహకనౌక 

ద్రని మునపటి కంటే గణనీయంగా పెదాది మరియు మరింత 

ఆధునికమైెనది, సుమారు 45,000 టననల పూరిి స్తథ నభర ంశంతో 

ఉంది. ఈ విమాన వాహకనౌక 28 న్నటో గరిషా్ వేగానిన కలిగ ఉంది 

మరియు న్నలుగు గాాస్ టరైబనోతో కలిప్ర 88 మెగావాటో శకిితో 

నడుసాుంది. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• చీఫ్ ఆఫ్ ది నేవల్ సా్తఫ్: అడిురల్ R.హరి కుమార్ 
 

2022 జూలైె 27న CRPF 84వ ఆవిర్జావ దినోతకవం 

  

సంటి్ల్ రిజరా్ పోలీస్ ఫోరక్ (CRPF) 2022 జూలైె 

27న 84వ ఆవిర్వభవ దిన్లతసవానిన జరుపుకంది. దేశ ఐకాత, 

సమగెత మరియు స్తరాభౌమత్వానిన నిలబెటాడ్ంలో శకిి యొకో 

అపారమైెన మరియు అసమానమైెన సహక్ర్వనిన ఈ దిన్లతసవం 

జరుపుకంట్లంది. CRPF అనేది భారతదేశంలో అతిపెదా సంటు ల్ 

ఆరోె్ పోల్లస్ ఫోరస్, ఇది హోం వావహార్జల మంతిితా శాఖ్ 

(MHA) యొకో అధిక్రం కింద పనిచేసాుంది. 

 

CRPF చరితి: 

• CRPF 1939 జూలైె 27న 'కీౌన్ రిపాజెంట్టవ్ పోలీస్'గా 

ఉనికిలోకి వచిింది. స్తాతంత్వు ానంతరం 1949 డిసంబర్ 

28న 'CRPF చటా్ం' అమలోోకి ర్వవడ్ంతో కందర  రిజరుా 

పోల్లసు దళంగా అవతరించింది. 

• ఐకార్వజాసమితి శాంతి పరిరక్షక మిష్నోలో తన దళాలన 

పంప్రన C.R.P.F. భారతదేశంలో మొటామొదటి 

పార్వమిలిటర్ట దళం. 

• ఐకార్వజాసమితి శాంతి పరిరక్షక మిష్నో్ల భాగంగా హైతీ, 

నమీబియా, స్కమాలి, మాలీద వులు, కొసావో, 

లైెబీరియాలక CRPF సిబబందిని పంపారు. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షల కొరకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• CRPF డైరకార్ జనరల్: IPS కలా్లప్ సింగ్ 

 

ట్టట్ట అడాానక్ డ్ స్టసామక్ నుండి సిాన్నకంగ్ల అభవృదిి 

చేయబడిన QRFVన్న భారత సైనాం అందుకుంది 
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ట్టట్ట అడాానక్ డ్ స్టసామక్ స్తథ నికంగా అభివృదిి చేసిన కిాక్ 

రియాక్షన్ ఫైట్టంగ్ వహకల్ న భారత సైన్నానికి విజయవంతంగా 

అందించింది. భారత సైన్నానికి QRFV-Med  వాహన్నలన 

అందించే ఒపుందం విజయవంతంగా పూరియింది. ఈ స్తయుధ్ 

వాహన్నలు అనిన వాత్వవరణం మరియు భూభాగ పరిసిథ తులలో 

పోర్వడ్ట్టనికి దేశం యొకో సంరక్షకడి స్తమర్వథ ానిన పెంచుత్వయి 

మరియు కదిలేటపుుడు రక్షణన అందిసా్తయి. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షల కొరకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్టో సా్తఫ్: జనరల్ మనోజ్ పాండే 

• భారత రక్షణ శాఖ మంతిు  ర్వజ్ న్నథ్ సింగ్ 

 

తిివిధ్ దళాల ఏకీకృత థయేట్ర్ కమాండా ఏర్జేటును 

పాకట్టంచిన ర్జజ్ నాథ్ స్టంగ్  

  
స్తయుధ్ దళాల మధ్ా సమనాయ్యనిన మెరుగుపరచడానికి 

రక్షణ మంతిు  ర్జజ్ నాథ్ స్టంగ్ తిు విధ్ దళాల ఏకీకృత థయేటర్ 

కమాండో్న ఏర్వుట్ల చేసాుననటో్ల పర కటించారు. రక్షణ పరికర్వల 

యొకో పర పంచంలోని అగెశె్లణి దిగుమతిద్రరుగా ఉనన భారతదేశం 

వేగంగా ఎగుమతిద్రరుగా మారుతోంది. భారత స్తయుధ్ దళాల 

అమరవీరులన గౌరవించడానికి ఈ నగరంలో జముు & కాశీుర్ 

పీపులస్ ఫోరం నిరాహంచిన క్రాకెమంలో రక్షణ మంతిు  

పర సంగంచారు. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షల కొరకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• భారత రక్షణ శాఖ మంతిు : ర్జజ్ నాథ్ స్టంగ్ 

• చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్టో సా్తఫ్: జనరల్ మనోజ్ పాండే 

 

అండమాన్ సముదాంలో భారత్-జపాన్ సముదా భాగసాామా 

వినాాసాలు (MPX) న్నరాహంచాయ 

  

అండ్మాన్ సముదర ంలో జపాన్ మారిటైెమ్ సలర్ డిఫనక్ 

ఫోరక్, ఇండియన్ నేవీ మధ్ా మారిటైెమ్ పారానరోిప్ ఎకకరైకజ్ 

(MPX) నిరాహంచారు. ఆఫోు ర్ పెట్రు లింగ్ నౌక INS సుకనా, 

ముర్వస్తమే కో్స్ డిసా్తీయర్ అయిన జఎస్ సమిద్రర, స్త్మానిు ప్ 

క్రాకలాపాలు, విమాన క్రాకలాపాలు మరియు వ్యాహాతోక 

విన్నాస్తలతో సహా వివిధ్ వాాయ్యమాలన చేపటా్టరు. 

 

వ్లాయామాల యొకో లక్షాం ఏమిట్ట? 

సముదర  అనబంధానిన బలోపేతం చేస్ప లక్షాంతో హందూ 

మహాసముదర  పార ంతం (IOR)లో రండు దేశాలు కెమం తపుకండా 

విన్నాస్తలు నిరాహసాున్ననయి. ఇంటర్ ఆపరబిలిటీని 

పెంపందించడ్ం మరియు సముదర య్యనం మరియు కమూానికష్న్ 

విధాన్నలన కెమబది్వకరించడ్ం లక్షాంగా ఈ వాాయ్యమాలు 

నిరాహంచబడెాయి. IOR లో సురకిు తమైెన మరియు 

సురకిు తమైెన అంతరా్వతీయ ష్ప్రుంగ్ మరియు వాణిజాానిన 

నిరి్వరించడానికి రండు నౌక్దళాల మధ్ా కొనస్తగుతునన 

పర యత్వనలలో ఈ అభాాసం భాగం. 
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పుస్త కాలు మరియు రచయితలు 

 

అనుర్జగ్ ఠాకూర్ ర్జషారపతి క్షవింద్ తన పూరీాకుల 

చితిాలను పాదరిశసా్త పుసాకాలను విడుదల చేశారు 

 

కందర  సమాచార, పర స్తర శాఖ మంతిు  అనుర్జగ్ ఠాకూర్ ర్వషా్ీపతి 

ర్జమ్ నాథ్ క్షవింద్, ఆయన పూర్టాకల అరుదైన ఫోట్రలన 

పర దరిశసాూ మూడు పుసాక్లన విడుదల చేశారు. ర్వషా్ీపతి భవన్ 

లో జరిగన ఒక క్రాకెమంలో ఈ పుసాక్లన విడుదల చేశారు 

మరియు వాటి మొదటి పర తులన ర్వషా్ీపతిగా ఎనినకై్రన దా్రపది 

మురుు, ఉపర్వషా్ీపతి M వంకయా నాయుడు మరియు 

పాధానమంతిి నరేందా మోడీ సమక్షంలో ర్వషా్ీపతి ర్వమ్ న్నథ్ 

కోవింద్ క అందజేశారు. 

 

3 పుసాకాల గురించి: 

• మొదట్ట పుసాకం: 'మూడ్స్, మూమెంటస్ అండ్ 

మెమర్టస్...' 1950-2017 మధ్ా భారత మాజీ ర్వషా్ీపతిల 

చిత్వు ల స్పకరణన కలిగ ఉంది. 

• రండవ పుసాకం: 'ది ఫసా్ సిటిజన్' లో ర్వషా్ీపతి కోవింద్ 

పదవీక్లానికి సంబంధించిన ప్రకాోరియల్ రిక్రెులు 

ఉన్ననయి. 

• మూడవ పుసాకం: 'జాామితీయ్యలన వాాఖాానించడ్ం - 

ర్వషా్ీపతి భవన్ యొకో ఫోోరింగ్' డాకామెంటో్ల మరియు 

విశో్లష్ణ ర్వషా్ీపతి భవన్ లో పర తేాకమైెన ఫోోరింగ్ నమూన్నలన 

రూపందించడానికి వరిించే జాామితి యొకో కోిషా్మైెన న్నటకం. 

