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Monthly Current Affairs in Telugu – July 2022 
 

దౌ్రపది ముర్ము: భారత 15వ రాష్్టరపతిగా పౌమాణ స్వీకారం 

 
దౌ్రపది ముర్ము భారత 15వ రాష్్టరపతిగా ప్ర మాణ స్వీకారం 

చేశారు. ఆమె ఇప్పుడు మొదటి గిరిజనురాలు మరియు 

భారతదేశానికి రాష్్టరపతి అయిన రండవ మహిళ. పారల మంటు 

సంట్ర ల్ హాల్ లో ద్రర ప్ది మురుు భారత పౌధాన న్యాయమూరిి 

జస్్టస్ N.V.రమణ చేత ప్ర మాణ స్వీకారం చేయంచారు. ఈ 

వేడుకకు పౌధాన మంతిర  నరందౌ మోడీ మరియు ఇతర స్వనియర్ 

రాజకీయ నాయకులు హాజరయ్యారు. 
 

కీలక అంశాలు 

• ద్రర ప్ది మురుును నేష్టనల్ డెమోకర టిక్ అలయనస్ 

నామినేట్ చేసంది. 

• ఆమె జారఖ ండ్ మాజీ గవరనర్ మరియు జారఖ ండ్ యొకక 

మొదటి మహిళా గవరనర్. 

• రాష్్టరప్తి ఎనిికలో్ల ఆమె పౌతారిి యశ్ీంత్ స్టనా్య, ఆమె 

భారీ తేడాతో ఓడిపోయ్యరు. 

• 10 రాష్్ట్రలోల ని 1138 ఓట్ల కు గాను 809 ఓట్ల తో రండో 

రండ్ కంటంగో్ల ఆమె ఆధికాం సాధించారు. 
 

 

దౌ్రపది ముర్ము: గురించి 

• ద్రర ప్ది మురుు ఒడిశాలోని మయూర్ భంజ్ జిల్లల ల్లని ఒక 

గా్రమంల్ల సంతాలీ తెగకు చందిన ఒక గా్రమంల్ల జనిుంచంది. 

• ఆమె పాఠశాల ఉపాధాాయురాలిగా మరియు తరువాత 

పౌభుతీ గుమాసా్తగా ప్నిచేయడం ప్రర రంభంచంది. 

• ఆమె 1997ల్ల భారతీయ జనతా పార్్టతో కలిస 

రాజకీయ్యలో్ల చేరారు. 

• ఆమె రాయరంగపూర్ నగర పంచాయతీకి కౌనిసలర్ గ్ర 

వ్ావ్హరించంది, మరియు 2000 ల్ల, ఆమె చైరున్ 

అయ్యారు. 

• ఆమె BJP షెడ్యాల్ టై్రబ్స్ మోరాా జాతీయ 

ఉపాధ్ాకుు రాలిగా కూడా ప్నిచేశారు. 

• 2015 మే 9న జారఖ ండ్ గవరనర్ గ్ర ద్రర ప్ది మురుు 

నియమితులయ్యారు. జారఖ ండ్ తొలి మహిళా గవరనర్ గా 

ఆమె రికారుు  సృష్్ంచారు. 
 

భారత పౌభుతీం 5 కొతా రామసర్ సైట్ల ను గురిించింది, మొతాం 

సంఖ్ాను 54కు చేర్మకుంది   

 
అంతరాాతీయ ప్రర ముఖ్ాత కలిగిన ఐదు కొతత  చతత డి నేలలు 

భారతదేశంల్ల గురిత ంచబడాు య. దంతో దేశంల్ల మొతత ం రాంసర్ 

సైట్ల  సంఖ్ా 49 నుంచి 54 రామసర్ సైట్ల కు పెరిగింది. మరో 5 

భారతీయ చతత డినేలలకు అంతరాాతీయ ప్రర ముఖ్ాత కలిగిన 

చతత డి నేలలుగ్ర రామసర్ గురిత ంప్ప లభంచందని కందర  ప్రాావ్రణ, 

అటవీ, వాతావ్రణ మారుుల శాఖ్ మంతిి భూపందర్ యాదవ్ 

అనాిరు. 
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కొతాగా నియమంచబ్డడ  ఐదు చితాడి నేలలు: 

• కరికిలి ప్కుు ల అభయ్యరణాం, తమిళనాడు 

• ప్లోికరనై మారు ్ రిజరీ్ ఫారస్్, తమిళనాడు 

• పిచచవ్రం మడ అడవులు, తమిళనాడు 

• ప్రలా చతత డి నేల, మిజోరాం 

• సఖ్ా సాగర్, మధ్ాప్ర దేశ్ 

 

రామ్ సర్ సైట్ అంటే ఏమటి? 

• రామసర్ సైట్ అనేది రామసర్ కనీను న్ కింద అంతరాాతీయ 

ప్రర ముఖ్ాత కలిగిన చతత డి నేల ప్ర దేశం. 

• చతత డినేలలపైె కనీను న్ ను రామ్ సర్ కనీను న్ అని కూడా 

అంటారు. ఇది యునెస్కకచే 1971 ల్ల సాాపించబడిన 

మరియు 1975 ల్ల అమలో్లకి వ్చచన ఒక అంతర్ ప్ర భుతీ 

ప్రాావ్రణ ఒప్ుందం. 

• రామసర్ సైటో్లగ్ర ప్ర కటంచన చతత డి నేలలు కనీను న్ యొకక 

కఠినమైెన మారగ దరశకాల కింద సంరకిు ంచబడతాయ. 

• ప్ర ప్ంచ జీవ్ వైవిధ్యానిి ప్రిరకిు ంచడానికి మరియు వాట 

ఆవ్రణ వ్ావ్సా భాగ్రలు, ప్ర కాియలు మరియు ప్ర యోజనాల 

నిరీహణ ద్వీరా మానవ్ జీవితానిి నిలబెట్డానికి 

ముఖ్ామైెన చతత డి నేలల యొకక అంతరాాతీయ నటీరుకి 

అభవ్ృదిి చేయడం మరియు నిరీహంచడం రామసర్ 

జాబితా యొకక లక్ష్ాం. 

 

68వ జాతీయ చలనచితర  అవార్మడ లు 2022 పౌకటించబ్డింది 

 

న్యాఢిలో్లల్ల 68వ్ జాతీయ చలనచతి అవారుు ల విజేతలను 

ప్ర కటంచారు. COVID-19 సంబంధిత జాప్రాల కారణంగ్ర ఈ 

సంవ్తసరం అవారుు ల వేడుక 2020 నుండి చతిాలను 

గౌరవించంది. సమాచార మరియు ప్ర సార మంతిితీ శాఖ్ 

ప్రిధిల్లకి వ్చేచ డైరక్రేట్ ఆఫ్ ఫిలు్ ఫెస్వ్లస్ ఈ కారాకామానిి 

నిరీహస్త ంది. కందర  సమాచార, ప్ర సార శాఖ్ మంతిి అనురాగ్ 

ఠాకూర్ అవారుు  విజేతలను ప్ర కటంచారు. సూరరై పొటుర  రాతిి 

నాలుగు అతిపెదద  అవారుు లల్ల మూడింటని గెలుచుకుంది, అదే 

సమయంల్ల తానాాజీ ది అన్ సంగ్ వారియర్ కూడా ప్ర ధ్యన 

టి్రఫీలను సంతం చేస్కుంది. 
 

68వ జాతీయ చలనచితర  అవార్మడ లు 2022: పూరిి జాబితా 

• ఉతామ ఫీచర్ ఫిలు్: సూరరై పొటి్ల 

• ఉతామ దరశకుడు: సచచద్వనందన్ కెఆర్, అయాప్ునుమ్ 

కోష్యుమ్ 

•  ఉతత మ ప్ర జాదరణ పొందిన చతిం: తానాాజీ 

• ఉతామ నటుడు: సూరరై పొటి్ల చతిానికి సూరా మరియు 

తానాాజీ చతిానికి అజయ్ దేవ్గన్ 

• ఉతామ నటి: అప్రాా బాలమురళి, సూరరై పొటి్ల 

• ఉతామ సహాయ నటుడు: బిజు మీనన్, అయాప్ునుమ్ 

కోష్యం 

• ఉతామ సహాయ నటి: లకీు ు పిర య్య చందర మౌళి, 

శివ్రంజనియుమ్ ఇనాిం సల పెంగళో్లమ్ 

• ఉతత మ య్యక్ష్న్ డైరక్ష్న్ అవారుు : ఎకె అయాప్ునుమ్ 

కోష్యుమ్ 

• ఉతత మ కొరియోగాఫీ: నాటాం (తెలుగు) 

• ఉతత మ సాహతాం: సైనా (హంద) కోసం మనోజ్ ముంతాష్ర్ 

• ఉతత మ నేప్థ్ా గ్రయకుడు: రాహుల్ దేశ్ ప్రండే (Mi 

Vasantrao) మరియు అనీష్ మంగేష్ గ్లసావి (Taktak) 

• ఉతత మ నేప్థ్ా గ్రయని: నాంచము, అయాప్ునుమ్ 

కోష్యం 

• ఉతత మ సంగీత దరశకతీం: అలా వైకుంఠప్పరముల్ల, ఎస్ 

థ్మన్ 

• సామాజిక సమసాలపైె ఉతత మ చతిం: 'జస్స్ డిలేడ్ బట్ 

డలివ్రు ్ & తిీ సస్రస్ 
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• ఉతత మ కొరియోగాఫీ: నాటాం 

• ఉతత మ సనిమాట్రగాఫీ: అవిజాటిక్ 

• ఉతత మ ఆడియోగాఫీ: డొలోు, ఎంఐ వ్సంతరావు మరియు 

మాలిక్ 

• ఉతత మ కాస్ూామ్ డిజైన్: తానాాజీ 

• ఉతత మ పొర డక్ష్న్ డిజైన్: కపెుల 

• బెస్్ ఎడిటంగ్: శివ్రంజినియుమ్ ఇనుిమ్ సల పెంగళమ్ 

• ఉతత మ మేకప్: నాటాం 

• ఉతత మ స్వకరన్ పో్ల: సూరరై పొటి్ల, స్ధ్య కొంగర, మరియు 

మండేలా, మడోన్ అశిీన్ 

• ఉతత మ స్ంట్ కొరియోగాఫీ: అయాప్ునుమ్ కోష్యుమ్ 
 

పౌత్యాక జూార్ట అవార్మడ : 

• హందల్ల ఉతత మ చలనచతిం: టూల్ సద్వస్ జూనియర్ 

• కనిడల్ల ఉతత మ చలనచతిం: డొలోు 

• మలయ్యళంల్ల ఉతత మ చలనచతిం: తింకలఙ్చ నిశచయం 

• తమిళంల్ల ఉతత మ చలనచతిం: శివ్రంజినియుమ్ ఇనుిం 

సల పెంగళం 

• తెలుగుల్ల ఉతత మ చలనచతిం: కలర్ ఫోట్ర 

• హరాానిీల్ల ఉతత మ చలనచతిం: ద్వద్వ లకీు ు 

• దిమాసాల్ల ఉతత మ చలనచతిం: సంఖోర్ 

• తుళ్లల్ల ఉతత మ చలనచతిం: జీతిగే 
 

న్యన్-ఫీచర్ ఫిలు్ లు: 

• కుట్లంబ విలువ్లపైె ఉతత మ చతిం: కుంకుమారచన, అభజీత్ 

అరవింద్ దలిీ 

• ఉతత మ దరశకతీం: ఓ దటస్ భాను, ఆరీీ రమణి 

• ఉతత మ సంగీత దరశకతీం: 1232 కిమీలు – మరంగే తో 

వ్హన్ జాకర్, విశాల్ భరద్వీజ్ 

• ఉతత మ సనిమాట్రగాఫీ: సబిద కుని కాళప్ు, నిఖిల్ ఎస్ ప్ర వీణ్ 

• ఉతత మ ఆడియోగాఫీ: పెరో్ ఆఫ్ ద డసర్్, అజిత్ సంగ్ 

రాథోడ్ 

• ఉతత మ ఎడిటంగ్: బోరు ర్ లాాండస్, అనాది అథ్లే 

• ఉతత మ కథ్నం వాయస్ ఓవ్ర్: రాపోసడి ఆఫ్ రయనస్ – 

మాన్ సూనస్ ఆఫ్ కరళ, శోభా థ్రూర్ శా్రనివాసన్ 

• ఉతత మ ఆన్-లొకష్టన్ సండ్: జాదుయ జంగల్, సందప్ భాట 

మరియు ప్ర దప్ లెఖ్వీర్ 

• బెస్్ ఫిలు్ కాిటక్: ఈ సంవ్తసరం విజేతలు ఎవ్రూ లేరు. 

• మోస్్ ఫిలు్ ఫెర ండో్ల స్్టట్: మధ్ాప్ర దేశ్ 
 

ఫీచర్ ఫిలు్ అవార్మడ లు: 

• ఉతత మ హంద చతిం: టూల్ సద్వస్ జూనియర్ 

• ఉతత మ మలయ్యళ చతిం: తింకలజచ నిశచయం 

• ఉతత మ తెలుగు చతిం: కలర్ ఫోట్ర 

• ఉతత మ బెంగ్రల్ల చతిం: అవిజాటిక్ 

• ఉతత మ అసాసమీ చతిం: బిర డా్ 

• ఉతత మ తుళ్ల చతిం: జీతిగే 

• ఉతత మ తమిళ చతిం: శివ్రంజనియుమ్ ఇనుిమ్ సల 

పెంగలోుమ్ 

• ఉతత మ మరాఠీ చతిం: గ్లసాత  ఎకా పైెతానిచ 

• ఉతత మ కనిడ చతిం: డొలోు 

• ఉతత మ దిమాసా చతిం: స్టమ్ ఖోర్ 

• ఉతత మ హరాానిీ చతిం: ద్వద్వ లకీు ు 
 

ఇతర అవార్మడ లు: 

• మధ్ాప్ర దేశ్ (రజత్ కమల్ & సర్ిఫికట్) మోస్్ ఫిలు్ ఫెర ండో్ల 

స్్టట్ అవారుు ను గెలుచుకోగ్ర, ఉతత రాఖ్ండ్ (సర్ిఫికట్) 

మరియు ఉతత రప్ర దేశ్ (సర్ిఫికట్) ప్ర తేాక ప్ర సాత వ్న పొంద్వయ. 

• కిశీర్ దేశాయ్ రచంచన ‘ది లాంగెస్్ కిస్’ ఈ సంవ్తసరానికి 

సనిమాపైె ఉతత మ ప్పసత కానిి గెలుచుకోగ్ర, మలయ్యళ 

ప్పసత కం ‘ఎంట అనునవ్ంగలుడే ప్పసత కం’ మరియు ఒడియ్య 

ప్పసత కం ‘కలి పైెనే కలిరా సనిమా’ ప్ర తేాక ప్ర సాత వ్న పొంద్వయ. 
 

జాతీయ చలనచితర  అవార్మడ ల గురించి: 

జాతీయ చలనచతి అవారుు లు భారతదేశంల్ల అతాంత 

ప్ర ముఖ్మైెన చలనచతి అవారుు  వేడుక. 1954ల్ల సాాపించబడింది, 

ఇది 1973 నుండి భారత ప్ర భుతీ డైరక్రేట్ ఆఫ్ ఫిలు్ 

ఫెస్వ్లస్ ద్వీరా ఇంటరేిష్టనల్ ఫిలు్ ఫెస్వ్ల్ ఆఫ్ ఇండియ్య 

మరియు ఇండియన్ ప్నోరమతో ప్రట్లగ్ర నిరీహంచబడుతోంది. 

• మొదట ప్ర ద్వనం: 10 అక్ోబర్ 1954; 67 సంవ్తసరాల కాితం 

• సాానం: విజాాన్ భవ్న్, న్యాఢిలో్ల 

• సమరుణ: డైరక్రేట్ ఆఫ్ ఫిలు్ ఫెస్వ్లస్ 
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2022 బ్రిుంగాామ్ కామనెీలా్ గేమస్ కు భారత 

పతాకధారిగా పీవీ స్టంధు 

  
• కామనెీలా్ గేమస్ 2022 ప్రర రంభోతసవానికి భారత 

బాాడిుంటన్ కాీడాకారిణి పీవీ స్టంధును భారత జట్ు 

పతాకధారిగా ఎంపిక చేసంది. 2022 జూలైె 28న 

బరిుంగా్రమోోని అలెగా్రండర్ స్్టడియంల్ల ప్రర రంభోతసవ్ం 

జరగనుంది. గ్లలు ్ కోస్్ ల్ల జరిగిన 2018 కామనీలత ్ 

గేమస్ ప్రర రంభోతసవ్ంల్ల ఆమె ప్టాకద్వరిగ్ర 

వ్ావ్హరించారు, అకకడ ఆమె మహళల సంగిలస్ ఈవంట్ 

ల్ల రజతం గెలుచుకుంది. 

• నాలుగేళో కాితం గ్లలు ్ కోస్్ ల్ల సీరాం నగిగ న ఒలింపిక్ 

చాంపియన్ నీరజ్ చోపౌా కామనీలత ్ గేమస్ ల్ల డిఫెండింగ్ 

ఛంపియన్ గ్ర కూడా నిలిచాడు. కానీ ప్ర ప్ంచ ఛంపియన్ 

ష్ప్స్ ల్ల రజత ప్తకం సాధించన తరువాత గజా గ్రయం 

కారణంగ్ర అతను వైదొలిగ్రడు మరియు భారత ఒలింపిక్ 

సంఘం సంధును ముగుగ రు సభుాల షార్్ లిస్్ నుండి 

ప్తకద్వరిగ్ర  ఎంచుకుంది. కామనీలత ్ కాీడల 2022 ఎడిష్టన్ 

కాీడల చరితిల్ల మహళా అథో్లటో అతిపెదద  బృంద్వనిి కలిగి 

ఉంది. 
 

ఫెమన్య మస్ ఇండియా 2022 కిర్టటానిన కరాాట్కకు చందిన 

స్టనీ శెట్ి గెలుచుకుంది 

 

సని శెట్ ఫెమినా మిస్ ఇండియ్య 2022 టైటల్ ను గెలుచుకుంది. 

ఆమె ఇప్పుడు 71వ్ మిస్ వ్రలు ్ పోటీల్ల భారతదేశానికి 

ప్రర తినిధ్ాం వ్హస్త ంది. ముంబైెల్లని JIO వ్రలు ్ కనీను న్ 

సంటర్ ల్ల శెట్ ఫెమినా మిస్ ఇండియ్య వ్రలు ్ 2022 కిరీటానిి 

ఆమె ముందుని మిస్ ఇండియ్య 2020, మానస వారణాస 

ద్వీరా గెలుచుకుంది. ఫెమినా మిస్ ఇండియ్య 2022 మొదట 

రనిరప్ రాజసాాన్ కు చందిన రూబల్ షెకావ్త్ కాగ్ర, రండవ్ 

రనిరప్ ఉతత రప్ర దేశ్ కు చందిన ష్నాతా చౌహాన్. 
 

వంబులడ న్ 2022: నోవాక్ జకోవచ్ ఏడో టై్టిల్ 

గెలుచుకున్యనడు 

  
సరిియా నోవాక్ జకోవచ్ నిక్ కిరిియోస్ పై నాలుగు సటో 

విజయంతో ఏడవ్ వంబులడ న్ పుర్మషుల టై్టిల్ మరియు 21వ 

గార ండ్ స్తల మ్ కిర్టటానిన గెలుచుకునాిడు. కిరిగ యోస్ తన 

మొదట మేజర్ ఫైెనల్ ల్ల మరింత అనుభవ్జాుడైన ప్ర తారాిని 

సవాలు చేయడానికి తన అతుాతత మ ప్ర దరశన ఇచాచడు, కానీ 

అతను కవ్లం ఒక సట్ మాతిమే తీస్కోగలిగ్రడు, జొకోవిచ ను 

21వ్ మేజర్ కిరీటం వైప్ప నడిపించాడు. 
 

మహిళల స్టంగిలస్: 

కజకిసాాన్ కు చందిన ఎలన్య రిబాకిన్య ట్లానీష్య్య మూడో స్వడ్ 

ఒనస్ జబీర్ ను 3-6, 6-2, 6-2తో ఓడించ వింబులు న్ ల్ల 

మహళల సంగిలస్ టైటల్ ను గెలుచుకుని తరాీత 

అదుుతంగ్ర ప్పనరాగమనం చేసంది. రైబాకినా ఓపెన్ ఎరాల్ల 

గడిు పైె WTA టైటల్ ను గెలుచుకుని మొట్మొదట కజఖ్ 

మహళా కాీడాకారిణిగ్ర నిలిచంది మరియు ఓపెన్ ఎరా (3)ల్ల 

అతాధిక WTA-సాాయ టైటలస్ సాధించన కజఖ్ మహళా 

కాీడాకారిణి కూడా. 2011ల్ల పెటిా కిీట్రవా తరాీత వింబులు న్ ల్ల 

టైటల్ గెలిచన అతి పిని వ్యస్కరాలు కూడా 23 ఏళో్ల. 
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వవధ్ కేట్గిర్టలలో వజేతల పూరిి జాబితా ఇకకడ ఉంది: 

S.No Category Winner Runner up 

1 
Men’s 

Singles 
N. Djokovic N. Kyrgios 

2 
Women’s 

Singles 
E. Rybakina O. Jabeur 

3 
Men’s 

Doubles 

M. Ebden & M. 

Purcell 

N. Mektić & 

M. Pavić 

4 
Women’s 

Doubles 

K. Siniaková & 

B. Krejčíková 

S. Zhang & E. 

Mertens 

5 
Mixed 

Doubles 

D. Krawczyk 

& N. Skupski 

M. Ebden & 

S. Stosur 

 

అంతరాాతీయ అంశాలు 

 

2024 తరాీత అంతరాాతీయ అంతరిక్ష కేందౌ్రనిన 

వడిచిపట్ాలని రష్ట్ా నిరాయించింది 

 
2024 తరాీత అంతరాాతీయ అంతరిక్ష కేందౌ్రనిన 

విడిచపెట్ాలని రషాా నిరాయం తీస్కుందని మాస్కక అంతరిక్ష్ 

సంసా న్యతనంగ్ర నియమితులైెన అధిప్తి వాల దిమర్ పుతిన్ కు 

తెలియజేశారు. ఉకాెయనోో మాస్కక సైనిక చరాపైె మాస్కక మరియు 

ప్శిచమ దేశాల మధ్ా పెరుగుతుని శతిుతాీలు మరియు 

రషాాపైె గతంల్ల వినని అనేక రండో ఆంక్ష్ల మధ్ా ఈ ప్ర కటన 

వ్చచంది. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షల కొరకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• రోస్కకస్కుస్ చీఫ్: యూర్ట బోరిస్కవ్ 

• రషాా అధ్ాకుు డు: వాల దిమర్ పుతిన్ 

• ఉకాెయన్ అధ్ాకుు డు: వోలోడిమర్ జెలనీసక  

 

వస్వఫా నజౌీన్: పౌపంచంలోనే రండో ఎతైెన K2 శిఖ్రానిన 

అధిరోహించిన తొలి బ్ంగాల దేశీ 

  
ప్రీతారోహకురాలు వస్వఫా నజౌీన్ బంగో్రదేశ్ నుండి ప్రకిసాత న్ 

యొకక ప్రిప్రలనల్ల ఉని K2 ను అధిరోహంచన మొదట వ్ాకిత గ్ర 

గురిత ంప్ప పొందింది, ఇది రండవ్ ఎతైెన ప్రీత శిఖ్రం. ఆమె 8611 

మీటరోు (28,251 అడుగులు) ఎతుత ని K2 ప్రీత శిఖ్రానిి 

అధిరోహంచ, ఆపైె బేస్ కాాంప్ కు దిగింది. ప్రీతారోహకులు 

ప్రీతం నుండి దిగి బేస్ కాాంప్ కు తిరిగి వ్చచనప్పుడు, 

శిఖ్రానిి చేరుకునిటో్ల చబుతారు. 

 

కీలక అంశాలు: 

• 2012ల్ల వస్వఫా నజౌీన్ ఎవ్రస్్ శిఖ్రానిి అధిరోహంచారు. 

అలా సాధించన రండవ్ బంగో్రదేశ్ర మహళ ఆమె. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• బంగో్రదేశ్ రాజధ్యని: ఢాకా 

• బంగో్రదేశ్ ప్ర ధ్యని: షేక్ హస్వన్య వాజేద్ 
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UAEలో గోలడ న్ వీస్త పొందిన కమల్ హాసన్ 

  
తమిళ సనీ ప్రిశామల్ల ప్ర ముఖ్ వ్ాకిత గ్ర ప్లరందిన కమల్ హాసన్ 

కు యునైెట్డ్ అరబ్ ఎమరట్స్ ప్ర తిషాాతుక గ్లలెు న్ వీసాను 

మంజూరు చేసంది. నట్లడు కమల్ హాసన్ తో ప్రట్ల ఇతరులకు 

గ్లలెు న్ వీసా ఇచాచరు. న్యజర్, మముుట్ి, మోహన్ ల్లల్, 

టోవనో థామస్, పారిిపన్, అమల్ల పాల్, ష్ట్ర్మఖ్ ఖాన్ ఇలా 

అందరూ కమల్ హాసన్ కంటే ముందే ఈ గ్లలెు న్ వీసాను 

అందుకునాిరు. 

 

చైన్య తన మూడు స్పేస్ స్్పష్టన్ మాడ్యాళల లో రండవదైన 

"వంటియాన్"ను పౌయోగించింది. 

  
చైన్య తన కొతత  అంతరిక్ష్ కంద్వర నిి పూరిత  చేయడానికి అవ్సరమైెన 

మూడు మాడ్యాలస్ ల్ల రండవ్ద్వనిి ప్ర యోగించంది. బీజింగ్ 

యొకక ప్ర తిష్ాతుక అంతరిక్ష్ కారాకామంల్ల ఇది అతాంత ఇటీవ్లి 

అభవ్ృదిి. లాంగ్ మారచ్ 5B రాకెట్ చైనా ఉషా్టమండల దీప్ం 

హైనాన్ ల్లని వంచంగ్ ప్ర యోగ కందర ం నుండి కాల్ గురుత  

వంటియాన్ తో మానవ్రహత అంతరిక్ష్ నౌకను ప్ర యోగించంది. 

చైన్య మాానడ ్ స్పేస్ ఏజెనీస (CMSA) ప్ర తినిధి ఒకరు ఈ 

ప్ర యోగం విజయవ్ంతమైెందని ధ్ృవీకరించారు. 

 

శీర లంక 15వ పౌధానమంతిర గా దినేష్ గుణవరద న పౌమాణ 

స్వీకారం చేశార్మ 

 
శా్రలంక కొతత  మరియు 15వ్ ప్ర ధ్యనమంతిిగ్ర స్వనియర్ రాజకీయ 

నాయకుడు, దినేష్ గుణవరద నను అధ్ాకుు డు రణిల్ వికామసంఘే 

నియమించారు. దేశ 9వ్ అధ్ాకుు డిగ్ర ప్ర మాణ స్వీకారం చేసన 

మాజీ ప్ర ధ్యని రణిల్ వికామసంఘే తరాీత ఆయన బాధ్ాతలు 

చేప్ట్ారు. శా్రలంక పొదుజన పెరమున (SLPP) ప్రర్ీ 

ప్రరోమెంటేరియన్ గుణవ్రద న, ఇతర స్వనియర్ శాసనసభుాల 

సమక్ష్ంల్ల రాజధ్యని కొలంబోల్ల ప్ర మాణం చేశారు. 
 

శీర లంక 9వ అధ్ాకుు డిగా రణిల్ వకర మస్టంఘే ఎనినకయాార్మ 

  
శీర లంకకు చందిన ప్ర ముఖ్ రాజకీయ నాయకుడు మరియు 

ఆరుసారోు ప్ర ధ్యనమంతిిగ్ర ప్నిచేసన రణిల్ వకర మస్టంఘే ద్వీప 

దేశానికి 9వ అధ్ాకుు డిగా ప్రరోమెంట్లచే ఎనిికయ్యారు. 225 

మంది సభుాలుని ప్రరోమెంట్ ల్ల జరిగిన అధ్ాక్ష్ ఎనిికలో్ల 

ఆయనకు 134 ఓటో్ల వ్చాచయ. 73 ఏళో వికామసంఘే 2024ల్ల 

ముగిస్ట మాజీ అధ్ాకుు డు గ్లటబయ రాజప్కస యొకక మిగిలిన 

ప్దవీకాలానికి స్టవ్లు అందించనునాిరు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• శా్రలంక రాజధ్యనులు: కొలంబో, శా్ర జయవ్రినేప్పర కొట్ే; 

• శా్రలంక కరనీస: శా్రలంక రూప్రయ. 
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కువైట్ కొతా పౌధానమంతిర గా షేక్ మహుద్ సబా అల్ సలం 

నియమతులయాార్మ 

  
కువైట్ ఎమిర్ షేక్ నవాఫ్ అల్-అహుద్ అల్-జాబ్ర్ అల్-

సబాహ్ కొతత  పౌధానమంతిర గా షేక్ మహుద్ సబా అల్ 

సలమ్ ను నియమసాూ డికాీ జారీ చేశారు. మాజీ ప్ర ధ్యనమంతిి షేక్ 

సబా అల్-ఖ్వల్లద్ హమద్ అల్-సబాహ్ తన రాజీనామాను 

సమరిుంచన మూడు నలల తరాీత కొతత  ప్ర ధ్యనమంతిిని 

నియమించడం జరిగింది, గత రండునిర సంవ్తసరాలల్ల ఇది 

నాలగ వ్ది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• కువైట్ రాజధ్యని: కువైట్ స్టటీ; 

• కువైట్ కరనీస: కువైట్ దిన్యర్. 
 

స్వీడన్ మరియు ఫిన్యల ండ్ చేత NATOతో పౌవేశ్ 

పౌోటోకాల్ లు పొందుపరచబ్డ్డడ యి 

  
NATO ప్ర ధ్యన కారాాలయంల్ల, స్వీడన్ మరియు ఫినోాండ్ ప్ర వేశ 

పోర ట్రకాల్ లపైె సంతకం చేశాయ. ఫిన్ లాండ్ కు చందిన పకాక 

హావస్్క మరియు స్వీడన్ కు చందిన ఆన్ లిండే, ఇదద రు విదేశాంగ 

మంతిులు సంతకం కోసం హాజరయ్యారు. స్వీడన్, ఫిన్యల ండ్ 

మరియు ట్ర్టక మధ్ా తైెరప్రకిు క ఒప్ుందం సంతకం చేస రోజులు 

గడిచాయ. కురిద ష్ తిరుగుబాట్లద్వరులకు ఆశాయం ఇస్త నాిరనే 

కారణంతో టరీక మొదటో్ర నారిు క్ దేశాలను సంసాల్ల 

చేరుచకోవ్డానిి వ్ాతిరేకించంది. మాడిర డ్ ల్ల జరిగిన చవ్రి 

తైెరప్రకిు క సమావేశంల్ల, నిరిద ష్్ట ప్రిసాతులో్ల టరీక తన 

అభాంతరాలను ఉప్సంహరించుకోవ్డానికి అంగీకరించంది. 
 

ఇజౌాయెల్ 14వ పౌధానమంతిర గా యైెర్ ల్లపిడ్ బాధ్ాతలు 

స్వీకరించార్మ 

  
యెష్ అటడ్ ప్రర్ీ నాయకుడు, యైెర్ లాపిడ్ అధికారికంగ్ర నఫాత లి 

బెనట్ సాానంల్ల ఇజార యెల్ 14వ్ ప్ర ధ్యనమంతిి అయ్యారు. అతను 

1 జూలైె 2022 నుండి ఇజార యెల్ యొకక PM గ్ర ప్నిచేస్త ని 

మాజీ జరిలిస్్. నవ్ంబర్ 1న జరగనుని ఇజార యెల్ 

ఎనిికలకు ముందు యైెర్ లాపిడ్ తాతాకలిక ప్ర భుతాీనిి 

చేజికికంచుకునిందున అతని ప్దవీకాలం చాలా తకుకవ్గ్ర 

ఉంట్లంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఇజార యెల్ రాజధ్యని: జరూసలేం; 

• ఇజార యెల్ కరనీస: కొతత  షెకెల్; 

• ఇజార యెల్ అధ్ాకుు డు: ఐజాక్ హరాోగ్. 
 

కేతంజీ బౌ్రన్ జాకసన్ పౌమాణస్వీకారం చేశార్మ, US సుపౌీం 

కోర్్మలో తొలి నలల జాతి మహిళ అయాార్మ 
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స్ప్ర ంకోర్ుల్ల ప్నిచేసన తొలి నలోజాతి మహళగ్ర కతంజీ బ్రర న్ 

జాకసన్ ప్ర మాణ స్వీకారం చేయడంతో యునైటడ్ స్్టటస్ చరితి 

సృష్్ంచంది. డమొకాాటక్ పెర సడంట్ జో బిడన్ చేత 51 ఏళో 

నియ్యమకం అంటే 233 సంవ్తసరాలల్ల మొదటసారిగ్ర దేశ 

అతుానిత నాాయసాానంల్ల శ్వీతజాతీయులు మెజారిటీల్ల లేరు. 

తొమిుది మంది సభుాల నాాయసాానంల్లని నలుగురు 

నాాయమూరుత లు ఇప్పుడు మహళలు, ఇది చరితిల్ల అతాంత 

వైవిధ్ామైెన బెంచ గ్ర మారింది - అయనప్ుటకీ వారందరూ 

హారీరు ్ లేద్వ యేల్ ల్లని ఉనిత నాాయ ప్రఠశాలలకు 

హాజరయ్యారు. 
 

స్్తర్ అలయనస్ యొకక పౌపంచంలోని మొదటి 

ఇంట్ర్ మోడల్ భాగస్తీమగా డ్యాయిష్ బాన్ 

 
డుాయిష్ బాన్ (DB) స్్తర్ అలయనస్ యొకక 

పౌపంచంలోని మొదటి ఇంట్ర్ మోడల్ భాగస్తీమ అవుతుంది. 

దనితో, DB మరియు విమానయ్యన ప్రిశామ టిావల్ ప్రిశామ 

యొకక ప్రాావ్రణ అనుకూల ప్రిణామానికి మరో బలమైెన 

సంకతానిి ప్ంప్పతునాియ. కొతత  సహకారం ప్ర కారం, స్ార్ 

అలయనస్ మెంబర్ ఎయర్ లైెనస్ యొకక DB కస్మర్ లు 

మరియు ప్ర య్యణీకులు వాతావ్రణ అనుకూల రైలుల్ల తమ 

స్దూర ప్ర య్యణానిి సకరావ్ంతంగ్ర ప్రర రంభంచగలరు లేద్వ 

ముగించగలరు. కొతత  స్ార్ అలయనస్ చొరవ్ల్ల జరునీ మొదట 

మారకట్ మరియు DB ప్ర ప్ంచంల్లని మొదట భాగసాీమి. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• డుాయష్ బాన్ CEO: రిచరు ్ లూటా్; 

• డుాయష్ బాన్ ప్ర ధ్యన కారాాలయం: బెరోిన్, జరునీ; 

• డుాయష్ బాన్ సాాపించబడింది: జనవ్రి 1994. 
 

అదనపు సమాచారం 

• ఇటల్ల ప్ర ధ్యన మంతిి, మారియో డార ఘి తన ప్ర భుతాీనికి 

కీలకమైెన సంకీరా ప్రర్ీలు తమ మదద తును 

ఉప్సంహరించుకోవ్డంతో, అధిక జీవ్న వ్ాయ్యనిి 

ప్రిష్టకరించే చరాలపైె తన మదద తును 

ఉప్సంహరించుకునాిరు. డర ఘి తన రాజీనామాను 

అధ్ాకుు డు సరిియో మట్్రల్లల కు సమరిుంచారు.  

• ప్ర య్యణికులు తమ హకుకలను తెలుస్కునేందుకు బిర టష్ 

ప్ర భుతీం ‘ఏవియేష్టన్ ప్రాసంజర్ చార్ర్’ను ప్రర రంభంచంది 

• శా్రలంక అధ్ాకుు డు గోట్బ్య రాజపకేస తన రాజీనామా 

లేఖ్పైె సంతకం చేసన తరాీత ఆయన రాజీనామాను 

ప్రరోమెంట్ స్వుకర్ అధికారికంగ్ర ప్ర కటసాత రు. 

• శా్రలంక ప్ర ధ్యని రణిల్ వికామసంఘే రాజీనామా చేస్త నిటో్ల 

ప్ర కటంచారు  

• యునైటడ్ కింగ్ డమ్ ప్ర ధ్యని ప్దవికి బోరిస్ జానసన్ 

రాజీనామా చేశారు  

 

జాతీయ అంశాలు 
 

కారిిల్ వజయ్ దివాస్ 1999 జూలై 26 న పాకిసా్తన్ పై 

భారతదేశ్ం చారితార తుక వజయం స్తధించిన వేడుక. 

  
కారిిల్ వజయ్ దివాస్ 1999 జూలై 26 న పాకిసా్తన్ పై 

భారతదేశ్ం చారితార తుక వజయం సాధించన వేడుక. లద్రద ఖ్లల ని 

కారిిల్ వదద  నియంతర ణ రఖ్ (LOC) వ్దద  భారత వైప్ప ఉని 

కొండపైె అకామంగ్ర ఆకామించన ప్రకిసాత న్ దళాలను భారత సైనాం 

విజయవ్ంతంగ్ర తొలగించంది. ఈ విజయ్యనికి గురుత గ్ర మరియు 

ఈ దేశం కోసం తమ ప్రర ణాలను తాాగం చేసన వారిని 

సురించుకోవ్డానికి, కారిగ ల్ విజయ్ దివాస్ ను భారతదేశంల్ల ప్ర తి 

సంవ్తసరం జూలైె 26 న జరుప్పకుంటారు. 
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భారతదేశ్పు మొట్్మొదటి పాాస్టంజర్ డౌోన్ "వర్మణ" ను 

ఆవష్టకరించిన పౌధాని నరందౌ మోడీ 

 
భారతదేశప్ప తొలి ప్రాసంజర్ డోర న్ వ్రుణను ప్ర ధ్యని నరేందర  మోద 

ఆవిష్టకరించారు. డోర న్ ప్ర దరశనను ప్ర ధ్యని మోద చూస్త నాిరు. 

ప్ర స్త త ప్ర భుతీం డోర న్ లతో సహా సాంకతిక ప్రిజాానం సహాయంతో 

స్టవ్లను చవ్రి మైెలు వ్రకు అందజేస్త ందని ప్ర ధ్యని నరేందర  మోద 

నొకిక చప్రురు. న్యాఢిలో్లల్లని డాక్ర్ అంబేదకర్ ఇంటరేిష్టనల్ 

సంటర్ ల్ల జరిగిన నేవ్ల్ ఇనోివేష్టన్ అండ్ ఇండిజినైజేష్టన్ 

ఆరగ నైజేష్టన్ (ఎన్ ఐఐఓ) సమినార్ ‘సాీవో్ంబన్’ల్ల 

ప్ర సంగించేందుకు ప్ర ధ్యని అకకడికి వ్చాచరు. 
 

'వర్మణ' డౌోన్: 

• ఈ సీదేశ్ర పైెలట్ లేని 'వ్రుణ' డోర న్ స్ార్ప్ సాగర్ డిఫెనస్ 

ఇంజినీరింగ్ తయ్యరీద్వరులు అతని సమక్ష్ంల్ల దనిని 

ప్ర దరిశంచారు. 

• ఈ ‘వ్రుణ’ డోర న్ ను ఒక స్ార్ప్ రూపొందించంది మరియు 

అభవ్ృదిి చేసంది మరియు ఒక వ్ాకిత ని ల్లప్లికి తీస్కెళోగల 

సామరాాానిి కలిగి ఉంది. 

• వ్రుణ, మానవ్ ప్లల్లడ్ ను మోస్కెళోగల భారతదేశప్ప 

మొట్మొదట డోర న్, 25 కి.మీ. డోర న్ 130 కిల్లల ప్లల్లడ్ ను 

మోయగలదు మరియు 25-33 నిమిషాల విమాన 

సమయ్యనిి కలిగి ఉంట్లంది. 
 

భారతదేశ్ బ్యో ఎకానమీ 2030 న్యటికి $300 

బిలియనల కు చేర్మకునే అవకాశ్ం ఉంది 

 

2025 మరియు 2030 నాటకి, భారతదేశ బయో ఎకానమీ 

వ్రుసగ్ర $150 బిలియన్ మరియు $300 బిలియనోకు 

చేరుతుందని అంచనా వేయబడింది. బయోటకాిలజీ ఇండస్్వర 

రీసరచ్ అసస్నస్ కనిసల్ (BIRAC) బయోటక్ రంగం యొకక 

ఆరాిక సహకారం గురించ సమాచారం ఆధ్యరంగ్ర ఇండియ్య బయో 

ఎకానమీ రిపోర్్ 2022ని విడుదల చేసంది. విశో్వష్టణ ప్ర కారం, దేశం 

యొకక బయో ఎకానమీ 2021ల్ల USD 80 బిలియనోకు 

చేరుకుంది, ఇది 2020ల్ల USD 70.2 బిలియనో కంటే 14.1% 

పెరుగుదలను సూచస్త ంది. 2021ల్ల భారతదేశం బయో 

ఎకానమీల్ల USD 80.12 బిలియనోను జోడించ, రోజువారీ USD 

219 మిలియనోను ఉతుతిత  చేస్త ందని ప్లరకంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• సైనస్ అండ్ టకాిలజీ రాష్్టర మంతిి: జితేందర  సంగ్ 

• కారాదరిశ, DBT: రాజేష్ గ్లఖ్లే 
 

అతాంత అవసరమైన 272 జిల్లల లోల , పౌభుతీం “నష్ట్ ముకి్ 

భారత్ అభియాన్” పౌారంభించింది. 