 

ఫైజల్ ఫారూఖీ రచించిన "దిలీప్ కుమార్: ఇన్ ది ష్యడో ఆఫ్ 

ఎ లెజెండ్" అనే పుసాకం విడుదల చేశారు 

  
దిలీప్ కుమార్ గా పర సిదిి చెందిన భారతీయ సినిమా లజండ్ర్ట 

నట్లడు యూసుఫ్ ఖాన్ పైె రచయిత ఫైజల్ ఫారూఖీ ఒక కొతా 

పుసాక్నిన విడుదల చేశారు. ఈ పుసాకం పేరు "ఇన్ ది ష్యడో ఆఫ్ 

ఎ లెజెండ్: దిలీప్ కుమార్". ఈ పుసాకం దిల్లప్ కమార్ కంటే 

ఎకోవ వాకిి అయిన దిల్లప్ కమార్ క నివాళి. ఫరూఖీ 

భారతదేశంలోని పర ముఖ సమీక్ష మరియు రటింగ్ పోాట్టఫరమోలో 

ఒకటైెన Mouthshut.com వావస్తథ పకడు మరియు CEO. 
 

పుసాకం యొకో సార్జంశ్ం: 

దిల్లప్ కమార్: ఇన్ ది ష్యడో ఆఫ్ ఎ లజండ్ అనే పుసాకంలో, 

రచయిత నట్లడి యొకో సనినహత చిత్వు నిన గీసా్తడు, అతని 

గొపు జీవితం నండి కొనిన తకోవ-తెలిసిన కథలన వలుగులోకి 

తెసా్తడు. ఈ పుసాకం నిజమైెన దిల్లప్ కమార్ న మనక 

తీసుకవసాుంది, పెదా తెర నండి దూరంగా ఉంది, ఇది అతని 

అభిమానలక అంత ప్రర యమైెన వాకిిని చేసింది. ఇన్ననళోూ మనం 

గౌరవించే నట్లడి కంటే దిల్లప్ కమార్ చాలా ఎకోవ. 
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దినోతకవ్లలు 

 

వరలె్ ఫాాగల్ X అవేర్్నస్ డే 2022: 22 జూలైె 

 

ఫార గల్ X ద్రార్వ పర భావితమైెన కట్లంబ్యలన జరుపుకోవడానికి 

మరియు నివారణన కనగొనడానికి పరిశోధ్న యొకో పురోగతిని 

హైలైట్ చేయడానికి పర తి సంవతసరం జూలై 22న వరలె్ ఫార గల్ 

ఎకస్ అవేర్్నస్ డేని జరుపుకంట్టరు. ఈ రోజున, 

పర పంచవాాపాంగా ఉనన కమూానిటీలు పర పంచవాాపాంగా స్తోరక 

చిహానలు మరియు లాాండ్్మారో్్లన పర క్శవంతం చేయడ్ం 

ద్రార్వ ఫార గల్ Xపైె వలుగునిచేిందుక కలిసి వసా్తయి. పర పంచ 

దురబలమైెన X దిన్లతసవం ఫార గల్ X ద్రార్వ పర భావితమైెన 

కట్లంబ్యలన జరుపుకంట్లంది మరియు సమరథ వంతమైెన 

చికితసలు మరియు అంతిమంగా నివారణన కనగొనడానికి 

పరిశోధ్న యొకో పురోగతిని హైలైట్ చేసాుంది. 

 

జాతీయ పాసార దినోతకవం 23 జూలైె 2022 న 

జరుపుకుంట్టరు 

 

భారతదేశంలో జూలైె 23న జాతీయ పర స్తర దిన్లతసవానిన 

జరుపుకంట్టరు. మన జీవిత్వలపైె రడియో పర భావం గురించి 

భారతీయ పరులక గురిు చేయడ్మే ఈ రోజు లక్షాం. ఆక్శవాణి 

లేద్ర ఆల్ ఇండియ్య రడియో (AIR) అనేది భారతదేశంలోని 

సాదేశీ జాతీయ రడియో పర స్తర స్పవ, ఇది దేశవాాపాంగా మిలియనో 

గృహాలక చేరుకంట్లంది. AIR అనేది పర స్తర భారతి యొకో 

విభాగం, ఇది గతంలో పర భ్యతా నియంతు ణలో ఉంది క్నీ ఇపుుడు 

సాయంపర తిపతాి కలిగన సంసథ , ఇది పారోమెంట్ల చటాం ద్రార్వ 

ఏర్వుట్ల చేయబడింది. 

 

జాతీయ పాసార దినోతకవం 2022: పాాముఖ్ాత 

సాతంతు  భారతదేశ సృషా్పైె భారతీయ రడియో అపారమైెన 

పర భావానిన చూప్రంది. నేత్వజీ సుభాష్ చందర బోస్ యొకో ఆజాద్ 

హంద్ రడియో మరియు క్ంగెస్ రడియో రండ్య స్తాతంత్వు ానికి 

ముందు బిర టిష్ వారికి వాతిరకంగా భారతీయులన 

పేర రప్రంచడ్ంలో సహాయపడెాయి. 1971 యుదింలో అణిచివేత 

పాకిసా్తన్ నండి బంగోాదేశ్ స్తాతంతు ాం పందడ్ంలో ఆక్శవాణి కీలక 

పాతు  పోష్ంచింది. ఇది నేష్నల్ బ్యర డ్్క్సాింగ్ డే 2022ని మన 

దేశానికి అతాంత ముఖామైెన సంఘటనగా చేసాుంది. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• నేష్నల్ బ్యర డ్్క్సాింగ్ డే స్తథ ప్రంచబడింది: 1936, ఢిలో్ల; 

• నేష్నల్ బ్యర డ్్క్సాింగ్ డే పర ధాన క్ర్వాలయం: సంసద్ మారగ ్, 

నూాఢిలో్ల; 

• నేష్నల్ బ్యర డ్్క్సాింగ్ డే ఓనర్: పర స్తర భారతి. 

 

ఆయాోర్ దివ్లస్ లేద్ర ఆద్రయపు పనుి దినోతకవ్లన్ని 

CBDT జూలైె 24న జరుపుకుంటుంది 
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సంటు ల్ బోరె్ ఆఫ్ డైరకా్ ట్టక్రసస్ (CBDT) 24 జూలై 2022న 

162వ ఆద్రయపు పనన దిన్లతసవానిన (ఆయ్యోర్ దివాస్ అని 

కూడా ప్రలుసా్తరు) పాటించింది. ఈ పనన యొకో ఉదాేశాం బిర టిష్ 

పాలనలో మొదటి స్తాతంతు ా యుదింలో జరిగన నషా్యలన భరి్ట 

చేయడ్ం. 1857లో బిర టిష్ పాలన.. 2010లో తొలిస్తరిగా ఈ 

దిన్లతసవానిన జరుపుకన్ననరు. 

24 జూలై 1980న, భారతదేశంలో సర్ జేమస్ విలసన్ 

మొదటిస్తరిగా ఆద్రయపు పననన పర వేశపెటా్టరు. ఈ పనన 

యొకో ఉదాేశాం 1857లో బిర టిష్ పాలనక వాతిరకంగా జరిగన 

మొదటి స్తాతంతు ా యుదింలో బిర టిష్ పాలనలో జరిగన నషా్యనిన 

భరి్ట చేయడ్ం. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• సంటు ల్ బోరె్ ఆఫ్ డైరకా్ ట్టక్రసస్ చైెరోన్: నితిన్ గుపాా; 

• సంటు ల్ బోరె్ ఆఫ్ డైరకా్ ట్టక్రసస్ స్తథ ప్రంచబడింది: 1924; 

• సంటు ల్ బోరె్ ఆఫ్ డైరకా్ ట్టక్రసస్ పర ధాన క్ర్వాలయం: 

నూాఢిలో్ల. 

 

పాపంచ మున్నగపోయే న్నవ్లరణ దినోతకవం: జూలైె 25 

  
పర తి సంవతసరం జూలై 25 న పాపంచ మున్నగపోయే న్నవ్లరణ 

దినోతకవ్లన్ని జరుపుకంట్టరు మరియు ఏప్రర ల్ 2021 నండి 

ఐకార్జజాసమితి జనరల్ అసంబాీ తీర్జునం "గోోబల్ 

మునిగపోయే నివారణ" ద్రార్వ స్తథ ప్రంచబడింది. ఈ అంతరా్వతీయ 

న్నాయవాద క్రాకెమం కట్లంబ్యలు మరియు సమాజాలపైె 

విన్నశకరమైెన మరియు లోతైెన పర భావాలపైె దృషా్ని 

ఆకరిు ంచడానికి ఒక వేదికన అందిసాుంది, అదే సమయంలో ద్రనిని 

ఆపడానికి పార ణాలన క్పాడే వ్యాహాలన కూడా వివరిసాుంది. 

ఈ సంవతసరం పాపంచ మున్నగపోయే న్నవ్లరణ దినోతకవం 

సందరభంగా, మునిగపోకండా నిరోధించడానికి "ఒక పని" 

చేయమని WHO పర తి ఒకోరినీ పోర తసహసా్కంది. స్కష్ల్ 

మీడియ్యలో ఈ సందరభంగా #DrowningPrevention 

హాాష్ ట్టాగ్ ఉపయోగంచాలని WHO సూచించింది. 

 

అంతరా్జతీయ మడ అడవుల పర్జావరణ పరిరక్షణ దినోతకవం 

2022 

  
అంతరా్జతీయ మడ అడవుల పర్జావరణ పరిరక్షణ దినోతకవం 

పాతి సంవతకరం జూలైె 26 న జరుపుకంట్టరు. మడ్ అడ్వుల 

ఆవరణ వావసథ ల యొకో పార ముఖాత గురించి "ఒక పర తేాకమైెన, 

పర తేాకమైెన మరియు హానికరమైెన పర్వావరణ వావసథ "గా 

అవగాహన పెంచడానికి మరియు వాటి సుసిథ ర య్యజమానాం, 

సంరక్షణ మరియు ఉపయోగాల కొరక పరిష్యోర్వలన 

పోర తసహంచడానికి ఈ రోజున జరుపుకంట్టరు. 