  
భారతీయ యువ్తల్ల మాదకదర వాాల దురిీనియోగ సమసాను 

ప్రిష్టకరించడానికి, సామాజిక నాాయం మరియు సాధికారత 

మంతిితీ శాఖ్ నష్ట్ ముకి్ భారత్ అభియాన్ ను ఆగస్్ 

2020ల్ల 272 జిలోాలో్ల అమలు చేయడం ప్రర రంభంచంది. 

2004ల్ల నిరీహంచన నేష్టనల్ సరీ ఆఫ్ ఎకస్ ట్న్్, 

పాాట్రన్ మరియు ట్ర ండస్ 2018ల్ల నిరీహంచన 

భారతదేశంల్ల ప్ద్వరా వినియోగం యొకక విసత ృతి మరియు 

నమూనాపైె సమగా జాతీయ సరేీ రండ్య మాదకదర వ్ా 

దురిీనియోగం యొకక నమూనాల్ల మారుును 

చూప్పతునాియని సామాజిక నాాయం మరియు సాధికారత 

రాష్్టర మంతిి A. న్యరాయణస్తీమ తెలిప్రరు. 
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A. న్యరాయణస్తీమ ప్ర కారం, “నషా ముకత ్ భారత్ అభయ్యన్” 

కారాకామం కింద మహళలు, పిలోలు, విద్వా సంసాలు మరియు పౌర 

సమాజ సమూహాలతో సహా వాటాద్వరుల భాగసాీమాానికి 

ప్ర తేాక శాది ఇవ్ీబడింది. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• సామాజిక నాాయం & సాధికారత మంతిితీ శాఖ్, భారత 

ప్ర భుతీం: Dr. వీరందౌ కుమార్ 

• రాష్్టర సామాజిక నాాయం మరియు సాధికారత మంతిి: A. 

న్యరాయణస్తీమ 

 

వనియోగద్రర్మల వావహారాల శాఖ్ జాగృతిని తన కొతా 

చిహనంగా పౌారంభించింది 

  
జాగృతి అనేది కస్మరో సాధికారత మరియు వారి హకుకలపైె 

అవ్గ్రహన పెంచే లక్ష్ాంతో వనియోగద్రర్మల వావహారాల శాఖ్ 

(DoCA) రూపొందించన మసకట్. జాగృతి తన హకుకల కోసం 

వాదించే మరియు ఆమె ఎదురకనే సమసాలకు సమాధ్యనాలు 

కనుగొనే విద్వావ్ంతులైెన వినియోగద్వరుగ్ర చూప్బడుతుంది. 

జాగృతి మసకట్ 2019 వనియోగద్రర్మల రక్షణ చట్్ం, 

హాల్ మారికంగ్, నేష్టనల్ కన్యసామర్ హలు్ లైెన్ ట్రల్-ఫీర  నంబర్ 

1915, తూనికలు మరియు కొలతల చట్ంల్లని నిబంధ్నలు, 

నిరాయ్యలతో సహా వివిధ్ డిప్రర్్ మెంటల్ అంశాల గురించ 

వినియోగద్వరులకు అవ్గ్రహన కలిుంచడానికి 

ఉప్యోగించబడుతుంది. సంటిల్ కన్యసామర్ పొర టక్ష్న్ అథారిటీ, 

మరియు ఫిరాాదుల ప్రిషాకరానికి సంబంధించ వినియోగద్వరుల 

సాకాు ాలు 

 

వావస్తయ వాణిజాానిన పౌోతసహించడ్డనికి, నరందౌ తోమర్ 

e-NAM పాల ట్ ఫారమ్ ను పౌారంభించార్మ 

  
కరాిటకల్లని బెంగళూరుల్ల రాష్్టర వ్ావ్సాయం మరియు 

ఉద్వానవ్న శాఖ్ మంతిుల సమావేశం సందరుంగ్ర, కందర  

వ్ావ్సాయ మరియు రైతు సంకు మ శాఖ్ మంతిి శా్ర నరందౌ స్టంగ్ 

తోమర్, నేష్టనల్ అగిర కలార్ మారకట్ (e-NAM) కాింద 

పో్రట్ ఫారమ్ లను (POP) ఆవిష్టకరించారు. మొతత ం 1,018 

ఫారుర్ పౌొడ్యాసర్ ఆరినైెజేష్టనస్ (FPOలు) మొతత ం రూ. 37 

కోటోకు పైెగ్ర ఈకిీటీ గా్రంటో్ల పొంద్వయ, ఇది 3.5 లక్ష్ల మంది 

రైతులకు సహాయం చేస్త ంది. 

 

పౌధాన్యంశాలు: 

• శా్ర తోమర్ తో ప్రట్ల కరాిటక ముఖ్ామంతిి శీర  బ్సవరాజ్ 

బొమైు, శా్ర బసవ్రాజ్ బొమైెు, కందర  రసాయనాలు మరియు 

ఎరువుల శాఖ్ మంతిి డ్డక్ర్ మనుసఖ్ మాండవా మరియు 

కందర  మంతిులు శా్రమతి శోభా కరంద్రల జే మరియు శీర  కైెల్లష్ 

చౌదరి తదితరులు హాజరయ్యారు. రాష్్టర వ్ావ్సాయం 

మరియు రైతుల సంకు మం కోసం వ్రుసగ్ర, కరాాటక 

వ్ావ్సాయ మంతిి శీర  BC పాటిల్ మరియు ఇతర స్వనియర్ 

అధికారులు. 

• POP కారణంగ్ర రైతులు ఇప్పుడు తమ సంత రాష్ారల 

వలుప్ల మారకట్ లకు స్లభంగ్ర య్యకెసస్ ను కలిగి 

ఉంటారు. 
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అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• కందర  వ్ావ్సాయం మరియు రైతు సంకు మ మంతిి: శీర  నరందౌ 

స్టంగ్ తోమర్ 

• కరాాటక ముఖ్ామంతిి: శీర  బ్సవరాజ్ బొమైు 

• కందర  రసాయనాలు మరియు ఎరువుల మంతిి: డ్డక్ర్ 

మనుసఖ్ మాండవయా 

• కందర  వ్ావ్సాయం మరియు రైతు సంకు మ శాఖ్ సహాయ 

మంతిులు: శీర మతి శోభా కరంద్రల జే మరియు శీర  కైెల్లష్ 

చౌదరి 
 

భారతదేశ్ంలో మొట్్మొదటి ఈ-వేస్్ ఎకో పారక్ ఢిలీల లో 

నిరిుంచబ్డింది 

  
ఇ-వేస్్ ఎకో ప్రరక్ అభవ్ృదిిపైె చరచ కోసం, ఢిలీల  పరాావరణ 

మంతిర  గోపాల్ రాయ్ ప్రాావ్రణ శాఖ్ మరియు ఢిలీల  కాలుష్టా 

నియంతర ణ కమటీ ప్ర తినిధులతో సంయుకత  సమీకాు  సమావేశానిి 

ఏరాుట్ల చేశారు. రాయ్ ప్ర కారం, ఢిలీల కి పొరుగున ఉని 

హోలంబి కల్లన్ ల్ల భారతదేశప్ప మొట్మొదట ఇ-వేస్్ ఎకో 

ప్రరక్ ను రూపొందించడానికి స్మారు 21 ఎకరాలు  

ఉప్యోగించబడుతుందని రాయ్ తెలిప్రరు. 
 

పౌధాన్యంశాలు: 

• పౌాజెక్్ అమలు ఏజెనీస అయిన ఢిలీల  స్్పట్ ఇండస్్టరయల్ 

అండ్ ఇన్ ఫౌాస్రకార్ డెవలప మంట్ కార్పేరష్టన్ 

(DSIIDC), 11 మంది సభుాల స్్వరింగ్ గా్రప్ ల్ల భాగంగ్ర 

ఏరాుట్ల చేయబడింది. 

• ఢిలీల లో సృష్్ంచబడిన ఇ-వ్ారాాలల్ల కవ్లం 5% తగినంతగ్ర 

రీసైకిల్ చేయబడుతోంది, ఇది దేశంల్లని వారిు క ఎలక్ారనిక్ 

చతత  ఉతుతిత ల్ల 2 లక్ష్ల టనుిలకు పైెగ్ర ఉంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఢిలో్ల ముఖ్ామంతిి: అరవంద్ కేజౌీవాల్ 

• ఢిలో్ల ప్రాావ్రణ మంతిి: గోపాల్ రాయ్ 

• ఢిలో్ల విద్వా మంతిి: మనీష్ స్టస్కడియా 

 

ఆధార్ ఫేస్ పౌామాణీకరణ కోసం UIDAI 

‘AadhaarFaceRd’ మొబైల్ యాప ను పౌారంభించింది 

  
యూనిక్ ఐడెంటిఫికేష్టన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) 

"AadhaarFaceRd" అనే కొతత  మొబైెల్ య్యప్ ద్వీరా ఫేస్ 

అథ్లంటకష్టన్ ఫీచర్ ను ప్రర రంభంచంది. ప్రర మాణీకరణ కోసం, ఆధ్యర్ 

కారు ్ హోలు ర్ లు ఇకపైె ఐరిస్ మరియు ఫింగర్ పిర ంట్ సాకన్ ల కోసం 

భౌతికంగ్ర నమోదు కంద్వర నిి సందరిశంచాలిసన అవ్సరం లేదు. 

UIDAI ఆధ్యర్ హోలు ర్ యొకక గురిత ంప్పను నిరిారించే ప్దితిగ్ర 

ముఖ్ ప్ర మాణీకరణను ఉప్యోగించడం ప్రర రంభంచంది. మీ ముఖ్ 

ప్ర మాణీకరణ విజయవ్ంతమైెతే, అది మీ గురిత ంప్పను 

ధ్ృవీకరిస్త ంది. 

నివాసతులు ఇప్పుడు UIDAI RDAppని డౌన్ ల్లడ్ చేయడం 

ద్వీరా ఆధ్యర్ ఫేస్ అథ్లంటకష్టన్ ఫీచర్ ని ఉప్యోగిస్త నాిరు, 

ఇది జీవ్న్ ప్ర మాణ్, PDS, సాకలర్ ష్ప్ ప్థ్కాలు, COWIN 

మరియు రైతు సంకు మ ప్థ్కాల వ్ంట వివిధ్ ఆధ్యర్ ప్ర మాణీకరణ 

య్యప్ ల కోసం ఉప్యోగించవ్చుచ. ఆధ్యర్ ఫేస్ అథ్లంటకష్టన్ 

టకాిలజీని UIDAI అంతరగ తంగ్ర అభవ్ృదిి చేసంది. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• UIDAI CEO: సరభ్ గ్రరగ ్; 

• UIDAI సాాపించబడింది: 28 జనవ్రి 2009; 

• UIDAI ప్ర ధ్యన కారాాలయం: న్యాఢిలో్ల. 
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వద్రారి్మలకు ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఢిలీల  పౌభుతీం 

యునిసఫ్ తో ఒపేందం చేసుకుంది 

  
యునైెట్డ్ నేష్టనస్ ఇంట్రనష్టనల్ చిలడ రనస్ ఎమరానీస ఫండ్ 

(UNICEF)తో ఢిలో్ల ప్ర భుతీం ప్ర కటంచన కొతత  పైెలట్ 

ప్రర జక్్ కు ధ్నావాద్వలు ఢిలీల  స్టకల్ అండ్ ఎంట్ర్ పౌన్యార్ షిప 

యూనివరిసటీ (DSEU) విద్వారాులు ఇప్పుడు ఉద్యాగ 

అవ్కాశాలను పొందగలుగుతారు. DSEU మరియు UNICEF 

విద్వారాుల కోసం ‘కెరీర్ అవేర్ నస్ సష్టనస్’ని ప్ర వేశపెట్ాయ. ఢిలో్లకి 

చందిన సకల్ వ్రిసటీ, యునిసఫ్ లోని యువా (జనరష్టన్ 

అన్ లిమట్డ్ ఇండియా)తో చేతులు కలిపి ఉప్రధి అవ్కాశాలను 

పొందేందుకు, విద్వారాులు ఉద్యాగ్రనికి సదింగ్ర ఉండేందుకు అలాగే 

యువ్త గొంతులను వినడానికి మరియు విసత రించేందుకు 

సహాయం చేస్త ంది. 

భాగసాీమాానికి మరో మూలసత ంభం 'యువా స్ప అప - బానో 

జాబ్ రడీ', డిఎస్ ఇయు విద్వారాులు మరియు ఢిలో్లల్లని ఇతర 

ఉద్యాగ్రరిులతో కలిస ఫైెవీల్ డిజిటల్ సలూాష్టనస్ పైెరవేట్ ఆరు 

నలల పైెలట్ ను నిరీహస్కత ంది. కొతత  యుగం జాబ్ పోర్లస్, 

ప్ర భుతీం ఒక ప్ర కటనల్ల తెలిపింది. జూలైె 20 నుండి అంబేదకర్ 

DSEU ష్టకరూుర్-I కాాంప్స్ ల్ల పైెలట్ నడుస్త ంది. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• UNICEF సాాపించబడింది: 1946; 

• UNICEF ప్ర ధ్యన కారాాలయం: న్యాయ్యరక్ నగరం, 

USA; 

• UNICEF డైరక్ర్ జనరల్: కథ్రీన్ M. రససల్; 

• UNICEF సభాతీం: 192. 

 

భారతదేశ్పు 1వ ఎలివేట్డ్ అరిన్ ఎకస్ పౌస్ వే "ద్రీరక" 

2023 న్యటికి అందుబాటులోకి వసాుంది 

  
భారతదేశంల్ల మొట్మొదట ఎలివేట్డ్ అరిన్ ఎకస్ పౌస్ వేగా 

అభవ్ృదిి చందుతుని ద్వీరకా ఎకస్ పెర స్ వే 2023లో 

అందుబాట్లల్లకి వ్స్త ందని రోడుు  రవాణా మరియు రహద్వరుల 

శాఖ్ మంతిి నితిన్ గడకర్ట తెలిప్రరు. ద్వీరకా ఎకస్ పెర స్ వే ఢిలీల -

గురిావ్ ఎకస్ పౌస్ వే (బంగ్రరు చతురుుజం యొకక ఢిలో్ల-

జైపూర్-అహుద్వబాద్-ముంబైె విభాగంల్ల భాగం) మరియు 

ప్ర ధ్యనంగ్ర ప్శిచమ ఢిలో్లల్లని ప్ర య్యణికుల నుండి తీవ్ర మైెన టిాఫిక్ 

రదద ని ఎదురకనే ధ్మని రహద్వరులపైె ఒతిత డిని తగిగ స్త ంది. 
 

ఐకారాజాసమతి: వచేా ఏడ్డది పౌపంచంలో అతాధిక జన్యభా 

కలిగిన దేశ్ంగా చైన్యను భారత్ అధిగమసాుందని అంచన్య 

వేస్టంది 

 
పౌపంచ జన్యభా దినోతసవం సందరభంగా UN వడుదల చేస్టన 

నివేదిక ప్ర కారం, వ్చేచ ఏడాది ప్ర ప్ంచంల్ల అతాధిక జనాభా 

కలిగిన దేశంగ్ర భారతదేశం చైనాను అధిగమిస్త ందని 

భావిస్త నాిరు. యునైెట్డ్ నేష్టనస్ డిపార్్ మంట్ ఆఫ్ 

ఎకన్యమక్ అండ్ స్కష్టల్ అఫైెరస్, ప్రప్పలేష్టన్ డిప్రర్్ మెంట్ 

చేసన ప్రిశోధ్న ప్ర కారం, ప్ర ప్ంచ జనాభా నవ్ంబర్ 15, 2022 

నాటకి ఎనిమిది బిలియనో కంటే ఎకుకవ్గ్ర ఉంట్లందని అంచనా 

వేయబడింది. ఐకారాజాసమితి యొకక ఇటీవ్లి అంచనాల 

ప్ర కారం, ప్ర ప్ంచ జనాభా 2030లో 8.5 బిలియనల కు, 

2050లో 9.7 బిలియనల కు మరియు 2100లో 10.4 

బిలియనల కు చేరుకోవ్చుచ. 
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UN నివేదికలోని ముఖాాంశాలు: 

• 2037 నాటకి, మధ్ా మరియు దకిు ణాసయ్య తూరుు 

మరియు ఆగేియ ఆసయ్యలను అధిగమించ ప్ర ప్ంచంల్ల 

అతాధిక జనాభా కలిగిన ప్రర ంతంగ్ర అవ్తరించవ్చచని 

అంచనా వేయబడింది, ఎందుకంటే ఆ రండు ఖ్ండాల 

జనాభా కీు ణించడం ప్రర రంభమవుతుంది. 

• 2022ల్ల అతాధిక జనాభా కలిగిన రండు ప్రర ంతాలు, 

తూరుు మరియు ఆగేియ ఆసయ్య 2.3 బిలియనో జనాభా 

(లేద్వ ప్ర ప్ంచ జనాభాల్ల 29%), మరియు మధ్ా మరియు 

దకిు ణ ఆసయ్య 2.1 బిలియన్ ప్ర జలు, రండ్య ఆసయ్యల్లనే 

ఉనాియ (ప్ర ప్ంచ జనాభాల్ల 26 శాతం ) 

• ఒకొకకకట 1.4 బిలియనో జనాభాతో, చైనా మరియు 

భారతదేశం ఈ రండు ప్రర ంతాలల్ల అతాధిక జనాభాను కలిగి 

ఉనాియ. 

• ప్రిశోధ్న ప్ర కారం, 2022 నాటకి భారతదేశం 1.412 

బిలియనో జనాభాను కలిగి ఉంట్లంది, ఇది చైనాకు 1.426 

బిలియనోతో పోలిస్టత . శతాబద ం మధ్ా నాటకి, భారతదేశం 

1.668 బిలియనో జనాభాను కలిగి ఉంట్లందని అంచనా 

వేయబడింది, ఇది చైనా యొకక 1.317 బిలియనోను 

మించపోయంది. 

• ప్రిశోధ్న ప్ర కారం, తకుకవ్ సాాయ సంతానోతుతిత  కారణంగ్ర 

ప్ర ప్ంచ జనాభా విసత రణ 1965 తరాీత సగ్రనికి పైెగ్ర 

ఆగిపోయంది. 

• IHME అంచనా ప్ర కారం భారతదేశం యొకక మొతత ం 

సంతానోతుతిత  రేట్ల 2100ల్ల ఒక మహళకు 1.29 జననాలు 

అయతే 1.69 

• మధ్ాసా దృష్ాంతంల్ల ఐకారాజాసమితి అంచనా వేసన ద్వని 

కంటే శతాబద ం చవ్రిల్ల జనాభా 433 మిలియనోు తకుకవ్గ్ర 

ఉంట్లంది. 

• 2022ల్ల, ప్ర ప్ంచంల్లని స్వత రల (49.7%) కంటే ప్పరుషులు 

(50.3%) కొంత ఎకుకవ్ మంది ఉంటారు. శతాబద ంల్ల, ఈ 

సంఖ్ా కామంగ్ర తారుమారు అవుతుందని అంచనా 

వేయబడింది. 2050 నాటకి మగవారితో సమానంగ్ర 

మహళలు కూడా ఉంటారని అంచనా. 
 

UNESCO యొకక ఇంట్ర్ గవరనమంట్ల్ కమటీలో 

2003 కనెీను న్ లో చేరడ్డనికి భారతదేశ్ం ఎంపికైెంది 

  
2003ల్ల ఆమోదించబడిన యునెస్కక కనెీను న్ ఫర్ ది స్టఫాగ రిు ంగ్ 

ఆఫ్ ది ఇంటాంజిబుల్ కలచరల్ హరిటేజ్ యొకక 2022–2026 

సైకిల్ ల్ల ప్రలొగ నడానికి భారతదేశం ఎంపిక చేయబడింది. 

ప్రరిస్ ల్లని యునస్కక ప్ర ధ్యన కారాాలయంల్ల, 2003 కనీను న్ 

యొకక 9వ్ జనరల్ అసంబ్లల  సందరుంగ్ర, ఇంటర్ గవ్రి్ కమిటీ 

ఎనిికలు జరిగ్రయ. ఈ మేరకు కందర  సాంసకృతిక, ప్రాాటక, 

డోనర్  శాఖ్ మంతిి శీర  జి.కె. రడిడ  ప్ర కటన చేశారు. ఆరు దేశాలు-

అవి, భారతదేశ్ం, బ్ంగాల దేశ్, వయతానం, కంబోడియా, 

మలషియా మరియు థాయిల్లండ్- నాలుగు ఆసయ్య-ప్సఫిక్ 

గా్రప్ ఖ్వళీలను భరీత  చేయడానికి తమ దరఖ్వస్త లను 

సమరిుంచాయ. హాజరైన 155 రాష్్టర ప్రర్ీలల్ల 110 మంది 

భారత్ కు వళోారు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• కందర  సాంసకృతిక, ప్రాాటక, సహాయ మంతిి: శీర  జి.కె. రడిడ  
 

సుృతి ఇరానీ, జ్యాతిరాదితా స్టంధియాకు మైన్యరిటీ 

వావహారాలు, ఉకుక మంతిర తీ శాఖ్ అదనపు బాధ్ాతలు 

అపేగించబ్డ్డడ యి  
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ఇదద రు కందర  మంతిులు ముఖాార్ అబాిస్ నఖ్వీ మరియు రామ్ 

చందౌ పౌస్తద్ స్టంగ్  కందర  మంతిి మండలి నుండి రాజీనామా 

చేయడంతో కందర  మంతిులు సుృతి ఇరానీ మరియు 

జోాతిరాదితా సంధియ్యలకు వ్రుసగ్ర మైెనారిటీ వ్ావ్హారాలు 

మరియు ఉకుక మంతిితీ శాఖ్ అదనప్ప బాధ్ాతలు 

అప్ుగించబడాు య. వారి రాజీనామాల తరాీత, ప్ర ధ్యని మోద 

సలహా మేరకు భారత రాష్్టరప్తి రామ్ నాథ్ కోవింద్, కందర  మంతిి 

మండలి నుండి ముఖాార్ అబాిస్ నఖ్వీ మరియు రామ్ చందౌ 

పౌస్తద్ స్టంగ్ రాజీనామాలను ఆమోదించారు. ఇదద రు సట్ంగ్ 

మంతిులు ప్రరోమెంట్ ఉభయ సభల నుంచ బయటకు రావ్డం 

ఇదే తొలిసారి. 
 

పీటీ ఉష్ట, ఇళయరాజాలో నలుగుర్మ రాజాసభకు న్యమనేట్ 

అయాార్మ 

  
అధికార భారతీయ జనతా పార్్ట (BJP) దకిు ణాది రాష్ారల 

నుండి నలుగురు ప్ర ముఖ్ వ్ాకుత లను రాజాసభకు నామినేట్ 

చేసంది. ఈ చరాను దకిు ణ భారతదేశంల్లకి ప్ర వేశించడానికి BJP 

ప్ర యతింగ్ర ప్రిగణించబడుతుంది - ప్రర్ీ యొకక చవ్రి 

సరిహదుద  ఇంకా జయంచవ్లస ఉంది. స్కుర్స్ ఐకాన్ PT ఉష్ట, 

మూాజిక్ మాస్్కర ఇళయరాజా, ఆధ్యాతిుక నాయకుడు వీరందౌ 

హెగిడే, స్వకరన్ రైటర్ కెవ వజయందౌ పౌస్తద్ రాజాసభకు BJP 

నుండి నలుగురు ఎంపికయ్యారు. 

పిటి ఉష్ట 

'పయోాలి ఎకస్ పౌస్'గా ప్ర సదిి చందిన PT ఉష్ట భారతదేశప్ప 

అతాంత ప్ర సది కాీడాకారులల్ల ఒకరు. ఆమె దేశానికి ప్రర తినిధ్ాం 

వ్హంచంది మరియు ప్ర ప్ంచ జూనియర్ ఇనిీటేష్టనల్ మీట్, 

ఆసయ్య ఛంపియన్ ష్ప్ లు మరియు ఆసయ్య కాీడలతో సహా 

ప్లు అంతరాాతీయ కాీడా ఈవంట్ లల్ల ప్తకాలు గెలుచుకుంది. 

ఆమె అరాున అవారుు  మరియు ప్దుశా్ర గాహీత. 
 

ఇళయరాజా 

తమిళనాడుల్లని మధురై జిలోాల్లని ఒక గా్రమంల్ల దళితుల 

ఇంటల్ల జనిుంచన ఇళయరాజా భారతదేశప్ప గొప్ు సంగీత 

సీరకరత లల్ల ఒకరిగ్ర ప్రిగణించబడాు రు. ఐదు దశాబాద లకు పైెగ్ర 

ఉని కెరీర్ ల్ల, అతను 1000 కంటే ఎకుకవ్ సనిమాలకు 7,000 

ప్రటలను కంపోజ్ చేశాడు మరియు ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర 20,000 

కంటే ఎకుకవ్ కచేరీలల్ల ప్ర దరిశంచాడు. 2018ల్ల ప్దువిభూష్టణ్ 

అందుకునాిరు. ఆయనకు ప్దుభూష్టణ్ కూడా లభంచంది. 
 

వీరందౌ హెగిడే 

వీరందౌ హెగిడే 20 సంవ్తసరాల వ్యస్స నుండి కరాాటకల్లని 

ధ్రుసాల ఆలయ ధ్రాుధికారిగ్ర ప్నిచేశారు. ఐదు దశాబాద లకు 

పైెగ్ర ఆయన అంకితభావ్ంతో ప్రోప్కారి. గా్రమీణాభవ్ృదిికి 

మరియు సీయం ఉప్రధిని పోర తసహంచడానికి వివిధ్ ప్రివ్రత న 

కారాకామాలకు నాయకతీం వ్హంచాడు. 
 

కెవ వజయందౌ పౌస్తద్ 

ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ల్లని కొవ్వీరుల్ల జనిుంచన కెవ వజయందౌ పౌస్తద్ 

అనేక ప్ర ముఖ్ తెలుగు మరియు హంద చతిాలకు కథ్ను రాశారు. 

అతను దేశంల్లని ప్ర ముఖ్ చలనచతి దరశకులో్ల ఒకరైన SS 

రాజమౌళి తండిర . 
 

గాంధీనగర్ లో డిజిట్ల్ ఇండియా వీక్ 2022ను పౌధాని మోద్వ 

పౌారంభించార్మ 

  
గుజరాత్ లోని గాంధీనగర్ లోని మహాతాు మందిర్ లో పౌధాని 

నరందౌ మోద్వ డిజిట్ల్ ఇండియా వీక్ 2022ను ప్రర రంభంచారు. 

ఈ డిజిటల్ ఇండియ్య వీక్ యొకక నేప్థ్ాం ‘కేట్లైజింగ్ న్యా 

ఇండియాస్ ట్కేడ్ ’ అనేది దేశానిి డిజిటల్ సాధికారత కలిగిన 

సమాజంగ్ర మరియు విజాాన ఆరాిక వ్ావ్సాగ్ర మారచడానికి. 

డిజిటల్ ఇండియ్య వీక్ 2022 జూలైె 7 నుండి మూడు రోజుల 

స్దరఘ  ఓరియంటేష్టన్ పోర గా్రమ్ ‘ఇండియా స్్తక్ న్యలడా్ 

ఎకేసఛంజ్- షోకేస్టంగ్ ఇండియా స్్తక్ మరియు ఇండియాస్ 

డిజిట్ల్ పౌోడక్స్ అండ్ సర్టీస్’ కూడా ఉంట్లంది. 
 

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


జూలై-నెలవారీ కరెంట్ అఫైర్స్  
 

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

బాష్ ఇండియా యొకక “స్తుర్్” కాాంపస్ ను పౌధాని మోద్వ 

బంగళూర్మలో పౌారంభించార్మ 

  
బంగుళూర్మలో సాంకతికత మరియు స్టవ్లను అందించే టాప్ 

పొర వైడర్ అయన బాష్ ఇండియ్య యొకక కొతత  సాుర్్ కాాంప్స్ ను 

తప్ునిసరిగ్ర పౌధాన మంతిర  నరందౌ మోడీ ప్రర రంభంచారు. ఒక 

వాాప్రర ప్ర కటన ప్ర కారం, రండు దేశాలు తమ 75వ్ సాీతంతిా 

వారిు కోతసవాలను జరుప్పకుంట్లనిందున ఈ సంవ్తసరం 

భారతదేశం మరియు బాష్ ఇండియ్య రండింటకీ 

చారితిాతుకమైెనదని మోడ్ల తన ప్రర రంభోతసవ్ ప్ర సంగంల్ల 

ప్లరకనాిరు. 

 

ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• రాబర్్ బాష్ ల్ల బోరు ్ ఆఫ్ మేనేజ్ మెంట్ మరియు డైరక్ర్ 

ఆఫ్ ఇండస్రయల్ రిలేష్టనస్ సభుాడు: ఫిలిజ్ ఆలిరచ్్ 

• బాష్ లిమిటడ్ మేనేజింగ్ డైరక్ర్ మరియు బాష్ గా్రప్ 

అధ్ాకుు డు, భారతదేశం: సౌమతర  భట్ాచారా 

 

 

రాబోయ 2-4 సంవతసరాలలో భారతదేశ్ంలోని 25 

నగరాలోల  122 కొతా యునికారన్ లను కలిగి ఉంటుందని 

అంచన్య వేయబ్డింది 

  
హుర్మన్ ఇండియా ఫ్యాచర్ యునికారన్ సూచిక 2022 

ప్లరుతో హుర్మన్ ర్టసరా్ ఇన్ స్్టట్యాట్ చేసన నివేదిక ప్ర కారం, 

రాబోయే 2-4 సంవ్తసరాలో్ల భారతదేశం 122 కొతత  

యునికారి్ లను కలిగి ఉంట్లందని అంచనా వేయబడింది. ఈ 

సంభావ్ా యునికారి్ ల మొతత ం విలువ్ ప్ర స్త తం 49 బిలియన్ 

US డాలరోు. స్ార్ప్ విలువ్ $1 బిలియన్ USD అయనప్పుడు, 

అది యునికారన్ గా ప్రిగణించబడుతుంది. 

 

పౌధాన్యంశాలు: 

• ప్ర స్త తం 33 యునికారి్ లను కలిగి ఉని బంగళూర్మ 

నగరం, 46 కొతత  జోడింప్పలను స్వీకరిస్త ంది, ఆ తరాీత 

ఢిలీల  NCR 25, ముంబై 16, చనైెన 5, మరియు పూణే 3 

ఉనాియ. ప్ర స్త తం బంగళూర్మలో దేశ్ంలో అతాధిక 

యునికారి్ లు ఉనాియ. 

• మిగిలిన యునికారి్ లు 20 అదనప్ప నగరాలో్ల 

కనిపిసాత యని అంచనా వేయబడింది. 

• టై్గర్ గోల బ్ల్ ఈ సంభావ్ా యునికారి్ లల్ల 27ల్ల 

పెట్్లబడి పెట్ంది, ఆ తరాీత అంతరాాతీయ వంచర్ 

కాాపిటల్ సంసా స్వకోీయా కాాపిట్ల్ వాటల్ల 39ల్ల 

పెట్్లబడి పెట్ంది. 

• ఈ కాబోయే యునికారి్ లల్ల ఎకుకవ్ భాగం 2015ల్ల 

సాాపించబడాు య. 
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అదనపు సమాచారం 

• 75వ్ సాీతంతిా దినోతసవ్ం: దేశవాాప్త ంగ్ర ‘హర్ ఘర్ 

తిరంగ’ ప్ర చారానిి ప్రర రంభంచనుని ప్ర భుతీం 

• భారతదేశ ప్బోిక్ బార డ్ కాస్ర్ పౌస్తర భారతి తన రజతోతసవ్ 

సంవ్తసరంల్ల జూలై 11, 2022న తన కొతత  లోగోను 

ఆవిష్టకరించంది.  

• భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటడ్ (BSNL) కోసం రూ.1.64 

లక్ష్ల కోటో రివైవ్రో ప్రాకజీకి కందర  మంతిివ్రగ ం ఆమోదం 

తెలిపినటో్ల కందర  రైలేీలు, కమూానికష్టనస్ , ఎలక్ారనికస్ 

మరియు ఇనఫరేుష్టన్ టకాిలజీ శాఖ్ మంతిి శీర  అశిీని 

వైషా్టవ్ తెలిప్రరు.  

• తిివ్రా ప్తాకానిి నిరంతరం ప్ర దరిశంచేందుకు వీలుగ్ర ఫోాగ్ 

కోడ్ ఆఫ్ ఇండియ్య 2002ను కందర ం సవ్రించంది. 

• ఫ్యాయలింగ్ ఇండియ్య 2022 ఈవంట్ ల్ల, కందర  సూక్ష్ు, 

చని మరియు మధ్ా తరహా ప్రిశామల మంతిి (MSME) 

న్యరాయణ్ రాణే మొబైెల్ ఎలక్ిరక్ ఛరాింగ్ కోసం ఒక 

పో్రట్ ఫారమ్ అయన Repos Payని మరియు ఫిన్ టక్ 

కోసం Phy-gital పో్రట్ ఫారమ్ ను ప్రిచయం చేశారు 

• COVID-19 కోసం భారతదేశం 200 కోటో టీకాల 

మైెలురాయని చేరుకుంది  

• నేష్టనల్ రైల్ అండ్ టార నస్ పోర్ష్టన్ ఇన్ స్్టట్యాట్ గతి శకిత  

విశీవిద్వాలయగ్ర అప్ గాేడ్ చేయబడింది, డ్లము ్ 

యూనివ్రిశటీని సంటిల్ యూనివ్రిశటీగ్ర అప్ గాేడ్ చేసాత రు. 

వశ్ీవద్రాలయం గతి శ్కిి విశీవిద్వాలయగ్ర ప్లరు 

మారచబడింది.  

• 12వ్ జాతీయ పో్రస్క్ సరారీ దినోతసవానిి ప్పరసకరించుకుని 

AIIMS ఫిలు్ ఫెస్వ్ల్ ను నిరీహస్త ంది 

• NIFT, ప్ంచకుల కందర  మంతిి ప్యూష్ గ్లయల్ 

అధికారికంగ్ర ప్రర రంభంచారు: ప్ంచకులల్లని నేష్టనల్ 

ఇన్ స్టూాట్ ఆఫ్ ఫాాష్టన్ టకాిలజీ (NIFT) యొకక 17వ్ 

కాాంప్స్ ను హరాానా ముఖ్ామంతిి మనోహర్ లాల్ ఖ్ట్్ర్ 

మరియు కందర  మంతిి పీయూష్ గోయల్ అధికారికంగ్ర 

ప్రర రంభంచారు,. 

• నేష్టనల్ ఇంటరిట్ ఎకసఛంజ్ ఆఫ్ ఇండియ్య ద్వీరా 

దురాగ పూర్ మరియు బరిమాన్ లల్ల ఇంటరిట్ ఎకసఛంజీలు 

ప్రర రంభంచబడాు య 

• వారణాసల్ల అక్ష్యప్రతి మధ్యాహి భోజన వ్ంటశాలను 

ప్ర ధ్యని మోద ప్రర రంభంచారు 

 

రాష్్ట్రల సమాచారం 
 

హరాాన్య ముఖ్ామంతిర  మనోహర్ ల్లల్ ఖ్ట్్ర్ గుర్మగార మ్ 

పోలీసుల కోసం 'స్తుర్్ ఇ-బ్లట్' వావసిను పౌారంభించార్మ. 

  
హరాాన్య ముఖ్ామంతిర  మనోహర్ ల్లల్ ఖ్ట్్ర్ గుర్మగార మ్ 

లో పోల్లస్ల హాజరు, సబబంది పెటి్రలింగుి రియల్ టైమ్ 

మానిటరింగ్ కోసం య్యప్ ఆధ్యరిత 'స్తుర్్ ఇ-బ్లట్' వ్ావ్సాను 

ప్రర రంభంచారు. పోల్లస్ కమిష్టనర్ కారాాలయంల్ల జరిగిన ఒక 

కారాకామంల్ల CM ఖ్ట్్ర్ ఈ వ్ావ్సాను ప్రర రంభంచారు మరియు 

ద్వనితో సంబంధ్ం ఉని 119 మోటారుసైకిల్ పోల్లస్ రైడరోను 

జండా ఊపి ప్రర రంభంచారు. సాుర్్ పోల్లసంగ్ ఇనిష్యేటవ్ (SPI) 

కింద గురుగా్రమ్ ల్ల య్యప్ ఆధ్యరిత వ్ావ్సాను ప్ర వేశపెట్ారు 

మరియు ఈ పోల్లస్లు తమ హాజరును గురిత ంచడానికి మరియు 

వారి రైడ్ లను ప్రావేకిు ంచడానికి ఇది సహాయప్డుతుంది. 
 

స్తుర్్ ఇ-బ్లట్ స్టస్మ్ గురించి: 

సాుర్్ ఇ-బీట్ వ్ావ్సా గురుగా్రమ్ ప్ట్ణ ప్రర ంతంల్ల ఉని మొతత ం 

౩౩ పోల్లస్ స్్టష్టనో ప్రర ంతానిి కవ్ర్ చేస్త ంది. రోజుకు మూడు ష్ఫ్్టలో్ల 

119 మంది మోటారుసైకిల్ రైడరోు, 714 మంది పోల్లస్లు రైడరైు 

విధులు నిరీహసాత రని, గురుగా్రమ్ పోల్లస్లు నగరంల్లని 2,056 

స్నిితమైెన ప్ర దేశాలను గురిత ంచారు, వీటల్ల ప్ర ధ్యనంగ్ర 

ఎటఎంలు, పెటి్రల్ ప్ంప్పలు, స్వనియర్ సటజనో నివాసాలు, 

ప్రఠశాలలు, కళాశాలలు, మతప్రమైెన ప్ర దేశాలు మరియు 

ప్రావేక్ష్ణ కోసం కైెరమ్ ప్ర భావిత ప్రర ంతాలు ఉనాియ. 
 

http://www.bankersadda.com/
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అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• హరాానా గవ్రిర్: బండారు దతాత తిేయ 

• హరాానా రాజధ్యని: చండ్లగఢ్; 

• హరాానా ముఖ్ామంతిి: మనోహర్ లాల్ ఖ్ట్ర్. 
 

అనిన నమోదిత వాణిజా వాహన్యలను కనెక్్ చేస్టన 1వ 

భారతీయ రాష్్టరంగా HP అవతరించింది 

 
ఎమరానీస రసాునస్ సపోర్్ సస్మ్ (ERSS)తో వహకల్ లొకష్టన్ 

టిాకింగ్ డివైస్ (VLTD)తో కూడిన అనిి నమోదిత వాణిజా 

వాహనాలను కనక్్ చేసన దేశంల్ల హమాచల్ ప్ర దేశ్ మొదట 

రాష్్టరంగ్ర అవ్తరించంది. ఇప్పుడు, ఈ వాహనాలను VLTD 

ద్వీరా దేశంల్ల ఎకకడైనా టిాక్ చేయవ్చుచ. 9,423 కంటే 

ఎకుకవ్ వాహనాలు నమోదు చేయబడాు య మరియు ERSSతో 

అనుసంధ్యనించబడాు య. ఇప్పుడు దనిని పోల్లస్ మరియు 

రవాణా శాఖ్ రండ్య ప్రావేకిు సాత య. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• హమాచల్ ప్ర దేశ్ రాజధ్యని: సమోా (వేసవి), ధ్రుశాల 

(శ్రతాకాలం); 

• హమాచల్ ప్ర దేశ్ ముఖ్ామంతిి: జై రామ్ ఠాకూర్; 

• హమాచల్ ప్ర దేశ్ గవ్రిర్: రాజేందర  విశీనాథ్ అరోేకర్. 
 

'హర్ ఘర్ జల్'ను సర్ిఫైె చేస్టన తొలి జిల్లల గా MP 

బురాాన్యేర్ నిలిచింది. 

  

'దరాీజా ఆఫ్ దఖిన్'గ్ర ప్ర సదిి చందిన మధ్ాప్ర దేశ్ ల్లని బురాాన్ 

పూర్ జిల్లల  దేశంల్ల మొట్మొదట సర్ిఫైెడ్ 'హర్ ఘర్ జల్' 

జిలోాగ్ర గురిత ంప్ప పొందింది. బురాాన్ పూర్ ల్లని 254 గా్రమాలకు 

చందిన ప్ర జలు తమ గా్రమాలను గా్రమసభలు ఆమోదించన 

తీరాునం ద్వీరా 'హర్ ఘర్ జల్'గ్ర ప్ర కటంచారు. దని ప్ర కారం, 

గా్రమాలో్లని ప్ర జలందరికీ కుళాయల ద్వీరా స్రకిు తమైెన 

తాగునీరు లభస్త ందని, 'ఎవ్రూ విడిచపెట్బడరు' అని 

ధ్ృవీకరిస్త ంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• మధ్ాప్ర దేశ్ ముఖ్ామంతిి: శివరాజ్ స్టంగ్ చౌహాన్ 

• మధ్ాప్ర దేశ్ గవ్రిర్: మంగుభాయ్ C.పటేల్. 
 