 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/15416/appsc-group-1-officers-online-live-classes-by-adda247
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రోజు యొకో పాాముఖ్ాత: 

మడ్ అడ్వుల పర్వావరణ వావసథ ల యొకో సుసిథ ర నిరాహణ, 

సంరక్షణ మరియు వినియోగానిన పోర తసహంచడ్ం మరియు ఈ 

పర్వావరణ వావసథ ల యొకో పార ముఖాతన పర తేాకమైెన, 

పర తేాకమైెన మరియు హానికరమైెన పర్వావరణ వావసథ లుగా దృషా్ 

స్తరించడ్ం ఈ రోజు యొకో లక్షాం. 
 

పాపంచ హపటైెట్టస్ దినోతకవం 2022 జూలైె 28న 

పాపంచవ్లాపాంగ్ల జరుపుక్షబడింది 

  
పాపంచ హపటైెట్టస్ (పకోశూల) దినోతకవం 2022: పర తి 

సంవతసరం జూలైె 28 న పర పంచ పకోశూల దిన్లతసవంగా 

జరుపుకంట్టరు. తీవర మైెన వాాధి మరియు క్లేయ క్ానసర్ క 

ద్రరితీస్ప క్లేయం యొకో వాపుక క్రణమయేా వైరల్ 

హపటైెటిస్ గురించి అవగాహన పెంచడానికి పర తి సంవతసరం జూలై 

28 న పర పంచ హపటైెటిస్ దిన్లతసవం జరుపుకంట్టరు. 

హపటైెటిస్ పైె జాతీయ మరియు అంతరా్వతీయ పర యత్వనలన 

వేగవంతం చేయడానికి, వాకిలు, భాగస్తాములు మరియు పర జల 

ద్రార్వ చరాలు మరియు నిమగనతన పోర తసహంచడానికి 

మరియు WHO యొకో 2017 యొకో గోోబల్ హపటైెటిస్ 

నివేదికలో వివరించిన విధ్ంగా గొపు పర పంచ పర తిసుందన యొకో 

అవసర్వనిన హైలైట్ చేయడానికి ఈ రోజు ఒక అవక్శం.. 
 

పాపంచ హపటైెట్టస్ దినోతకవం 2022: నేపథాం 

పర పంచ హపటైెటిస్ దిన్లతసవం 2022 నేపథాం "హపటైెట్టస్ కర్ 

న్న మీకు దగిరగ్ల తీసుకుర్జవడం" “(బాింగంగ్ హపటైెట్టస్ కర్ 

కా్షజర్ టు యు)”. పర పంచ హపటైెటిస్ దిన్లతసవం 2022 

యొకో నేపథాం పర ధానంగా పర జలలో అవగాహన పెంచాలిసన 

అవసరం ఉందని మరియు హపటైెటిస్ కర్ వారికి మరింత 

చేరువయేాలా చేయ్యలిసన అవసరం ఉందని హైలైట్ చేసాుంది. 
 

పాపంచ హపటైెట్టస్ దినోతకవం 2022: చరితి 

పర పంచ హపటైెటిస్ నండి పర పంచానిన విముకిం చేయడానికి 

పాపంచ ఆరోగా సంసి (WHO) ద్రార్వ హపటైెటిస్ 

దిన్లతసవానిన పార రంభించింది. 2007లో పాపంచ హపటైెట్టస్ 

అలయనక్ (పకోశూల సంబంధ్ం) ఏరుడింది. పర పంచ 

హపటైెటిస్ దిన్లతసవానిన మొదటిస్తరిగా 2008లో కమూానిటీ 

నిరాహంచింది. అంతక ముందు పర పంచ హపటైెటిస్ 

దిన్లతసవానిన జూలై 19న నిరాహంచారు. తరువాత 2010లో 

జూలై 28న పర పంచ హపటైెటిస్ దిన్లతసవానిన జరుపుకోవాలని 

నిరణ యించారు. 

 

అంతరా్జతీయ పులుల దినోతకవం 2022 జూలైె 29న 

పాపంచవ్లాపాంగ్ల జరుపుకుంది 

  

అంతరా్జతీయ పులుల దినోతకవ్లన్ని పర తి సంవతసరం జూలైె 

29 న పర పంచవాాపాంగా జరుపుకంట్టరు. పులుల సంరక్షణ 

యొకో పార ముఖాత గురించి వాకిలు, సంసథ లు మరియు 

పర భ్యత్వాలలో అవగాహన పెంపందించడానికి ఈ రోజున 

జరుపుకంట్టరు. అడ్వి ప్రలోులన రకిు ంచడానికి తగన చరాలు 

తీసుకనేలా అందరినీ పోర తసహంచడ్మే ఈ రోజు లక్షాం. వరలె్ 

వైలె్ లైెఫ్ ఫండ్ పర క్రం, గత 150 సంవతసర్వలలో పులుల 

జన్నభాలో సుమారు 95 శాతం కీు ణించాయి. 
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అంతరా్జతీయ పులుల దినోతకవం 2022: నేపథాం 

ఈ సంవతసరం అంతరా్వతీయ పులుల దిన్లతసవం 2022 యొకో 

నేపథాం "పులుల సంఖ్ాను పునరుదిరించడాన్నకి భారతదేశ్ం 

పాాజెకా్ టైెగర్ ను పాారంభంచింది". పులులన రకిు ంచడానికి 

పార ంతీయ పర జలతో సహకరించే క్రాకెమాలక వారు మదాతు 

ఇసా్తరు మరియు వేట మరియు అకెమ వాణిజాానికి వాతిరకంగా 

బలమైెన చరాలు తీసుకంట్టరు. 