అస్తసం CM హిమంత బిస్తీ శ్రు ‘సీనిరభర్ న్యర్ట’ 

పథకానిన పౌారంభించార్మ 

  
అస్తసం ముఖ్ామంతిి హిమంత బిస్తీ శ్రు అస్తసంలోని 

గౌహతిలో సీదేశ్ర నేత కారిుకులకు సాధికారత కలిుంచేందుకు 

‘సీనిరభర్ న్యర్ట’ ప్థ్కానిి ప్రర రంభంచారు. రాష్్టర ప్ర భుతీం ఈ 

ప్థ్కం కింద వబ్ పోర్ల్ ద్వీరా సీదేశ్ర నేత కారిుకుల నుండి 

నేరుగ్ర చేనేత వ్స్త వులను కొనుగ్లలు చేస్త ంది. రాష్్టరంల్ల చేనేత, 

వ్సాత రల వారసతాీనిి కాప్రడేందుకు ఈ ప్థ్కం 

ద్యహదప్డుతుంది. 
 

పథకం కింద: 

• ప్ర తేాకంగ్ర అభవ్ృదిి చేసన సీనిరుర్ నారీ వబ్ పోర్ల్ 

ద్వీరా మధ్ావ్రుత లు ప్ర మేయం లేకుండా నేరుగ్ర సీదేశ్ర నేత 

కారిుకుల నుంచ చేనేత వ్స్త వులను కొనుగ్లలు చేయ్యలని 

రాష్్టర ప్ర భుతీం నిరాయంచంది. 
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• డైరక్ర్, హాాండో్యమ్ టకస్ టైలస్, అసాసం యొకక 

ప్రిప్రలనా నియంతిణల్ల ARTFED మరియు AGMC 

సహాయంతో ఈ ప్థ్కం అమలు చేయబడుతుంది. మొతత ం 

31 సం. రాష్్టరంల్ల నివ్సస్త ని వివిధ్ వ్రాగ లకు చందిన ఈ 

ప్థ్కంల్ల చేతితో నేసన వ్స్త వులు కవ్ర్ చేయబడతాయ. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• అసాసం రాజధ్యని: దిసూుర్; 

• అసాసం ముఖ్ామంతిి: హమంత బిసాీ శరు; 

• అసాసం గవ్రిర్: పొర ఫెసర్ జగదష్ ముఖి. 
 

అర్మణాచల్ పౌదేశ్, అస్తసం మధ్ా సరిహదుద  వవాద ఒపేందం 

కుదిరింది 

  
రండు రాష్ారల ముఖ్ామంతిుల అభప్రర యం ప్ర కారం, అస్తసం 

మరియు అర్మణాచల్ పౌదేశ్ నంస్తయ్ డికల రష్టన్ పై సంతకం 

చేయడం ద్వీరా తమ ఏడు దశాబాద ల సరిహదుద  వివాద్వనిి 

ప్రిష్టకరించుకునే దిశగ్ర అడుగులు వేశాయ. ఈ విష్టయంపైె వారి 

మూడవ్ రండ్ చరచల తరువాత, అరుణాచల్ ప్ర దేశ్ 

ముఖ్ామంతిి పమా ఖ్ండ్య మరియు అతని అసాసం సహోద్యాగి 

హిమంత బిస్తీ శ్రు నంసైల్ల డికోరేష్టన్ పైె సంతకం చేశారు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• అసాసం ముఖ్ామంతిి: డ్డ. హిమంత బిస్తీ శ్రు 

• అరుణాచల్ ప్ర దేశ్ ముఖ్ామంతిి: పమా ఖ్ండ్య 
 

 పశిామ బంగాల్ గవరనర్ ల్ల గణేశ్న్ కు అదనపు బాధ్ాతలు 

అపేగించార్మ 

  

నేష్టనల్ డమోకాటక్ అలయనస్ (NDA) ఉప్ రాష్్టరప్తి 

అభారాిగ్ర ఎంపిక చేసన జగ్ ద్వప ధ్న్ ఖ్ర్ రాజీనామా తరాీత, 

ప్శిచమ బెంగ్రల్ కొతత  గవ్రిర్ గ్ర ల్ల. గణేశ్న్ ప్ర మాణ స్వీకారం 

చేశారు. స్వుకర్ మమతా బనరా్ట, వివిధ్ రాష్్టర మంతిులు, కలకతాత  

హైకోర్ు ప్ర ధ్యన నాాయమూరిత  పౌకాష్ శీర వాసావ సమక్ష్ంల్ల ఆయన 

ప్ర మాణ స్వీకారం చేశారు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• కలకతాత  హైకోర్ు ప్ర ధ్యన నాాయమూరిత : పౌకాష్ శీర వాసావ 

• ప్శిచమ బెంగ్రల్ ముఖ్ామంతిి: మమతా బనరా్ట 
 

డికార పై తెలంగాణ పౌభుతీం మరియు UNDP 

సహకరిసాున్యనయి 

  
యునైెట్డ్ నేష్టనస్ డెవలప మంట్ పౌోగార మ్ (UNDP) 

సహకారంతో డిజిటల్ ప్బోిక్ గ్రడస్ రిజిస్్వరల్ల సరికొతత  ఎంటిీ 

అయన కైెమేట్ రస్టలంట్ అగిర కలార్ డేటా (DiCRA)ని రాష్్టర 

ప్ర భుతీం ప్ర కటంచంది. ఆర్ిఫిష్యల్ ఇంటలిజనస్ ని శకిత వ్ంతం 

చేయడానికి ఉప్యోగించే పో్రట్ ఫారమ్ ఆహార భదర త మరియు 

ఆహార వ్ావ్సాలను మెరుగుప్రచడం లక్ష్ాంగ్ర పెట్్లకుంది. ఐట 

మంతిి కెటి రామారావు ప్ర కారం డికాా డిజిటల్ ప్బోిక్ గుడ్ గ్ర 

మారడం, ఆహార భదర త యొకక ప్ర ప్ంచ సమసాను 

ప్రిష్టకరించడానికి ఓపెన్ డేటా ప్రలస్వ, రైతులకు సరీీస్ డలివ్రీ 

మరియు ముందస్త  ప్రలన కోసం మా నిబదితల్ల ఒక ముఖ్ామైెన 

దశ. 
 

పౌధాన్యంశాలు: 

• UNDP య్యకిసలరేటర్ లాాబ్ లు మరియు భాగసాీమా 

సంసాలతో, తెలంగ్రణకు మాతిమే కాకుండా మొతత ం 

ప్ర ప్ంచానికి వాతావ్రణ చరాను పోర తసహంచడానికి ఈ 

మొదట-రకం డిజిటల్ కామనస్ కు మదద తు ఇవ్ీడం ప్టో 

వారు సంతోష్స్త నాిరని డికాా తెలంగ్రణ అభవ్ృదిి 

చందుతుని ఇనోివేష్టన్ ఎకోసస్మ్ తో తన సహకారానిి 

తెలిపింది. 
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• వాతావ్రణ మారుు వ్ావ్సాయంపైె బహుళ ప్ర భావాలను 

చూప్పతుంది, ప్ంట ఉతుతిత , పోష్టక నాణాత మరియు 

ప్శువుల ఉతాుదకతను ప్ర భావితం చేస్త ంది. 

• వాతావ్రణ మారుులకు అతాంత హాని కలిగించే పొలాలు 

మరియు రిమోట్ సనిసంగ్ మరియు నమూనా గురిత ంప్ప 

అలాగ రిథ్మ్ లను ఉప్యోగించ వాతావ్రణ మారుులను 

తట్్లకోగల పొలాల మధ్ా DiCRA తేడాను గురిత ంచగలదు. 

• వ్ందలాది మంది డేటా సైంటస్్లు మరియు అతుాతత మ 

ప్నితీరు కనబరుస్త ని వ్ావ్సాయ కు తిాలల్ల పౌర శాసత రవేతత ల 

నుండి స్టకరించన అనుభావిక ఇన్ ప్పట్ ల ఆధ్యరంగ్ర, ఇది 

ప్ర తేాకంగ్ర వాతావ్రణ సాతిసాాప్కతపైె విశో్వష్టణ మరియు 

అంతరద ృష్ులను ప్ంచుకోవ్డానికి ఓపెన్ స్కరస్ టకాిలజీని 

ఉప్యోగిస్త ంది. 

• స్సార అభవ్ృదిి లకాు ాల సాధ్నకు మదద తుగ్ర, DiCRA 

ఇప్పుడు 100 కంటే ఎకుకవ్ ఇతర డిజిటల్ సలూాష్టనస్ 

(SDGలు)ల్ల చేరింది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఐటీ మంతిి, గ్లఐ: శీర  కె.టి.రామారావు 
 

CM ఉతారాఖ్ండ్ కోసం e-FIR స్పవ మరియు పోలీసు 

యాప ను పరిచయం చేశార్మ 

  
 e-FIR స్పవ మరియు ఉతారాఖ్ండ్ పోలీసు యాప ను 

ముఖ్ామంతిి పుష్టకర్ స్టంగ్ ధామ ప్ర వేశపెట్ారు. రాష్్టర పోల్లస్ 

యొకక ఐదు ఆన్ లైెన్ స్టవ్లనీి పోల్లస్ య్యప్ ల్ల విల్లనం 

చేయబడాు య. ఈ కారాకామంల్ల మాటోాడిన ధ్యమి.. య్యప్  

ద్వీరా ప్ర జలకు మెరుగైెన స్టవ్లు అందిసాత మనాిరు. సరళీకరణ, 

ప్రిషాకరం మరియు తీరాునం అనే ప్ర భుతీ విధ్యనం తరప్పన, 

ఇది అభనందనీయమైెన ప్ర యతిమని ఆయన ప్లరకనాిరు. 

సాుర్్ పోల్లసంగ్ అనే ప్ర ధ్యని నరందౌ మోద్వ భావ్నను ఆచరణల్ల 

పెట్ేందుకు ఇది అభనందనీయమైెన ప్ర యతిం. 
 

పౌధాన్యంశాలు: 

• పోల్లస్ విభాగం అధిప్తి అశోక్ కుమార్ ప్ర కారం, ఉతారాఖ్ండ్ 

పోలీసు యాప ల్ల ఇప్పుడు రాష్్టర పోల్లస్లు సాధ్యరణ 

ప్ర జలకు అందించే అనిి ఆన్ లైెన్ స్టవ్లను చేరాచరు. 

• అవి లక్షా న్యశ్ ముకి్ ఉతారాఖ్ండ్, మేర్ట యాతర , గౌర శ్కిి, 

టార ఫిక్ ఐ మరియు పబిల క్ ఐ. 

• ఈ య్యప్ కి అదనంగ్ర సైబర్ హాట్ లైెన్ నంబర్ 1930 

మరియు ఎమరానీస నంబర్ 112 లింక్ చేయబడాు య. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

ఉతత రాఖ్ండ్ ముఖ్ామంతిి: శీర  పుష్టకర్ స్టంగ్ ధామ 
 

రాజసి్తన్ పౌభుతీం భారతదేశ్పు మొట్్మొదటి ఆరోగా 

హకుక బిలుల ను పౌవేశ్పట్్నుంది 

  
పౌభుతీ మరియు పైరవేట్ హెలా్ కేర్ పౌొవైడరల  ద్వీరా 

నాణామైెన మరియు సరసమైెన ఆరోగా సంరక్ష్ణ స్టవ్లకు 

కట్్లబడి ఉండాలనే లక్ష్ాంతో రాజసాాన్ ప్ర భుతీం తీరల్ల 

"భారతదేశ్ంలో మొట్్మొదటిస్తరిగా" ఆరోగా హకుక బిలోును 

అసంబోీల్ల ప్ర వేశపెట్ే అవ్కాశం ఉంది. జనవ్రిల్ల, రోగులు, వారి 

అటండంటో్ల మరియు ఆరోగా సంరక్ష్ణ ప్ర ద్వతల హకుకలను 

నిరీచంచే ముసాయద్వ బిలోును, అలాగే వాటాద్వరుల 

ఫిరాాదులను ప్రిష్టకరించే వ్ావ్సాను ప్ర భుతీం రూపొందించంది. 
 

బిలుల లోని ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• రాష్్టరంల్ల వైదా స్టవ్లను విసత రించడానికి మరియు బల్లప్లతం 

చేయడానికి రాజసి్తన్ పౌభుతీం చేస్త ని ప్ర యతింల్ల 

ఆరోగా హకుక బిలోు భాగం. 

• జైపూర్ ల్లని సంగనేరి గేట్ వ్దద  ఉని మహిళా చికితాసలయ 

(మహిళా ఆసుపతిర )లో సౌకరాాల వసారణ కోసం ఇటీవ్ల 

ముఖ్ామంతిి రూ.117 కోట్ల కు ఆమోదం తెలిప్రరు. 
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• ముఖ్ామంతిర  చిరంజీవ స్తీసిా బ్లమా యోజన ద్వీరా 

ప్ర జలకు 10 లక్షల రూప్రయల వ్రకు ఉచత చకితస 

అందించడం ద్వీరా రాష్్టరం ప్ర తి కుట్లంబానికి ఆరోగా 

భదర తను కలిుంచంది. 

• దంతో ప్రట్ల ప్థ్కంల్ల నమోదైన కుట్లంబాలకు రూ.5 లక్ష్ల 

వ్రకు ప్ర మాద బీమా కలిుస్త నాిరు. 

• అలాగే ప్ర భుతీ వైదాశాలలకు వ్చేచ రోగులకు మందులు, 

ప్రీక్ష్లు ఉచతంగ్ర అందిస్త నాిరు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• రాజసాాన్ గవ్రిర్: కలార జ్ మిశాా; 

• రాజసాాన్ రాజధ్యని: జైపూర్; 

• రాజసాాన్ ముఖ్ామంతిి: అశోక్ గెహోాట్. 
 

మష్టన్ కుశాల్ కారిు: నిరాుణ కారిుకుల నైెపుణాాలను 

మర్మగుపరచడ్డనికి ఢిలీల  పౌభుతీ పథకం 

  
ఢిలీల  డిపూాటీ CM మనీష్ స్టస్కడియా, భవ్న నిరాుణ 

కారిుకులు తమ సామరాాాలను మెరుగుప్రచుకోవ్డం కోసం 

మష్టన్ కుశాల్ కారిుని ప్రర రంభంచారు. అధికారిక ప్తిికా ప్ర కటన 

ప్ర కారం, ఢిలీల  పౌభుతీం ఈ కారాకర మానిన ఢిలీల  స్టకల్ అండ్ 

ఎంట్ర పౌన్యార్ షిప యూనివరిసటీ (DSEU) మరియు ఢిలీల  

బిలిడ ంగ్ మరియు ఇతర నిరాుణ కారిుకుల సంకేు మ బోర్మడ  

సహాయంతో అభివృదిి చేస్టంది.. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఢిలో్ల ఉప్ ముఖ్ామంతిి: శీర  మనీష్ స్టస్కడియా 

• ఢిలో్ల ముఖ్ామంతిి: శీర  అరవంద్ కేజౌీవాల్ 
 

పశిామ రైలీ ముంబైలోని బాందౌ్ర ట్రిునస్ ను ఖార్ స్్పష్టన్ ను 

కలుపుతూ పొడవైన సైకవాక్ ను పౌారంభించింది 

  
వస్రన్ రైలీ (WR) యొకక పొడవైన సైకవాక్ ఖార్ రోడ్ 

రైలీ స్్పష్టన్ నుండి సమీప్ంల్లని బాందౌ్ర ట్రిునస్ వ్రకు 

ప్ర య్యణికులు స్లభంగ్ర రైళో్ల ఎకకడానికి పో్రట్ ఫారమ్ లను 

చేరుకోవ్డానికి తెరవ్బడింది. సైకవాక్ పొడవు 314 మీట్ర్మల  

మరియు వడలుే 4.4 మీట్ర్మల . సైకవాక్ ప్ర య్యణికులు ఖ్వర్ 

స్్టష్టన్ ల్ల డ్లబోరిు ంగ్ మరియు సత్ ఫ్టట్ ఓవ్ర్ బిర డా్ ద్వీరా నేరుగ్ర 

బాంద్వర  (T) చేరుకోవ్డానికి వీలు కలిుస్త ందని ప్శిచమ రైలేీ 

ప్లరకంది. 
 

దేశ్ంలో 13 ఎకస్ పౌస్ వేలను కలిగి ఉనన మొదటి రాష్్టరంగా 

యూపీ అవతరించింది 

  
ఉతత రప్ర దేశ్ ల్లని అతిపెదద  ఎకస్ పెర స్ వే నట్ వ్రక్ ఇప్పుడు 

ముఖ్ామంతిర  యోగి ఆదితాన్యథ కు కృతజాతలు. రాష్్టరం 

తీరల్ల ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర అనేక ఇతర దేశాల నుండి మెరుగైెన 

హైవే కనక్ివిటీని కలిగి ఉంట్లంది. రాష్్టరం ఇప్పుడు 13 

ఎకస్ పెర స్ వేలను కలిగి ఉంది, దేశంల్ల అలా చేసన మొదట 

రాష్్టరంగ్ర నిలిచంది. మొతత ం 3200 కి.మీల 13 ఎకస్ పెర స్ వేలల్ల 

ఆరు ఉప్యోగంల్ల ఉండగ్ర, మిగిలిన ఏడు నిరాుణంల్ల 

ఉనాియ. 
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అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఉతత రప్ర దేశ్ ముఖ్ామంతిి: యోగి ఆదితాన్యథ 

 

తిర పురలో ఖార్టా పండుగ పౌారంభమవుతుంది 

  
14 మంది దేవ్తలు మరియు దేవ్తలకు ప్రర రానలు చేసూత  వారం 

రోజుల ప్రట్ల జరిగే సాంప్ర ద్వయ ఖ్ర్టా పండుగ, తిర పుర తూర్మే 

శివారల లోని ఖ్యర్ పూర్ ల్ల వేలాది మంది భకుత లు 

తరలివ్చాచరు. ఖ్రిా పూజ అనేది ప్ర ధ్యనంగ్ర గిరిజన ప్ండుగ, 

అయతే ఇది హందూ మతానికి మూలం. భారతదేశం మరియు 

పొరుగున ఉని బంగో్రదేశ్ నుండి కూడా భకుత లు మరియు 

సాధువులు ఈ ఉతసవ్ంల్ల ప్రలొగ నాిరు. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• తిిప్పర రాజధ్యని: అగరిల; 

• తిిప్పర ముఖ్ామంతిి: డ్డక్ర్ మాణిక్ స్తహా; 

• తిిప్పర గవ్రిర్: సతాదేవ్ న్యరాయణ్ ఆరా. 

 

దేశ్ంలోనే అతి పినన వయసుకడైెన స్వేకర్ రాహుల్ న్యరీకర్ 

  

ముంబైె నాాయవాది మరియు మొదట సారి శాసనసభుాడు, 

రాహుల్ నారేీకర్ మహారాష్్టర శాసనసభకు అతి పిని 

వ్యస్కడైన స్వుకర్ గ్ర ఎనిికయ్యారు మరియు ఈ అతుానిత 

రాజాాంగ ప్దవిని నిరీహంచన భారతదేశంల్లనే అతాంత పిని 

వ్యస్కడిగ్ర కూడా నిలిచారు. నారేీకర్ 16వ్ స్వుకర్ గ్ర (1960 

నుండి) ఎనుికోబడిన అతి పిని వ్యస్కడైన శాసనసభుాడిగ్ర 

చరితి సృష్్ంచాడు మరియు ఇప్పుడు దేశంల్లని అతుానిత 

శాసనసభ ప్దవిని ఆకామించన అతి పిని వ్యస్కడైన 

శాసనసభుాడు కూడా. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• మహారాష్్టర గవ్రిర్: భగత్ సంగ్ కోషాారి; 

• మహారాష్్టర ముఖ్ామంతిి: ఏకాిథ్ ష్ండే; 

• మహారాష్్టర రాజధ్యని: ముంబైె. 

 

హిమాచల్ పౌదేశ్ స్వఎం మహిళల కోసం ‘న్యర్ట కో నమన్’ 

పథకానిన పౌారంభించార్మ 

  
హమాచల్ ప్ర దేశ్ ముఖ్ామంతిి జై రామ్ ఠాకూర్ రాష్్టర 

సరిహదుద లో్లని మహళా ప్ర య్యణికులకు హమాచల్ రోడ్ 

టిానస్ పోర్్ కారురేష్టన్ (HRTC) బస్సలల్ల ఛరాీలపైె 50% 

రాయతీని అందించడానికి ‘నారీ కో నమన్’ ప్థ్కానిి 

ప్రర రంభంచారు. రాష్్టరంల్ల మొట్మొదట మహళా బస్స డైరవ్ర్ 

స్వమా ఠాకూర్ రాష్్టర రవాణా బస్సల్ల అతనిి ఈవంట్ వేదిక 

వ్దద కు తీస్కెళోారు. హమాచల్ దినోతసవ్మైెన ఏపిర ల్ 15న 

మహళలకు బస్స ఛరాీలపైె 50 శాతం రాయతీని ముఖ్ామంతిి 

ప్ర కటంచారు. 
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ప్ర య్యణికులందరికీ కనీస బస్స చారాీని కూడా రూ.7 నుంచ 

రూ.5కి తగిగ స్త నిటో్ల స్వఎం ప్ర కటంచారు. హచ పి ప్ర భుతీం ‘రైడ్ 

విత్ పైెరడ్ గవ్రిమెంట్ టాకీస సరీీస్’ల్ల మహళా డైరవ్రో కోసం 

25 కొతత  పోస్్లను కూడా మంజూరు చేస్త ంది. ఈ స్టవ్ HP 

యొకక మహళా ప్ర య్యణికులు మరియు స్వనియర్ సటజన్ ల 

కోసం. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• హమాచల్ ప్ర దేశ్ రాజధ్యని: సమోా (వేసవి) , ధ్రుశాల 

(శ్రతాకాలం); 

• హమాచల్ ప్ర దేశ్ ముఖ్ామంతిి: జై రామ్ ఠాకూర్; 

• హమాచల్ ప్ర దేశ్ గవ్రిర్: రాజేందర  విశీనాథ్ అరోేకర్. 
 

భారతదేశ్ంలోనే అతిపదద  త్యలియాడే స్కల్లర్ పవర్ పౌాజెక్్ ని 

తెలంగాణలో NTPC కమష్టన్ ఏరాేటు చేస్టంది 

  
తెలంగ్రణల్లని 100 మెగ్రవాటో రామగుండం ఫోోటంగ్ స్కలార్ పివి 

ప్రర జక్్ ల్ల 20 మెగ్రవాటో చవ్రి భాగం సామరాాం యొకక 

కమరిు యల్ ఆప్రేష్టనస్ డేట్ (COD)ని NTPC లిమిటడ్ 

ప్ర కటంచంది. రామగుండం ఫోోటంగ్ స్కలార్ PV ప్రర జక్్ NTPC 

ద్వీరా కమీష్టన్ చేయబడిన భారతదేశప్ప అతిపెదద  ఫోోటంగ్ స్కలార్ 

పో్రంట్. ఇప్పుడు దకిు ణ ప్రర ంతంల్ల ఫోోటంగ్ స్కలార్ కెప్రసటీ మొతత ం 

వాణిజా కారాకలాప్రలు 217 మెగ్రవాటోకు చేరుకుంది. దనికి 

ముందు కాయంకుళం (కరళ) వ్దద  92 మెగ్రవాటో ఫోోటంగ్ స్కలార్ 

మరియు సంహాదిర  (ఆంధ్ర ప్ర దేశ్) వ్దద  25 మెగ్రవాటో ఫోోటంగ్ 

స్కలార్ ను NTPC కమరిు యల్ ఆప్రేష్టన్ గ్ర ప్ర కటంచంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• NTPC Ltd సాాపించబడింది: 7 నవ్ంబర్ 1975; 

• NTPC Ltd ప్ర ధ్యన కారాాలయం: న్యాఢిలో్ల, భారతదేశం. 
 

కరాాట్క పౌభుతీం ‘కాశీ యాతర ’ పథకానిన పౌారంభించింది 

  
కరాాటక ప్ర భుతీం ‘కాశ్ర య్యతి’ ప్థ్కానిి ప్రర రంభంచంది. 

ఉతత రప్ర దేశ్ ల్లని వారణాసల్లని కాశ్ర విశీనాథ్ ఆలయ్యనికి 

తీరాయ్యతి చేయడానికి ఇష్్టప్డే 30,000 మంది య్యతిికులకు 

ఒకొకకకరికి రూ. 5,000 నగదు సహాయం అందించే కాశ్ర య్యతి 

ప్రర జక్్. 

ఈ ప్థ్కం కోసం, ఆరాిక సంవ్తసరానికి ముఖ్ామంతిి బడాట్ 

ప్ర సంగంల్ల ప్ర కటంచన ‘మానస సరోవ్ర య్యతిికులకు సహాయం’ 

ఖ్వతాల హడ్ నుండి 7 కోటో రూప్రయల వ్రకు ప్ర భుతీం నిధులు 

ఉప్యోగిస్త ంది. ప్ర భుతీం నిరీహంచే ‘కాశ్ర య్యతి’కు వళో్ల 

య్యతిికులు జీవితంల్ల ఒకకసారే ప్ర యోజనం పొందుతారని ధ్యరిుక 

ద్వనం, హజ్, వ్కఫ్ శాఖ్ మంతిి శశికళ జోలోె అనాిరు. 

 

కరాాట్క పౌభుతీ ఇతర పథకాలు: 

• ‘మహళలు@ప్ని’ కారాకామం 

• వినయ సమరసా ప్థ్కం 

• ‘ఫ్యర టస్’ సాఫ్్ వేర్ 

• జనస్టవ్క ప్థ్కం 

• జనసుందన వేదిక 

 

అదనపు సమాచారం  

• ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ముఖ్ామంతిి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రడిు  జీవితకాల 

వైఎస్ఆరీస అధ్ాకుు డిగ్ర ఎనిికయ్యారు 

• మేఘాలయ బాలా విద్వా కారాకామాలల్ల 300 కోటో 

పెట్్లబడి పెట్నుంది. 
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బ్యెంకెంగ్ & ఆరిిక అంశాలు 
 

యూనియన్ బాాంక్ టాప 3 PSBలలో సి్తనం సంపాదించే 

వ్యాహంగా 'RACE' లకాు ానిన సట్ చేసాుంది 

  
యూనియన్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (UBI) MD మరియు 

CEO A. మణిమఖ్లై, యూనియన్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య 

ఇతర ప్ర భుతీ రంగ బాాంకులను అధిగమించ, కొనిి 

సంవ్తసరాల కాలంల్ల మూడవ్ అతిపెదద  ప్ర భుతీ రంగ బాాంకు 

సాానానిి పొంద్వలని కోరుకుంట్లనాిరు. యూనియన్ బాాంక్ ఆఫ్ 

ఇండియ్య ఈ మారగ ంల్ల ఒక బాాంకును కొనుగ్లలు చేయడానిి 

కూడా ప్రిగణనల్లకి తీస్కోవ్చుచ. జూన్ 7 న యుబిఐ యొకక 

మొదట మహళా నాయకురాలిగ్ర మారిన మణిమేఖ్లై, బాాంక్ 

"RACE" ను ఈ సంవ్తసరానికి తన లక్ష్ాంగ్ర 

నిరేద శించుకునిటో్ల నొకిక చప్రురు. 
 

కీలక అంశాలు: 
 

రస్(RACE) అంటే: 

1. రాామ్ (రిటైల్, అగాికలచర్, మరియు MSME) రుణాలను 

పెంచండి, 

2. అసట్ కాీలిటీని మెరుగుప్రచడం, 

3. బూస్్ CASA (కరంట్ అకంట్, స్టవింగస్ అకంట్ డిప్రజిట్ 

లు), మరియు 

4. సంప్రదనను పెంచుకుంటారు. 
 

HDFC బాాంక్ వలీనం తరాీత గోల బ్ల్ టాప 10 బాాంకులోల  

ఒకటిగా నిలవనుంది. 

  

టైమస్ ఆఫ్ ఇండియ్య నివేదిక ప్ర కారం, HDFC బాాంక్ 

మాతృసంసా, తనఖ్వ రుణద్వత హౌసంగ్ డవ్లపెుంట్ ఫైెనానస్ 

కారురేష్టన్ (HDFC) తో విల్లనం అయన తరువాత 

ప్ర ప్ంచంల్లని టాప్ 10 అతాంత విలువైన బాాంకులల్ల ఒకటగ్ర 

ఉంట్లంది మరియు టాప్ 10 కోబ్ ల్ల చోట్ల దకికంచుకుని 

మొదట భారతీయ బాాంకుగ్ర కూడా నిలుస్త ంది. HDFC 

బాాంక్ మరియు HDFC యొకక సంయుకత  మారకట్ కాాప్ 

స్మారు 160 బిలియన్ డ్డలర్మల . 
 

కీలక అంశాలు: 

• HDFC బాాంక్ DBI గా్రప్ మరియు UBI (రండింట 

విలువ్ స్మారు 58 బిలియన్ డాలరోు) కంటే ఎకుకవ్. 

దేశంల్లని అతిపెదద  రుణద్వత స్్టట్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య (57 

బిలియన్ డాలరోు) వాలుాయేష్టన్ ప్రంగ్ర BNP ప్రరిబాస్ 

(55 బిలియన్ డాలరోు) కంటే 32 వ్ సాానంల్ల ఉంది. 

• SBI మరియు ICI బాాంక్ లతో ప్రట్లగ్ర HDFC బాాంక్ 

భారతదేశంల్ల ఒక దైహకంగ్ర ముఖ్ామైెన బాాంకు. 

• మాతృ, తనఖ్వ రుణద్వత హౌసంగ్ డవ్లపెుంట్ ఫైెనానస్ 

కారురేష్టన్ లిమిటడ్ (HDFC)తో HDFC బాాంక్ 

ప్ర తిప్రదిత విల్లనానికి RBI ఇటీవ్ల ఏపిర లో్ల ఆమోదం 

తెలిపింది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• HDFC బాాంక్ MD, CEO: శశిధ్ర్ జగదశన్ 

• HDFC బాాంక్ లిమిటడ్ ఎస్ాబోిషెుంట్: 1994; 

• HDFC బాాంక్ లిమిటడ్ హడాకీర్రస్: ముంబైె, 

మహారాష్్టర; 

• HDFC బాాంక్ లిమిటడ్ టాాగ్ లైెన్: మేము మీ ప్ర ప్ంచానిి 

అరాం చేస్కునాిము. 
 

కెనరా బాాంక్ తన మొబైల్ యాప ను "కెనరా ai1" పర్మతో 

ల్లంచ్ చేస్టంది. 
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కెనరా బాాంక్ తన మొబైెల్ బాాంకింగ్ య్యప్ "కెనరా ai1"ను 

ప్రర రంభంచంది. బాాంకింగ్ య్యప్ తన కస్మరో యొకక బాాంకింగ్ 

అవ్సరాలను తీరచడానికి 250 కి పైగా ఫీచరల తో వ్న్ స్ాప్ 

సలూాష్టన్ గ్ర ఉంట్లంది. విభని నిరిిష్్ట స్టవ్లను పొందడం కొరకు 

సైల్లలో్ల ప్నిచేస్ట బహుళ మొబైెల్ య్యప్ లను కలిగి ఉండాలిసన 

అవ్సరానిి తొలగించడం దని లక్ష్ాం. సమాజంల్లని అనేక 

వ్రాగ లకు వారు ఇష్్టప్డే భాష్టల్ల స్టవ్లందించడానికి ఈ య్యప్ 11 

భాష్టలో్ల అందుబాట్లల్ల ఉంది. 
 

"కెనరా ai1" యాప గురించి: 

• అపోికష్టన్ ల్ల ఒక సహజమైెన యూజర్ ఇంటర్ ఫేస్ (UI) 

మరియు యూజర్ ఎకస్ ప్రియనస్ (UX) వ్ంట 

అధునాతన ఫీచరోు ఉనాియ, ఇవి బహుళ నేప్థ్ాము 

మరియు మెన్యలతో యూజర్ యొకక ఎంపికకు 

అనుగుణంగ్ర వ్ాకిత గతీకరించబడతాయ. 

• ఇది విజువ్ల్ ఎగా్రనమికస్ ను మెరుగుప్రచడానికి, కంట 

ఒతిత డిని తగిగ ంచడానికి, ప్ర స్త త లైెటంగ్ ప్రిసాతులకు 

ప్ర కాశవ్ంతానిి సరుద బాట్ల చేయడానికి మరియు బాాటరీ 

శకిత ని సంరకిు ంచేటప్పుడు చీకట వాతావ్రణంల్ల స్వకరన్ 

వినియోగ్రనిి స్లభతరం చేయడానికి ఒక చీకట 

నేప్థాానిి కూడా అందిస్త ంది. 

• ప్బోిక్ ప్రర విడంట్ ఫండ్ ఖ్వతాలు, స్కనా సమృదిి ఖ్వతాలు, 

స్వనియర్ సటజనో పొదుప్ప ఖ్వతాలు, కిసాన్ వికాస్ ప్తి 

మరియు ఇతరులతో సహా వివిధ్ సామాజిక భదర తా 

ప్థ్కాలను ఈ య్యప్ అందిస్త ంది. 

• సూప్ర్ య్యప్ కస్మర్ సంప్ర ద్వయ మరియు ఆధునిక 

బాాంకింగ్ మరియు ఆరాిక స్టవ్లను డిజిటల్ మోడ్ ల్ల 

ఉప్యోగించుకోవ్డానికి వీలు కలిుస్త ంది, మరియు అనిి 

వ్యస్సల వారికి ఫీచరోు ఉనాియ. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• కెనరా బాాంక్ హడాకీర్రస్: బెంగళూరు; 

• కెనరా బాాంక్ స్వఈఓ: లింగం వంకట్ ప్ర భాకర్; 

• కెనరా బాాంక్ ఫండర్: అమెుంబాల్ స్బాబరావు ప్రయ్; 

• కెనరా బాాంకు సాాప్న: 1 జూలైె 1906. 
 

నీతి ఆయోగ్: భారతదేశ్ం యొకక R&D ఖ్ర్మాలు 

పౌపంచవాాపాంగా అతాలేంగా ఉన్యనయి 

 
ప్ర భుతీ థంక్ టాాంక్ నీతి ఆయోగ్ మరియు ఇన్ స్టూాట్ ఫర్ 

కాంపిటీటవ్ నస్ నివేదిక ప్ర కారం, భారతదేశం ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర అతి 

తకుకవ్ R&D ఖ్రుచలను కలిగి ఉంది. వాసత వానికి, 

భారతదేశంల్ల R&D వ్ాయం తగిగ ంది, 2008-09ల్ల GDPల్ల 

0.8 శాతం నుండి 2017-18ల్ల 0.7 శాతానికి ప్డిపోయంది. డేటా 

ప్ర కారం, ఇతర BRICS దేశాల కంటే భారతదేశం తకుకవ్ 

GERD కలిగి ఉంది. బెర జిల్, రషాా, చైనా మరియు దకిు ణాఫిర కా 

కోసం ఖ్రుచ మొతాత లు వ్రుసగ్ర 1.2 శాతం, 1.1 శాతం, 2 

శాతానికి పైెగ్ర మరియు 0.8 శాతం. ద్వద్వప్ప 1.8 శాతం ప్ర ప్ంచ 

సగట్ల. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• ఇనోఫసస్ సహ వ్ావ్సాాప్కుడు: కాిస్ గ్లప్రలకృషా్టన్ 

• బిర కస్ దేశాలు: బెర జిల్, రషాా, ఇండియ్య, చైనా మరియు 

దకిు ణాఫిర కా 

 

జీరో కూపన్, జీరో పౌినిసపల్ బాండ్ ను పౌభుతీం 

సకూారిటీలుగా పౌకటించింది 
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స్కష్టల్ స్ాక్ ఎకసఛంజ్ ని సృష్్ంచేందుకు ప్ర భుతీం "జీరో కూపన్ 

జీరో పౌినిసపల్ ఇన్ స్ురమంట్స్"ని సకూారిటీలుగ్ర 

నియమించంది. గురిత ంప్ప పొందిన స్ాక్ ఎకసఛంజ్ యొకక స్కష్టల్ స్ాక్ 

ఎకసఛంజ్ విభాగంల్ల నమోదు చేయబడిన న్యట్ ఫర్ పౌాఫిట్ 

ఆరినైెజేష్టన్ (NPO) జీరో కూప్న్, జీరో పిర నిసప్ల్ 

ఇన్ స్్రమెంట్ ను జారీ చేస్త ంది. శుకావారం విడుదల చేసన 

అధికారిక ప్ర కటన ప్ర కారం, సకూారిటీస్ అండ్ ఎకేసఛంజ్ బోరడ ్ 

ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) ఈ సాధ్నాలకు వ్రిత ంచే చట్ాలను 

ఏరాుట్ల చేస్త ంది. 

 

పౌధాన్యంశాలు: 

• స్కష్టల్ స్్తక్ ఎకేసఛంజ్ (SSE), భారతదేశంల్ల ఒక 

విపో్వాతుక ఆల్లచన, పైెరవేట్ మరియు లాభాప్లక్ష్ లేని రంగ 

పొర వైడరోకు డబుబ య్యకెసస్ ను పెంచడం ద్వీరా ప్ర యోజనం 

చేకూరాచలని లక్ష్ాంగ్ర పెట్్లకుంది. 

• 2019–20 బడాట్ ప్ర సంగంల్ల ఆరిిక మంతిర  నిరుల్ల 

స్వతారామన్ ఈ అంశానిి ప్ర తిప్రదించారు. 

• SSE ప్ర స్త త స్ాక్ మారకటోల్ల ఒక ప్ర తేాక విభాగంగ్ర 

ఉంట్లంది. 

• నోటఫికష్టన్ ప్ర కారం, “జీరో కూపన్ జీరో పౌినిసపల్ 

ఇన్ స్ురమంట్స్” సకూారిటీస్ కాంటార క్స్ (రగుాలష్టన్) 

యాక్్, 1956 ప్ర యోజనాల కోసం సకూారిటీలుగ్ర 

నియమించబడాు య. 

• సప్ెంబరు 2021ల్ల డబుబను స్టకరించేందుకు సామాజిక 

వాాప్రరాల కోసం SSE కోసం ఒక ఫేర మ్ వ్రక్ ను సబీ బోరుు  

ఆమోదించంది. 

• రగుాలేటర్ ద్వీరా సమీకరించబడిన వ్రికంగ్ గా్రప్ మరియు 

టకిికల్ గా్రప్ యొకక సఫారుసలు SSE ఫేర మ్ వ్రక్ 

అభవ్ృదిికి ప్పనాదిగ్ర ప్నిచేశాయ. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఆరాిక మంతిి, భారత ప్ర భుతీం: నిరుల్ల స్వతారామన్ 

 

RBI ద్రీరా బాాంకింగ్ వాాపారానిన చేపట్్కుండ్డ 3 సహకార 

బాాంకులు పరిమతం చేయబ్డ్డడ యి 

  
గత రండు రోజులో్ల మూడు సహకార బాాంకులు రిజరీ్ బాాంక్ 

ఆఫ్ ఇండియా నుండి కఠినమైెన ప్రిమితులను పొంద్వయ. 

కరాాటకల్ల ఉని శీర  మలిల కారా్మన పట్్ణ సహకారి బాాంక్ తో 

ప్రట్ల, ఈ బాాంకులో్ల మహారాష్్టరకు చందిన రండు కూడా 

ఉనాియ: న్యస్టక్ జిల్లల  గిరాన సహకారి బాాంక్ లిమట్డ్ 

మరియు రాయగడ సహకరి బాాంక్. రిజరీ్ బాాంక్ ఆఫ్ 

ఇండియ్య ఈ మూడు బాాంకుల బలహీన లికిీడిటీ ప్రిసాతి 

కారణంగ్ర ఎలాంట బాాంకింగ్ కారాకలాప్రలో్ల ప్రలొగ నకుండా 

ఆంక్ష్లు విధించంది. 
 

పౌధాన్యంశాలు: 

• శీర  మలిల కారా్మన పట్్ణ సహకారి బాాంక్ మరియు న్యస్టక్ జిల్లల  

గిరాన సహకారి బాాంక్ లలోని డిప్రజిటరోు తమ పొదుప్పలు, 

కరంట్ లేద్వ ఇతర ఖ్వతాల నుండి ఎట్లవ్ంట నిధులను 

విత్ డార  చేస్కోవ్డానికి అనుమతించబడరని భారతీయ 

రిజరీ్ బాాంక్ (RBI) ప్ర కటంచంది. అయతే, వారు 

డిప్రజిటోపైె రుణాలను భరీత  చేయగలరు. 

• శీర  మలిల కారా్మన పట్్ణ సహకారి బాాంక్ డిప్రజిటరోల్ల ద్వద్వప్ప 

99.5 శాతం మంది డిఐసజిస బీమా వ్ావ్సా ద్వీరా పూరిత గ్ర 

బీమా చేయబడాు రు, న్యస్టక్ జిల్లల  గిరాన సహకారి బాాంక్ 

డిప్రజిటరోల్ల 99.87 శాతం మంది ఉనాిరు. 

• అయతే, టాప్ బాాంక్ రాయగడ సహకరి బాాంక్ డిప్రజిటరోు 

అనిి పొదుప్పలు, కరంట్ మరియు ఇతర ఖ్వతాల 

బాాలెనస్ నుండి గరిష్్టంగ్ర 15,000 రూప్రయలను విత్ డార  

చేస్కోవ్డానికి అనుమతించంది. 
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• ఈ బాాంకులనీి రుణాలు మరియు అడాీనస్ లు చేయడం, 

డబుబ పెట్్లబడి పెట్డం, డబుబ తీస్కోవ్డం, కొతత  

డిప్రజిట్ లను స్వీకరించడం, డబుబ ప్ంపిణీ చేయడం, రాజీలు 

లేద్వ ఇతర ఒప్ుంద్వలు చేస్కోవ్డం లేద్వ వికాయంచడం, 

బదిల్ల చేయడం లేద్వ ప్రరవేయడం వ్ంటవి 

నిషేధించబడాు య. RBI నుండి నోటఫికష్టన్. 
 

జూన్ 2022 నెలకు గాను రూ. 1,44,616 కోట్ల  సిూల 

GST వసూళ్లల  

  
జూన్ 2022ల్ల సాూల GST స్టకరణ ఏపిర ల్ 2022 స్టకరణ 

తరాీత రండవ్ అతాధిక వ్సూళో్ల GST స్టకరణ GST 

ప్రర రంభమైెనప్ుట నుండి 5వ్ సారి రూ. 1.40 లక్ష్ల కోటో 

మారక్ ను ద్వటంది; మారిచ 2022 నుండి వ్రుసగ్ర 4వ్ నల. 

జూన్ 2022ల్ల సాూల GST స్టకరణ ఏపిర ల్ 2022 GST స్టకరణ 

రూ. 1,67,540 కోటో తరాీత 2వ్ అతాధిక వ్సూళో్ల. 
 

పౌధాన్యంశాలు: 

• జూన్ 2022 నలల్ల స్టకరించన మొతత ం GST ఆద్వయం రూ. 

1,44,616 కోటో్ల, ఇందుల్ల CGST రూ. 25,306 కోటో్ల, 

SGST రూ. 32,406 కోటో్ల, IGST రూ. 75887 కోటో్ల 

(వ్స్త వుల దిగుమతిపైె వ్సూలు చేసన రూ. 40102 కోటోతో 

కలిపి రూ. 40102 కోటో్ల. మరియు సస్ రూ. 11,018 కోటో్ల 

(వ్స్త వుల దిగుమతిపైె వ్సూలు చేసన రూ. 1197 కోటోతో 

ప్రట్ల). 

• ఇది ప్ర భుతీం చేసన IGST నుండి CGSTకి రూ. 29,588 

కోటో్ల మరియు SGSTకి రూ. 24,235 కోటో్ల సటలెుంట్. 

అంతేకాకుండా, అదే నలల్ల కందర ం మరియు 

రాష్ారలు/యుటల మధ్ా 50:50 రేష్టన్ ల్ల తాతాకలిక 

ప్రర తిప్దికన IGST కోసం రూ. 27,000 కోటో సటల్ మెంట్ ను 

కందర ం ప్రర రంభంచంది. 

• 2022 జూన్ ల్ల కందర ం మరియు రాష్ారల మొతత ం ఆద్వయం 

సాధ్యరణ మరియు తాతాకలిక ప్రిషాకరానికి CGSTకి రూ. 

68,394 కోటో్ల మరియు SGSTకి రూ. 70,141 కోటో్ల 

అవుతుంది. 

 

పౌభుతీం బాాంకుల బోర్మడ ను ఫైెన్యనిు యల్ సర్టీసస్ 

ఇన్ స్్టట్యాష్టనస్ బ్యారోగా మారిాంది 

 
ప్ర భుతీం కొనిి సవ్రణలు చేయడం ద్వీరా ప్ర భుతీ 

య్యజమానాంల్లని బాాంకులు మరియు ఆరాిక సంసాల డైరక్రోకు 

హడ్ హంటర్ అయన బాాంకస్ బోరు ్ బూారో (BBB)ని 

ఫైెనానిు యల్ సరీీసస్ ఇన్ స్టూాష్టనస్ బూారో (FSIB)గ్ర 

మారిచంది. ప్ర భుతీ రంగ సాధ్యరణ బీమా కంపెనీల జనరల్ 

మేనేజరోు మరియు డైరక్రో ఎంపిక కోసం మారగ దరశకాలు FSIBల్ల 

భాగంగ్ర చేయబడాు య. 

 

SEBI  నేష్టనల్ స్్తక్ ఎకేసఛంజ్ పై రూ. 7 కోట్ల  జరిమాన్య 

వధించింది 
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సకూారిటీస్ అండ్ ఎకేసఛంజ్ బోరడ ్ ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) 

2015ల్ల జరిగిన 'డ్డరక్ ఫైెబ్ర్' కస్ల్ల భారీ జరిమానాలను 

విధించంది, దని వ్లన కొంత మంది బోర కరోు నేష్టనల్ స్్తక్ 

ఎకేసఛంజ్ (NSE) యొకక ఇంటరిట్ మౌలిక సదుప్రయ్యలను 

ద్వని కోల్లకష్టన్ (కోల్ల) సకరాాలకు వేగంగ్ర కనక్ివిటీని 

పొందడానికి ద్యపిడ్ల చేస్త నాిరు. మారకటస్ రగుాలేటర్ 

ఎన్ ఎస్ ఈల్ల రూ.7 కోటుల , మాజీ మేనేజింగ్ డైరక్ర్ మరియు 

చీఫ్ ఎగాికూాటవ్ ఆఫీసర్ (CEO) చితార  రామకృషా్టపై రూ.5 

కోటుల  జరిమానా విధించంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• SEBI సాాపించబడింది: 1988; 

• SEBI చట్ం: 1992; 

• SEBI ప్ర ధ్యన కారాాలయం: ముంబైె, మహారాష్్టర; 

• SEBI మొదట మహళా ఛైరున్: మధ్యబి పూరి బుచ 

(ప్ర స్త తం); 

• 1992ల్ల నరసంహం కమిటీ సఫారుస మేరకు SEBIకి 

చట్బదిమైెన గురిత ంప్ప లభంచంది. 
 

అదనపు సమాచారం 

• స్్టట్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య (SBI) మరియు ఇండియన్ 

ఎయర్ ఫోరస్ మధ్ా డిఫెనస్ శాలరీ ప్రాకజీ (DSP) పో్రన్ 

కోసం అవ్గ్రహన ఒప్ుందం (MOU) పొడిగించబడింది. 

• విదేశ్ర కాంటిబూాష్టన్ (నియంతిణ) చట్ం (FCRA)కి 

సంబంధించన కొనిి నిబంధ్నలకు కందర  హోం మంతిితీ శాఖ్ 

చేసన మారుులకు కృతజాతలు తెలుప్పతూ, అధికారులకు 

చప్ుకుండా విదేశాలో్ల నివ్సంచే బంధువుల నుండి 

భారతీయులు ఇప్పుడు సంవ్తసరానికి రూ.10 లక్ష్ల వ్రకు 

స్వీకరించడానికి అనుమతించబడాు రు. మునుప్ట ప్రిమితి 

రూ. 1 లక్ష్. 30 రోజులకు బదులుగ్ర, మొతత ం ద్వటతే, 

ప్ర భుతాీనికి తెలియజేయడానికి ప్ర జలకు ఇప్పుడు 90 

రోజుల సమయం ఉంట్లందని హోం మంతిితీ శాఖ్ 

నోటఫికష్టన్ ల్ల ప్లరకంది. ఫారిన్ కంటిబూాష్టన్ (రగుాలేష్టన్) 

సవ్రణ నిబంధ్నలు, 2022గ్ర పిలువ్బడే కొతత  

నిబంధ్నలను హోం మంతిితీ శాఖ్ గెజిట్ ల్ల ప్ర చురించంది. 

• రిజరీ్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య (RBI) బాాంకులు తమ 

కరనీస సార్ింగ్ ప్రికరాలను ప్ర తి మూడు నలలకు ఒకసారి 

ప్రీకిు ంచాలని ఆదేశిసూత  మారగ దరశకాలను ప్ర చురించంది. కొతత  

సరీస్ బాాంక్ నోటో విడుదల తరాీత, సంటిల్ బాాంక్ 

ప్రర మాణీకరణ మరియు కామబదికరణ కోసం ముందుగ్ర ఉని 

ప్ర మాణాలను అప్ డేట్ చేసంది 

• వినియోగద్వరుల విశాీసం మరియు దర వ్యాలబణం అంచనా 

సరేీల యొకక జూలైె 2022 చకాం కోసం కు తి ప్రిశోధ్నను 

చేప్ట్ేందుకు, భారతీయ రిజరీ్ బాాంక్ (RBI) ముంబైెకి 

చందిన హంసా రీసరచ్ గా్రప్ తో భాగసాీమిని 

ఎంచుకునిటో్ల ప్ర కటంచంది.  

• SBI జనరల్ ఇన్యసరనస్ సైబర్ వాల్్ ఎడా్ బీమా 

ప్థ్కానిి ప్రర రంభంచంది:  

• కాిసల్ భారతదేశ FY23 GDP వ్ృదిి అంచనాలను 7.3%గ్ర 

అంచనా వేసంది : దేశ్రయ రేటంగ్ ఏజనీస కాిసల్ FY23 (FY 

2022-2023)ల్ల భారతదేశానికి నిజమైెన GDP వ్ృదిి 

అంచనాను 7.3 శాతానికి తగిగ ంచంది. ఇంతకుముందు ఇది 

7.8 శాతంగ్ర అంచనా వేయబడింది.  

• రిజరీ్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య (RBI) యొకక అతాంత 

ఇటీవ్లి ఆరాిక సారతీ నివేదిక ప్ర కారం, మారిచ 2022ల్ల, 

బాాంకుల సాూల నిరరాక ఆస్త ల (GNPA) నిష్టుతిత  మారిచ 

2021ల్ల గరిష్్టంగ్ర 7.4 శాతం నుండి ఆరు సంవ్తసరాల 

కనిష్్ట సాాయ 5.9 శాతానికి తగిగ ంది 
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• ఎలక్ోరల్ బాండోను జారీ చేయడానికి మరియు ఎన్ కాాష్ 

చేయడానికి ప్ర భుతీం SBIకి అధికారం ఇచచంది: జారీ 

చేయనుని 21వ్ విడత ఎలక్ోరల్ బాండోకు, బాండో 

వికాయ్యలకు ప్ర భుతీం ఆమోదం తెలిపింది. రాజకీయ నిధుల 

స్టకరణల్ల బహరంగతను పెంచే ప్ర యతింల్ల, రాజకీయ 

ప్రర్ీలకు ఆరాిక సహకారానికి ప్ర తాామాియంగ్ర ఎలక్ోరల్ 

బాండ్ లు ప్ర తిప్రదించబడాు య. 

• మే కాెడిట్ కారు ్ ఖ్రుచ $1.14 టిలియనో ఆల్-టైమ్ గరిష్్ట 

సాాయకి చేరుకుంది, ఇది రిటైల్ రంగం బాగ్ర ప్ని చేస్త ందని 

సూచస్త ంది. రిజరీ్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య డేటా ప్ర కారం, 

బలమైెన ఇ-కామరస్ వ్ాయం, అధిక-విలువైన ప్ర య్యణ 

మరియు ప్రాాటక వ్ాయం మరియు విచక్ష్ణ కొనుగ్లళో 

ఫలితంగ్ర కాెడిట్ కారు ్ ఖ్రుచ వారిు కంగ్ర 118 శాతం మరియు 

నలవారీ 8 శాతం పెరిగింది. 

• NITI ఆయోగ్ మరియు టకాిలజీ ఇనఫరేుష్టన్, ఫోర్ కాస్ంగ్ 

మరియు అసస్ మెంట్ కనిసల్ (TIFAC) FY2026-27 

నాటకి, ఎలక్ిరక్ దిీచకా వాహనాలు పూరిత గ్ర భారతీయ 

మారకటో్రకి చేరచబడతాయని ఒక ఉలోాసమైెన అంచనా 

వేసంది. 

• రిజరీ్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య (RBI), కందర  ప్ర భుతీం 

మరియు లైెఫ్ ఇన్యసరనస్ కంపెనీలు (LIC) 

గాహంచనటో్లగ్ర, IDBI బాాంక్ ల్ల 40 శాతం కంటే ఎకుకవ్ 

వాటాను కలిగి ఉండటానికి మరియు వ్వాహాతుక 

ఉప్సంహరణ ప్ర కాియ ద్వీరా రుణద్వతల్ల 51 మరియు 74 

శాతం మధ్ా వికాయంచడానికి ఆరాికతర సంసాలు మరియు 

అనియంతిిత సంసాలను అనుమతించాలని కందర ం 

అభారానను అంగీకరించనటో్ల నివేదించబడింది. 

• రిజరీ్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఇటీవ్లి డేటా 

ప్ర కారం జూలైె 15 చవ్రి వారంల్ల, భారతదేశ్ వదేశీ మారక 

నిలీలు 7.5 బిలియన్ డాలరోు తగిగ  572.7 బిలియన్ 

డాలరోకు చేరుకునాియ.  

• భారతీయ రిజరీ్ బాాంక్ ఓపెన్, నగదు రహత చలోింప్పలు, 

PayNearby & Fairexpay, చలోింప్పల ప్ర ద్వతలు 

మరియు API బాాంకింగ్ సలూాష్టనస్, ద్వని సరిహదుద  

చలోింప్పల సమరుణకు అనుమతినిచచంది.  

• రిజరీ్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య (RBI) పిరమల్ 

ఎంటరైురజస్ కు NBFCగ్ర వాాప్రరానిి నిరీహంచడానికి 

సంసాకు అనుమతి ఇచచంది.  

• బంధ్న్ బాాంక్ తన మొదట కరనీస చస్్ ను ప్రటాిల్లని 

దదర్ గంజ్ ల్ల ప్రర రంభంచంది.  

• స్్టట్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య (SBI) తీరల్ల తన 

వినియోగద్వరులకు WhatsApp ఆధ్యరిత బాాంకింగ్ ను 

అందించనుంది. SBI చైరున్ దినేష్ ఖ్రా కొనిి రిటైల్ 

కారాకర మాలను పౌకటిసాూ ఈ విష్టయ్యనిి ప్ర కటంచారు.. 

• పైెరవేట్ రుణద్వత ఇండస్ ఇండ్ బాాంక్ బోరుు  ఫైెనానస్ కంపెనీ 

విసత రణకు రూ. 20,000 కోటో రుణానిి స్టకరించే ప్ర ణాళికను 

ఆమోదించంది. ఇండస్ ఇండ్ బాాంక్ నుండి ఒక ప్ర కటన 

ప్ర కారం, ఒక సమావేశంల్ల, బాాంక్ డైరక్రో బోరుు  ఈ 

ప్ర తిప్రదనను ఆమోదించంది.  

• అమెరికన్ బోర కరేజీ మోరిాన్ స్్తనీల  తన FY23 రియల్ GDP 

విసత రణ అంచనాను భారతదేశానికి 0.40 శాతం నుండి 7.2 

శాతానికి తగిగ ంచంది మరియు 24 ఆరాిక సంవ్తసరంల్ల జిడిపి 

వ్ృదిి 6.4 శాతానికి తగుగ తుంది. చాలా మంది వీక్ష్కులు 

FY23 GDP వ్ృదిి 7 శాతం కంటే ఎకుకవ్గ్ర ఉంట్లందని 

భావిస్త నాిరు. ఆర్ బీఐ అంచనా కూడా 7.2 శాతంగ్ర ఉంది. 

• గత ఎనిమిది ఆరాిక సంవ్తసరాలో్ల రూ. 8.6 లక్ష్ల కోటో కంటే 

ఎకుకవ్ మొండి బకాయలను రికవ్రీ చేయడంల్ల RBI 

మరియు పౌభుతీం తీస్కుని ఖ్చచతమైెన చరాలు 

బాాంకులకు సహాయప్డాు యని ప్రిప్రలన పారల మంటుకు 

తెలియజేసంది. నిరరిక ఆసాులు (NPAs) అనేది బాాంకింగ్ 

ప్రిశామకు ప్ర తికూలమైెనప్ుటకీ, సహజమైెన ప్రిణామమని 

ఆరాిక శాఖ్ సహాయ మంతిి భగవ్త్ కరాద్ ల్లక్ సభకు 

వార తపూరీక ప్ర తిసుందనల్ల తెలిప్రరు. 
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• ఇండస్్వర బాడ్ల ఫెడరేష్టన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛంబరస్ ఆఫ్ 

కామరస్ & ఇండస్్వర (FICCI) ఈ ఆరాిక సంవ్తసరానికి 

భారతదేశ ఆరాిక ఉతుతిత  అంచనాను 2022-23కి 40 బేసస్ 

ప్రయంటో్ల 7%కి తగిగ ంచంది. ఏపిర ల్ ల్ల, FICCI 2022-23కి 

భారతదేశ వ్ృదిిని 7.4%గ్ర అంచనా వేసంది.  

• ఆస్టయన్ డెవలప మంట్ బాాంక్ (ADB), FY23కి 

భారతదేశ GDP వ్ృదిి అంచనాను 7.2 శాతానికి 

తగిగ ంచంది. ఇంతకుముందు ఇది 7.5 శాతంగా అంచనా 

వేయబడింది. ఇంతల్ల, మనీలా ఆధ్యరిత బహుప్రకిు క 

అభవ్ృదిి బాాంక్ FY24 వ్ృదిి అంచనాను ముందుగ్ర 

అంచనా వేసన 8 శాతం నుండి 7.8 శాతానికి సవ్రించంది. 

అయతే ఇది భారతదేశం కోసం దర వ్యాలబణ అంచనాను 

ముందుగ్ర అంచనా వేసన 5.8% నుండి FY23కి 6.7%కి 

పెంచంది. 

• అరిన్ కో-ఆపరటివ్ బాాంకుల (UCBs) ఆరాిక 

ప్టష్్టతను మెరుగుప్రచడానికి, RBI నేరుగ్ర నాలుగు-

అంచల నియంతిణ ఫేర మ్ వ్రక్ ను రూపొందించాలని 

నిరాయంచంది.  

• వాణిజా మంతిితీ శాఖ్ ఈ నల ఎగుమతులు మరియు 

దిగుమతుల గణాంకాలు రండింటనీ పైెకి సవ్రించన తరాీత, 

జూన్ ల్ల భారతదేశ్ వాణిజా లోటు రికార్మడ  సాాయల్ల 

$26.18 బిలియనల కు పెరిగింది. ఇంతకుముందు రికారుు  

నలవారీ వాణిజా ల్లట్ల మేల్ల $24.3 బిలియనోుగ్ర ఉంది.  

• శా్రరామ్ జనరల్ ఇన్యసరనస్ మరియు సటీ యూనియన్ 

బాాంక్ కారురేట్ ఏజనీస ఒప్ుందంపైె సంతకం చేశాయ  

• జూన్ ల్ల ట్రకు దర వ్యాలబణం సీలుంగ్ర 15.18 శాతానికి 

తగిగ ంది:ఆల్-ఇండియ్య ట్రకు ధ్రల సూచక 

(WPI) ఆధ్యరంగ్ర వారిు క దర వ్యాలబణం జూన్ నలల్ల 15.18 

శాతంగ్ర ఉంది 

• ప్ర -పెయడ్ చలోింప్ప సాధ్నాలు మరియు నో యువ్ర్ కస్మర్ 

నిబంధ్నలకు సంబంధించన కొనిి నిబంధ్నలను 

ప్రటంచనందుకు ఓలా ఫైెనానిు యల్ సరీీసస్ పైెరవేట్ 

లిమిటడ్ పైె రిజరీ్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య (RBI) రూ. 

1.67 కోటో దర వ్ా పెనాల్్లని విధించంది.  

• సాూల దేశ్రయోతుతిత  (GDP) ద్వీరా కొలవ్బడిన 

భారతదేశంల్ల ఆరాిక వ్ృదిి కోసం నోమురా తన 2023 

అంచనాను మాందాం భయ్యలు మరియు పెరుగుతుని వ్డ్లు  

రేటో మధ్ా ద్వని మునుప్ట అంచనా 5.4 శాతం నుండి 4.7 

శాతానికి తగిగ ంచంది. 

• SBI అనుబంధ్ సంసా మరియు MEA తైెరప్రకిు క అభవ్ృదిి 

సహకార నిధికి సంబంధించ ఒప్ుందంపైె సంతకం చేశాయ 

• ఈ ఏడాది అక్ోబర్ 1న, ప్లప్ర్ ఇంపోర్్ మానిటరింగ్ సస్మ్ 

అమలుల్లకి వ్స్త ంది 

• వినియోగద్వరుల ధ్రల సూచీ (సపిఐ) ఆధ్యరంగ్ర రిటైల్ 

దర వ్యాలబణం గత నలల్ల 7.04 శాతంతో పోలిస్టత  ఈ ఏడాది 

జూన్ ల్ల 7.01 శాతానికి తగిగ ంది.  

• యూనియన్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య (UBI) 

వినియోగద్వరుల బాాంకింగ్ అనుభవాలను మెరుగుప్రిచే 

ప్ర యతింల్ల టక్ మహీంద్వర తో కలిస మెటావ్రస్ వ్రుచవ్ల్ 

లాంజ్ - యూని-వ్రస్ & ఓపెన్ బాాంకింగ్ శాండ్ బాకస్ 

వాతావ్రణానిి ప్రిచయం చేసంది.  

• రగుాలేటరీ సముతిల్ల ల్లప్రల కారణంగ్ర, రిజరీ్ బాాంక్ 

ఆఫ్ ఇండియ్య (RBI) ఫెడరల్ బాాంక్ కు రూ. 5.72 కోటో 

జరిమానా విధించంది.  

• 'PNB రక్ష్క్ పో్స్ స్వకమ్' కోసం భారత వైమానిక దళం & 

PNB అవ్గ్రహన ఒప్ుందంపైె సంతకాలు . 

• డిజిటల్ చలోింప్ప స్టకరణ కోసం సత్ ఇండియన్ బాాంక్ కరళ 

ఫారస్్ & వైలడ ్ లైఫ్ డిపార్్ మంట్ తో ఒపేందం 

చేసుకుంది 

• రిజరీ్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య (RBI) కోటక్ మహీంద్వర  

బాాంక్ మరియు ఇండస్ ఇండ్ బాాంక్ లపైె వ్రుసగ్ర రూ. 1.05 

కోటో్ల మరియు రూ. 1 కోట జరిమానా విధించంది. 

• ప్శిచమ్ బంగ్ర గా్రమీణ బాాంక్ మరియు SBI లైెఫ్ 

ఇన్యసరనస్ మధ్ా బాాంకాసూారనస్ ఒప్ుందం కుదిరింది.  
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నియామకాలు 

 

భారతదేశ్ంలో ద్రని పౌతినిధిగా పనిచేయడ్డనికి ఎననరసు 

కర్మణేష్టన్ ను IAPH ఎంపిక చేస్టంది 

 
ఎనిరస్ కరుణేశన్ ను అంతరాాతీయ పోర్స్ అండ్ హారబరస్ 

అస్కసయేష్టన్ (IAPH) భారతదేశంల్ల అధికారిక ప్ర తినిధిగ్ర 

నియమించారు. IAPH అనేది సహకారం మరియు శా్వషా్టత కోసం 

ప్ర ప్ంచ పోర్్ ప్రిశామ యొకక ఫోరమ్. కరుణేశన్ కు మెరైన్ 

మరియు పోర్్ ప్రిశామలల్ల 33 సంవ్తసరాల నాయకతీ 

అనుభవ్ం ఉంది. అతను ముంబైె పోర్్ తో పోర్్ ప్రిశామల్ల తన 

వ్ృతిత ని ప్రర రంభంచాడు మరియు తరువాత 2001 నుండి 2004 

వ్రకు మలేష్య్యల్లని పోర్్ కోాంగ్ ల్లని వస్్ పోర్్ కంటైనర్ 

టరిునల్ కు జనరల్ మేనేజర్ ఆఫ్ ఆప్రేష్టనస్ మరియు CEO 

గ్ర ప్నిచేశాడు. 

 

పౌధాన్యంశాలు: 

• IAPH ప్తిికా ప్ర కటన ప్ర కారం, ఎనిరస్ కరుణేశన్ చనైి 

కంటైనర్ టరిునల్ లిమిటడ్, దుబాయ్ పోర్స్ వ్రలు ్ కు 

డైరక్ర్ మరియు CEOగ్ర మరియు భారతదేశంల్లని 

గుజరాత్ ల్లని అద్వనీ పోర్స్ & సుష్టల్ ఎకనామిక్ జోన్ 

యొకక CEOగ్ర స్టవ్లందించేందుకు భారతదేశానికి మకాం 

మారాచరు. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• IAPH యొకక మేనేజింగ్ డైరక్ర్: ప్రటిక్ వరాోవన్ 

 

జయంతి పౌస్తద్ IBBI యొకక హోల్ టై్మ్ మంబ్ర్ గా 

ఎంపికయాార్మ 

  
కందర  ప్ర భుతీం, జయంతి పౌస్తద్ ను ఐదేళోప్రట్ల ఇన్యసలీనీస 

మరియు బాాంకుర్మపాస్(దివాల్ల మరియు 

పూరిినష్్టం)  బోరడ ్ ఆఫ్ ఇండియా (IBBI)ల్ల పూరిత కాల 

సభుానిగ్ర నియమించంది. కారురేట్ వ్ావ్హారాల మంతిితీ శాఖ్ 

జారీ చేసన కారానిరాీహక ఉతత రుీ ప్ర కారం, ఈ ఐదేళో వ్ావ్ధి 

పోస్్ బాధ్ాతలు స్వీకరించన తేద నుండి అంటే జూలైె 5, 2022 

లేద్వ 65 సంవ్తసరాల వ్యస్స వ్రకు లెకికంచబడుతుంది 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• IBBI సాాపించబడింది: 1 అక్ోబర్ 2016; 

• IBBI ప్ర ధ్యన కారాాలయం: న్యాఢిలో్ల; 

• IBBI మాతృ విభాగం: కారురేట్ వ్ావ్హారాల మంతిితీ 

శాఖ్; 

• IBBI చైర్ ప్రసన్: రవి మిట్ల్. 

 

FIH యాక్ింగ్ పౌస్టడెంట్ గా ఈజిప్్ కు చందిన స్వఫ్ అహుద్ 

ఎంపికయాార్మ 
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భారత అడిునిస్్టరటర్ నర్టందర్ బాతార  తన ప్దవికి రాజీనామా 

చేయడంతో అంతరాాతీయ హాకీ సమాఖ్ా (FIH) ఈజిప్ుకు 

చందిన స్వఫ్ అహుద్ ను తాతాకలిక అధ్ాకుు డిగ్ర నియమించంది. 

బాతిా ఎఫ్ ఐహచ  అధ్ాక్ష్ ప్దవికి రాజీనామా చేయడంతోప్రట్ల 

భారత ఒలింపిక్  సంఘం (IOA) చీఫ్  ప్దవికి కూడా 

రాజీనామా చేశారు. అతను తన IOA సాానంతో నేరుగ్ర ముడిప్డి 

ఉని తన అంతరాాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ (IOC) సభాతాీనిి 

కూడా వ్దులుకునాిడు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• అంతరాాతీయ హాకీ సమాఖ్ా ప్ర ధ్యన కారాాలయం: లౌస్తన్, 

స్టీటా్రాల ండ్; 

• అంతరాాతీయ హాకీ ఫెడరేష్టన్ CEO: థియర్ట వయిల్; 

• అంతరాాతీయ హాకీ సమాఖ్ా సాాపించబడింది: 7 జనవరి 

1924, పారిస్, ఫౌానస్. 
 

BCCI కొతా నీతి అధికారిగా ఎస్వస మాజీ న్యాయమూరిి వనీత్ 

సరన్ నియమతులయాార్మ 

  
భారత కిర కెట్ కంటోర ల్ బోర్మడ  (బ్లస్వస్వఐ) ఎథికస్ ఆఫీసర్ 

మరియు అంబుడస్ మన్ గా స్ప్ర ంకోర్ు మాజీ నాాయమూరిత  

వనీత్ సరన్ బాధ్ాతలు స్వీకరించారు. గత ఏడాది జూన్ ల్ల 

ప్దవీకాలం ముగిసన జస్స్ (రిటైరు ్) డి.కె.జైెన్ తరాీత ఆయన 

బాధ్ాతలు చేప్ట్ారు. 65 ఏళో సరన్ ఒడిశా హైకోర్ు మాజీ 

ప్ర ధ్యన నాాయమూరిత , కరాాటక, అలహాబాద్ హైకోర్ులో్ల 

నాాయమూరిత గ్ర కూడా ప్నిచేశారు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• BCCI అధ్ాకుు డు: సరవ్ గంగ్రల్ల; 

• BCCI కారాదరిశ: జే షా; 

• BCCI ప్ర ధ్యన కారాాలయం: ముంబైె; 

• BCCI సాాపించబడింది: డిసంబర్ 1928. 
 

లఫ్ినెంట్ జనరల్ (రిటై్రడ ్) రాజ్ శుకాల  UPSC సభుాడిగా 

నియమతులయాార్మ 

  
యూనియన్ పబిల క్ సర్టీస్ కమష్టన్ (UPSC) సభుానిగ్ర 

రిటైరు ్ ఆరీు అధికారి రాజ్ శుకాల  నియమితులయ్యారు. 

ఇండియన్ అడిునిస్్టరటవ్ సరీీస్ (IAS), ఇండియన్ ఫారిన్ 

సరీీస్ (IFS), ఇండియన్ పోల్లస్ సరీీస్ (IPS) మరియు 

సంటిల్ సరీీసస్ — గా్రప్ A మరియు గా్రప్ Bలకు నియ్యమకం 

కోసం అభారాులను UPSC ప్ర భుతాీనికి సఫారుస చేస్త ంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• UPSC చైర్ ప్రసన్: మనోజ్ స్కని; 

• UPSC సాాపించబడింది: 1 అక్ోబర్ 1926. 
 

NSE యొకక తదుపరి MD & CEO గా ఆశిష్ కుమార్ 

చౌహాన్ ఎంపికయాార్మ 

  
నేష్టనల్ స్్తక్ ఎకేసఛంజ్ (NSE) తన కొతా మేనేజింగ్ డైెరక్ర్ 

మరియు CEO గ్ర ఆశిష్ కుమార్ చౌహాన్ ను నియమించనటో్ల 

ప్ర కటంచంది. 16 జూలైె 2022న ముగిసన 5 సంవ్తసరాల 

ప్దవీకాలం ముగిసన వకర మ్ లిమాయ తరాీత అతను 

నియమితుడయ్యాడు. అతను 1992 నుండి 2000 వ్రకు 

ప్నిచేసన NSE వ్ావ్సాాప్కులల్ల ఒకడు. అతని ప్ని కారణంగ్ర 

భారతదేశంల్లని ఆధునిక ఆరాిక ఉతునాిల పితామహుడిగ్ర 

ప్ర సదిి చంద్వడు. 
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అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• నేష్టనల్ స్ాక్ ఎకసఛంజ్ సాానం: ముంబైె, మహారాష్్టర; 

• నేష్టనల్ స్ాక్ ఎకసఛంజ్ సాాపించబడింది: 1992; 

• నేష్టనల్ స్ాక్ ఎకసఛంజ్ చైర్ ప్రసన్: గిరీష్ చందర  చతురేీది. 
 

KVIC కొతా ఛైరున్ గా మనోజ్ కుమార్ బాధ్ాతలు 

స్వీకరించార్మ 

  
ఖాద్వ మరియు వలజ్ ఇండస్్వరస్ కమీష్టన్ (KVIC)ల్ల 

మారకటంగ్ ల్ల మాజీ నిప్పణుడు మనోజ్ కుమార్, భారత 

పౌభుతీ చట్్బ్దిమైన సంసి ఛైరున్ గా బాధ్ాతలు 

స్వీకరించడ్డనికి పదోననతి పొంద్వరు. KVIC మాజీ ఛైరున్ 

వనయ్ కుమార్ సకేసన్య ఢిలో్ల లెఫ్ినంట్ గవ్రిర్ గ్ర బాధ్ాతలు 

స్వీకరించారు. మనోజ్ కుమార్ KVICల్ల నిప్పణ సభుానిగ్ర 

(మారకటంగ్) అంతకు ముందు భాగంగ్ర ఉనాిరు మరియు 

మారకటంగ్ మరియు గా్రమీణాభవ్ృదిి రంగ్రలల్ల వ్ృతిత ప్రమైెన 

అనుభవ్ం కలిగి ఉనాిరు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• KVIC సాాపించబడింది: 1956; 

• KVIC ప్ర ధ్యన కారాాలయం: ముంబైె. 
 

Google పరంట్ ఆల్లాబట్ గోలడ ్ మాాన్ స్తకస్ వట్రన్, 

మార్ి చావజ్ లను బోర్మడ కు నియమసాుంది 

  

వాల్ స్్వరట్ అనుభవ్జాుడైన మార్ి చావజ్ టకాిలజీ దిగగ జానికి 

గణనీయమైెన ఫైెనానస్ కండరానిి జోడిసూత  గూగుల్ పరంట్ 

ఆల్లాబట్ ఇంక్. బోరుు ల్ల చేరారు. Google మాజీ చీఫ్ 

ఎగాికూాటవ్ ఆఫీసర్ ఎరిక్ ష్ుత్ 2020 నుండి నిష్టకరమించన 

తరాీత అతని నియ్యమకం ఆలాఫబెట్ బోరుు ల్ల మొదట 

మారుును సూచస్త ంది. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన AMSHAALU: 

• ఆలాఫబెట్ ఇంక్. CEO: స్ందర్ పిచాయ్; 

• ఆలాఫబెట్ ఇంక్. చైర్ ప్రసన్: జాన్ ఎల్. హనిస్వస; 

• ఆలాఫబెట్ ఇంక్. సాాపించబడింది: 2 అక్ోబర్ 2015, 

కాలిఫోరిియ్య, యునైటడ్ స్్టటస్; 

• ఆలాఫబెట్ ఇంక్. ప్ర ధ్యన కారాాలయం: మౌంటైన్ వ్వా, 

కాలిఫోరిియ్య, యునైటడ్ స్్టటస్; 

• ఆలాఫబెట్ ఇంక్. వ్ావ్సాాప్కులు: లారీ ప్లజ్, సరీగ  బిర న్. 

 

భారత్ లో బ్ంగాల దేశ్ హైెకమష్టనర్ గా ముసా్తఫిజుర్ రహాున్ 

నియమతులయాార్మ 

  

భారతదేశానికి బంగో్రదేశ్ తదుప్రి హైకమిష్టనర్ గ్ర ముసా్తఫిజుర్ 

రహమాన్ ను బ్ంగాల దేశ్ పౌభుతీం నియమించంది. అతను 

ప్ర స్త తం జనీవాల్లని ఐకారాజాసమితి కారాాలయ్యలకు బంగో్రదేశ్ 

శాశీత ప్ర తినిధిగ్ర మరియు సీటారోాండ్ ల్ల రాయబారిగ్ర 

ప్నిచేస్త నాిడు. మహముద్ ఇమాాన్ తరాీత ఆయన కొతత  

హైకమిష్టనర్ గ్ర బాధ్ాతలు చేప్ట్నునాిరు. 
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పౌతీక్ పోటాను అడెీంట్ ఇంట్రనష్టనల్ యురకా ఫోరిస్ 

అధిపతిగా నియమంచింది 

  
పౌతీక్ పోటాను PE సంసా అడెీంట్ ఇంట్రనష్టనల్ తన 

పోర్్ ఫోలియో కంపనీలల్ల ఒకటైన యురేకా ఫోరబస్ ని 

నిరీహంచడానికి నియమించంది. ప్ర తీక్ యురేకా ఫోరబస్ 

మేనేజింగ్ డైెరక్ర్ & స్వఈఓగా చేరనునాిరు. ప్ర తీక్ కంపెనీని 

అభవ్ృదిి చేయడంల్ల మరియు అతాాధునిక వ్స్త వులను ఉతుతిత  

చేయడంల్ల మేనేజ్ మెంట్ గా్రప్ కు మారగ నిరేద శం చేస్త ంది. ప్ర తీక్ 

ఆగస్్ 16న యురేకా ఫోరబస్ ల్ల ప్రర రంభమవుతుంది. 
 

IFAD కొతా అధ్ాకుు డిగా అల్లీరో ల్లరియో ఎంపికయాార్మ 

  
ఇంట్రనష్టనల్ ఫండ్ ఫర్ అగిర కలారల్ డెవలప మంట్ 

(IFAD) గవ్రిింగ్ కనిసల్ సుయన్ యొకక అల్లీరో 

ల్లరియో కొతత  అధ్ాకుు డిగ్ర నియమితులయ్యారు. లారియో 1 

అక్ోబర్ 2022న ప్దవీ బాధ్ాతలు స్వీకరిసాత రు మరియు 

నాలుగు సంవ్తసరాల ప్దవీకాలం కొనసాగుతారు. అతను 2017 

నుండి సంసాకు నాయకతీం వ్హస్త ని గిలిర్్ హంగోి 

సాానంల్ల నియమిసాత డు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఇంటరేిష్టనల్ ఫండ్ ఫర్ అగాికలచరల్ డవ్లప్ మెంట్ 

సాాపించబడింది: డిసంబర్ 1977, రోమ్, ఇటల్ల. 
 

నేష్టనల్ హైెస్వేడ్ రైల్ కార్పేరష్టన్ లిమట్డ్ ఎండీగా 

రాజేందౌపౌస్తద్ బాధ్ాతలు స్వీకరించార్మ 

  
అవినీతి ఆరోప్ణలపైె సతీష్ అగిిహోతిిని ప్ర భుతీం తొలగించన 

తరాీత నేష్టనల్ హైె-స్వేడ్ రైల్ కార్పేరష్టన్ లిమట్డ్ 

(NHSRCL) మేనేజింగ్ డైరక్ర్ గ్ర రాజేందౌ పౌస్తద్ 

నియమితులయ్యారు. అతను నవ్ంబర్ 2017 నుండి 

NHSRCLతో ప్రర జక్్ డైరక్ర్ గ్ర ప్నిచేస్త నాిడు మరియు 

బులల ట్ రైలు పౌాజెక్్ గ్ర ప్ర సదిి చందిన ముంబైె అహుద్వబాద్ హై-

స్వుడ్ రైల్ ప్రర జక్్ యొకక సవిల్ ఇంజనీరింగ్ ప్నులకు మొతత ం 

బాధ్ాత వ్హస్త నాిడు. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• నేష్టనల్ హై-స్వుడ్ రైల్ కారురేష్టన్ లిమిటడ్ సాాపించబడింది: 

12 ఫిబర వ్రి 2016; 

• నేష్టనల్ హై-స్వుడ్ రైల్ కారురేష్టన్ లిమిటడ్ ప్ర ధ్యన 

కారాాలయం: న్యాఢిలో్ల. 

 

డిపూాటీ ఎనినకల కమష్టనర్ గా R K గుపాా 

నియమతులయాార్మ 
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డిపూాటీ ఎనినకల కమష్టనర్ గా స్వనియర్  బ్యారోకార ట్  RK 

గుపాాను నియమిసూత  ప్రసనల్  మంతిితీ శాఖ్ ఉతత రుీలు జారీ 

చేసంది. T శీర కాంత్ సాానంల్ల అతను వ్చాచడు. సంట్ర ల్ 

సకర టేరియట్ సర్టీస్ (CSS) అధికారి అయన గుప్రత  తన ప్దవీ 

విరమణ తేద వ్చేచ ఏడాది ఫిబర వ్రి 28 వ్రకు డిపూాటీ ఎనిికల 

కమిష్టనర్ (జాయంట్ సకాటరీ సాాయ)గ్ర వ్ావ్హరిసాత రు. 
 

ఎనినకల సంఘంలోని ఇతర ముఖ్ామైన వాకిి: 

• భారత ప్ర ధ్యన ఎనిికల కమిష్టనర్: రాజీవ్ కుమార్ 

• ఎనిికల కమిష్టనర్: అన్యప చందౌ పాండే 
 

స్టంగపూర్ కు చందిన T. రాజా కుమార్ FATF కొతా 

అధ్ాకుు డిగా నియమతులయాార్మ 

 
మనీలాండరింగ్ నిరోధ్క నిఘా సంసా ఫైెనానిు యల్ య్యక్ష్న్ టాసక్ 

ఫోరస్ (ఎఫ్ ఏటీఎఫ్) అధ్ాకుు డిగ్ర సంగపూర్ కు చందిన ట.రాజ 

కుమార్ నియమితులయ్యారు. ఇప్ుట వ్రకు ఆ ప్దవిల్ల ఉని 

మారకస్ పోెయర్ సాానంల్ల కుమార్ నియమితులయ్యారు 

మరియు రాబోయే రండేళోప్రట్ల అతని స్టవ్లను డిశాచరా్ చేసాత రు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• FATF ప్ర ధ్యన కారాాలయం: ప్రరిస్, ఫార నస్; 

• FATF ప్రుస్: మనీలాండరింగ్ మరియు టరారిజం 

ఫైెనానిసంగ్ పైె పోరాటం; 

• FATF సాాపించబడింది: 1989. 
 