 

అంతరా్జతీయ పులుల దినోతకవం 2022: పాాముఖ్ాత 

ఈ రోజు ఈ జాతులన సంరకిు ంచడ్ంతో పాట్ల పులుల 

ఆవాస్తలన రకిు ంచడానికి మరియు విసారించడానికి 

పర యతినసాుంది. వరలె్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్, ఇంటరనష్నల్ 

ఫండ్ ఫర్ య్యనిమల్ వలేఫర్, మరియు సిోతోసనియన్ ఇన్ 

సాిట్యాష్న్ లతో సహా అనేక అంతరా్వతీయ సంసథ లు అంతరా్వతీయ 

పులుల దిన్లతసవానిన జరుపుకంట్టయి. డ్బోుాడ్బోుాఎఫ్ 

పర క్రం పర సాుత అడ్వి ప్రలోి జన్నభా 3,900. పర పంచంలోని పులుల 

జన్నభాలో భారతదేశం ద్రద్రపు 70% మందికి ఆవాసంగా ఉంది. 

 

అంతరా్జతీయ పులుల దినోతకవం: చరితి 

గత శత్వబాంలో 97 శాతం పులులు అదృశామయ్యాయని, కవలం 

3,000 పులులు మాతు మే మిగలి ఉన్ననయని కనగొనన 

తరువాత 2010 లో అంతరా్వతీయ పులుల దిన్లతసవానిన 

పర వేశపెటా్టరు. పులులు అంతరించిపోయే అంచున ఉననందున, 

పరిసిథ తి కీు ణించకండా నిరోధించడానికి రష్యాలోన్న సయంట్ 

పీట్రక్ బరి్ టైెగర్ సమావేశ్ం లో అనేక దేశాలు ఒక 

ఒపుందంపైె సంతకం చేశాయి. పులులు పర పంచంలోని 13 దేశాలలో 

మాతు మే కనిప్రసా్తయి, అయితే ద్రని పులులలో 70 శాతం 

భారతదేశంలో మాతు మే ఉన్ననయి. 

 

పులి యొకో రకాలు మరియు రంగు: 

తెలో పులులు, నలుపు చారలతో త్తలా పులులు, నలుపు 

చారలతో గోధుమరంగు పులులు, బంగ్లరు రంగు పులులు 

వంటి విభినన రంగులోో పులులు ఉంట్టయి మరియు అవి 

నడిచేటపుుడు చూడ్టం ఒక అదుభతమైెన దృశాం. ఇపుటి 

వరక బాలి పులి, కాస్టేయన్ పులి, జావ్లన్ పులి, మరియు 

పులి హైబాిడక్ అంతరించిపోయిన జాతులుగా ఉన్ననయి. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షల కొరకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• వరలె్ వైలె్ లైఫ్ ఫండ్ హడ్ క్ారారస్: గా్లండ్, స్టాటా్రా్జండ్; 

• వరలె్ వైలె్ లైఫ్ ఫండ్ స్తథ ప్రంచబడింది: 29 ఏపాిల్ 1961; 

• వరలె్ వైలె్ లైఫ్ ఫండ్ డైరకార్: మారోో లాంబరాిన్న (డైెరకార్ 

జనరల్); 

• వరలె్ వైలె్ లైఫ్ ఫండ్ ఫండ్రస్: పాినక్ ఫిలిప్, డ్యాక్ 

ఆఫ్ ఎడిన్ బరి్.  

 

పాపంచ పాకృతి సంరక్షణ దినోతకవం 2022 

  

పర తి సంవతసరం జూలైె 29 న పాపంచ పాకృతి సంరక్షణ 

దినోతకవం జరుపుకంట్టరు. సుసిథ రమైెన మరియు వరిిలోుతునన 

మానవాళికి అవసరమైెన ఆరోగాకరమైెన వాత్వవరణం కోసం 

పర కృతి మరియు జీవవైవిధ్ాం యొకో సంరక్షణ గురించి 

అవగాహన కలిుంచడ్ం ద్వని లక్షాం. వాత్వవరణ మారుుల 

గురించి స్తనకూల అభిపార య్యలన సృషా్ంచే రోజుగా కూడా ఇది 

గురిించబడుతుంది. ఒక సిథ రమైెన మరియు ఆరోగాకరమైెన 

సమాజానికి ఆరోగాకరమైెన వాత్వవరణం పున్నది అని పాపంచ 

పాకృతి సంరక్షణ దినోతకవం అంగీకరిసాుంది. 