ఫాాన్ కోడ్ రవశాసా్టరని బౌాండ్ అంబాస్టడర్ గా చేరిాంది 

  

మాజీ టీం ఇండియ్య కోచ మరియు కాికెటర్, రవిశాసత ర లైెవ్ 

కంటంట్, స్కుర్స్ స్ాటస్కస్ మరియు ఇ-కామరస్ మారకట్ పో్లస్ 

అయన ఫాాన్ కోడ్ కు కొతత  బార ండ్ అంబాసడర్ గ్ర 

నియమితులయ్యారు. భారతదేశం యొకక వస్ండ్లస్ ప్రాటన 

మరియు ECB యొకక ది హండర డ్ కి ప్ర తేాక హకుకలతో కొనిి 

అతుాతత మ కాికెట్ య్యక్ష్న్ లను హోస్్ చేయడానికి ఫాాన్ కోడ్ సట్ 

చేయబడింది; మరియు శాసత ర ఈ ప్రర ప్ర్ీల కోసం రాబోయే 

ప్ర చారాలకు నాయకతీం వ్హంచడం ద్వీరా ఫాాన్ కోడ్ యొకక 

'ఫాాన్-ఫస్్' ప్ర తిప్రదనను బయటకు తీస్కువ్సాత రు. 

 

కానెాడరష్టన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్్వర కొతా అధ్ాకుు డిగా ఆర్ 

దినేష్ నియమతులయాార్మ 

  
TVS సపైె చైన్ సలూాష్టనస్ యొకక ఎగాికూాటవ్ వైస్-ఛైరున్ R 

దినేష్, 2022-2023 సంవ్తసరాలకు కానెాడరష్టన్ ఆఫ్ 

ఇండియన్ ఇండస్్వరస్ (CII) పెర సడంట్ డిజిగేిట్ గ్ర 

ఎంపికయ్యారు. అతను గతంల్ల లాజిస్కస్ పైె నేష్టనల్ కమిటీలు, 

CII ఫాామిల్ల బిజినస్ నట్ వ్రక్ ఇండియ్య చాప్్ర్ కనిసల్, CII 

తమిళనాడు స్్టట్ కనిసల్ మరియు CII ఇనిస్టూాట్ ఆఫ్ 

లాజిస్కస్ అడైీజరీ కనిసల్ కు ఛైరున్ గ్ర ప్నిచేశారు. 2018 

నుండి 2019 వ్రకు, అతను CII సదరన్ రీజియన్ ఛైరున్ గ్ర 

ప్నిచేశాడు. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ITC ఛైరున్ మరియు మేనేజింగ్ డైరక్ర్: సంజీవ్ పురి 

• బజాజ్ ఫిన్ సరీ్ లిమిటడ్ చైరున్ మరియు మేనేజింగ్ 

డైరక్ర్: సంజీవ్ బ్జాజ్ 
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AIU కొతా అధ్ాకుు డిగా సురంజన్ ద్రస్ నియమతులయాార్మ  

  
జాదవ్ పూర్ యూనివ్రిశటీ వైస్ ఛనసలర్ సురంజన్ ద్రస్ ను 

అస్కస్టయష్టన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివరిసటీస్ (AIU) 

అధ్ాకుు డిగ్ర నియమించారు. అధ్ాకుు డిగ్ర ఆయన ప్దవీకాలం 

జూలైె 1 నుండి ఒక సంవ్తసరం ప్రట్ల ఉంట్లంది. న్యతన 

వద్రావధానం (NEP) ముఖ్వాంశాలను అమలు చేయడం, 

ముఖ్ామైెన ప్రిశోధ్న కారాకలాప్రలో్ల ప్రలొగ ని రాష్్టర వ్రిశటీలకు 

కందర  నిధులను పెంచడం, భారతీయ విశీవిద్వాలయ్యల 

ప్ర మాణాలను అంతరాాతీయ సాాయకి తీస్కెళో్ల అంశంపైె తాను 

చరిచసాత నని ద్వస్ చప్రురు. ప్ర ముఖ్ చరితికారుడైన ద్వస్ ఏడాది 

కాితం ఏఐయూ ఉప్రధ్ాకుు డిగ్ర నియమితులయ్యారు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• అస్కసయేష్టన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివ్రిశటీస్ సకాటరీ 

జనరల్: డాక్ర్ (శా్రమతి) ప్ంకజ్ మిట్ల్; 

• అస్కసయేష్టన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివ్రిశటీస్ ఫారేుష్టన్: 

1925ల్ల ఇంటర్ యూనివ్రిశటీ బోరు ్ గ్ర. 
 

K.K.వేణుగోపాల్ మూడు నెలల పాటు అటార్టన జనరల్ గా 

మళ్లల  నియమతులయాార్మ 

  
అటారీి జనరల్ (A-G), K.K. వేణుగోపాల్ మూడు నలల 

కాలానికి దేశ అతుానిత నాాయ అధికారిగ్ర తిరిగి 

నియమితులయ్యారు. ప్ర స్త త ఏడాది ప్దవీకాలం జూన్ 30తో 

ముగియనుని వేణుగ్లప్రల్ ప్ర భుతీం నుండి అభారాన మేరకు 

సీలుకాలిక ప్దవీకాలానికి అంగీకరించారు. "వాకిిగత కారణాల" 

కారణంగ్ర అతను మొదట రాజాాంగ ప్దవిల్ల కొనసాగడానికి 

ఇష్్టప్డలేదని పైెన ఉదహరించన వ్రాగ లు తెలిప్రయ. 
 

లఫ్ినెంట్ జనరల్ మోహన్ సుబౌ్మణియన్ దకిు ణ సూడ్డన్ లోని 

UN మష్టన్ కు ఫోరస్ కమాండర్ గా నియమతులయాార్మ 

  
భారతదేశం యొకక లెఫ్ినంట్ జనరల్, మోహన్ సుబౌ్మణియన్ 

దకిు ణ సూడ్డన్ లోని ఐకారాజాసమతి మష్టన్ (UNMISS) 

ల్ల ఫోరస్ కమాండర్ గ్ర నియమితులయ్యారు. అతను 

భారతదేశానికి చందిన లెఫ్ినంట్ జనరల్ శైెలేష్ తినాయకర్ 

వారస్డు. ఐకారాజాసమితి సకాటరీ జనరల్ ఆంట్రనియో 

గుటరాస్ జూలైె 5న నియ్యమకానిి ప్ర కటంచారు. 
 

అదనపు సమాచారం 

• అవివా ఇండియ్య కొతత  CEO మరియు MDగ్ర అసత్ 

రాత్ ను నియమించంది: అవీవా ఇండియ్య చీఫ్ ఎగాికూాటవ్ 

ఆఫీసర్ మరియు మేనేజింగ్ డైరక్ర్ గ్ర అసత్ రాత్ ను 

నియమించంది. 

• PokerBaazi.com, పోకర్ పో్రట్ ఫారమ్, నట్లడు షాహద్ 

కపూర్ ను బార ండ్ అంబాసడర్ గ్ర చేరుచకుంది. 

PokerBaazi.com బార ండ్ అంబాసడర్, నట్లడు షాహద్ 

కపూర్ ను కలిగి ఉని 'యు హోలు ్ ది కారు స్' తన కొతత  

బార ండ్ ప్ర చారానిి ప్రర రంభంచంది 

• Paytm ప్లమెంటస్ సరీీసస్ లిమిటడ్ (PPSL) CEOగ్ర 

నకుల్ జైనుి Paytm మాతృసంసా వ్న్97 కమూానికష్టనస్ 

నియమించంది.  

• వ్యడాఫోన్ ఐడియ్య CEOగ్ర అక్ష్య మూంద్వర  సాానంల్ల 

రవీందర్ టకకర్ నియమితులయ్యారు.  

• టాటా ప్రర జక్స్ మేనేజింగ్ డైరక్ర్ గ్ర వినాయక్ ప్రయ్ ను 

నియమించంది 

• రతన్ ఇండియ్య ప్వ్ర్ MDగ్ర బిర జేష్ గుప్రత  

నియమితులయ్యారు  
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• నరీందర్ బాతిా FIH, IOA పెర సడంట్, IOC సభాతాీనికి 

రాజీనామా చేశారు  

• REC లిమిటడ్ డైరక్ర్ (టకిికల్)గ్ర VK సంగ్ 

నియమితులయ్యారు  

• ONGC విదేశ్ మేనేజింగ్ డైరక్ర్ గ్ర రాజరిు  గుప్రత  

నియమితులయ్యారు.  

• కరూర్ వైశాా బాాంక్ తాతాకలిక చైర్ ప్రసన్ గ్ర మీనా 

హేమచందర  నియమితులయ్యారు  

• GAIL తదుప్రి చైరున్ గ్ర సందప్ కుమార్ గుప్రత  

ఎంపికయ్యారు  

 

సైనుస & ట్కానలజీ 

 

శాటిలైట్ పౌయోగాల ద్రీరా ఇసౌ్క 279 మలియన్ డ్డలరల  

వదేశీ కరనీసని ఆరాించింది. 

   
భారత అంతరిక్ష పరిశోధ్న్య సంసి (ISRO) విదేశ్ర 

ఉప్గాహాలను ప్ర యోగించడం ద్వీరా 279 మిలియన్ డాలరో విదేశ్ర 

కరనీస వ్చచందని భారత శాసత ర, సాంకతిక శాఖ్ సహాయ మంతిి 

డ్డక్ర్ జిత్యందౌ స్టంగ్ ప్రరోమెంట్ల ముందు చప్రురు. 

ISRO వాణిజా విభాగమైెన యాంటిర కస్ 34 వేరేీరు దేశాల 

నుంచ 345 విదేశ్ర ఉప్గాహాలను ప్ర యోగించడం ద్వీరా ఈ 

మొతాత నిి ఆరాించంది. ఈ లాభాలో్ల 56 మిలియనోు డాలరోల్ల 

చలోించబడాు య, 223 మిలియనోు యూరోలుగ్ర (220 

మిలియన్ యూరోలు) చలోించబడాు య. మొతత ం రూ.2,226 

కోటో్ల ఉనాియ. 

 

ఇసౌ్క ల్లంచ్ పాాడ్ ను ఉపయోగించిన దేశాలు: 

• ఒక ఉప్గాహానిి ప్ర యోగించడానికి భారత స్టవ్లను 

ఉప్యోగించన మొదట దేశం జరునీ, అప్ుట నుండి, 

ISRO మొతత ం 345 విదేశ్ర ఉప్గాహాలను ప్ర యోగించంది. 

• భూమిపూజ చేసన 23 ఏళోల్ల జరునీ కోసం 11 ఉప్గాహాలను 

విజయవ్ంతంగ్ర ప్ర యోగించంది. 

• ISROతో కలిస ఉప్గాహానిి ప్ర యోగించన మొదట 

దేశాలల్ల దకిు ణ కొరియ్య ఒకట. 

• అమెరికా, యునైటడ్ కింగు మ్, కెనడాలతో పోలిస్టత , 2022 

జనవ్రి వ్రకు ISRO డేటా ప్ర కారం భారతదేశం అతాధిక 

ఉప్గాహాలను ప్ర యోగించంది. 

• ఈ అంతరాాతీయ ఉప్గాహ ప్ర యోగ్రలో్ల 83 శాతం 2015 

తరాీత జరిగ్రయ. 

• వాసత వానికి ISRO 2015 వ్రకు అమెరికాకు ఎలాంట 

ఉప్గాహాలను ప్ర యోగించలేదు. 

• అయతే, దని తరువాత, భారతదేశం-US అంతరిక్ష్ 

సహకారానికి వనకిక తగగ లేదు, ఎందుకంటే, ISRO మాజీ 

డైరక్ర్ K శివ్న్ ప్ర కారం, ISRO ద్వీరా అనిి విదేశ్ర 

ఉప్గాహ ప్ర యోగ్రలల్ల 66% అమెరికా వాటాను కలిగి ఉంది. 

• ISRO అమెరికా కోసం అనేక ప్ర భుతేీతర ఉప్గాహాలను 

ప్ర యోగించంది. 

• 2021-2023 మధ్ా కాలంల్ల PSLVల్ల విదేశ్ర ఉప్గాహాలను 

ప్ర యోగించడానికి, భారతదేశప్ప మొట్మొదట అంతరిక్ష్ 

PSU అయన న్యాస్పేస్ ఇండియా లిమట్డ్ (NSIL) 

ఇప్ుటక నాలుగు వేరేీరు దేశాలకు చందిన 

వినియోగద్వరులతో ఆరు ప్ర యోగ ఒప్ుంద్వలను 

కుదురుచకుంది. NSIL 2019 ల్ల ప్నిచేయడం 

ప్రర రంభంచంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ISRO ఛైరున్: డాక్ర్ K.శివ్న్ 

• సైనస్ అండ్ టకాిలజీ శాఖ్ సహాయ మంతిి: డ్డక్ర్ జిత్యందౌ 

స్టంగ్ 

• ISRO ప్పనాది తేద: 1969 ఆగస్ు 15 

• ISRO వ్ావ్సాాప్కుడు: డ్డక్ర్ వకర మ్ స్తరాభాయ్ 
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IIT కాన్యేర్ నిరాుణ్ యాకిసలరట్ర్ పౌోగార మ్ ను 

పౌారంభించింది 

 
IIT కాన్యేర్ లోని స్్తర్ప ఇంకుాబేష్టన్ అండ్ ఇనోనవేష్టన్  

సంట్ర్ (SIIC) భారత ప్ర భుతీ శాసత ర మరియు సాంకతిక శాఖ్ 

మదద తుతో "నిరాున్" యాకిసలరట్ర్ పౌోగార మ్ ను 

ప్రర రంభంచంది. ఈ కారాకామం వారి పోర ట్రటైప్-ట్ల-మారకట్ 

ప్ర య్యణం నుండి సవాళోను అధిగమించడంల్ల సహాయప్డటానికి 

ఆరోగా సంరక్ష్ణ మరియు వ్ావ్సాయ డొమైెనోల్ల నిమగిమైెన 

తయ్యరీ స్ార్ప్ లపైె దృష్్ సారిస్త ంది. 
 

SpaceX: ISSకి కారిో డౌ్డగన్ సరఫరా మష్టన్ 

పౌారంభించబ్డింది 

  
స్పేస్ ఎకస్ కారిో డౌ్డగన్ వ్యామనౌకల్ల హైడార జైన్ ల్లక్ కారణంగ్ర 

అంతరిక్ష్ నౌకను ప్ర యోగించడం ఒక నల కంటే ఎకుకవ్ ఆలసాం 

అయంది. అంతరిక్ష్ నౌక ఇప్పుడు అంతరాాతీయ అంతరిక్ష్ 

కంద్వర నికి చేరుకుంట్లంది. టేకాఫ్ అయన ఏడునిర నిమిషాల 

తరాీత, ఫాలకన్ 9 మొదట దశ అటోాంటక్ మహాసముదర ంల్ల 

డోర న్ ష్ప్ పైె దిగింది. వేదిక విజయవ్ంతంగ్ర ట్రక్ స్తట్ 5B 

కమూానికష్టన్ ఉప్గాహానిి, అలాగే NASA యొకక కూర -3, కూర -

4 మరియు CRS-22 మిష్టన్ లను విజయవ్ంతంగ్ర 

ప్ర యోగించంది. ఇది మొతత ం వేదికపైె ఐదవ్ విమానం. SpaceX 

ఈ సంవ్తసరం 30 ప్ర యోగ్రలను నిరీహంచంది, ఇది 2021 

మొతత ంల్ల 31 ప్ర యోగ్రలను నిరీహంచంది 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• స్టుస్ ఎకస్ ల్ల మానవ్ అంతరిక్ష్ ప్ర య్యణ కారాకామాల 

స్వనియర్ డైరక్ర్: బంజి ర్టడ్ 

• జట్ పొర ప్లు న్ లాబొరేటరీల్ల EMIT కోసం గాినిసప్ల్ 

ఇనీస్గేటర్: రాబ్ర్్ గ్రర న్ 

 

SARS-CoV-2ను నిషికరయంగా మారాడ్డనికి భారతీయ 

పరిశోధ్కులు కొతా పదితిని అభివృదిి చేశార్మ 

  

SARS-CoV-2 వైరస్ కణాలల్లకి ప్ర వేశించకుండా నిరోధించగల 

కొతత  సంథ్టక్ పెపైెడ్ లు మరియు జీవ్ కణాలకు స్కక సామరాాానిి 

తగిగ ంచడానికి వైరస్ కణాలను ఒకద్వనితో ఒకట కలిపి ఉంచగలవు. 

ఈ విన్యతి సాంకతికత సహాయంతో, SARS వంటి వైరస్ లు- 

CoV-2ని నిద్వర ణంగ్ర మారచవ్చుచ, పెపైెడ్ య్యంటీవైరల్ ల కొతత  

కుట్లంబానికి తలుప్పలు తెరుస్త ంది. 
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శామసంగ్ పౌపంచంలోనే వేగవంతమైన గార ఫికస్ DRAM 

చిప ను సృష్ించింది 

  
పెరిగిన వేగం మరియు శకిత  సామరాాంతో కొతా గార ఫికస్ డైెనమక్ 

రాండమ్-యాకెసస్ మమర్ట (DRAM) చప్ ను 

రూపొందించనటో్ల Samsung ప్ర కటంచంది. తయ్యరీద్వరు 

నుండి ఒక ప్ర కటన ప్ర కారం, 24-గిగాబిట్ గార ఫికస్ డబుల్ డేటా 

రట్ 6 (GDDR6) మూడవ్ తరం, 10-నానోమీటర్ 

సాంకతికతను ఉప్యోగిస్త ంది మరియు పోటీ ఉతుతుత ల కంటే 

30% వేగంగ్ర డేటా ప్రర ససంగ్ వేగ్రనిి కలిగి ఉంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• శామసంగ్ వావసి్తపకుడు: ల్ల బైెంగ్-చుల్ 

• శామసంగ్ ఛైరున్: ల్ల కున్-హీ 
 

అగినకుల్ కాస్కుస్ భారతదేశ్పు మొట్్మొదటి రాకెట్ ఇంజిన్ 

ఫాాక్ర్టని చనైెనలో పౌారంభించింది 

  
స్టుస్ టక్ స్ార్ప్, అగినకుల్ కాస్కుస్ చనైెనలో 3D-పౌింట్డ్ 

రాకెట్ ఇంజిన్ లను తయ్యరు చేస్ట భారతదేశప్ప మొట్మొదట 

ఫాాక్రీని ప్రర రంభంచంది. ఈ సదుప్రయం 3D పిర ంటడ్ రాకెట్ 

ఇంజిన్ లను రూపొందించడానికి సంకలిత తయ్యరీ సాంకతికతను 

ఉప్యోగిస్త ంది మరియు ద్వని సీంత అంతరగ త రాకెటో కోసం 

ఇంజిన్ లను ఉతుతిత  చేయడానికి ఉప్యోగించబడుతుంది. IN-

SPACe (ఇండియన్ నేష్టనల్ స్పేస్ పౌమోష్టన్ అండ్ 

ఆథరైజేష్టన్ సంట్ర్) చైరున్ పవన్ గోయెంకా సమక్ష్ంల్ల టాటా 

సనస్ చైరున్ ఎన్ చందౌశేఖ్రన్ మరియు ఇసౌ్క చైరున్ ఎస్ 

స్కమన్యథ దనిని ఆవిష్టకరించారు.. 
 

భారతదేశ్ం యొకక మొట్్మొదటి సి్తనికంగా సృష్ించబ్డిన 

HPV వాాకిసన్ DCGI ఆమోదం పొందింది 

  
డౌగస్ కంటోర లర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా (DCGI) గరాుశయ 

కాానసర్ కు వ్ాతిరేకంగ్ర భారతదేశం యొకక మొట్మొదట 

కాీడౌివాలంట్ హ్యామన్ పాపిలోల మావైరస్ వాాకిసన్ 

(qHPV) యొకక మారకట్ అధికారానిి ఆమోదించంది. 

స్వరమ్ ఇన్ స్్టట్యాట్ ఆఫ్ ఇండియా (SII) ఈ వాాకిసన్ ను 

ఉతుతిత  చేస్త ంది. ది స్వరమ్ ఇనిస్టూాట్ ఆఫ్ ఇండియ్య స్వఈఓ 

అద్రర్ పూన్యవాల్ల ఈ విష్టయ్యనిి టీీట్ చేశారు. 

మొట్మొదటసారిగ్ర, భారతదేశంల్ల తయ్యరు చేయబడిన 

చవ్కైెన మరియు విసత ృతంగ్ర లభంచే HPV వాాకిసనేష్టన్ మహళా 

రోగులల్ల గరాుశయ కాానసర్ కు చకితస చేయడానికి 

అందుబాట్లల్ల ఉంట్లంది. ఈ సంవ్తసరం తరువాత, SII దనిని 

ప్రర రంభంచాలని భావిస్కత ంది మరియు DCGI, MoHFW 

INDIA వారి ఆమోదం కోసం మేము వారికి కృతజాతలు 

తెలియజేస్త నాిము. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• స్వరమ్ ఇన్ స్టూాట్ ఆఫ్ ఇండియ్య CEO: అద్రర్ 

పూన్యవలల  
 

జాహనవ దంగేటి AATC యొకక అతి పినన వయసుకడైెన 

అనల్లగ్ వోామగామ 
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19 ఏళల  జాహనవ దంగేటి దకిు ణ పోలాండ్ ల్లని కాాకోవ్ ల్లని 

అనల్లగ్ ఆస్్కరన్యట్ టై్రనింగ్ సంట్ర్ (AATC) నుండి 

అనల్లగ్ ఆస్్కరన్యట్ పౌోగార మ్ ను పూరిత  చేసన అతి పిని 

వ్యస్కరాలిగ్ర చరితి సృష్్ంచంది. స్టుస్ ఫైెట్ శాస్వత రయ 

అధ్ాయనాలను నిరీహంచడానికి యూరోపియన్ స్పేస్ 

నిపుణులు ఏరాుట్ల చేసన పైెరవేట్ ఏజనీస అయన AATCల్ల 

ఆమె రండు వారాల శిక్ష్ణా కారాకామానిి (జూన్ 14 నుండి 25 

వ్రకు) పూరిత  చేసంది. 

AATC వారి మునుప్ట విజయ్యలు మరియు అంతరిక్ష్ 

కారాకామాలతో అనుబంధ్ం ఆధ్యరంగ్ర పోర గా్రమ్ కోసం ముగుగ రు 

మహళలతో సహా ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర ఆరుగురిని ఎంపిక చేసంది. 

ASTRA-45 అనే బాాచ ల్ల జాహనవ అతి పిని 

వ్యస్కరాలు. 2021ల్ల, శా్రమతి జాహివి U.S.ల్లని కెనిడ్ల 

స్టుస్ సంటర్ ల్ల NASA యొకక ఇంటరేిష్టనల్ ఎయర్ అండ్ 

స్టుస్ పోర గా్రమ్ (IASP)ని పూరిత  చేసంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• NASA అడిునిస్్టరటర్: బిల్ నలసన్; 

• NASA యొకక ప్ర ధ్యన కారాాలయం: వాష్ంగ్న్ D.C., 

యునైటడ్ స్్టటస్; 

• NASA సాాపించబడింది: 1 అక్ోబర్ 1958. 
 

1వ వబ్ ట్లిస్కకప చితర ం బిగ్ బాాంగ్ తరాీత ఏరేడిన 

తొలి గెల్లకీసలను వలల డిసాుంది 

  
US అధ్ాకుు డు జ్య బిడెన్ వాష్ంగ్న్ ల్లని వైట్ హౌస్ ల్ల పిర వ్వా 

ఈవంట్ ల్ల జేమస్ వబ్ స్పేస్ ట్లిస్కకప యొకక మొదట 

చతిాలల్ల ఒకద్వనిి విడుదల చేశారు. NASA యొకక జేమస్ 

వబ్ స్పేస్ ట్లిస్కకప నుండి వ్చచన ఈ మొదట చతిం ఇప్ుట 

వ్రకు స్దూర విశీం యొకక ల్లతైెన మరియు ప్దునైన ప్రారుణ 

చతిం. 
 

నెట్ వరకడ్ రోబోటికస్ సంట్ర్ ఆఫ్ ఎకసలనస్ ను ఏరాేటు 

చేయడ్డనికి Nokia IIScతో భాగస్తీమామైంది 

  
IISc బంగళూర్మలో నట్ వ్రకు్ రోబోటకస్ ల్ల నోకియ్య సంటర్ 

ఆఫ్ ఎకసలెనస్ ను ఏరాుట్ల చేయడానికి నోకియ్య ఇండియన్ 

ఇన్ స్్టట్యాట్ ఆఫ్ సైనస్ తో భాగసాీమాం కలిగి ఉంది. సంటర్ 

ఆఫ్ ఎకసలెనస్ (CoE) 5G మరియు ఆర్ిఫిషియల్ 

ఇంట్లిజెనస్ (AI)ల్ల రోబోటకస్ మరియు అధునాతన 

కమూానికష్టన్ టకాిలజీలతో కూడిన ఇంటర్-డిసపోినరీ 

ప్రిశోధ్నలను పోర తసహస్త ంది. ఇది ప్రరిశాామిక ఆట్రమేష్టన్, 

వ్ావ్సాయం మరియు విప్తుత  నిరీహణల్ల వినియోగ కస్లను 

కూడా అభవ్ృదిి చేస్త ంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• నోకియ్య పెర సడంట్: పెకాక లండ్ మారక్; 

• నోకియ్య CEO: పెకాక లండ్ మారక్; 

• నోకియ్య సాాపించబడింది: 12 మే 1865; 
 

భారతదేశ్పు మొట్్మొదటి సీయంపౌతిపతా న్యవగేష్టన్ 

సౌకరాం "TiHAN" IIT హైెదరాబాద్ లో పౌారంభించబ్డింది 

 
భారతదేశప్ప మొట్మొదట సీయంప్ర తిప్తత  నావిగేష్టన్ 

సదుప్రయం, TiHAN ను IIT హైెదరాబాద్ కాాంపస్ ల్ల కందర  

సైనస్ & టకాిలజీ సహాయ మంతిి జితేందర  సంగ్ ప్రర రంభంచారు. 

బడాట్ తో అభవ్ృదిి చేయబడింది. రూ. 130 కోటో్ల కందర  సైనస్ & 

టకాిలజీ మంతిితీ శాఖ్, TiHAN (టకాిలజీ ఇనోివేష్టన్ 

హబ్ ఆన్ అటానమస్ నావిగేష్టన్) అనేది భారతదేశానిి 

భవిష్టాత్ మరియు తదుప్రి తరం ‘స్తుర్్ మొబిలిటీ’ 

సాంకతికతల్ల గో్లబల్ పో్లయర్ గ్ర మారేచ బహుళ విభాగ్రల చొరవ్. 
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NSUT: ఆర్ిఫిషియల్ ఇంట్లిజెనస్ సంట్ర్ ఆఫ్ ఎకసలనస్ 

పౌారంభించబ్డింది 

 
నేతాజీ సుభాష్ ఇన్ స్్టట్యాట్ ఆఫ్ ట్కానలజీ (NSUT)ల్ల 

కృతిిమ మేధ్స్స కంద్వర నిి ప్రర రంభంచారు. కందర ం 

ప్రర రంభోతసవ్ంల్ల ఉప్ ముఖ్ామంతిి మనీష్ స్టస్కడియా 

మాటోాడుతూ, దేశానిి అభవ్ృదిి చేయ్యలంటే 

విశీవిద్వాలయ్యలు సాంప్ర ద్వయ ఆల్లచనలను వ్దిలిపెట్, 

విన్యతి విధ్యనానిి అనుసరించాలని అనాిరు. మనీష్ 

స్టస్కడియా ప్ర కారం, నేడు యూనివ్రిసటీలు ఆర్ిఫిష్యల్ 

ఇంటలిజనస్ ల్ల సంటర్ ఆఫ్ ఎకసలెనస్ ను కలిగి ఉండటం 

గరీంగ్ర ఉంది. ఇది యూనివ్రిశటీని నడిపించే యువ్కుల 

ఉనితమైెన ఆల్లచనను ప్ర దరిశస్త ంది మరియు కాియ్యశ్రలంగ్ర 

వ్ావ్హరిస్త ంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఢిలో్ల ఉప్ ముఖ్ామంతిి: మనీష్ స్టస్కడియా 
 

IIT హైెదరాబాద్ మరియు గ్రర నోక సి్టరమైన సైనస్-ట్క్ 

పాఠశాలను సి్తపించడ్డనికి ఒక ఒపేందం కుదుర్మాకున్యనయి 

  
వాతావ్రణ మారుులను తగిగ ంచడం, వ్ృతాత కార ఆరాిక వ్ావ్సా, 

ఇంధ్న ప్రివ్రత న వ్ంట సారమైెన లకాు ాల వైప్ప విద్వారాులు శిక్ష్ణ 

పొందే ప్రఠశాలను సాాపించడానికి, ప్పనరుతాుదక ఇంధ్న సంసా 

గాీన్ కో IIT-హైెదరాబాద్ తో భాగసాీమాం కుదురుచకుంది. 

గ్రర న్ కో సూకల్ ఆఫ్ ససైనబుల్ సైనస్ అండ్ ట్కానలజీ 

(GSSST) ఈ సంవ్తసరం చవ్రి నాటకి తెరవ్బడుతుంది, 

కంపెనీ నుండి ఒక ప్ర కటన ప్ర కారం, జూన్ 2023 నాటకి, మొదట 

బాాచ విద్వారాులు MTech మరియు Ph.D కోసం అడిుట్ 

చేయబడతారు.  

• అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• కందర  విద్వా మంతిి, GoI: శీర  ధ్రుందౌ పౌధాన్ 
 

ఇసౌ్క పౌయోగించిన మూడు స్టంగపూర్ ఉపగర హాలను 

మోసుకెళ్లల న PSLV-C53 రాకెట్ 

  
న్యా స్టుస్ ఇండియ్య లిమిటడ్ కోసం వాణిజా మిష్టన్ ల్ల భాగంగ్ర 

భారత అంతరిక్ష్ ప్రిశోధ్నా సంసా (ఇస్కర ) మూడు సంగపూర్ 

ఉప్గాహాలను విజయవ్ంతంగ్ర ప్ర యోగించంది. ఈ సంవ్తసరంల్ల 

అంతరిక్ష్ సంసా యొకక రండవ్ ప్ర యోగం; మొదటది, భారత భూ 

ప్రిశ్రలన ఉప్గాహానిి కక్ష్ాల్ల ప్ర వేశపెట్ంది. అంతరిక్ష్ సంసా 

వాణిజా ఉప్గాహాలతో ప్రట్ల ప్ర స్త త మిష్టన్ ల్ల రాకెట్ యొకక 

నాలగ వ్ దశల్ల అమరిచన ఆరు కక్ష్ా ప్ర యోగ్రలను కూడా 

నిరీహంచంది. 
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కమటీలు & పథకాలు 

 

సముదౌ భదౌత కోసం UAE, ఫౌానస్ మరియు భారతదేశ్ం 

చరాలు నిరీహిసా్తయి 

 
భారతదేశ్ం, ఫౌానస్, యునైెట్డ్ అరబ్ ఎమరట్స్ లకు కందర  

బిందువులు తైెరప్రకిు క ప్దితిల్ల కలుస్కునాియ. మారిటైమ్ 

సకూారిటీ, హ్యామానిటేరియన్ ఎయడ్ అండ్ డిజాస్ర్ రిల్లఫ్, 

బోూ ఎకానమీ, రీజనల్ కనక్ివిటీ, మల్్లప్రటరల్ ఫోరాల్ల సహకారం, 

ఎనరాీ అండ్ ఫ్టడ్ సకూారిటీ, ఇనోివేష్టన్ అండ్ స్ార్ప్స్, సపైె 

ఛైయన్ రజిలెనస్, కలచరల్ అండ్ ప్ప్పల్ ట్ల ప్ప్పల్ కోఆప్రేష్టన్ 

వ్ంట అంశాలపైె మూడు ప్కాు లు చరిచంచాయ. 

 

కీలక అంశాలు: 

• ఇండో-ప్సఫిక్ ప్రర ంతంల్ల తైెరప్రకిు క సహకారానిి 

పెంపొందించడానికి తదుప్రి చరాలపైె కూడా చరిచంచారు. 

• సముదర  భదర త, మానవతా సహాయం మరియు వపతాు 

ఉపశ్మనం (HADR), నీలి ఆరాిక వ్ావ్సా, ప్రర ంతీయ 

కనక్ివిటీ, ఎ కోసం బహుళప్క్ష్ంల్ల భాగసాీమాం, శకిత  

మరియు ఆహార భదర త, ఆవిష్టకరణ మరియు స్ార్ప్ లపైె 

సహకారం, సరఫరా గొలుస్ సాతిసాాప్కత మరియు కాాస్-

కలచరల్ మరియు ప్ర జల మధ్ా మారిుడి రంగ్రలల్ల 

సంభావ్ా తైెరప్రకిు క సహకారం గురించ మూడు ప్రర్ీలు 

చరిచంచాయ. 

 

భారతదేశ్ం మరియు ఫౌానస్ సముదౌ సంబ్ంధాలు: 

• భారతదేశం మరియు ఫార నస్ లు అభవ్ృదిి చందుతుని 

సముదర  ఆరాిక వ్ావ్సాలతో కూడిన సముదర  దేశాలు, వీటల్ల 

కొనిి, చేప్ల పెంప్కం, నౌకాశాయ్యలు, నౌకాయ్యనం, మరియు 

సముదర  సాంకతిక ప్రిజాానం మరియు శాస్వత రయ ప్రిశోధ్నలు 

ఉనాియ. 

• అప్రరమైెన ప్ర తేాక ఆరాిక మండలాలను కలిగి ఉనిందున విధి 

సముదర ం మరియు సముదర ంతో గట్గ్ర ముడిప్డి ఉంది. 

• ప్రాావ్రణం మరియు తీరప్రర ంత మరియు సముదర  

జీవ్వైవిధ్యానిి సంరకిు సూత నే నీలి ఆరాిక వ్ావ్సా ద్వీరా రండు 

దేశాలు తమ సీంత కమూానిటీలను అభవ్ృదిి చేయ్యలని 

కోరుకుంట్లనాియ. రండు దేశాలు శాస్వత రయ అవ్గ్రహనను 

ముందుకు తీస్కెళోడానికి, సముదర  ప్రిరక్ష్ణను 

పోర తసహంచడానికి మరియు మహాసముద్వర నిి ఒక ప్ర ప్ంచ 

ఉముడిగ్ర, స్టీచాఛ వాణిజాానికి మరియు చట్ం యొకక 

అనువ్రత నానికి అనుకూలమైెన ప్రర ంతంగ్ర నిరీహంచడానికి 

ప్ర యతిిసాత య. 

• ఫౌానస్ మరియు భారతదేశ్ం దరఘ కాలిక స్టిహం మరియు 

సానిిహతాం యొకక సంబంధ్యలను కలిగి ఉనాియ. 

• రండు దేశాలు 1998 ల్ల ఒక వ్యాహాతుక 

భాగస్తీమాానిి ఏరాుట్ల చేశాయ, ఇది వారి గట్ 

మరియు అభవ్ృదిి చందుతుని దైీప్రకిు క సంబంధ్యలకు 

అదనంగ్ర, వివిధ్ అంతరాాతీయ సమసాలపైె వారి 

ఒప్ుంద్వనికి చహింగ్ర ఉంది. 
 

భారతదేశ్ం మరియు UAE సముదౌ సంబ్ంధాలు: 

• 1972ల్ల వీరు ద్రతాసంబంధ్యలను ఏరురచుకునాిరు. 

UAEల్ల భారత రాయబార కారాాలయ్యనిి 1973ల్ల 

ఏరాుట్ల చేయగ్ర, UAE 1972ల్ల భారత్ ల్ల రాయబార 

కారాాలయ్యనిి ప్రర రంభంచంది. 

• ఇరు దేశాల మధ్ా చరకాలంగ్ర ఉని సాంసకృతిక , మత, 

ఆరాిక సంబంధ్యల ఆధ్యరంగ్ర భార త దేశం, UAE ల కు 

సనిిహత స్టిహాలు ఉనాియ. 
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MSP వావసిను బ్లోపతం చేస్పందుకు ఏరాేటు చేస్టన 

కమటీ సంట్ర్ కు సంజయ్ అగరాీల్ అధ్ాక్షత వహించార్మ 

  
మూడు విభజిత వ్ావ్సాయ విధ్యనాలను రదుద  చేయడానికి 

బదులుగ్ర ఇదే విధ్మైెన నిబదితతో ఎనిమిది నలల తరాీత 

ప్ర భుతీం కనీస మదద తు ధ్ర (MSP) పైె ఒక కమిటీని ఏరాుట్ల 

చేసంది. ఈ కమిటీకి మాజీ వ్ావ్సాయ కారాదరిశ సంజయ్ 

అగరాీల్ అధ్ాక్ష్త వ్హసాత రు. సంయుకి కిస్తన్ మోరాా 

(SKM)కి కమిటీల్ల ముగుగ రు ప్ర తినిధులు ఉండేలా ప్ర భుతీం 

నిబంధ్న చేసంది, అయతే వ్ావ్సాయ సంసా ఇంకా గా్రప్ కు 

అభారాులను అందించలేదు. 

IFFCO చైరున్ దిలీప సంఘాని మరియు CNRI జనరల్ 

సకాటరీ బినోద్ ఆనంద్ ఇదద రు రైతుల సహకార మరియు సంసాల్ల 

సభుాలుగ్ర ఉనాిరు, వీరు కూడా కమిటీల్ల ఉనాిరు. ఈ 

కమిటీల్ల వ్ావ్సాయ విశీవిద్వాలయ్యలకు చందిన స్వనియర్ 

ప్ర తినిధులు, సమాఖ్ా ప్ర భుతీ ఐదుగురు కారాదరుశలు, 

కరాాటక, ఆంధ్ర ప్ర దేశ్, సకికం, ఒడిశా ప్ర ధ్యన కారాదరుశలు కూడా 

ఉనాిరు. 

 

పౌధాన మంతిర  వయ వందన యోజన ఐదు సంవతసరాలు 

పూరియింది 

 

పౌధాన మంతిర  వయ వందన యోజన యొకక ఐదు 

సంవ్తసరాలు ఇప్పుడు పూరత య్యాయ. 21 జూలైె, 2017 

కారాకామం అధికారికంగ్ర ప్రర రంభంచబడింది. పోర గా్రమ్ అనేది 

వ్ృదిుల కోసం ఒక సామాజిక భదర తా కారాకామం, ఇది కొనుగ్లలు 

ధ్ర లేద్వ సబ్ సకరప్ు న్ రుస్ముపైె హామీ ఇవ్ీబడిన రిటరి్ 

ఆధ్యరంగ్ర వారికి హామీ ఇవ్ీబడిన కనీస పను న్ ను అందించడం 

లక్ష్ాంగ్ర పెట్్లకుంది. ఈ ప్థ్కంల్ల ప్రలొగ నేందుకు అవ్సరమైెన 

కనీస పెట్్లబడి సంవ్తసరానికి 12,000 పింఛను కోసం ఒక లకాు  

56 వేల 658 రూప్రయలకు మరియు నలకు కనీసం 1,000 

రూప్రయల పెను న్ కోసం ఒక లకాు  62 వేల 162 రూప్రయలకు 

పెంచబడింది. 2020 వ్రకు అమలుల్ల ఉని పోర గా్రమ్ ఇప్పుడు 

అదనంగ్ర మూడు సంవ్తసరాల ప్రట్ల మారిచ 31, 2023 వ్రకు 

పొడిగించబడింది. 
 

మరముతాు హకుక కోసం ఒక ఫౌేమ్ వరక్ ను 

రూపొందించడ్డనికి పౌభుతీం కమష్టన్ ను ఏరాేటు చేసాుంది 

  
రిప్లర్ హకుక కోసం మొతత ం ఫేర మ్ వ్రక్ ను అందించే ప్ర యతింల్ల 

వినియోగద్వరుల వ్ావ్హారాల శాఖ్ అదనప్ప కారాదరిశ నిధి ఖ్తిర  

నేతృతీంల్ల ఒక కమిటీని ఏరాుట్ల చేసంది. అనుపమ్ మశార , 

జాయంట్ సకాటరీ DoCA, జస్్టస్ పరమజీత్ స్టంగ్ ధ్లివాల్, 

G.S. బాజ్ పాయ్, ఛానసలర్, రాజీవ్ గ్రంధీ నేష్టనల్ 

యూనివ్రిశటీ ఆఫ్ లా, ప్రటయ్యలా, అశోక్ పాటిల్, చైర్ ఆఫ్ 

కన్యసామర్ లా అండ్ ప్రర క్ీస్, మరియు ICEA, SIAM వ్ంట 

వాటాద్వరుల సభుాలు, వినియోగద్వరు కారాకరత లు మరియు 

వినియోగద్వరు సమూహాలు కమిటీని ఏరురుసాత య.. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• అదనప్ప కారాదరిశ, వినియోగద్వరుల వ్ావ్హారాల శాఖ్: 

నిధి ఖ్తిర  

• జాయంట్ సకాటరీ, డిప్రర్్ మెంట్ ఆఫ్ కన్యసామర్ అఫైెరస్: 

అనుపమ్ మశార  
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వాాపారం & ఒపేంద్రలు 
 

టాలిో మరియు భారత్ ఫోరా్ రైళల  ఉతేతాి కోసం ఒక 

ఒపేంద్రనిన కుదుర్మాకున్యనయి 

 Talgo  

భారత్ ఫోరా్ లిమట్డ్ యొకక పూరిత  య్యజమానాంల్లని 

అనుబంధ్ సంసా BF ఇన్యారస్రకార్ లిమట్డ్ మరియు సాునిష్ 

తయ్యరీద్వరు పట్ంట్స్ టాలిో S.L యొకక పూరిత  

య్యజమానాంల్లని సబిసడరీ అయన టాలిో ఇండియా పైరవేట్ 

లిమట్డ్ హైస్వుడ్ ప్రాసంజర్ రైళోను ఉతుతిత  చేయడానికి ఒక 

జాయంట్ వంచరుి ఏరాుట్ల చేశాయ. ఈ రంగంల్ల రాబోయే 

సాానిక అవ్సరాలతో ప్రట్ల రైలేీ రంగంల్ల కొతత  ఆరాిక అవ్కాశాలను 

ఈ సహకారం సదిీనియోగం చేస్కుంట్లంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• BF ఇనాఫరస్రకచర్ లిమిటడ్ డైరక్రోు: సంద్వప కపూర్, ద్వపాి 

రాజీవ్ పురాణిక్, వంకట్ కృషా్ట మొగలపలిల  

• టాల్లగ  ఇండియ్య పైెరవేట్ లిమిటడ్ డైరక్రోు: సుబౌ్త్ కుమార్ 

న్యథ మరియు జ్యస్ మరియా ఒరియోల్ ఫాబౌా 
 

నిఫ్ీ నెక్స్ 50 ETF, నిఫ్ీ 100 ETFను HDFC 

మూాచువల్ ఫండ్ పౌవేశ్పట్ింది. 

 

HDFC MF సూచక సలూాష్టనో ఎంపికను విసత ృతం చేస్ట 

ప్ర యతింల్ల భాగంగ్ర, HDFC మూాచువల్ ఫండ్ HDFC 

నిఫ్ీ నెకస్్ 50 ETF మరియు HDFC నిఫ్ీ 100 ETFను 

ప్ర వేశపెట్నటో్ల ప్ర కటంచంది. ఈ నిధులు భారతదేశంల్లని లారా్-

కాాప్ మారకట్ కు ఎకస్ పోజర్ ను అందిసాత య. HDFC నిఫ్ీ 

నకస్్ 50 ETF బెంచాురక్, నిఫ్ీ నకస్్ 50 టోట్ల్ రిట్రనస్ 

సూచిక (TRI), స్ాక్ మరియు సక్ార్ డైవ్రిసఫికష్టన్ కోసం 

ప్ర యోజనాలను అందిస్త ంది, అలాగే నిఫ్ీ 50 తో పోలిస్టత  దరఘ కాలిక 

ఎకుకవ్ రిసక్-సరుద బాట్ల రాబడికి అవ్కాశం ఉందని అసట్ 

మేనేజుంట్ సంసా ప్లరకంది. అదనంగ్ర, ఈ సూచక వ్ృదిికి ఎకుకవ్ 

అవ్కాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇది నిఫ్ీ 50 యొకక రాబోయే ల్లగ్ 

సభుాలను కలిగి ఉండవ్చుచ. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• మేనేజింగ్ డైరక్ర్ మరియు చీఫ్ ఎగాికూాటవ్ ఆఫీసర్, 

HDFC అసట్ మేనేజుంట్ కంపెనీ లిమిటడ్: నవనీత్ 

మునోట్ 
 

భారతదేశ్పు అతిపదద  ఆరిిక ఒపేంద్రలైన యాకిసస్ బాాంక్-

స్టటీ వలీనం, CCIచే ఆమోదం పొందింది 

  
స్టటీబాాంక్, N.A. మరియు స్టటికారే్ ఫైెన్యనస్ (ఇండియా) 

లిమట్డ్ యొకక కన్యసామర్ బాాంకింగ్ కారాకలాప్రలను 

య్యకిసస్ బాాంక్ ద్వీరా కొనుగ్లలు చేయడానికి ఆమోదం 

లభంచందని కాంపిటీష్టన్ కమష్టన్ ఆఫ్ ఇండియా (CCI) 

తెలిపింది. ఈ సముప్రరానను సంసాలు వలోడించాయ. CCI 

ప్ర కారం, ఈ లావాదేవీ స్టటిబాాంక్ మరియు స్టటికారే్ యొకక 

వినియోగద్వరుల బాాంకింగ్ కారాకలాప్రలను య్యకిసస్ కు 

వికాయంచడం-ఆంద్యళన కలిగించంది. 
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డిజిట్ల్ టార నసారుష్టన్ కోసం వపౌోకు నోకియా ఐదేళల  

కాంటార క్ును పౌద్రనం చేస్టంది 

  
బెంగళూరుల్ల ప్ర ధ్యన కారాాలయం ఉని విపోర  లిమిటడ్, 

ఫినోాండుక చందిన నోకియాతో డిజిటల్ ప్రివ్రత న కోసం కొతత , 

ఐదు సంవ్తసరాల ఒప్ుంద్వనిి కుదురుచకునిటో్ల ప్ర కటంచంది. 

కొతత  ఒప్ుందం 20 సంవ్తసరాల కాితం మొదటసారిగ్ర ఏరుడిన 

కనక్ష్న్ పైె విసత రిస్త ంది. నోకియా యొకక నవీకరించబడిన 

ఆప్రేటంగ్ మోడల్ కు మదద తుగ్ర వపౌో వాాప్రర స్టవ్లను 

అందిస్త ంది, ప్రర సస్ ఆప్ిమైెజేష్టన్, టచ లెస్ ప్రర ససంగ్ మరియు 

ఆరు ర్ మేనేజ్ మెంట్, సపైె ఛైయన్, ఫైెనానస్ మరియు అకంటంగ్ 

కారాకలాప్రలల్ల మెరుగైెన యూజర్ మరియు కస్మర్ 

అనుభవ్ంపైె ప్ర తేాక దృష్్ పెడుతుంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షల కొరకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• విపోర  వ్ావ్సాాప్కుడు: H.హష్టమ్ పౌమాీ 

• విపోర  CEO: థియర్ట డెల్లపోర్ 

• విపోర  చైరున్: అజీమ్ పౌమ్ జీ 

• నోకియ్య ఫండర్: ఫౌెడౌిక్ ఇడెస్్తమ్, ఎడీరడ ్ పోలోన్ 

మరియు లియో మచలిన్ 

• నోకియ్య ఛైరున్: శార్ట బాల్లద ఫ్ 

• నోకియ్య ప్ర ధ్యన కారాాలయం: ఎసూే, ఫిన్యల ండ్ 
 

BCCI టై్టిల్ స్తేనసర్ గా పటీఎం సి్తనంలో మాస్ర్ కారడ ్ 

ఎంపిక కానుంది  

  

భారత కిర కెట్ నియంతర ణ మండలి (BCCI) నిరీహంచే అనిి 

అంతరాాతీయ, దేశవాళీ కాికెట్ మాాచ లకు టైటల్ సాునసర్ గ్ర 

పటీఎం సాానంల్ల మాస్ర్ కారడ ్ ఎంపిక కానుంది. ప్లటీఎం 2023 

చవ్రి వ్రకు ఈ హకుకలను కలిగి ఉంది. కాెడిట్ కారు ్ మేజర్ 

మాస్ర్ కారు ్ కు ఇండియ్య హోమ్ కాికెట్ టైటల్ హకుకలను 

కటాయంచాలని ప్లటీఎం BCCIని కోరింది. ప్పనఃసమీక్ష్ను 

అభారాించడానికి ప్లటీఎం జూలైె గడువును కోల్లుయనటో్ల 

సమాచారం. ఏదేమైెనా, వారి 'ద్వరఘ కాలిక' సంబ్ంధ్ం కారణంగ్ర 

BCCI ఆలసామైెన అభారానను ప్రిగణనల్లకి తీస్కోవ్డానికి 

సదింగ్ర ఉంది. 

ప్లటీఎం ఒప్ుందంల్లని ఒరిజినల్ నిబంధ్నల ప్ర కారం మాస్ర్ కారు ్ 

కు 2023 వ్రకు హకుకలు కటాయంచబడతాయ మరియు ప్ర తి 

మాాచ కు రూ. 3.8 కోటుల  చలోించడం కొనసాగుతుంది. ప్లటీఎం, 

మరోవైప్ప, అసలు డ్లల్ విలువ్ల్ల 5% (INR 326.8 కోటుల ) 

స్మారు రూ. 16.3 కోట్ల  రీ-అసైన్ మెంట్ ఫీజును చలోించాలిస 

ఉంట్లంది. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• మాస్ర్ కారు ్ సాాపించబడింది: 16 డిసంబ్ర్ 1966, 

యునైెట్డ్ స్్పట్స్; 

• మాస్ర్ కారు ్ హడ్ కాీర్రస్: న్యాయారక్, యునైెట్డ్ 

స్్పట్స్; 

• మాస్ర్ కారు ్ CEO: మైఖేల్ మీబాచ్; 

• మాస్ర్ కారు ్ ఎగాికూాటవ్ చైరున్: అజయ్ బ్ంగా. 

 

చిర్మతను తిరిగి పౌవేశ్పట్ేందుకు నమీబియాతో భారత్ 

ఒపేందం కుదుర్మాకుంది 
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భారతదేశ్ం మరియు నమీబియా మధ్ా ఒక అవ్గ్రహన 

ఒప్ుందం (MOU) ద్వద్వప్ప ఏడు దశాబాద ల తరాీత 

చిర్మతలను తిరిగి దేశానికి తీస్కురావాలని లక్ష్ాంగ్ర పెట్్లకుంది. 

మొదట ఎనిమిది చరుతలు ఆగస్్ 15 నాటకి మధ్ాప్ర దేశ్ ల్లని 

కునో జాతీయ ఉద్రానవనంకు చేరుకుంటాయని భావిస్త నాిరు. 

దకిు ణాఫౌికా నుండి విడిగ్ర, భారతదేశం 12 చరుతలను 

స్వీకరిస్త ందని అంచనా వేయబడింది; ముసాయద్వ ఒప్ుందం 

ఇప్ుటక సంతకం చేయబడింది మరియు ప్రిసాతిపైె అవ్గ్రహన 

ఉని అధికారులు ప్ర కారం, చవ్రిది రాబోతోంది. 
 

ఫిల ప కార్్ మరియు బ్లహార్ స్్పట్ స్టకల్ డెవలప మంట్ మష్టన్ 

మధ్ా అవగాహన ఒపేందం కుదిరింది 

  
రాష్్టరంల్ల సపల య్ చైన్ ఆపరష్టనస్ అకాడమీ (SCOA) 

ప్రర జక్ులను ప్రర రంభంచేందుకు బ్లహార్ స్్పట్ స్టకల్ డెవలప మంట్ 

మష్టన్ తో ఒప్ుందం కుదురుచకునిటో్ల ఈ-కామరస్ మారకట్, 

ఫిల ప కార్్ తెలిపింది. ఒక విడుదల ప్ర కారం, ఈ కారాకామం 

నైప్పణాం కలిగిన సపైె చైన్ ఆప్రేష్టనస్ సబబంది యొకక టాలెంట్ 

పూల్ ను అభవ్ృదిి చేయడం మరియు వాాప్రరానికి సంబంధించన 

శిక్ష్ణ మరియు నైప్పణాానిి వాాపిత  చేయడం లక్ష్ాంగ్ర పెట్్లకుంది. 
 

డీకారినైెజేష్టన్ పౌకిర యను వేగవంతం చేయడ్డనికి JSW స్్వల్ 

మరియు BCG సహకరిసా్తయి 

  

బోస్న్ కనసల్ింగ్ గూర ప (BCG) మరియు JSW స్్వల్ కలిస 

డ్లకారబనైజేష్టన్ మరియు స్సారత వ్వాహంపైె ప్నిచేశాయ. నికర-

జీరో కారబన్ ఉద్వగ రిణిగ్ర ఉండటానికి JSW స్్వల్ కు సహాయం 

చేయడానికి, BCG ద్వని ప్ర తేాకమైెన CO2 AI పో్రట్ ఫారమ్ తో 

ప్రట్ల ద్వని అగాశా్వణి డిజిటల్ మరియు అనలిటకస్ నైప్పణాాలను 

ఉప్యోగించుకుంట్లంది. ఈ సమయంల్ల, BCG మా తయ్యరీ 

కారాకలాప్రలల్ల ఉద్యాగుల శిక్ష్ణ మరియు సారమైెన సంసకృతిని 

మెరుగుప్రచడంపైె కూడా దృష్్ పెడుతుంది. ఈ విపో్వాతుక 

చొరవ్ ఫలితంగ్ర వారి స్సారత చరాలను పెంచాలిసన అవ్సరం 

ఉంది. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• CEO, బోస్న్ కనసల్ింగ్ గా్రప్: కిర స్్కఫ్ షైెీజర్ 

• JSW స్్వల్ మరియు గా్రప్ CFO జాయంట్ మేనేజింగ్ 

డైరక్ర్: శేష్టగిరిరావు 

 

L&T ట్క్: 5G సేక్రమ్ ను నేర్మగా పొంది అమలు చేస్టన 

మొదటి కంపనీ 

  
ప్ర తేాకమైెన 5G నట్ వ్రక్ ల కోసం సుక్రమ్ ను ప్ర భుతీం నేరుగ్ర 

ప్ంపిణీ చేయడంపైె ఆసకిత ని బహరంగంగ్ర సూచంచన మొదట IT 

కంపెనీ L&T ట్కానలజీ సర్టీసస్. CEO అమత్ చద్రద  ప్ర కారం, 

ఇది 5G పైెరవేట్ నట్ వ్రక్ ను సటప్ చేయడానికి మరియు 

సాంకతికత కోసం వినియోగ కస్లను అభవ్ృదిి చేయడానికి 

సుక్రమ్ ను కొనుగ్లలు చేస్త ంది. అదనంగ్ర, ఇంజనీరింగ్ మరియు 

ప్రిశోధ్న మరియు అభవ్ృదిి స్టవ్ల సంసా మాతృ సంసా ల్లరసన్ 

& ట్యబౌో కోసం ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర 5G ప్రిషాకరాలను విడుదల 

చేస్త ంది. 
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భారతి ఎయిర్ ట్ల్ పౌకటించిన భారతదేశ్పు మొట్్మొదటి 

5G పైరవేట్ నెట్ వరక్ యొకక వజయవంతమైన పర్టక్ష 

  
దేశంల్లని మొట్మొదట 5G పైెరవేట్ నట్ వ్రక్ ను భారతీ 

ఎయిర్ ట్ల్ బెంగళూరుల్లని బాష్ ఆటోమోటివ్ ఎలక్ారనికస్ 

పాల ంట్ ల్ల విజయవ్ంతంగ్ర ప్రీకిు ంచంది. పైెరవేట్ నట్ వ్రక్ లకు 

ఎయర్ వేవ్ ల కటాయంప్పపైె టలికాం మరియు ఐట సంసాల మధ్ా 

వివాదం మధ్ా 5G సుక్రమ్ వేలానికి ముందుగ్రనే విచారణ 

జరుగుతుంది. ప్ర భుతీం కటాయంచన టియల్ సుక్రమ్ ను 

ఉప్యోగించ, ఎయిర్ ట్ల్ రండు ప్రరిశాామిక-సాాయ వినియోగ 

కస్లను బాష్ సకరాం వ్దద  నాణాతను మెరుగుప్రచడం 

మరియు కారాాచరణ సామరాాం కోసం అమలు చేసంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఎయర్ టల్ బిజినస్ డైరక్ర్ మరియు CEO: అజయ్ 

చిటాకరా 

• బాష్ ఆట్రమోటవ్ ఎలక్ారనికస్ ఇండియ్యల్ల టకిికల్ 

ఫంక్ష్నస్ హడ్: సుభాష్ P 
 

$100 మలియనల  పట్ుబ్డిని అనుసరించి, OneCard 

భారతదేశ్ం యొకక 104వ యునికారన్ అవుతుంది 

  

OneCard, మొబైెల్-మొదట కాెడిట్ కారు ్ కంపెనీ, Temasek 

మదద తుతో సరీస్ D రండ్ ఫండింగ్ ల్ల $100 మిలియనోను 

స్టకరించంది, ఇది భారతదేశంల్ల 104వ్ యునికారి్ గ్ర 

నిలిచంది. OneCard, Open, Oxyzo మరియు Yubi 

(గతంల్ల CredAvenue)తో సహా 2022ల్ల భారతదేశం 

ఇప్ుటవ్రకు 20 కంటే ఎకుకవ్ ఆరాిక యునికారి్ లను 

సృష్్ంచంది. QED, Sequoia Capital మరియు 

Hummigbird వంచరస్ తో సహా ఇప్ుటక ఉని 

పెట్్లబడిద్వరులు కూడా పూణేకు చందిన FPL టకాిలజీస్ 

య్యజమానాంల్ల ఉని OneCard యొకక అతాంత ఇటీవ్లి 

రండ్ ల్ల పెట్్లబడులు పెట్ారు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• మేనేజింగ్ డైరక్ర్, పెట్్లబడి (ఇండియ్య), Temasek, 

OneCard: మోహిత్ భండ్డరి 
 

భారత అథ్లల ట్ కు మదద తుగా RIL అథ్లల టికస్ ఫెడరష్టన్ ఆఫ్ 

ఇండియాతో జతకట్ింది 

  
రిలయనస్ ఇండస్్వరస్ లిమట్డ్ (RIL) మరియు అథ్లల టికస్ 

ఫెడరష్టన్ ఆఫ్ ఇండియా (AFI) భారతదేశంల్ల అథో్లటకస్ 

యొకక సమగా వ్ృదిిని సాధించడానికి దరఘ కాలిక భాగసాీమాంల్లకి 

ప్ర వేశించాయ. ఒడిశా రిలయనస్ ఫండేష్టన్ అథో్లటకస్ హై-

పెరాఫరునస్ సంటర్ మరియు సర్ హచ ఎన్ తో సహా రిలయనస్ 

ఫండేష్టన్ ప్రాావ్రణ వ్ావ్సాను ఉప్యోగించుకోవ్డం ద్వీరా 

దేశవాాప్త ంగ్ర ఉని భారతీయ అథో్లటోను కనుగొనడం, 

పెంపొందించడం మరియు అభవ్ృదిి చేయడం మరియు వారికి 

పౌపంచ సి్తయి సౌకరాాలు, కోచింగ్ మరియు స్కేర్స్ సైనస్ 

మరియు మడిస్టన్ సపోర్్ అందించడం ఈ భాగస్తీమాం 

లక్షాం రిలయనస్ ఫండేష్టన్ హాస్టేట్ల్. 
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అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన AMSHAALU: 

• రిలయనస్ ఇండస్్వరస్ లిమిటడ్ సాాపించబడింది: 8 మే 

1973; 

• రిలయనస్ ఇండస్్వరస్ లిమిటడ్ ప్ర ధ్యన కారాాలయం: 

ముంబై, మహారాష్్టర; 

• రిలయనస్ ఇండస్్వరస్ లిమిటడ్ వ్ావ్సాాప్కుడు: ధీరూభాయ్ 

అంబానీ; 

• రిలయనస్ ఇండస్్వరస్ లిమిటడ్ యజమాని: ముఖేష్ 

అంబానీ (50.49%). 
 

న్యస్తకమ్ డిజివాణి కాల్ సంట్ర్ కోసం గూగుల్ తో చేతులు 

కలిపింది 

  
న్యస్తకమ్ ఫండేష్టన్ మరియు గూగుల్ మహళా రైతులు తమ 

వాాప్రరానిి పెంచుకోవ్డంల్ల సహాయప్డటానికి లాభాప్లక్ష్ లేని 

సంసా ఇండియన్ ససైటీ ఆఫ్ అగాిబిజినస్ పొర ఫెష్టనలస్ (ISAP) 

సహకారంతో కాల్ సంటర్ ను ఏరాుట్ల చేస్త నిటో్ల ప్ర కటంచాయ. 

“డిజివాణి కాల్ సంట్ర్” ప్రర జక్్ పైెలట్ ప్రర తిప్దికన అమలు 

చేయబడుతోంది మరియు ప్రర రంభంల్ల హిమాచల్ పౌదేశ్, 

ఉతారాఖ్ండ్, ఉతారపౌదేశ్, బ్లహార్, హరాాన్య మరియు 

రాజసి్తన్ ఆరు రాష్ారలల్ల స్మారు 20,000 మంది గా్రమీణ 

మహళా ప్రరిశాామికవేతత లు కవ్ర్ చేయబడతారు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• గ్రగుల్ CEO: స్ందర్ పిచాయ్; 

• గ్రగుల్ సాాపించబడింది: 4 సప్ెంబర్ 1998; 

• Google ప్ర ధ్యన కారాాలయం: మౌంటైన్ వ్వా, 

కాలిఫోరిియ్య, యునైటడ్ స్్టటస్; 

• నాసాకమ్ చైర్ ప్రసన్: కృషా్టన్ రామానుజం; 

• నాసాకమ్ ప్ర ధ్యన కారాాలయం సాానం: న్యాఢిలో్ల; 

• నాసాకమ్ సాాపించబడింది: 1 మారిచ 1988. 
 

ఇనోాస్టస్ డ్డనిష్ ఆధారిత లైఫ్ సైనస్ కంపనీని కొనుగోలు 

చేస్టంది 

  

డనాురక్ కు చందిన బేస్ లైఫ్ సైనస్ అనే కంపనీని ఇనోాస్టస్ 

ద్రద్రపు 110 మలియన్ యూరోలకు (ద్రద్రపు రూ. 875 

కోటుల ) కొనుగ్లలు చేసంది. ఈ కొనుగ్లలు వ్లో లైెఫ్ సైనసస్ 

ప్రిశామల్ల ఇనోాస్టస్ ప్రిజాానానిి విసత రింప్జేస్త ంది మరియు 

ఐరోప్రల్ల ద్వని ఉనికిని విసత రింప్జేస్త ంది. ఈ కొనుగ్లలు ఇనోఫసస్ 

యొకక విసత ృత లైెఫ్ సైనసస్ నైప్పణాానిి బలప్రుస్త ంది, న్యరిడ కస్ 

మరియు యూరప అంతటా మా ప్ట్్లను పెంచుతుంది మరియు 

మా ప్రిశామ-నిరిద ష్్ట కోడ్-ఆధ్యరిత డిజిటల్ టిానస్ ఫరేుష్టన్ 

సలూాష్టన్ లను స్టకల్ చేస్త ంది. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఇనోఫసస్ వ్ావ్సాాప్కుడు: న్యరాయణమూరిి 

• ఇనోఫసస్ స్వఈఓ: సలీల్ పరఖ్ 

 

రిమోట్ పైలట్ శిక్షణా కేందౌ్రనిన ఏరాేటు చేస్పందుకు రాష్్ట్రయ 

రక్ష వశ్ీవద్రాలయం, డౌోన్ ఆచారా జతకట్ార్మ 
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గ్రంధీనగర్ ల్లని రాష్్ట్రయ రక్ష వశ్ీవద్రాలయం  ఎగిరే 

నైప్పణాాలను అందించడానికి రిమోట్ పైలట్ శిక్షణా కేందౌ్రనిన 

ఏరాుట్ల చేయడానికి  దౌోన్యచారాా ఏరియల్ ఇనోనవేష్టనస్ 

పైరవేట్ లిమట్డ్ తో అవ్గ్రహన ఒప్ుందంపైె సంతకం చేసంది. 

గ్రంధీనగర్ సమీప్ంల్లని RRU కాాంప్స్ ల్ల పోల్లస్లు మరియు 

భదర తా దళ సబబంది మరియు పౌరులకు ఈ శిక్ష్ణ 

ఇవ్ీబడుతుంది. అధికారిక మూలాల ప్ర కారం, భదర త, పోల్లస్ 

మరియు పౌర సమాజం మధ్ా జాతీయ వ్వాహాతుక మరియు 

భదర తా సంసకృతికి సంబంధించన స్్టట్ కాాఫ్్ ను గురిత ంచడం, సదిం 

చేయడం మరియు నిలబెట్డం కోసం ఈ కారాకామం 

విశీవిద్వాలయం యొకక మిష్టన్ కు అనుగుణంగ్ర ఉంది. 
 

భారతీ ఎయిర్ ట్ల్ ను గూగుల్ పౌతిపాదిత ఈకిీటీ 

కొనుగోలుకు CCI ఆమోదించింది 

  
గూగుల్ మరియు ఎయిర్ ట్ల్ సంతకం చేసన పెట్్లబడి 

ఒప్ుందం (IA)ల్ల, కొనుగ్లలుద్వరు కంపెనీ ఈకిీటీ షేర్ 

కాాపిటల్ ల్ల 1.28 శాతం మైెనారిటీ మరియు నాన్-కంటి్రలింగ్ 

భాగ్రనిి కొనుగ్లలు చేయడానికి ఆఫర్ చేసాత డు. భారతి 

ఎయర్ టల్ ల్ల 1.28 శాతం పెట్్లబడి కోసం Google ద్వీరా 

ద్వద్వప్ప $1 బిలియన్ ను ఇండియన్ కాంపిటీష్టన్ కమష్టన్ 

ఆమోదించంది. ప్ర తిప్రదిత విల్లనానిి అకైెీరర్ సవ్రణల 

(Google ఇంటరేిష్టనల్ LLC) ఆధ్యరంగ్ర CCI ఆమోదించంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఆలాఫబెట్ ఇంక్. మరియు ద్వని అనుబంధ్ Google యొకక 

చీఫ్ ఎగాికూాటవ్ ఆఫీసర్: సుందర్ పిచాయ్ 

• భారతీ ఎయర్ టల్ చీఫ్ ఎగాికూాటవ్ ఆఫీసర్: గోపాల్ 

వట్్ల్ 
 

అదనపు సమాచారం 

• సమీకండక్ర్ ఉద్వానవ్నం ఏరాుట్లకు, IGSS వంచరస్ 

మరియు తమిళనాడు ప్ర భుతీం అవ్గ్రహన ఒప్ుంద్వనిి 

కుదురుచకునాియ 

• Instagram యొకక కొతత  చలోింప్పల ఫీచర్ 

వినియోగద్వరులను డైరక్్ మెస్టజ్ ల ద్వీరా ఉతుతుత లను 

కొనుగ్లలు చేయడానికి అనుమతిస్త ంది. 

• టాటా ప్వ్ర్ మరియు తమిళనాడు స్కలార్ తయ్యరీ 

కంద్వర నిి సాాపించడానికి ఒప్ుందం కుదురుచకునాియ  

• బెంగుళూరు ఎలక్ిరసటీ కంపెనీ BESCOM కరాాటకల్లని 

బెంగళూరుల్ల EV ఛరాింగ్ స్్టష్టనో గురించ సమాచారానిి 

అందించడానికి EV మితి మొబైెల్ య్యప్ ను అభవ్ృదిి 

చేసంది.  

• స్ార్ హలత ్ మరియు IDFC FIRST బాాంక్ కలిస 

బాాంక్ సూారనస్ ని అందించాయ 

 

ర్యెంకులు మరియు నివేదికలు 
 

రోషిన న్యడ్డర్ వర్మసగా 2వ సంవతసరం కూడ్డ భారతదేశ్పు 

అతాంత ధ్నిక మహిళగా కొనస్తగింది 

 
HCL టకాిలజీస్ చైరురసన్ రోషిన న్యడ్డర్ మలాోతార  'కోట్క్ 

పైరవేట్ బాాంకింగ్ హుర్మన్ - పౌముఖ్ సంపనన మహిళల 

జాబితా' మూడవ్ ఎడిష్టన్ ప్ర కారం వ్రుసగ్ర రండో సంవ్తసరం 

కూడా భారతదేశంల్ల అతాంత సంప్ని మహళగ్ర తన సాానానిి 

నిలుప్పకునాిరు. రోష్ి నాడార్ మొతత ం నికర విలువ్ 

రూ.84,330 కోటుల గా ఉంది. రోష్ి నాడార్ తరువాత నైకా 

యజమాని ఫాలిుని న్యయర్, బయోకానుక చందిన కిరణ్ 

మజుంద్వర్-షాను అధిగమించ మొతత ం రూ .57,520 కోటో 

సంప్దతో అధిగమించారు. ఫాలుగ ని నాయర్ ప్ర ప్ంచంల్ల ప్దవ్ 

అతాంత సంప్నిమైెన సీయంకృష్ కలిగిన మహళ. 

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


జూలై-నెలవారీ కరెంట్ అఫైర్స్  
 

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

25 మంది కొతత  వారు ఈ జాబితాల్ల చోట్ల దకికంచుకునాియని 

నివేదిక హైలైెట్ చేసంది. 2021ల్ల మహళల సగట్ల సంప్ద 

రూ.4,170 కోటోకు పెరిగిందని, గత ఎడిష్టనోో రూ.2,725 కోటో్లగ్ర 

ఉందని నివేదిక తెలిపింది. 
 

భారతదేశ్ంలోని టాప 10 సంపనన మహిళల జాబితా ఇకకడ 

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 పౌపంచ వమాన్యశ్ర యాల రద్వద  వవరాలు : అతాంత 

రద్వద గా ఉండే టాప 20 వమాన్యశ్ర యాలోల  న్యాఢిలీల  

  

ఎయిరోేర్స్ కౌనిసల్ ఇంట్రనష్టనల్ (ACI) వ్రలు ్ 2021 

పూరిత  సంవ్తసరానికి గ్రను టాప్ 20 ఏవియేష్టన్ ఇండస్్వరల గో్లబల్ 

ఎయర్ టిాఫిక్ రాాంకింగుసి వలోడించడానికి వారిు క వరలడ ్ 

ఎయిరోేర్్ టార ఫిక్ డేటాసట్ ను విడుదల చేసంది. వ్రలు ్ 

ఎయర్ పోర్్ టిాఫిక్ డేటాసట్ అనేది 180 కంటే ఎకుకవ్ దేశాలు 

మరియు భూభాగ్రలో్లని 2,600 విమానాశాయ్యలకు ఎయర్ 

పోర్్ టిాఫిక్ ను కలిగి ఉని ప్రిశామ యొకక అతాంత సమగామైెన 

విమానాశాయ గణాంకాల డేటాసట్. ఇది మూడు ప్రర ంతాలల్లని 

ప్ర ప్ంచ విమానాశాయ్యలల్ల వాయు రవాణా డిమాండ్ యొకక 

వీక్ష్ణను అందిస్త ంది: ప్ర య్యణీకులు (అంతరాాతీయ మరియు 

దేశ్రయ), ఎయర్ కారోగ  (సరుకు రవాణా మరియు మెయల్) 

మరియు విమాన కదలికలు (వాయు రవాణా కదలికలు మరియు 

సాధ్యరణ విమానయ్యనం). 
 

నివేదిక యొకక ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• హార్ీసఫలు ్-జాకసన్ అటోాంటా అంతరాాతీయ విమానాశాయం 

(ATL) 2021 రాాంకింగో్ల 7.6 కోటో మంది ప్ర య్యణికులతో 

2021 రాాంకింగో్ల అగాసాానంల్ల నిలిచంది. 

• భారతదేశం నుండి, న్యాఢిలో్లల్లని ఇందిరాగ్రంధీ 

అంతరాాతీయ (IGI) విమానాశాయం 13 వ్ రదద గ్ర ఉండే 

విమానాశాయంగ్ర టాప్ 20 ల్ల సాానం పొందింది. 2021 ల్ల 

ఐజిఐఎ 3.7 కోటో మంది ప్ర య్యణీకులను ఆకరిు ంచంది, ఇది 

2020 ల్ల ఐజిఐ 16 వ్ సాానంల్ల ఉనిప్పుడు 2.8 కోటో కంటే 

30.3% ఎకుకవ్. 

• అతాంత రదద గ్ర ఉండే టాప్ 20 విమానాశాయ్యల జాబితా 

ప్ర ప్ంచ టిాఫిక్ ల్ల 19% (863 మిలియనో ప్ర య్యణీకులు) 

ప్రర తినిధ్ాం వ్హస్త ంది. 

• ప్రాసంజరోు (అంతరాాతీయ మరియు దేశ్రయ), ఎయర్ కారోగ  

(సరుకు రవాణా మరియు మెయల్) మరియు విమాన 

కదలికలు (వైమానిక రవాణా కదలికలు మరియు సాధ్యరణ 

విమానయ్యనం) వ్ంట మూడు ప్రర ంతాలల్లని ప్ర ప్ంచ 

విమానాశాయ్యలల్ల వాయు రవాణా డిమాండ్ యొకక 

వీక్ష్ణను ఈ రాాంకింగ్ అందిస్త ంది. 
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అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఎయర్ పోర్స్ కనిసల్ ఇంటరేిష్టనల్ హడ్ కాీర్రస్ 

లొకష్టన్: మాంటిర యల్, కెనడ్డ; 

• ఎయర్ పోర్స్ కనిసల్ ఇంటరేిష్టనల్ సాాపించబడింది: 

1991. 
 

“డిజిట్ల్ బాాంకులు” అనే నివేదికను నీతి ఆయోగ్ వడుదల 

చేస్టంది 

 
నీతి ఆయోగ్ నుండి వ్చచన “డిజిట్ల్ బాాంకస్” ప్లప్ర్ డిజిటల్ 

బాాంకుల కోసం లైెసనిసంగ్ మరియు రగుాలేటరీ ఫేర మ్ వ్రక్ తో 

ప్రట్ల టంపో్లట్ మరియు ద్వనిని అమలు చేయడానికి ఒక 

మారాగ నిి అందిస్త ంది. ఇది ఏదైనా రగుాలేటరీ లేద్వ ప్రలస్వ 

ఆరిబటిేజీని నిరోధించడంపైె దృష్్ పెడుతుంది మరియు 

ఇన్ కంబెంట్ లు మరియు ఛలెంజర్ లు ఇదద రికీ సమానమైెన ఆట 

మైెద్వనానిి అందిస్త ంది. ఇతర అధికారుల సమక్ష్ంల్ల నీతి 

ఆయోగ్ స్వఈవ్య స్మన్ బేరీ, ప్రమేశీరన్ అయార్, స్వనియర్ 

సలహాద్వరు అనాి రాయ్ నివేదికను విడుదల చేశారు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైరున్: స్మన్ బేరీ 

• నీతి ఆయోగ్ CEO: ప్రమేశీరన్ అయార్ 
 

WHO నివేదిక: 2021లో 87 బిలియన్  డ్డలర్మల  

అందజేస్పందుకు భారతదేశ్ం అగర సి్తనంలో ఉంది 

 

ప్ర ప్ంచ ఆరోగా సంసా విడుదల చేసన నివేదిక ప్ర కారం, ప్ర స్త త US 

డాలరోల్ల, తకుకవ్ మరియు మధ్ా-ఆద్వయ దేశాలల్ల, 2021ల్ల 

రమిటనస్ ల ప్ర వాహాలకు భారతదేశం అగాసాానంల్ల ఉంది. 

"శరణారాులు మరియు వ్లసద్వరుల ఆరోగాంపైె మొదట ప్ర ప్ంచ 

నివేదిక" ప్ర కారం, 2021ల్ల భారతదేశం US$ 87 బిలియనో 

విలువైన చలోింప్పలను అందుకుంది. 
 

నివేదికలోని ముఖాాంశాలు: 

• చైనా ($53 బిలియనోు), మెకిసకో ($53 బిలియనోు), 

ఫిలిప్ునస్ ($36 బిలియనోు) మరియు ఈజిప్్్ ($33 

బిలియనోు) ఈ జాబితాల్ల మొదట ఐదు దేశాలుగ్ర 

ఉనాియ. 

• యునైటడ్ అరబ్ ఎమిరేటస్, సద అరేబియ్య మరియు 

సీటారోాండ్ తరాీతి సాానాలో్ల యునైటడ్ స్్టటస్ 2020ల్ల 

రమిటనస్ లకు అతిపెదద  మూలాధ్యర దేశం. చలోింప్పలు 

వినియోగద్వరుల వ్ాయ్యనిి పెంచుతాయ లేద్వ 

నిరీహసాత య మరియు COVID-19 మహమాురి 

సమయంల్ల వ్ంట ఆరాిక కష్ాల దబబను తగిగ ంచాయ. 
 

WHO పౌపంచ నివేదిక గురించి: 

• అంతరాాతీయ ప్ర జారోగ్రానికి బాధ్ాత వ్హంచే 

ఐకారాజాసమితి యొకక ప్ర తేాక ఏజనీస నివేదిక ప్ర కారం, 

2021ల్ల ప్ర స్త త US డాలరోల్ల మొదట ఐదు రమిటనస్ 

గాహీతలు భారతదేశం, చైనా, మెకిసకో, ఫిలిప్ునస్ మరియు 

ఈజిప్్్. 

• 2021ల్ల ఆరాిక ప్పనరుదిరణ 2020ల్ల కనిపించే రమిటనస్ 

ప్ర వాహాల సాతిసాాప్కతను అనుసరించంది, ఇది ల్లతైెన ప్ర ప్ంచ 

మాంద్వాలల్ల ఒకటైన నేప్థ్ాంల్ల 1.7 శాతం తగిగ  USD 549 

బిలియనోకు చేరుకుంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• WHO డైరక్ర్ జనరల్: డా. టడోర స్ అధ్నామ్ ఘెబేర యేసస్; 

• WHO ప్ర ధ్యన కారాాలయం: జనీవా, సీటారోాండ్; 

• WHO సాాపించబడింది: 7 ఏపిర ల్ 1948. 
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హెనీల  పాస్ పోర్్ సూచిక 2022: భారతదేశ్ం 87వ సి్తనంలో 

ఉంది 

  
హెనీల  పాస్ పోర్్ సూచిక ఇటీవ్లే 2022 సంవ్తసరానికి 

సంబంధించ ప్ర ప్ంచంల్లని అతాంత శకిత వ్ంతమైెన ప్రస్ పోర్్ ల 

జాబితాను విడుదల చేసంది. మూడు ఆసయ్య దేశాలు జపాన్, 

స్టంగపూర్ మరియు దకిు ణ కొరియా ఈ జాబితాల్ల మొదట 

మూడు సాానాలను కైెవ్సం చేస్కునాియ, యూరోపియన్ దేశాలు 

ఆధిప్తాం వ్హంచన ప్ర -ప్రండమిక్ రాాంకింగ్ లను తిపిుకొట్ాయ. 

ఇమిుగాేష్టన్ కనసల్ెనీస అయన హెనీల  & పార్్ నరస్ తాజా హెనీల  

పాస్ పోర్్ సూచిక ప్ర కారం, 2022ల్ల పౌపంచంలోని అతాంత 

శ్కిివంతమైన పాస్ పోర్్ ల జాబితాలో భారతదేశ్ం 87వ 

సి్తనంల్ల ఉంది. 
 

సుచికా యొకక ముఖ్ా అంశాలు: 

• హనోీ సూచక ప్ర కారం, భారతదేశం యొకక పొరుగు దేశం 

ప్రకిసాత న్ ప్ర ప్ంచంల్ల నాలగ వ్ చతత  ప్రస్ పోర్్ ను కలిగి ఉంది. 

• జప్నీస్ ప్రస్ పోర్్ 193 దేశాలకు అవాంతరాలు లేని 

ప్ర వేశానిి అందిస్త ంది, అయతే సంగపూర్ మరియు దకిు ణ 

కొరియ్య రండ్య 192 దేశాలకు ప్ర వేశానిి అందిసాత య. 

• ఆసయ్యల్లని ఇతర దేశాలల్ల, మారిష్టస్ మరియు 

తజికిసి్తన్ లతో ప్రట్ల భారతదేశం 87వ్ సాానంల్ల ఉంది, ద్వని 

ప్రస్ పోర్్ 67 దేశాలకు య్యకెసస్ ను అందిస్త ంది. 

• చైన్య 69వ సి్తనం కోసం బొలీవయాతో జతకట్ంది, వారి 

ప్ర తి ప్రస్ పోర్్ 80 గమాసాానాలకు య్యకెసస్ ను 

అనుమతిస్త ంది. 

• బంగో్రదేశ్ విష్టయ్యనికొస్టత , ఇది 104వ సి్తన్యనిన 

ఆకామించంది - ప్రకిసాత న్ కంటే ఐదు సాానాలు ఎకుకవ్. 

• ఆఫఘ నిసాత న్, ఇరాక్ మరియు సరియ్య తరాీత ప్రకిసాత న్ 

ప్ర ప్ంచంల్ల నాలగ వ్ చతత  ప్రస్ పోర్్ ను కలిగి ఉంది. 
 

పౌపంచంలోని అతాంత శ్కిివంతమైన పాస్ పోర్్ లు 2022: 

టాప 10 దేశాలు 

• జప్రన్ 

• సంగపూర్ 

• దకిు ణ కొరియ్య 

• జరునీ 

• సుయన్ 

• ఫినోాండ్ 

• ఇటల్ల 

• లకెసంబరగ ్ 

• ఆస్రయ్య 

• డనాురక్ 
 

స్తుర్్ స్టటీ నిధుల వనియోగంలో తమళన్యడు అగర సి్తనంలో 

ఉంది 

  
ప్ర భుతీ ఫోాగ్ ష్ప్ సాుర్్ సటీ మిష్టన్ కింద నిధుల వినియోగ్రనికి 

సంబంధించన రాష్ారల జాబితాల్ల తమిళనాడు అగాసాానంల్ల 

ఉంది. కందర ం విడుదల చేసన రూ.4333 కోట్ల లో తమిళనాడు 

రూ.3932 కోట్ల కు పైెగ్ర ఖ్రుచ చేయగ్ర, కందర ం విడుదల చేసన 

రూ.3142 కోటోల్ల రూ.2699 కోటోను వినియోగించుకుని 

ఉతత రప్ర దేశ్ రండో సాానంల్ల ఉంది. 8 జూలైె 2022 నాటకి, 100 

సాుర్్ సటీల కోసం కందర ం రూ. 30,751.41 కోటో్ల విడుదల 

చేసంది, అందుల్ల రూ. 27,610.34 కోటుల  (90%) 

వినియోగించబడాు య. 
 