 

పాపంచ పాకృతి సంరక్షణ దినోతకవం 2022: నేపథాం 

ఈ సంవతసరం పర పంచ పర కృతి పరిరక్షణ దిన్లతసవానిన " కట్ 

డౌన్ పాాసా్టక్ " అనే నేపథాం కింద జరుపుకంట్టరు. 
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మరణాలు 

 

బాిట్నుో చందిన పాముఖ్ పంజాబీ గ్లయకుడు బలిాందర్ సఫా్స 

కనుిమూశారు 

  
పర ముఖ పంజాబీ గాయకడు బలీాందర్ సఫా్స కననమూశారు. 

ఆయన వయసు 63 ఏళో్ల. బరిోంగాామోో నివసిసాునన పంజాబుో 

చెందిన సఫీర  1980 నంచి యూక భాంగెా సనినవేశంలో భాగంగా 

ఉంట్య 1990లో సఫీర  బ్యయస్ బ్యాండున ఏర్వుట్ల చేసింది. 

 

పదుశీీ అవ్లరెు గీహీత సుశోవన్ బనరాీ కనుిమూత 

  
బెంగాలుో చెందిన 'ఒకో రూపాయి డాకార్'గా పేరందిన పదోశెీ 

సుశోవన్ బనరాీ కననమూశారు. బిరూభమ్ జలోాలోని 

బోల్యురుో చెందిన బెనరా్ట ద్రద్రపు 60 సంవతసర్వల పాట్ల 

రోగులక పర తి సందరశనక రూ .1 చొపుేన చికితక చేయడ్ంలో 

పర సిదిి చెంద్రరు. 2020లో వైదారంగంలో ఆయన చేస్టన 

స్పవలకు గ్లను పదుశీీ పురసాోరం లభంచింది. అదే 

సంవతసరంలో, అతాధిక సంఖాలో రోగులక చికితస చేసినందుక 

గాన గనినస్ వరలె్ రిక్రెస్ లో అతని పేరు స్తథ నం 

సంపాదించింది. 

 

పాముఖ్ అసాకమీ రచయత అతులానంద గోసాామి 

కనుిమూత 

 
పర ముఖ అస్తసమీ స్తహతీవేతా, స్తహతా అక్డ్మీ అవారెు గెహీత 

అతులానంద గోసాామి కననమూశారు. ఆయన వయసు 87 

సంవతసర్వలు. గోస్తామి చినన కథ్య రచయితగా, స్తహతీవేతాగా, 

నవలా రచయితగా పర సిదిి చెంద్రడు. 2006లో ఆయన రచించిన 

'సనహ్ జోరిర్ గంటి' నవలక గాన 2006లో సాహతా 

అకాడమీ అవారెు లభించింది. 

'న్నమ్ ఘరియ్య' 'హమెోయ్ పులోర్ జోన్', 'ర్వజాుత్', 'పోలాటక్', 

'అశె్ల' వంటి ఆయన ఇతర ముఖామైెన రచనలు ఉన్ననయి. 

ఆయన అనేక ఆంగో, బెంగాల్ల, ఒడియ్య రచనలన అస్తసమీ 

భాష్లోకి, అస్తసమీ గెంథ్యలన ఆంగోంలోకి అనవదించాడు. 

 

ఆసాోర్ అవ్లరెుకు నామినేట్ అయన దరశకుడు బాబ్ 

ర్జఫలకన్ కనుిమూత 
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'ది మాంకీస్' సహ సృషా్కరి, 'ఫైెవ్ ఈజీ పీసస్' చితు  దరశకడు 

బాబ్ ర్జఫలకన్ కననమూశారు. ఫైెవ్ ఈజీ పీసస్ 1971లో 

ఉతామ చితు ం మరియు స్త్ోీన్ పోే కొరక ర్వఫెలసన్ క రండు 

ఆస్తోర్ న్నమినేష్నోన సంపాదించింది. అతన 1967లో బెరా్ 

ష్ననడ్ర్ తో కలిసి మోంకీస్ మరియు అదే పేరుతో ఉనన టీవీ 

ధార్వవాహకన సహ-సృషా్ంచాడు, అతనికి అవుట్ సా్తండింగ్ 

క్మెడీ సిర్టస్ క ఎమీో అవారెున గలుచుకన్ననడు. ర్వఫెలసన్ 

పలు ఎప్రస్కడో్క దరశకతాం వహంచి నిర్వోతగా, ఇ.ప్ర.గా 

పనిచేశాడు. అతన రండు పర దరశనలలో రచన్న కె్రడిట్ లన 

కూడా అందుకన్ననడు. 