నివేదికలోని ముఖాాంశాలు: 

• కరాిటక, ఆంధ్ర ప్ర దేశ్, గుజరాత్, మధ్ాప్ర దేశ్, మహారాష్్టర 

మరియు రాజసాాన్ తో సహా రాష్ారలు కూడా సాుర్్ సటీ 

మిష్టన్ కింద ప్రర జక్ుల కోసం పెదద  మొతత ంల్ల ఖ్రుచ చేసనటో్ల 

ప్ర భుతీ డేటా చూపించంది. 
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ఫోరిస్ రియల్ టై్మ్ బిలియనీరల  జాబితా: బిల్ గేట్స్ ను 

అధిగమంచిన గౌతమ్ అద్రనీ 

  
ఫోరబస్ రియల్ టైమ్ బిలియనీరో జాబితా ప్ర కారం, 

భారతదేశంల్లని అతాంత సంప్ని వ్ాకిత , గౌతమ్ అద్రనీ 

ఇప్పుడు మైెకాోసాఫ్్ వ్ావ్సాాప్కుడు బిల్ గేట్స్ ను వ్దిలి 

ప్ర ప్ంచంల్లని నాలగ వ్ సంప్ని వ్ాకిత  అయ్యాడు. గేటస్ తన 

సంప్దల్ల $20 బిలియనోను తన లాభాప్లక్ష్ లేని సంసా - బిల్ & 

మెలిండా గేటస్ ఫండేష్టన్ కు విరాళంగ్ర ఇస్త నిటో్ల 

ప్ర కటంచడంతో ఈ పెరుగుదల వ్చచంది. 

 

పౌధాన్యంశాలు: 

• ఎలోన్ మసక్ $230 బిలియనల  నికర విలువ్తో అతాంత 

ధ్నవ్ంతుడు, లూయిస్ వట్్న్ కు చందిన బరానరడ ్ 

ఆరానల్్ రండవ్ సాానంల్ల మరియు అమెజాన్ యొకక జెఫ్ 

బజ్యస్ జాబితాల్ల మూడవ్ సాానంల్ల ఉనాిరు. 

• ఫోరబస్ జాబితాల్ల ముఖేష్ అంబానీ 10వ్ సాానంల్ల 

నిలిచారు (నికర విలువ్: $88 బిలియనోు). 

• ఈ సంవ్తసరం ఫిబర వ్రిల్ల, అద్వనీ తన వ్ాకిత గత సంప్ద 

పెరుగుదల వనుక తోట దేశసా్డు అంబానీని అధిగమించ 

ఆసయ్యల్ల అతాంత ధ్నిక సాానానిి ఆకామించాడు, ఈ 

సంవ్తసరం అతనిి ప్ర ప్ంచంల్లనే అతిపెదద  సంప్దను 

సంప్రదించన వ్ాకిత గ్ర చేసంది. 

• పౌపంచంలోని టాప ముగిుర్మ ధ్నిక వాాపార దిగిజాలు: 

• ట్స్తల  CEO ఎల్లన్ మసక్: $234.4 బిలియన్ 

• బరానరడ ్ ఆరానల్్: $154.9 బిలియన్, 

• అమజాన్ చీఫ్ జెఫ్ బజ్యస్: $143.9 బిలియన్ 

 

ఊకాల  స్వేడ్  ట్స్్ గోల బ్ల్ సూచిక జూన్ 2022: భారత్ రాాంక్ 

118 

  
ఊకాల  యొకక స్వేడ్ ట్స్్ గోల బ్ల్ సూచిక పౌకారం, మధ్ాసా 

మొబైెల్ వేగంల్ల భారతదేశం యొకక రాాంకింగ్ లు మూడు 

సాానాలు ప్డిపోయ్యయ. ఈ ఏడాది మేల్ల భారత్ 115వ 

సి్తనంలో ఉండగ్ర, జూన్ ల్ల 118వ సి్తన్యనికి ప్డిపోయంది. ఏపిర ల్ 

మరియు మేల్ల, భారతదేశ మొబైెల్ బార డ్ బాాండ్ వేగం 

మెరుగుప్డింది. కానీ జూన్ 2022 నలల్ల, డేటా ప్ర కారం, 

భారతదేశంల్ల మధ్ాసా మొబైెల్ డౌన్ ల్లడ్ వేగం మేల్ల 14.28 

Mbps నుండి 14.00 Mbpsకి తగిగ ంది. 
 

ఫేస్ బుక్ యజమాని మటా మొదటి వారిు క మానవ హకుకల 

నివేదికను వడుదల చేస్టంది 

  
Facebook యజమాని Meta తన మొదటి వారిు క మానవ 

హకుకల నివేదికను విడుదల చేసంది, భారతదేశ్ం మరియు 

మయన్యుర్ వ్ంట ప్ర దేశాలల్ల వాసత వ్-ప్ర ప్ంచ హంసకు ఆజాం 

పోసన ఆన్ లైెన్ దురిీనియోగ్రలకు ఇది కళ్లు 

మూస్కుపోయందని ఆరోప్ణలు వ్చాచయ. 2020 మరియు 

2021ల్ల ప్ర దరిశంచన తగిన శాదితో కూడిన నివేదిక, భారతదేశం 

యొకక వివాద్వసుద మానవ్ హకుకల ప్ర భావ్ అంచనా యొకక 

సారాంశానిి కలిగి ఉంది, ఇది నిరీహంచడానికి నాాయ సంసా ఫోల్ల 

హోగ్ ను మెటా నియమించంది. 
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అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• Facebook సాాపించబడింది: ఫిబర వ్రి 2004; 

• Facebook CEO: మారక్ జుకర్ బరగ ్; 

• Facebook ప్ర ధ్యన కారాాలయం: కాలిఫోరిియ్య, 

యునైటడ్ స్్టటస్.  
 

2022 కోసం ఎకస్ పాట్ ఇన్ సైడర్ రాాంకింగ్ లు: భారతదేశ్ం 

36వ సి్తనంలో ఉంది 

  
ఇటీవ్ల ఇంటరేిష్టనస్ విడుదల చేసన 2022 ఎకస్ పాట్ 

ఇన్ సైడర్ రాాంకింగస్ ల్ల మకిసకో అగాసాానంల్ల ఉంది, అయతే 

భారతదేశ్ం జాబితాలోని 52 దేశాలలో అధిక సరసమైెన 

స్కకర్ తో 36వ సి్తనంలో నిలిచింది. రాాంకింగ్ ల్ల ప్ర వాస్ల 

విష్టయంల్ల కువైట్ అతాలు ప్ర దరశనను కనబరిచన దేశం. 
 

అతుాతామ మరియు అతాలే పౌదరశనను కనబ్రిచిన 

దేశాలు: 

• టాప 10: మెకిసకో, ఇండోనేష్య్య, తైెవాన్, పోరుచగల్, 

సుయన్, UAE, వియతాిం, థాయలాండ్, ఆస్్టరలియ్య, 

సంగపూర్. 

• 11 నుండి 20 వరకు: ఎస్్కనియ్య, ఒమన్, కెనాా, USA, 

బహెయన్, బెర జిల్, రషాా, మలేష్య్య, సీటారోాండ్, చకియ్య. 

• 21 నుండి 30 వరకు: ఫిలిప్ునస్, నదరోాండస్, కెనడా, 

ఆస్రయ్య, హంగేరీ, ఖ్తార్, సద అరేబియ్య, పోలాండ్, 

బెలాియం, డనాురక్. 

• 31 నుండి 40 వరకు: ఫార నస్, ఫినోాండ్, చైనా, నారేీ, 

ఈజిప్్్, ఇండియ్య, UK, ఐరోాండ్, స్వీడన్, దకిు ణ కొరియ్య. 

• 41 నుండి 52 వరకు: గాీస్, జరునీ, మాల్ా, ఇటల్ల, టరీక, 

దకిు ణాఫిర కా, జప్రన్, లకెసంబరగ ్, సైప్ర స్, హాంకాంగ్, 

న్యాజిలాండ్, కువైట్. 
 

WEF యొకక జెండర్ గాాప నివేదిక 2022: భారతదేశ్ం 

పౌపంచవాాపాంగా 135వ సి్తనంలో ఉంది 

  
వరలడ ్ ఎకన్యమక్ ఫోరమ్ (WEF) యొకక గో్లబల్ జండర్ 

గ్రాప్ సూచక 2022ల్ల మొతత ం 146 దేశాలల్ల భారతదేశ్ం 

135వ సాానంల్ల ఉంది. ఇది "ఆరోగాం మరియు మనుగడ" 

సబ్-సూచకల్ల 146వ్ సాానంల్ల ఉంది. భారతదేశం కూడా ద్వని 

పొరుగు దేశాలల్ల ప్లలవ్మైెన రాాంక్ ల్ల ఉంది మరియు బంగో్రదేశ్ 

(71), నేప్రల్ (96), శా్రలంక (110) కంటే వనుకబడి ఉంది. 

మాల్లద వులు (117), భూటాన్ (126) ఇరాన్ (143), ప్రకిసాాన్ 

(145), ఆఫఘ నిసాత న్ (146) మాతిమే దకిు ణాసయ్యల్ల భారత్ కంటే 

అధ్యీనింగ్ర ఉనాియ. 
 

TIME మాాగజైెన్ యొకక ది వరలడ స్ గేర ట్స్్ పల సస్ ఆఫ్ 

2022లో అహుద్రబాద్ & కేరళ ఫీచర్మల  ఉన్యనయి 

  
TIME మాాగజైన్ ఈ సంవ్తసరం "అనేీషించడ్డనికి 50 

అస్తధారణ గమాసి్తన్యలలో" భారతదేశం నుండి రండు 

ప్ర దేశాలను ప్లరకంది. దకిు ణాది రాష్్టరం కేరళ మరియు 

అహుద్రబాద్, గుజరాత్ రాజధ్యని నగరం 2022 నాట 

ప్ర ప్ంచంల్లని గొప్ు ప్ర దేశాల జాబితాల్లకి రండు భారతీయ 

ఎంటిీలు. 
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కేరళను ఎందుకు చేరాార్మ? 

“భారతదేశంల్లని అతాంత అందమైెన రాష్ారలో్ల కరళ ఒకట. 

అదుుతమైెన బీచ లు మరియు దట్మైెన బాాక్ వాటర్ లు, 

దేవాలయ్యలు మరియు రాజభవ్నాలతో, మంచ కారణంతో 

దనిని "దేవుని సీంత దేశ్ం" అని పిలుసాత రు" అని టైమ్ 

మాాగజైన్ తెలిపింది. 
 

అహుద్రబాద్ ఎందుకు చేరాబ్డింది? 

అహుద్వబాద్ గురించ, టైమ్ మాాగజైన్ "భారతదేశ్ం యొకక 

మొట్్మొదటి UNESCO వరలడ ్ హెరిటేజ్ స్టటీగా, 

అహుద్రబాద్ "సబరుతీ ఒడుు న 36 ఎకరాలల్ల ఉని 

ప్ర శాంతమైెన గ్రంధీ ఆశామం నుండి సాంసకృతిక ప్రాాటకానికి 

మకాకగ్ర మారేచ ప్పరాతన మైెలురాళో్ల మరియు సమకాల్లన 

ఆవిష్టకరణలు రండింటనీ కలిగి ఉంది. నది నుండి నవ్రాతిి వ్రకు, 

ప్ర ప్ంచంల్లనే అతి పొడవైన నృతా ఉతసవ్ంగ్ర బిల్ చేయబడిన 

తొమిుది రోజుల ఉతాసహభరితమైెన వేడుక. 
 

ఫోరిస్ అమరికాలో అతాంత ధ్నవంతులైన సలా్ మేడ్ 

మహిళల జాబితాలో భారతీయ అమరికన్ బిలియనీర్ 

  
అమెరికన్ కంపూాటర్ నట్ వ్రికంగ్ కంపెనీ అయన అరిస్ా 

నట్ వ్రకస్ యొకక CEO మరియు స్కిఫోేక్ యొకక డైరక్రో 

బోరుు  సభుారాలు అయన భారతీయ-అమెరికన్ జయశీర  ఉల్లల ల్ 

8వ వారిు క ఫోరిస్ అమరికా యొకక అతాంత ధ్నిక స్వీయ-

నిరిుత మహిళల నికర విలువ్తో అగాసాానంల్ల ఉనాిరు. మే 

2022 నాటకి $1.7 బిలియనోు. జూన్ 2022ల్ల విడుదల చేసన 

జాబితాల్ల, ఆమె #15వ సాానంల్ల ఉంది, బయో-రాడ్ 

లేబొరేటరీస్ సహ వ్ావ్సాాప్కురాలు అలిస్ సాకీరా్్ కాింద 

మరియు రియ్యలిటీ టీవీ స్ార్ కిమ్ కరాద ష్య్యన్ కంటే ఎకుకవ్. 

ఫోరబస్ జాబితాల్ల చోట్ల సంప్రదించన ఇతర భారతీయ 

అమెరికన్ మహళలు నీరాా స్పథి, సంటల్ సహ వ్ావ్సాాప్కులు; 

నేహా న్యరఖ డే, కాన్ ఫో్యయెంట్ యొకక సహ వ్ావ్సాాప్కుడు 

మరియు మాజీ CTO; పెపిసకో మాజీ CEO ఇందౌ్ర న్యయి 

మరియు జింగ్ల బయోవ్రకస్ సహ వ్ావ్సాాప్కురాలు రష్ట్ు శెట్ి. 

ABC సపైె సహ వ్ావ్సాాప్కుడు మరియు ఛైరున్ డయాన్ 

హెండౌికస్ ఐదవ్ సంవ్తసరం జాబితాల్ల అగాసాానంల్ల ఉనాిరు. 
 

భారతదేశ్ం యొకక నిర్మదోాగిత రటు 7.80 శాతానికి 

పరిగింది, హరాాన్య మరియు రాజసి్తన్ అగర సి్తనంలో 

ఉన్యనయి 

 
సంట్ర్ ఫర్ మానిట్రింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీ (CMIE) 

గణాంకాల ప్ర కారం, మారిచల్ల 7.60% నుండి ఏపిర ల్ ల్ల దేశం 

యొకక నిరుద్యాగిత రేట్ల 7.83%కి పెరిగింది. జారీ చేసన 

గణాంకాల ప్ర కారం, మారిచల్ల 8.28%తో పోలిస్టత  ప్ట్ణ ప్రర ంతాలో్ల 

నిరుద్యాగిత రేట్ల 9.22% ఎకుకవ్గ్ర ఉంది. భారతదేశ 

నిరుద్యాగిత రేట్ల 7.80 శాతానికి పెరిగింది, నిరుద్యాగిత రేట్లల్ల 

హరాాన్య మరియు రాజసి్తన్ లు అగాసాానంల్ల ఉనాియ. 
 

పౌధాన్యంశాలు: 

• ఏపిర ల్ ల్ల గా్రమీణ ప్రర ంతాలో్ల నిరుద్యాగిత రేట్ల 7.18 శాతంగ్ర 

ఉంది, మారిచల్ల 7.29 శాతానికి తగిగ ంది. 

• నివేదిక ప్ర కారం, హరాానాల్ల అతాధిక నిరుద్యాగిత రేట్ల 

(34.5%), రాజసి్తన్ (28.8%), బ్లహార్ (21.1%), 

మరియు జమూు & కాశీుర్ (15.6%) ఉనాియ. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• CMIE మేనేజింగ్ డైరక్ర్: మహేష్ వాాస్ 

• వాణిజాం & ప్రిశామల మంతిి: పీయూష్ గోయల్ 
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స్్తర్ప రాాంకింగ్ 2021: గుజరాత్, కరాాట్క ఉతామ పనితీర్మ 

కనబ్రిచాయి 

  
రాష్ారల స్ార్్-అప్ రాాంకింగ్, 2021 యొకక మూడవ్ ఎడిష్టన్ ల్ల 

గుజరాత్ మరియు కరాాటకలు "అతుాతత మ ప్ర దరశనలు"గ్ర 

నిలిచాయ, అయతే మేఘాలయ ఈశానా (NE) రాష్ారలల్ల అగా 

గౌరవానిి పొందింది. 2020ల్ల నిరీహంచన సరేీ రండో 

ఎడిష్టన్ ల్ల గుజరాత్  అతుాతత మ ప్నితీరు కనబరిచంది. 
 

నివేదికలోని ముఖాాంశాలు: 

• పెదద  రాష్ారలల్ల కరళ, మహారాష్్టర, ఒడిశా మరియు 

తెలంగ్రణా అగాగ్రమిగ్ర ఉనాియ. 

• చని రాష్ారలు మరియు UTలల్ల, జమూు మరియు కాశ్రుర్ 

అతుాతత మ ప్నితీరును కనబరిచంది. 

• ప్ంజాబ్, తమిళనాడు, ఉతత రాఖ్ండ్, ఉతత రప్ర దేశ్, అండమాన్ 

మరియు నికోబార్ దవులు, అరుణాచల్ ప్ర దేశ్ మరియు 

గ్లవా ల్లడరస్ కటగిరీల్ల ఉనాియ. 

• చతీత స్ గఢ్, ఢిలో్ల, మధ్ాప్ర దేశ్, రాజసాాన్, చండ్లగఢ్, ప్పదుచేచరి 

మరియు నాగ్రలాండ్ ఔతాసహక నేతల కటగిరీల్ల రాష్ారలు 

మరియు కందర ప్రలిత ప్రర ంతాలు ఉనాియ. 

• 10 మిలియనో కంటే ఎకుకవ్ జనాభా ఉని రాష్ారలు 

మరియు UTలు తకుకవ్ జనాభా ఉని వాట నుండి వేరుగ్ర 

రాాంక్ చేయబడాు య. సరేీల్ల వారి ప్నితీరు ఆధ్యరంగ్ర 

UTలు మరియు రాష్ారలను ఐదు వ్రాగ లుగ్ర వ్రీగ కరించారు. 

• వారు ఉతత మ ప్ర దరశనకారులు, అతుాతత మ ప్ర దరశనకారులు, 

నాయకులు, ఔతాసహక నాయకులు మరియు అభవ్ృదిి 

చందుతుని ప్రర రంభ ప్రాావ్రణ వ్ావ్సాలు. 
 

QS ఉతామ వద్రారిి నగరాల రాాంకింగ్ 2023: ముంబై 

భారతదేశ్ంలో అగర సి్తనంలో ఉంది 

  
గో్లబల్ హయార్ ఎడుాకష్టన్ కనసల్ెనీస Quacquarelli 

Symonds (QS) విడుదల చేసన QS బెస్్ స్ూడంట్ సటీస్ 

రాాంకింగ్ 2023 ప్ర కారం, ముంబైె 103వ్ రాాంక్ తో భారతదేశం 

యొకక అతుానిత రాాంక్ విద్వారాి నగరంగ్ర ఉదువించంది. 

రాాంకింగస్ ల్ల ఉని ఇతర భారతీయ నగరాలో్ల బెంగళూరు 114, 

చనైి 125 మరియు న్యాఢిలో్ల 129 సాానంల్ల ఉనాియ. 

ఈ జాబితాల్ల లండన్ (UK) మొదట సాానంల్ల ఉండగ్ర, మూానిచ 

(జరునీ) మరియు సయోల్ (దకిు ణ కొరియ్య) 2వ్ సాానంల్ల 

మరియు జూారిచ (సీటారోాండ్) 4వ్ సాానంల్ల నిలిచాయ. 

రాాంకింగ్ విద్వారాులకు వారి అధ్ాయన నిరాయ్యలకు 

సంబంధించన అంశాల శా్వణికి సంబంధించ సీతంతి డేటాను 

అందిస్త ంది: సా్కమత, జీవ్న నాణాత, విశీవిద్వాలయ ప్ర మాణం 

మరియు ఆ గమాసాానంల్ల చదివిన మునుప్ట విద్వారాుల 

అభప్రర య్యలు. 
 

QS ఉతామ వద్రారిి నగరాల రాాంకింగ్ 2023 ఆధారంగా 

నగరాలు 

• రాాంక్ 1 - లండన్ (UK) 

• రాాంక్ 2 - మూానిచ (జరునీ) 

• రాాంక్ 2 - సయోల్ (దకిు ణ కొరియ్య) 

• రాాంక్ 4 - జూారిచ (సీటారోాండ్) 

• రాాంక్ 5 - మెల్లబరి్ (ఆస్్టరలియ్య) 

• రాాంక్ 51 – దుబాయ్ (UAE) 

• రాాంక్ 103 - ముంబైె (భారతదేశం) 

• రాాంక్ 114 -బెంగళూరు (భారతదేశం) 

• రాాంక్ 125 - చనైి (భారతదేశం) 

• రాాంక్ 129 – న్యాఢిలో్ల (భారతదేశం 
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2035 న్యటికి భారతదేశ్ పట్్ణ జన్యభా 675 మలియనుల గా 

ఉంటుందని UN అంచన్య వేస్టంది 

  
UN నివేదిక ప్ర కారం, భారతదేశం యొకక ప్ట్ణ జనాభా 2035 

నాటకి 675 మిలియనోకు చేరుకుంట్లందని అంచనా 

వేయబడింది, ఇది ఒక బిలియన్ జనాభా కలిగిన చైనా యొకక 

ప్ట్ణ జనాభా తరాీత రండవ్ సాానంల్ల ఉంది. కోవిడ్-19 

మహమాురి తరాీత, ప్ర ప్ంచ ప్ట్ణ జనాభా మరోసారి 2050 

నాటకి మరో 2.2 బిలియనో జనాభాకు పెరుగుతుందని నివేదిక 

ప్లరకంది. 

 

సదసుసలు & సమావేశాలు 
 

ఇండోనేషియాలో జరిగే జి20 వదేశాంగ మంతుర ల 

సమావేశానికి  జైెశ్ంకర్ హాజరవుతార్మ 

  
G20 వదేశాంగ మంతుర ల సమావేశ్ం (FMM) 

ఇండోనేషియాలోని బాలిల్ల జరుగుతుంది మరియు దనికి 

వదేశాంగ మంతిర  S. జైెశ్ంకర్ హాజరవుతారు. విదేశ్ర వ్ావ్హారాల 

మంతిితీ శాఖ్ నుండి వ్చచన ఒక ప్ర కటన ప్ర కారం, సమావేశం 

యొకక విదేశాంగ మంతిులు బహుప్రకిు కతను అభవ్ృదిి చేయడం 

మరియు ఆహారం మరియు ఇంధ్న భదర త వ్ంట ప్ర స్త త ప్ర ప్ంచ 

ఆంద్యళనలు వ్ంట ప్ర స్త త సంబంధిత అంశాలపైె చరిచసాత రు. 

 

స్తఫ్్ మటీరియలస్ యొకక కెమస్్వర అండ్ అపిల కేష్టనస్ పై 

అంతరాాతీయ శిఖ్రాగర  సమావేశ్ం నిరీహించనుంది 

  
తిర్మవనంతపురంలోని CSIR-నేష్టనల్ ఇనిస్ట్యాట్ ఫర్ 

ఇంట్రిడ స్టపిల నర్ట సైనస్ అండ్ ట్కానలజీ (CSIR-NIIST) 

75వ్ సాీతంతిా దినోతసవానిి ప్పరసకరించుకుని ఆజాద్వ కా 

అమృత్ మహోతసవ్ వేడుకలో్ల భాగంగ్ర కెమిస్్వర అండ్ 

అపోికష్టనస్ ఆఫ్ సాఫ్్ మెటీరియలస్ (CASM 2022)పైె 

అంతరాాతీయ సదస్సను నిరీహంచనుంది. సలఫ్ అసంబోీ 

మరియు స్ప్ర మోలికుాలర్ మెటీరియలస్, సాఫ్్ మెటీరియల్ 

కెమిస్్వర, ఫిజికస్, రీయ్యలజీ మరియు ఫోట్రఫిజికస్, 

రసాునిసబుల్ మరియు సాుర్్ మెటీరియలస్, జలస్, లికిీడ్ 

కాిస్లస్, ప్రలిమరస్, మాకాోమాలికూాలస్ మరియు ఫేర మ్ వ్రక్ 

మెటీరియలస్, మరియు ఫంక్ష్నల్ నానో మెటీరియలస్, అలాగే 

ఎలక్ారనికస్ మరియు ఎనరాీల్ల సాఫ్్ మెటీరియల్ అపోికష్టన్ 

లతో సహా వివిధ్ అంశాలపైె ఈ కానఫరనస్ ల్ల చరచలు 

జరుగుతాయ. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• CSIR-NIIST డైరక్ర్, కానఫరనస్ ఛైర్: అజయఘోష్ట 
 

పౌధాని నరందౌ మోద్వ మొదటి వర్మావల్ I2U2 సముట్ కు 

హాజరయాార్మ 
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మొదట వ్రుచవ్ల్ I2U2 సమిుట్ ల్ల ప్ర ధ్యని నరందౌ మోద్వ 

ప్రలొగ నాిరు. I2U2 అనేది నాలుగు-దేశాల సమూహం, ఇకకడ 

"I" అంటే భారతదేశ్ం మరియు ఇజౌాయెల్ మరియు "U" 

US మరియు UAEలను సూచస్త ంది. ప్ర ధ్యని మోదతో ప్రట్ల 

అమెరికా అధ్ాకుు డు జ్య బిడెన్, ఇజార యెల్ ప్ఎం యాయిర్ 

ల్లపిడ్, యూఏఈ అధ్ాకుు డు మహుద్ బిన్ జాయెద్ అల్ 

నహాాన్ ప్రలొగ నాిరు. 
 

గనుల మంతిర తీ శాఖ్ గనులు మరియు ఖ్నిజాలపై 6వ 

జాతీయ సమావేశానిన నిరీహిసాుంది 

 
గనుల మంతిితీ శాఖ్ ప్ర కారం, న్యా ఢిలో్లల్ల ఆజాద కా అమృత్ 

మహోతసవ్ ప్పరాణ వారోతసవాలల్ల భాగంగ్ర గనులు & 

ఖ్నిజాలపైె 6వ్ జాతీయ సమావేశం జరిగింది. డ్డ. అంబేదకర్ 

ఇంటరేిష్టనల్ సంటర్ ల్ల జరగనుని ఈ సమావేశానికి కందర  

గృహనిరాుణ శాఖ్ మంతిి శీర  అమత్ ష్ట్ ముఖ్ా అతిథగ్ర 

హాజరయ్యారు. గనులు, బొగుగ , రైలేీ శాఖ్ సహాయ మంతిి శా్ర 

రావుసాహబ్ ప్రటల్ ద్వనేీ, గనుల మంతిితీ శాఖ్ కారాదరిశ శీర  

అలోక్ టాండన్ సమక్ష్ంల్ల కందర  గనులు, బొగుగ , ప్రరోమెంటరీ 

వ్ావ్హారాల మంతిి శీర  పౌహాల ద్ జ్యషి అధికారికంగ్ర ఒకరోజు 

సమావేశానిి ప్రర రంభంచారు. ఇతర స్వనియర్ మంతిితీ శాఖ్ 

అధికారులు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• కందర  గృహనిరాుణ మంతిి: శీర  అమత్ ష్ట్ 

• కందర  గనులు, బొగుగ , ప్రరోమెంటరీ వ్ావ్హారాల మంతిి: శీర  

పౌహాల ద్ జ్యషి 

• గనులు, బొగుగ  మరియు రైలేీల శాఖ్ సహాయ మంతిి: శీర  

రావుస్తహెబ్ పాటిల్ ద్రనేీ 

• గనుల మంతిితీ శాఖ్ కారాదరిశ: శీర  అలోక్ టాండన్ 
 

NATO సముట్ 2022 మాడౌిడ్ లో ముగిస్టంది 

 
2022 NATO మాడౌిడ్ సముట్ జూన్ 28 నుండి 30, 2022 

వ్రకు సేయిన్ లోని మాడౌిడ్ లో జరిగింది. 1957ల్ల ప్రరిస్ ల్ల 

జరిగిన మొదట శిఖ్రాగా సమావేశం తరాీత ఇది 32వ్ ఎడిష్టన్. 

ఈ సమిుట్ కు NATO సకర ట్ర్ట జనరల్ జెనస్ స్్కల్న్ బ్రి్ 

అధ్ాక్ష్త వ్హంచారు. NATO సభా దేశాలు, భాగసాీమా 

దేశాల దేశాధినేతలు, ప్ర భుతాీధినేతలు మూడు రోజుల 

సదస్సల్ల ప్రలొగ నాిరు. నాట్ర శిఖ్రాగా సమావేశాలు సభా 

దేశాలను విశో్వష్ంచడానికి మరియు అలయనస్ కారాకలాప్రలకు 

వ్వాహాతుక దిశను అందించడానికి ఒక వేదిక. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• NATO ఏరాుట్ల: 4 ఏపిర ల్ 1949; 

• NATO ప్ర ధ్యన కారాాలయం: బర ససలస్, బెలాియం; 

• NATO సకాటరీ జనరల్: జనస్ స్్కల్ెన్ బరగ ్; 

• NATO మొతత ం సభుాడు: 30; 

• NATO NATO యొకక చవ్రి సభుాడు: ఉతత ర 

మాసడోనియ్య. 
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అవార్డు లు 
 

పౌొఫెసర్ కౌశిక్ రాజశేఖ్ర్మక గోల బ్ల్ ఎనరా్ట పైరజ్ 2022 

  
హ్యాస్న్ యూనివ్రిసటీల్ల ఇంజినీరింగ్ విభాగంల్ల భారత 

సంతతికి చందిన పొర ఫెసర్ కౌశిక్ రాజశేఖ్ర్ ప్ర తిష్ాతుక గోల బ్ల్ 

ఎనరా్ట పైరజ్ గెలుచుకునాిరు. విదుాదుతుతిత  ఉద్వగ రాలను 

తగిగ ంచేటప్పుడు రవాణా విదుాదకరణ మరియు శకిత  సామరాా 

సాంకతిక ప్రిజాానాలకు ఆయన చేసన కృష్కి గ్రను న్యా వేస్ ఆఫ్ 

ఎనరాీ అపోికష్టనస్ కటగిరీల్ల రాజశ్వఖ్ర్ కు ఈ అవారుు  లభంచంది. 

అక్ోబర్ 12,14 తేదలో్ల మాస్కకల్ల జరిగే రష్టాన్ ఎనరాీ వీక్ 

సందరుంగ్ర ఈ అవారుు ల ప్ర ద్వనోతసవ్ం జరగనుంది. 
 

చితర నిరాుత KP కుమారన్ JC డేనియల్ అవార్మడ  2022తో 

సతకరించార్మ 

 
మలయ్యళ చతినిరాుత, KP కుమారన్ కరళ యొకక 

అతుానిత చలనచతి ప్పరసాకరం JC డేనియల్ అవారుు తో 

సతకరించారు. మలయ్యళ చతి ప్రిశామకు చేసన కృష్కి గ్రన్య 

కుమరన్ కు ఈ అవారుు  లభంచంది. ఈ అవారుు ల్ల రూ. 5 లక్ష్ల 

నగదు, ప్ర శంసా ప్తిం, ఫలకం ఉంటాయ. 2021 జూారీల్ల 

గ్రయకుడు పి జయచందర న్, దరశకుడు సబి మలయల్, ఫిలు్ 

అకాడమీ చైరున్ రంజిత్ మరియు సాంసకృతిక వ్ావ్హారాల శాఖ్ 

పిర నిసప్ల్ సకాటరీ రాణి జారా్ ఉనాిరు. 
 

JC డేనియల్ అవార్మడ  గురించి: 

• JC డేనియల్ అవారు ్ మలయ్యళ సనిమాలల్ల కరళ 

అతుానిత ప్పరసాకరం. 

• సాంసకృతిక వ్ావ్హారాల విభాగం కింద ఉని లాభాప్లక్ష్లేని 

సంసా అయన కరళ స్్టట్ చలచతి అకాడమీ ద్వీరా ప్ర తి 

సంవ్తసరం దనిని అందజేసాత రు. 1992ల్ల సాాపించబడిన ఈ 

అవారుు ను మలయ్యళ సనిమాలకు అందించన విశిష్్ట స్టవ్లకు 

గ్రను గాహీతలను సతకరించటానికి ఇవ్ీబడింది. 

• మలయ్యళ సనిమా పితామహుడిగ్ర తరచుగ్ర 

ప్రిగణించబడే భారతీయ చతినిరాుత JC డేనియల్ యొకక 

సహకారానిి సురించుకోవ్డానికి ఈ అవారుు ను సృష్్ంచారు. 

• ప్రర రంభమైెనప్ుట నుండి, ఈ అవారుు ను 27 మంది వ్ాకుత లకు 

అందించారు. ఫిలు్ డిస్రబూాటర్ మరియు నిరాుత TE 

వాస్దేవ్న్ ద్వని మొదట గాహీత. గ్రయకుడు పి జయచందర న్ 

తాజా గాహీత - 2020. 
 

NAARM ICAR యొకక సరాద ర్ పటేల్ అవార్మడ ను 

అందుకుంది 

  
నేష్టనల్ అకాడమీ ఆఫ్ అగిర కలారల్ ర్టసరా్ మేనేజ్ మంట్ 

(NAARM) ద్వని మొతత ం ప్నితీరు కోసం సరాద ర్ పటేల్ 

అతుాతామ ICAR ఇన్ స్్టట్యాట్ అవార్మడ  2021 (లారా్ 

ఇన్ స్టూాట్ కటగిరీల్ల)ను గెలుచుకుంది. న్యాఢిలో్లల్ల కందర  

వ్ావ్సాయ, రైతు సంకు మ శాఖ్ మంతిి నరేందర  సంగ్  తోమర్  

చేతుల మీదుగ్ర NAARM డైరక్ర్  Ch. శా్రనివాసరావు అవారుు ను 

అందుకునాిరు. ICAR 94వ వ్ావ్సాాప్క దినోతసవానిి 

ప్పరసకరించుకుని జరిగిన కారాకామంల్ల ఈ అవారుు లను ప్ర ద్వనం 

చేశారు. 
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DBS బాాంక్ యూరోమనీ ద్రీరా రండవ స్తరి 'పౌపంచపు 

అతుాతామ SME బాాంక్'గా ఎంపికైెంది 

  
డెవలప మంట్ బాాంక్ ఆఫ్ స్టంగపూర్ లిమట్డ్ (DBS 

బాాంక్) యూరోమనీ ద్వీరా రండవ్సారి (2018ల్ల 

మొదటసారి) 'పౌపంచపు అతుాతామ SME బాాంక్'గ్ర గురిత ంప్ప 

పొందింది. వ్ృదిి మరియు అభవ్ృదిిని పెంపొందించడానికి స్తుల్ 

టు మీడియం ఎంట్ర్ పైరజెస్ (SMEలు) సహకారంతో బాాంక్ 

గో్లబల్ ఇండస్్వర ల్లడర్ గ్ర తన సాానానిి ఏరురచుకుంది. DBS 

యొకక తాజా గో్లబల్ బెస్్ SME బాాంక్ ప్ర శంసలు ప్ర ముఖ్ 

UK-ఆధ్యరిత ఆరాిక ప్ర చురణ యూరోమనీ నుండి వ్చాచయ, ఇది 

2018 నుండి రండవ్సారి 'ప్ర ప్ంచంల్లని ఉతత మ SME బాాంక్' 

టైటల్ తో DBSని సతకరించంది. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• DBS బాాంక్ ప్ర ధ్యన కారాాలయం: సంగపూర్; 

• DBS బాాంక్ CEO: ప్యూష్ గుప్రత . 

 

ఆస్్పరలియా ట్నినస్ స్్తర్ లట్న్ హెవట్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ లోకి 

పౌవేశించాడు 

  

రండు సారోు గా్రండ్ సోామ్ ఛంపియన్ మరియు మాజీ ప్ర ప్ంచ 

నంబర్ వ్న్, లట్న్ హెవట్ ఇంట్రనష్టనల్ ట్నినస్ హాల్ ఆఫ్ 

ఫేమ్ ల్లకి ప్ర వేశించాడు. రోజర్ ఫెదరర్, రాఫెల్ నాదల్ మరియు 

నోవాక్ జొకోవిచ కాీడల్ల అగాసాానానికి చేరుకోవ్డానికి ముందు, 

హవిట్ 80 వారాల ప్రట్ల అగాసాానంల్ల ఉనాిడు, ఇది చరితిల్ల 

10వ్ సాానంల్ల నిలిచంది.  
 

మహారాష్్టర పౌభుతీం దియా మీరాా & అఫౌోజ్ ష్ట్లకు మదర్ 

థ్లరిస్త మమోరియల్ అవార్మడ ను అందజేసాుంది 

  
యునైెట్డ్ నేష్టనస్ ఎనిీరాన్ మంట్ పౌోగార మ్ (UNEP) 

నేష్టనల్ గుడ్ విల్ అంబాసడర్ శీర మతి దియా మీరాా మరియు 

ప్రాావ్రణ కారాకరత  మస్ర్ అఫౌోజ్ ష్ట్ సామాజిక నాాయం కోసం 

ప్ర తిష్ాతుకమైెన మదర్ థ్లరిసా మెమోరియల్ అవారుు లు 2021తో 

సతకరించారు. ఈ అవారుు ను మహారాష్్టర గవ్రిర్ 

గౌరవ్నీయులు అందించారు. ముంబైెల్లని రాజ్ భవ్న్ ల్ల భగత్ 

స్టంగ్ కోష్ట్ార్ట. ప్రాావ్రణ స్సారతల్ల వారి ప్ర శంసనీయమైెన 

మరియు గురిత ంచదగిన విజయ్యల కోసం ఇదద రికీ అవారుు  

లభంచంది. 
 

జపాన్ మాజీ పౌధాని షింజ్య అబే దేశ్ అతుాననత ఆరడ ర్ ను 

మరణానంతరం పౌద్రనం చేస్టంది 
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జపాన్ పౌభుతీం మరణానంతరం మాజీ ప్ర ధ్యన మంతిి షింజ్య 

అబేను దేశ అతుానితమైెన "కాలర్ ఆఫ్ ది సుపౌీం ఆరడ ర్ ఆఫ్ ది 

కిర స్తనాిమం"తో సతకరించాలని తన నిరాయ్యనిి ప్ర కటంచంది. 

యుది్వనంతర రాజాాంగం కింద ఈ గౌరవానిి అందుకుని నాలగ వ్ 

మాజీ ప్ర ధ్యని ష్ంజో అబే. అతని కంటే ముందు, మాజీ ప్ర ధ్యనులు 

షిగేర్మ యోషిడ్డ, ఈస్తకు స్తటో మరియు యసుహిరో 

నకస్కన్ లకు ఇదే గౌరవ్ం లభంచంది. 
 

పలల వ స్టంగ్ దకిు ణ కొరియాలో మసస్ యూనివరస్ డివైన్ కౌర న్ 

గెలుచుకుంది 

  
దకిు ణ కొరియాలోని యోసు స్టటీలో జరిగిన ఫైెనలస్ ల్ల 

భారతదేశానికి చందిన పలల వ స్టంగ్ మసస్ యూనివరస్ డివైన్ 

టై్టిల్ ను గెలుచుకుంది. ఆమె భారతదేశంల్లని కాన్యుర్ కు 

చందినది మరియు 110 దేశాల నుండి ప్రలొగ ని ఈ పోటీల్ల తన 

దేశం గరిీంచేలా చేసంది. ఇది భారతదేశానికి గరీకారణం. ప్లోవి 

సంగ్ మిసస్ యూనివ్రస్ పోటీల్ల ఆసయ్య నుండి పోటీ ప్డింది 

మరియు అనిి రంగ్రలల్ల రాణించాలనే భారతీయ మహళల 

బలమైెన సంకలుం మరియు నిబదితను ప్ర దరిశంచంది. 
 

ఉకేర నియన్ గణిత శాసారవేతా మేర్టన్య వయాజ్యవాసక 

పౌతిష్్ట్తుక ఫీలడ స్ మడల్ 2022 గెలుచుకుంది 

 

ఉకానియన్ గణిత పొర ఫెసర్, మేర్టన్య వయాజ్యవాసక, టాప్ 

మాాథ్మెటకస్ పైెరజ్, ఫీలడ స్ మడల్ 2022 గెలుచుకునాిరు. 

వియ్యజోవాసక మరియు మరో ముగుగ రు గణిత శాసత రజాులు ఫీలు స్ 

మెడల్ ను అందుకునాిరు, ఈ వేడుకను సయంట్ ప్టరస్ బరగ ్ 

నుండి రాజధ్యనికి తరలించన తరాీత హలిసంకిల్ల గణితంల్ల 

నోబెల్ బహుమతిగ్ర పిలువ్బడుతుంది. మాస్కక యుది్వనికి 

ప్ర తిసుందనగ్ర. 
 