 

పాముఖ్ శాసారవేతా మరియు దరశకుడు ILS, అజయ్ పరిద్ర 

కనుిమూశారు 

 

పర ముఖ శాసాీవేతా మరియు ఇన్్సాిట్యాట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైనసస్ (ILS) 

డైరకార్, డాకార్ అజయ్ కమార్ పరిద్ర 58 ఏళో వయసులో 

కననమూశారు. సైనస్ రంగంలో ఆయన చేసిన విశ్లష్ కృష్కి గాన 

2014లో భారత ర్వషా్ీపతిచే పదోశెీ అవారెున అందుకన్ననరు. 

మరియు ఇంజనీరింగ్. అతన M. S. స్తామిన్నథన్ ర్టసరి్ 

ఫండేష్న్్లో ఎగాకూాటివ్ డైరకార్్గా కూడా పనిచేశాడు. 

అబియోటిక్ సాీస్ ట్టలరనస్్తో వాత్వవరణానిన తటా్లకనే పంట 

రక్లన అభివృదిి చేయడ్ంపైె అతని పరిశోధ్న పర ధానంగా దృషా్ 

స్తరించింది. 

 

ఇతరములు 
 

జోకర్ మాలేార్: గూగుల్ పా సా్కర్ 50 జోకర్ మాలేార్ స్కకిన 

యాప్్లను తొలగంచింది 

 
Zscaler Threatlabz పర క్రం, గ్రగుల్ పోే సా్కర్్లోని 50 

య్యప్్లు జోకర్ మాలేార్ బ్యరిన పడెాయి. అయితే, జోకర్ 

మాలేార్ బ్యరిన పడిన పలు య్యప్్లన Google Play Store 

నిషేధించింది మరియు తొలగంచింది. 
 

జోకర్ మాలేార్ అంటే ఏమిట్ట? 

జోకర్ మాలేార్ అనేది Android పరికర్వలన దోప్రడీ చేస్ప 

అతాంత పర సిది మాలేారోలో ఒకటి. ఇది వైరస్ కోడ్, ఎగాకూాష్న్ 

పార సస్ మరియు పేలోడ్-రిటీు వల్ టెకినక్్లన అప్్డేట్ చేయడ్ంతో 

సహా ద్రని టు యల్ సిగేనచర్్ల సహాయంతో Google అధిక్రిక 

య్యప్ సా్కర్ పర యోజన్ననిన పందేందుక నిరాహసాుంది. ఈ 

మాలేార్ సంపర దింపు వివర్వలు, పరికర డేట్ట, WAP స్పవలు 

మరియు SMS సందేశాలతో సహా వినియోగద్రరుల వాకిిగత 

సమాచార్వనిన దొంగలించగలదు. 
 

లడఖ్ ఫసా్టవల్ కారిిల్ ను CEC LAHDC కారిిల్ 

పాారంభంచింది. 
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లడఖ్ పండుగ కారిిల్ 2022 న CEC LAHDC క్రిగ ల్ 

ఫిరోజ్ అహుద్ ఖాన్ బెమథ్యంగ్ క్రిగ లోోని ఖీు  సులాాన్ చౌ 

సా్పడియంలో పార రంభించారు. పర్వాటక మరియు స్తంసోృతిక శాఖ 

క్రిగ ల్ కందర పాలిత పార ంతం లడ్ఖ్ ఈ ఉతసవానిన 

నిరాహంచడానికి బ్యధ్ాత వహంచింది. ముఖా అతిథ, 

కందర పాలిత పార ంతం లడఖ్ పర్వాటక క్రాదరిశ, మరియు 

LAHDC కారిిల్ కోసం ట్యరిజం ఎగాకూాటివ్ కనిసలర్ 

వాలంటీరోు, NGIలు మరియు SHGలు ఏర్వుట్ల చేసిన అనేక 

సా్తలుసన సందరిశంచి పరిశీలించారు మరియు ఇతర సమూహాలతో 

పాట్ల, వారు ఈ పని పటో సంతోష్ంచారు. 

తరువాత, ఫిరోజ్ అహుద్ ఖాన్ మరియు మరక సందరశకడు 

ఈ ఈవంట్ యొకో గురెపు పోలో మాాచ్ మరియు విలువిదా 

పోటీని పార రంభించారు. ఈ రోజున, వివిధ్ రక్ల స్తంసోృతిక 

బృంద్రలు శకిివంతమైెన స్తంసోృతిక పర దరశనలన అందించాయి. 

ఏప్రర ల్ 24న ఇన్ కె్రడిబుల్ ఇండియ్య కారిిల్ హాఫ్ మారథ్యన్ 

పార రంభం క్వడ్ంతో ఈ పండుగ రండు రోజుల పాట్ల కొనస్తగంది. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• CEC LAHDC క్రిగ ల్: ఫిరోజ్ అహుద్ ఖాన్ 

• కందర పాలిత పార ంతం లడ్ఖ్ పర్వాటక శాఖ క్రాదరిశ: శీీ 

కె.మహబూబ్ అలీ ఖాన్ 
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