IMF యొకక 'మాజీ చీఫ్ ఎకన్యమస్్ ల గోడ'పై కనిపించిన 

మొదటి మహిళగా గ్రతా గోపీన్యథ 

  
భారత సంతతికి చందిన గ్రతా గోపీన్యథ అంతరాాతీయ దౌవా 

నిధి (IMF) యొకక 'మాజీ ప్ర ధ్యన ఆరాికవేతత ల గ్లడ'పైె 

కనిపించన మొదటి మహిళ మరియు రండవ భారతీయురాలు. 

2003 మరియు 2006 మధ్ా IMF యొకక చీఫ్ ఎకనమిస్్ 

మరియు డైరక్ర్ ఆఫ్ రీసరచ్ గ్ర ఉని రఘురామ్ రాజన్ ఈ 

గౌరవానిి పొందిన మొదట భారతీయుడు. గ్లప్నాథ్ 2018 

అక్ోబరోో IMF చీఫ్ ఎకనమిస్ాగ  నియమితులయ్యారు, ఆ 

తరాీత గత ఏడాది డిసంబరోో IMF మొదట డిపూాటీ మేనేజింగ్ 

డైరక్రాగ  ప్ద్యనితి పొంద్వరు. 
 

నితిన్ గడకర్ట జాతీయ రహద్రరి ఎకసలనస్ అవార్మడ  2021ని 

అందజేశార్మ 
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ల్లక్ సభ స్వుకర్ ఓం బిరాల తో ప్రట్ల రోడుు  రవాణా మరియు 

రహద్వరుల శాఖ్ మంతిి నితిన్ గడకర్ట జాతీయ రహద్రరి 

ఎకసలనస్ అవార్మడ లు-2021ని అందజేశారు. న్యాఢిలో్లల్ల హైవే 

నిరాుణం మరియు రహద్వరి ఆస్త ల నిరీహణల్ల నిమగిమైెన 

వాటాద్వరులు మరియు కంపెనీలకు అవారుు లు అందించబడాు య. 

ఎకసలెనస్ అవారు స్ 2018ల్ల ఏరాుటయ్యాయ & ప్రర జక్్ 

మేనేజ్ మెంట్ ల్ల ఎకసలెనస్, హైవే స్టఫ్ీల్ల ఎకసలెనస్, ట్రల్ 

మేనేజ్ మెంట్ ల్ల ఎకసలెనస్, ఆప్రేష్టన్ మరియు 

మెయంటననస్ ల్ల ఎకసలెనస్, ఇనోివేష్టన్, గాీన్ హైవేలు, 

ఛలెంజింగ్ కండిష్టన్ ల్ల అతుాతత మ ప్ని, టనిల్ నిరాుణం, 

వ్ంతెనలు వ్ంట 9 విభాగ్రలో్ల అవారుు లు అందించబడాు య. 

 

అశోక్ సూటాకు CII కాీలిటీ రతన అవార్మడ  2021 

లభించింది 

  
 హాాప్యెస్్ మైెండస్ టకాిలజీస్ వ్ావ్సాాప్కుడు మరియు 

ఎగాికూాటవ్ ఛైరున్ అశోక్ సూటా, CII కాీలిటీ రతన అవారడ ్ 

2021తో సతకరించారు. 2019 సంవ్తసరంల్ల ఏరాుటైన 

వారిు క CII కాీలిటీ రతి అవారు ్ అతుాతత మ నాయకతీం, 

సహకారం మరియు నాణామైెన ఉదామానికి చేసన విశిష్్ట స్టవ్లకు 

గురిత ంప్పగ్ర ఉంది. భారతదేశం. నాణామైెన కారాకామాల ద్వీరా 

భారతీయ ప్రిశామల్ల పోటీతతాీనిి పెంపొందించడంల్ల ఆయన 

గణనీయమైెన కృష్ని ప్రిగణనల్లకి తీస్కుని CII అవారుు ల 

కమిటీ మిస్ర్ సూటాకు 2021 అవారుు ను అందించడానికి 

ఏకగాీవ్ంగ్ర అంగీకరించంది. 

 

HCL ట్కానలజీస్ మైకోర స్తఫ్్ పార్నర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 

అవారడ స్ 2022ని పొందింది 

  
మైెకాోసాఫ్్ టకాిలజీ ఆధ్యరంగ్ర కస్మర్ సలూాష్టన్ లను 

ఆవిష్టకరించడం మరియు అమలు చేయడం కోసం హచ సఎల్ 

టకాిలజీస్ మైెకాోసాఫ్్ ప్రర్నర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవారు స్ 

2022ల్ల గురిత ంప్ప పొందింది. హచ సఎల్ టక్ మైెకాోసాఫ్్ ప్రర్్ నర్ 

ఆఫ్ ది ఇయర్ అవారు ్ ఫర్ హలత ్ కర్ అండ్ లైెఫ్ సైనసస్ (గో్లబల్ 

విజేత) మరియు 2022 UK మైెకాోసాఫ్్ ప్రర్్ నర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 

అవారుు  (దేశం విజేత)ని పొందింది. IT కంపెనీ ఇంటరిట్ ఆఫ్ 

థంగస్ (డొమైెన్ ఫైెనలిస్్) కోసం 2022 మైెకాోసాఫ్్ ప్రర్నర్ ఆఫ్ 

ది ఇయర్ అవారుు ల్ల ఫైెనలిస్్ గ్ర కూడా ఎంపికైెంది. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• HCL టకాిలజీస్ CEO: C విజయకుమార్ (అక్ోబర్ 

2016–); 

• HCL టకాిలజీస్ సాాపించబడింది: 12 నవ్ంబర్ 1991; 

• HCL టకాిలజీస్ ప్ర ధ్యన కారాాలయం: నోయడా. 

 

UK పారల మంట్ తన్యజా నేసరిని ఆయురీద రతన 

అవార్మడ తో సతకరించింది 
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ఆల్ ఇండియ్య ఇన్ స్టూాట్ ఆఫ్ ఆయురేీద (AIIA) డైరక్ర్ 

తన్యజా నేసరికి UK ప్రరోమెంట్ ఆయురేీద రతి అవారుు ను 

ప్ర ద్వనం చేసంది. UK యొకక ఆల్-ప్రర్ీ ప్రరోమెంటరీ గా్రప్ ఆన్ 

ఇండియన్ టిడిష్టనల్ సైనసస్ (ITSappg) భారతదేశం మరియు 

విదేశాలల్ల ఆయురేీద వ్ృదిిని పోర తసహంచడంల్ల ఆమె చేసన 

కృష్ని గురిత ంచ ఈ అవారుు ను ప్ర ద్వనం చేసంది. 

గాేట్ బిర టన్ ల్లని ఆయురేీదం మరియు యోగ్ర రాయబారి 

అమరాీత్ S. భమెాతో సహా ప్ర ముఖులచే ప్రర తినిధ్ాం వ్హంచన 

ITSappg కమిటీ ఆయురేీద ప్ర మోష్టన్ కోసం అతుానిత 

కామంల్ల ఆమె చేసన అసాధ్యరణ స్టవ్కు డాక్ర్ నేసరి 

గౌరవించబడాు రు. 
 

మచల్ పూన్యవలల  పౌతిష్్ట్తుక శిరోమణి అవార్మడ ను 

అందుకుంది: మిచల్ పూనావ్లో యునైటడ్ కింగ్ డమ్ ల్ల జరిగిన 

NRI వ్రలు ్ సమిుట్ 2022ల్ల కళా రంగ్రనికి ఆమె చేసన కృష్కి 

శిరోమణి అవారుు ను అందుకుంది. పూనావ్లోతో ప్రట్ల, శా్ర సాధు 

బర హువిహారి, లారు ్ రామి రేంజర్, రీటా హందూజా ఛబిర య్యలకు 

కూడా శిరోమణి అవారుు  లభంచంది. 

 

కీర డ్డంశాలు 
 

UKలోని బ్రిుంగ్ హామ్ లో 22వ కామనెీలా్ కీర డలు 

పౌారంభం అయాాయి 

  
యునైటడ్ కింగ్ డమ్ ల్లని బ్రిుంగ్ హామ్ లోని అలగాాండర్ 

స్్పడియంల్ల కామనెీలా్ గేమస్ యొకక 22 వ ఎడిష్టన్ ఒక 

మెరుప్ప ప్రర రంభ వేడుకతో ప్రర రంభమైెంది. పిర నస్ ఆఫ్ వేలస్, 

రాణి యొకక లేఖ్ నుండి చదివి, కాీడలు తెరవ్బడినటో్ల 

ప్ర కటసాత డు. బరిుంగ్ హామ్ ల్లని అలెగా్రండర్ స్్టడియంల్ల జరిగిన 

ప్రేడ్ ల్ల మొతత ం 72 జటో్ల ప్రలొగ నాియ. CWG 

ప్రర రంభోతసవ్ంల్ల పివ స్టంధు మరియు మనీేరత్ స్టంగ్ 

భారతదేశం యొకక జండా-బేరరోుగ్ర ఉనాిరు. 
 

కీలక అంశాలు: 

• మొతత ం 54 దేశాలు ఈ కాీడలో్ల ప్రలొగ ంట్లనాియని, 280 

ప్తక పోటీలో్ల 6,500 మంది అథో్లటో్ల ప్రలొగ ంటారని తెలిప్రరు. 

• ఈ కారాకామం ఆగస్్ 8వ్ తేద వ్రకు జరుగుతుంది. 

• బరిుంగ్ హామ్ ల్ల 15 కాీడా పోటీలో్ల 111 మంది ప్పరుష్ట 

కాీడాకారులు, 104 మంది మహళా కాీడాకారులతో కూడిన 

215 మంది సభుాలతో కూడిన భారత బృందం 

ప్రలొగ ంట్లంది. 

• భారత బృందంల్ల 16 విభాగ్రలో్ల 215 మంది అథో్లటో్ల పోటీ 

ప్డుతునాిరు. 
 

యునైెట్డ్ స్్పట్స్ ఆఫ్ అమరికా (USA) లోని కెంట్కీ 

పౌాంతంలో సునీల్ గవాసకర్ ప్లరు మీద ఇప్ుటక ఒక మైెద్వనం 

ఉంది మరియు ఆఫౌికా దేశ్ం టాంజానియాలోని జాంజిబార్ 

ప్రర ంతంల్ల ద్వని ముగింప్ప టచో ద్వీరా మరక మైెద్వనం ఉంది, 

దనికి మాజీ భారత ఓపెనర్ ప్లరు కూడా ఉంది. 
 

ICC సభుాల జాబితా: కంబోడియా, ఉజెికిసా్తన్ మరియు 

కోటే డి ఐవోయిర్ సభాతీ హోద్రను పొందుతాయి 

  
బరిుంగ్ హామ్ ల్ల జరుగుతుని ICC వారిు క సదస్సల్ల 

అంతరాాతీయ కిర కెట్ కౌనిసల్ మూడు దేశాలకు సభాతీ హోద్వను 

ప్ర ద్వనం చేసంది. ఆసయ్య నుండి కంబోడియా మరియు 

ఉజెికిసా్తన్, మరియు ఆఫౌికా నుండి కోట్ డి'ఐవోయిర్, 

అందరికీ అస్కసయేట్ సభాతీ హోద్వ లభంచంది, ఇది ICC 

యొకక మొతత ం సభుాలను 96 అస్కస్టయట్ల తో సహా 108 

దేశాలకు తీస్కువళిుంది. రండు ఆసయ్య జటో్ల ఆసయ్య దేశాల 

మొతత ం సంఖ్ాను 25 కు తీస్కువళతాయ, కోటే డి'ఐవ్యయర్ 

ఆఫిర కా నుండి 21 వ్ దేశంగ్ర ఉంది. 
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2022 పౌపంచ అథ్లల టికస్ ఛాంపియన్ షిప లో అమరికా 

అతాధిక సీరాాలు గెలుచుకుంది, భారత్ 33వ సి్తనంలో 

నిలిచింది.  

  
పౌపంచ అథ్లల టికస్ ఛాంపియన్ షిపస్ ను తొలిసారిగ్ర 

అమెరికాల్ల నిరీహంచారు. మరియు ప్తకాల ప్రంగ్ర, టీమ్ 

USA గత 10 రోజులో్ల వారి సమయ్యనిి సదిీనియోగం 

చేస్కుంది. ఈ పోటీల్ల మరే ఇతర దేశం కంటే మూడు రటో్ల 

ఎకుకవ్, మరియు ప్ర ప్ంచ ఛంపియన్ ష్ప్ ల్ల ఏ ఇతర దేశం 

కూడా గెలవ్ని ద్వనికంటే ఎకుకవ్, యునైెట్డ్ స్్పట్స్ మొతత ం 33 

ప్తకాలతో ఈ పోటీని ముగించంది. ఇందుల్ల 13 సీరాాలు 

ఉనాియ, ఇది ఏ దేశంల్లనైనా అతాధికం. 
 

కీలక అంశాలు: 

• ప్పరుషుల 100 మీటరో డాష్, ప్పరుషుల 200 మీటరో డాష్, 

ప్పరుషుల షాట్ ప్పట్ అనీి అమరికన్ అథో్లటో్ల పోడియంను 

స్వీప్ చేశాయ. 

• మరియు ఒరగ్రన్ 22 వ్దద  టీమ్ USA యొకక ఆధిప్తాం 

పోటీ యొకక చవ్రి రోజు వ్రకు కొనసాగింది. 

• ఆదివారం జరిగిన ప్పరుషుల, మహళల 4×400 మీటరో 

రిలేలతో ప్రట్ల మహళల 800 మీటరో ప్రుగు ప్ందంల్ల 

అథింగ్ ము బంగ్రరు ప్తకాలు సాధించ అమెరికాకు మొతత ం 

నాలుగు పోడియం ఫినిష్టరోను అందించంది. 

• మొతత ం 10 ప్తకాలతో ఇథియోపియా, జమైకా, కెన్యాలు 

ప్ర ప్ంచ ఛంపియన్ ష్ప్ లను పూరిత  చేశాయ. నాలుగు 

బంగ్రరు ప్తకాలతో ఇథయోపియ్య ముందంజల్ల ఉండగ్ర, 

చైనా తరాీత రండో సాానంల్ల ఉంది. 

• 43 వేరేీరు దేశాలకు చందిన అథో్లటో్ల మొతత ంగ్ర కనీసం ఒక 

ప్తకానిి ఇంటకి తీస్కువళతారు. 
 

ఇతర ICC మహిళల టోరనమంట్ లకు ఆతిథాం ఇసాుంది: 

• 2024 మహిళల టీ20 వ్రలు ్ కప్ బ్ంగాల దేశ్ 

ఆతిథ్ామివ్ీనుండగ్ర, 2026 ఎడిష్టన్ ఇంగాల ండ్ 

లో జరగనుంది. 

• 2027లో జరగనుని మహిళల టీ20 ఛాంపియనస్ 

టి్రఫీకి ఆతిథ్ా హకుకలను శీర లంక దకికంచుకుంది. 
 

స్టీస్ ఓపన్ 2022: మాటియోను ఓడించిన కాసేర్ రూడ్ 

  
స్టీటా్రాల ండ్ లోని గస్్తడోల  జరిగిన స్టీస్ ఓపన్ ట్నినస్ 

టోరనమంట్ 2022ల్ల నారేీకు చందిన కాసేర్ రూడ్ విజేతగ్ర 

నిలిచాడు. ఫైెనలో్ల ఇటల్లకి చందిన మాటియో బరట్ినిని 4-6, 7-

6(4), 6-2 తేడాతో ఓడించాడు. ఇది రూడ్ యొకక 9వ్ 

అస్కసయేష్టన్ ఆఫ్ టనిిస్ పొర ఫెష్టనలస్ (ఎటపి) టైటల్. సీస్ 

ఓపెన్ 2022ల్ల రూడుక 3వ్ టైటల్ కాగ్ర, మిగతా రండు 

టైటలస్ బూానస్ ఎయరస్, జనీవా ఓపెన్. 2021 సీస్ ఓపెన్ 

టైటలుి కూడా రూడ్ గెలుచుకునాిడు. 
 

అంపైరల  కోసం BCCI కొతా A+ కేట్గిర్టని పౌవేశ్పట్ింది. 

 I  

బోర్మడ  ఆఫ్ కంటోర ల్ ఫర్ కిర కెట్ ఇన్ ఇండియా (BCCI) తన 

అంపైెరో కోసం కొతత  A+ కేట్గిర్టని ప్ర వేశపెట్ంది మరియు నితిన్ 

మీనన్ తో ప్రట్ల మరో ప్ది మంది అధికారులను ఈ కటగిరీల్ల 

చేరాచరు. A+ మరియు A కటగిరీలల్ల అంపైెరోకు ఫస్్ కోాస్ 

ఆటకు రోజుకు రూ 40,000, B మరియు C కటగిరీల్ల రోజుకు 

రూ .30,000 చలోిసాత రు. 
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కీలక అంశాలు: 

• A+ కటగిరీల్ల అనిల్ చౌదరి, మదనిోపాల్ జయరామన్, 

వీరందౌ కుమార్ శ్రు, K N అనంతపదుభానన్ అనే 

నలుగురు అంతరాాతీయ అంపైెరోు ఉనాిరు. 

• రోహన్ ప్ండిట్, నిఖిల్ ప్టీరిన్, సద్వశివ్ అయార్, ఉలాాస్ 

గంధే, నవ్దప్ సంగ్ సదిూ కూడా A+ కటగిరీల్ల ఉనాిరు. 

• C ష్టంషుదద న్ సహా 20 మంది అంపైెరోు గా్రప్ Aల్ల, 60 మంది 

గా్రప్ Bల్ల, 46 మంది గా్రప్ Cల్ల, 11 మంది గా్రప్ Dల్ల 

ఉనాిరు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• BCCI అధ్ాకుు డు: సరవ్ గంగ్రల్ల 

• BCCI కారాదరిశ: జయ్ షా; 

• BCCI ప్ర ధ్యన కారాాలయం: ముంబైె; 

• BCCI సాాప్న: డిసంబర్ 1928. 
 

మొదటి ఖేలో ఇండియా ఫెనిసంగ్ ఉమనస్ లీగ్ 2022 జూలై 

25న పౌారంభం 

  
2022 జూలైె 25న ప్రర రంభం కానుని తొలి ఖేలో ఇండియా 

ఫెనిసంగ్ ఉమనస్ లీగుక ఢిలో్లల్లని తలకతోరా ఇండోర్ 

స్్పడియం ఆతిథ్ాం ఇవ్ీనుంది. జూలైె 29వ్ తేదన మహళల కోసం 

తొలిసారిగ్ర జాతీయ ఫెనిసంగ్ పోటీలు జరుగుతాయని యువ్జన 

వ్ావ్హారాలు, కాీడల మంతిితీ శాఖ్ తెలిపింది. ఇది మూడు దశలో్ల 

జరుగుతుంది. 
 

కీలక అంశాలు: 

• స్కేర్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ల్లగ్ కారాకలాప్రల కోసం 

మొతత ం రూ.1 కోట 54 లక్ష్లు మంజూరు చేసంది. ప్ర తి దశకు 

17 లక్ష్లకు పైెగ్ర రూప్రయలను పైెరజ్ మనీగ్ర 

కటాయంచారు. 

• 21 రాష్ారలు మరియు 300 మందికి పైెగ్ర మహళలు ఈ 

ట్రరిమెంట్ ల్ల ప్రలొగ నడానికి నమోదు చేస్కునాిరు. 

• టోకోా ఒలింపికస్, టారగ ట్ ఒలింపిక్ పోడియం స్వకముక 

చందిన అథో్లట్ భవానీ దేవి ల్లగ్ స్వనియర్ కటగిరీ సాబెర్ 

ఈవంటో్ర పోటీ ప్డనుంది. ఆమె తమిళనాడు రాష్్టరం తరఫ్టన 

ఆడుతోంది. 

 

పౌపంచ ఛాంపియన్ షిపస్ లో జావలిన్ లో నీరజ్ చోపౌా 

రజత పతకం స్తధించాడు 

  
నీరజ్ చోపౌా తొలిసారిగ్ర పౌపంచ అథ్లల టికస్ ఛాంపియన్ షిప 

లో రజత ప్తకం సాధించ చరితి సృష్్ంచాడు. నాలుగ్ల రండోో 

నీరజ్ చోపౌా 88.13 మీటరోు విసరింది. US ల్లని యూజీన్ ల్ల 

జరిగిన ప్పరుషుల జావలిన్ తిో ఫైెనల్ ల్ల అతని గొప్ు తిో, 

అతను రండవ్ సాానంల్ల తాతాకలిక పోడియం సాానానికి వళుడానికి 

అనుమతించంది, ఇది ఉదిర కత తను తగిగ ంచడానికి సహాయప్డింది. 

 

కీలక అంశాలు: 

• 88.13 మీటరో దూరం విసరిన నీరజ్ చోపౌా (24) భారీ 

ఫేవ్రట్ గ్ర బరిల్లకి దిగి ప్తకం సాధించాడు. 

• నీరజ్ ఫల్ తిోతో ప్రర రంభంచ, మొదట మూడు రండోను 

82.39 మరియు 86.37 మీటరోతో ముగించడంతో ఉతత మ 

ప్రర రంభానికి రాలేదు. 

• గాెనడాకు చందిన ఆండరసన్ పీట్రస్ 90.54 మీటరో 

అతుాతత మ తిోతో సీరాం సాధించగ్ర, చక్ రిప్బోిక్ ఒలింపిక్ 

రజత ప్తక విజేత జకుబ్ వాడెల జా్ 88.09 మీటరోతో 

కాంసాం దకికంచుకునాిడు. 
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స్టంగపూర్ ఓపన్ 2022: పివ స్టంధు మొదటి సూపర్ 500 

టై్టిల్ గెలుచుకుంది 

  
స్టంగపూర్ ఓపన్ ఫైెనల్ ల్ల చైనాకు చందిన ప్ర స్త త ఆసయ్య 

ఛంపియన్ వాంగ్ జి యిని 21-9, 11-21, 21-15తో ఓడించన 

పివ స్టంధు తన కెరీర్ ల్ల మొదట సూపర్ 500 టై్టిల్ ను 

గెలుచుకుంది. 2019ల్ల ప్ర ప్ంచ ఛంపియన్ ష్ప్ విజయం 

తరాీత ఇది ఆమె మొదట 500 లేద్వ మెరుగైెనది. ఇది ఆమె 

మొదట 500 లేద్వ 2022ల్ల మెరుగైెన ఫైెనల్. రాాంకింగ్ లు 

ఇప్ుటకీ సత ంభంప్జేసనప్పుడు ఇది ప్ర ప్ంచ నంబర్ 7కి 

ముఖ్ామైెన మారకర్. 
 

పుర్మషుల స్టంగిలస్ లో: 

సంగపూర్ ఓపెన్ 2022 బాాడిుంటన్ ల్ల ఆంథోనీ స్టనిసుకా 

గింటింగ్ ప్పరుషుల సంగిలస్ టైటల్ ను గెలుచుకునాిడు. 

ఇండోనేష్య్యకు చందిన ఒలింపిక్ కాంసా ప్తక విజేత గింటింగ్ 

ఫైెనల్ ల్ల అన్ స్వడడ్ జప్నీస్ ఆటగ్రడు నరోకా కోడైని ఓడించాడు. 
 

వనేడ లోల  అతాంత వేగంగా 150 వకెటుల  తీస్టన భారత బ్రలర్ గా 

మహముద్ ష్టమీ నిలిచాడు 

  

కెనిింగ్న్ ఓవ్ల్ ల్ల జరిగిన తొలి భారత్ vs ఇంగోండ్ వ్నేు ల్ల 

మహుద్ ష్టమీ అతాంత వేగంగ్ర 150 వనేడ  వకెటుల  తీసన భారత 

బ్రలర్ గ్ర నిలిచాడు. స్వమర్ కి 150 వనేడ  వకెట్ల  కోసం 80 

మాాచ్ లు అవ్సరం. ఈ మాాచ ల్ల ష్టమీ రండో వికెట్ తో ఈ 

ఘనత సాధించాడు. ఓవ్రాల్ గ్ర, ష్టమీ 150 వ్నేు  వికెటో్ల సాధించన 

మూడో జాయంట్-ఫాస్స్్. 

అఫాఘ నిసాాన్  ఆటగ్రడు రషీద్  ఖ్వన్ తో కలిస అతాంత వేగంగ్ర 150 

వ్నేు  వికెటో్ల తీసన ఉముడి మూడో ఆటగ్రడిగ్ర ష్టమీ నిలిచాడు. 

ఆస్్టరలియ్యకు చందిన మచల్ స్్తరక్ (77 మాాచ్ లు), 

పాకిసి్తన్ కు చందిన సకైెన్ ముసా్తక్ (78 మాాచ్ లు) వేగంగ్ర 

150 వ్నేు  వికెటో్ల సాధించన బ్రలరోల్ల మొదట రండు సాానాలో్ల 

ఉనాిరు. 
 

వనేడ  ఫారాుట్ లో అతాంత వేగంగా 150 వకెటుల  తీస్టన 

భారతీయుడు 

• మహుద్ ష్టమీ: 80 గేమ్ లు 

• అజిత్ అగ్రరకర్: 97 గేమ్ లు 

• జహీర్ ఖ్వన్: 103 గేమ్ లు. 
 

బ్హాెయిన్ లోని మన్యమాలోని ఆస్టయా U-20 రజిల ంగ్ 

ఛాంపియన్ షిప లో భారత్ 22 పతకాలు స్తధించింది. 

  
బహెయన్ ల్లని మనామాల్ల జరిగిన U20 ఆస్టయా రజిల ంగ్ 

ఛాంపియన్ షిప ల్ల భారత గా్రపో్రోు అదుుతంగ్ర ఆడారు, అకకడ 

వారు 22 పతకాలను సాధించారు. 4 బ్ంగార్మ పతకాలు, 9 

రజతాలు మరియు 9 కాంస్తాలు గెలుచుకోవ్డంతో, 

ప్ర తిభావ్ంతులైెన గా్రపో్రోు మంచ ప్ర దరశనను ప్ర దరిశంచారు 

మరియు ఇతర బలమైెన దేశాలల్ల ఇరాన్ మరియు కజకిసా్తన్ 

నుండి విలువైన పోటీద్వరులకు గట్ పోటీని ఇచాచరు. 
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ప్పరుషుల మరియు మహళల రజోింగ్ రండింటల్లన్య, భారత 

జట్్ల రండవ్ రాాంక్ సాానంల్ల నిలిచంది, ప్పరుషుల గాీకో-రోమన్ 

ఈవంట్ ల్ల వారు ఐదవ్ సాానంల్ల నిలిచారు. 
 

U20 ఆస్టయా రజిల ంగ్ ఛాంపియన్ షిప లో పతక వజేతలు 

ఇకకడ ఉన్యనర్మ: 

• సీరాం: పిర య్యంక (65 కజీలు), ఐనరాు (68 కజీలు), 

య్యంటమ్ (53 కజీలు), స్జీత్ (65 కజీలు) 

• రజతం: స్వీటీ (50 కజీలు), రీనా (55 కజీలు), బిప్రషా (72 

కజీలు), పిర య్య (76 కజీలు), ములాయం య్యదవ్ (70 

కజీలు), ఆశిష్ (97 కజీలు), మోహత్ కుమార్ (61 కజీలు), 

జైదప్ (74 కజీలు), మహేందర న్ గైెకాీడ్ (125 కజీలు) 

• కాంసాం: సట్ర (57 కజీలు), తను (59 కజీలు), సారిక (62 

కజీలు), అమన్ (57 కజీలు), దప్క్ (79 కజీలు), జాయంటీ 

కుమార్ (86 కజీలు), ఆకాశ్ (92 కజీలు), రోహత్ దహయ్య 

(82 కజీలు), అంకిత్ గులియ్య (67 కజీలు) 
 

రోహిత్ శ్రు పౌపంచ రికార్మడ ను నెలకొల్లేడు మరియు 

వర్మసగా 13 T20I మాాచ్ లు గెలిచిన మొదటి కెప్న్ గా 

నిలిచాడు 

  
కాికెట్ చరితిల్ల వ్రుసగ్ర 13 టీ20లు గెలిచన తొలి కెప్ెన్ గ్ర 

భారత కెప్ెన్ రోహిత్ శ్రు నిలిచాడు. ఇంగోండ్ తో జరిగిన మూడు 

మాాచ ల సరీస్ ల్ల సతాంప్్న్ ల్లని మొదట T20Iల్ల రోహత్ ఈ 

ఘనతను సాధించాడు. విరాట్ కోహోీ నుండి కెప్ెన్ గ్ర బాధ్ాతలు 

స్వీకరించన తరాీత రోహిత్ శ్రు మెన్ ఇన్ బోూ న్యాజిలాండ్, 

వస్ండ్లస్, శా్రలంక మరియు ఇప్పుడు ఇంగోండ్ లపైె విజయ్యలకు 

నాయకతీం వ్హంచాడు. 
 

ఫిన్ ల్లండ్ లో జరిగిన 100 మీట్రల  స్టేరంట్ లో 94 ఏళల  

భగవానీ దేవ బ్ంగార్మ పతకం స్తధించింది. 

  
పౌపంచ మాస్రస్ అథ్లల టికస్ ఛాంపియన్ షిప లోని టాంపర్, 

ఫిన్ లాండ్ ల్ల 100 మీటరో సురంట్ ల్ల 94 ఏళల  భారత స్టేరంట్ర్ 

భగవానీ దేవ ద్రగర్ బంగ్రరు ప్తకానిి గెలుచుకుంది. 

ష్ట్ట్ పుట్ లో 24.74 సకనల తో సీరాంలో మొదటి సి్తనంలో 

నిలిచ కాంసాం సాధించంది. 35 ఏళో్ల మరియు అంతకంటే ఎకుకవ్ 

వ్యస్స ఉని పోటీద్వరుల కోసం, ప్ర ప్ంచ మాస్రస్ అథో్లటకస్ 

ఛంపియన్ ష్ప్స్ అనేది టిాక్ అండ్ ఫీలు ్ కాీడల్ల నిరీహంచబడే 

పోటీ. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• కందర  పెటి్రలియం మరియు సహజ వాయువు మరియు గృహ 

మరియు ప్ట్ణ వ్ావ్హారాల మంతిి: శీర  హర్టద ప స్టంగ్ పూరి 

• కందర  వాణిజా మంతిి: పీయూష్ గోయల్ 

• హరాానా ముఖ్ామంతిి: శీర  మనోహర్ ల్లల్ ఖ్ట్్ర్ 

• హరాానా గవ్రిర్: శీర  బ్ండ్డర్మ దతాాత్యర య 

• ఢిలో్ల ముఖ్ామంతిి: అరవంద్ కేజౌీవాల్ 
 

మలషియా ఓపన్ బాాడిుంట్న్ టోరనమంట్ 2022 

ముగిస్టంది 
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2022 మలేష్య్య ఓపెన్ (సాునసర్ ష్ప్ కారణాల కోసం 

అధికారికంగ్ర పెటి్రనాస్ మలేష్య్య ఓపెన్ 2022 అని పిలుసాత రు) 

ఒక బాాడిుంటన్ ట్రరిమెంట్, ఇది మలేష్య్యల్లని 

కలాలంపూర్ ల్లని ఆకిసయ్యటా అరేనాల్ల 28 జూన్ నుండి 3 జూలైె 

2022 వ్రకు జరిగింది మరియు మొతత ం US $675,000 

బహుమతిని కలిగి ఉంది. 2022 మలేష్య్య ఓపెన్ 2022 

BWF వ్రలు ్ టూర్ ల్ల ప్నిండవ్ ట్రరిమెంట్ మరియు ఇది 

1937 నుండి నిరీహంచబడుతుని మలేష్య్య ఓపెన్ 

ఛంపియన్ ష్ప్ లల్ల భాగం. ఈ ట్రరిమెంట్ BWF నుండి 

అనుమతితో మలేష్య్య బాాడిుంటన్ అస్కసయేష్టన్ ద్వీరా 

నిరీహంచబడింది. 

 

వజేతల జాబితా: 

Category Winner 

Men’s singles 

title 
Viktor Axelsen (Denmark) 

Women’s 

singles title 
Ratchanok Intanon (Thailand) 

Men’s doubles 

champions 

Takuro Hoki / Yugo Kobayashi of 

Japan 

Women’s 

doubles 

champions 

Apriyani Rahayu and Siti Fadia 

Silva Ramadhanti of Indonesia 

Mixed doubles 
China’s Zheng Siwei and Huang 

Yaqiong 
 

 

జస్వేరత్ బుమాా 29 పర్మగుల వదద  బౌాడ్ ను బ్దద లు కొట్ి ల్లరా 

పౌపంచ రికార్మడ ను బ్దద లు కొట్ాడు 

  
భారత కెప్ెన్ జస్వురత్ బుమెా 29 ప్రుగుల వ్దద  స్్వ్ర్్ బార డ్ ను 

మట్కరిపించ, టస్్ కాికెట్ ల్ల ఒక ఓవ్ర్ ల్ల అతాధిక ప్రుగులు 

చేసన ప్ర ప్ంచ రికారుు ను సృష్్ంచాడు, దిగగ జ బిర య్యన్ లారా 

ఫీట్ ను ఒక ప్రుగు తేడాతో ఓడించాడు. ప్ర ప్ంచ రికారుు  లారాతో 

18 సంవ్తసరాలు కొనసాగింది, అతను 2003-04ల్ల ఒక టస్్ 

మాాచ ల్ల దకిు ణాఫిర కా ఎడమచేతి వాటం సునిర్ రాబిన్ 

ప్టరసన్ ను 28 ప్రుగులకు కొట్ాడు, ఇందుల్ల ఆరు ల్లగల్ 

డలివ్రీలల్ల నాలుగు ఫోరోు మరియు రండు సకసరోు ఉనాియ. 
 

అదనపు సమాచారం 

• ఇంగో్రండోోని ల్లసస్ర్ కాికెట్ మైెద్వనానికి భారత దిగగ జ కాికెటర్ 

స్నీల్ గవాసకర్ ప్లరు పెట్ారు. భారత్ స్కుర్స్ అండ్ కాికెట్ 

కోబ్ య్యజమానాంల్ల ఉని ల్లసస్ర్ కాికెట్ గాౌండ్, భారత 

కాికెట్లి ఒక నిరిద ష్్ట ఎతుత కు ఎదగడానికి అతను చేసన 

అప్రరమైెన కృష్ని గురిత ంచడానికి ఈ మైెద్వనానికి గవాసకర్ 

ప్లరు పెట్ాలని నిరాయంచంది. 

• ఆస్టయా కిర కెట్ కౌనిసల్ (ACC) తెలిపిన వివ్రాల ప్ర కారం 

ఆసయ్య కప్ 2022 ఇప్పుడు యునైటడ్ అరబ్ ఎమిరేటస్ 

(UAE)ల్ల జరగనుంది. ఇంతకు ముందు ఈ కారాకామం 

శా్రలంకల్ల జరగ్రలిస ఉంది.  

• ICC మహళల వ్నేు  ప్ర ప్ంచ కప్ 2025 కు భారత్ ఆతిథ్ాం 

ఇస్త ందని అంతరాాతీయ కాికెట్ కనిసల్ (ICC) 

ధ్ృవీకరించంది.  

• సంగీత దరశకుడు AR రహమాన్ రాబోయే అంతరాాతీయ 

చస్ ఒలింపియ్యడ్, 2022 కోసం 'వ్ణకకం చనైి' (వలకమ్ 

గీతం) తో ముందుకు వ్చాచరు. విఘేిష్ శివ్న్ దరశకతీం 

వ్హంచన ఈ మూాజిక్ వీడియోల్ల ముఖ్ామంతిి MK 

స్ాలిన్, గా్రండ్ మాస్ర్ విశీనాథ్న్ ఆనంద్, మూాజిక్ మాస్్కర 

A.R.రహమాన్ ఉనాిరు. 

• 2022 ఫెర ంచ గా్రండ్ పిర  టైటల్ ను మాకస్ వరాస్పెన్ 

గెలుచుకునాిడు 

http://www.bankersadda.com/
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• 2028 వేసవి ఒలింపిక్ మరియు ప్రరాలింపిక్ కాీడలు 

యునైటడ్ స్్టటస్ ల్లని లాస్ ఏంజిలస్ ల్ల 

నిరీహంచబడతాయ. 2028 లాస్ ఏంజలస్ ఒలింపికస్ 

ప్రర రంభోతసవ్ం జూలైె 14, 2028న   మరియు జూలైె 30 

వ్రకు కొనసాగుతుంది.  

• ప్ర ప్ంచ అథో్లటకస్ కనిసల్ 2025 ప్ర ప్ంచ అథో్లటకస్ 

ఛంపియన్ ష్ప్ లకు ఆతిథ్ాం ఇవ్ీడానికి ట్రకోా (జప్రన్)ను 

ఎంపిక చేసంది.  

• బంగో్రదేశ్ కాికెటర్ తమీమ్ ఇకాబల్ టీ20లకు రిటైరుంట్ 

ప్ర కటంచాడు 

• సుయన్ ల్ల జరిగిన 41వ్ విలోా డి బెనాసక్ ఇంటరేిష్టనల్ 

చస్ ఓపెన్ ల్ల భారత గా్రండ్ మాస్ర్ అరవింద్ చతంబరం 

విజేతగ్ర నిలిచాడు.  

• బంగో్రదేశ్ ప్లసర్ షోహదుల్ ఇసోామ్ డోపింగ్ నేరంపైె ససును న్ కు 

గురయ్యాడు 

• భారత కాికెటర్ శిఖ్ర్ ధ్యవ్న్, Web3 metaverse స్ార్ప్ 

WIOM మరియు ఆరాిక సంసా Bliv.Clubతో 

మెటావ్రస్ ల్ల మొదట స్కుర్స్ సటీని నిరిుంచేందుకు 

భాగసాీమాానిి ప్ర కటంచారు.  

• అంతరాాతీయ కాికెట్ కనిసల్ (ICC) జూన్ 2022 కొరకు 

ICC పో్లయర్ ఆఫ్ ది మంత్ అవారుు లను ప్ర కటంచంది. 

ఇంగోండ్ కు చందిన ఇన్-ఫామ్ బాాటర్ జానీ బెయర్ స్్క 

ప్పరుషుల పో్లయర్ ఆఫ్ ది మంత్ టైటల్ ను కైెవ్సం చేస్కోగ్ర, 

దకిు ణాఫిర కాకు చందిన ప్వ్ర్-హటంగ్ బాాటర్ మారిజాన్ కాప్ 

మహళల పో్లయర్ ఆఫ్ ది అవారుు ను అందుకుంది.  

• దకిు ణ కొరియ్యల్లని చాంగ్రీన్, ఇంటరేిష్టనల్ షూటంగ్ 

స్కుర్్ ఫెడరేష్టన్ (ISSF) ప్ర ప్ంచకప్ వేదికపైె షూటంగ్ ల్ల 

భారత్ కు చందిన అరాున్ బాబుత తొలి బంగ్రరు ప్తకానిి 

సాధించాడు.  

• గుజరాత్ ముఖ్ామంతిి భూప్లందర  ప్టేల్ తొలిసారిగ్ర 36వ్ 

జాతీయ కాీడలను తమ రాష్్టరంల్ల సప్ెంబర్ 27 నుంచ 

అక్ోబర్ 10 వ్రకు నిరీహంచనునిటో్ల ప్ర కటంచారు.  

• బిర టీష్ గా్రండ్ పిర కస్ 2022ల్ల ఫెరారీ యొకక కారోోస్ సైనా్ 

తన మొదట ఫారుులా వ్న్ విజయ్యనిి నమోదు 

చేస్కునాిడు,  

• అద్వనీ గా్రప్ యొకక స్కుర్స్ విభాగం అద్రనీ స్కేర్స్ లైన్, 

ఇండియన్ ఒలింపిక్ అస్కస్టయష్టన్ (IOA)తో దరఘ కాలిక 

పిర నిసప్ల్ సాునసర్ ష్ప్ ఒప్ుంద్వనిి కుదురుచకుంది 
 

రక్షణ రంగం 
 

INS వకార ంత్: భారత తొలి సీదేశీ వమాన వాహక నౌకను 

అందుకునన నేవీ 

  
సీదేశ్ర విమాన వాహక నౌక వకార ంత్ ను నావికాదళం యొకక 

సీంత డైెరక్రట్ ఆఫ్ నేవల్ డిజైెన్ రూపొందించంది మరియు 

సాీతంతిా దినోతసవ్ం రోజున ప్రర రంభంచబడుతుంది, కొచిాన్ 

షిప యారడ ్ ద్వీరా నావికాదళానికి అందించబడింది. ఇది 1971 

యుదింల్ల ముఖ్ామైెన ప్రలొగ నే భారతదేశప్ప మొట్మొదట 

విమాన వాహక నౌక అయన భారత న్యవకాదళ నౌక (INS) 

వకార ంత్ ప్లరును కలిగి ఉంది. 262 మీటరో పొడవైన ఈ వాహకనౌక 

ద్వని మునుప్ట కంటే గణనీయంగ్ర పెదద ది మరియు మరింత 

ఆధునికమైెనది, స్మారు 45,000 టనుిల పూరిత  సాానభర ంశంతో 

ఉంది. ఈ విమాన వాహకనౌక 28 నాటో గరిష్్ట వేగ్రనిి కలిగి ఉంది 

మరియు నాలుగు గ్రాస్ టరైబనోతో కలిపి 88 మెగ్రవాటో శకిత తో 

నడుస్త ంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• చీఫ్ ఆఫ్ ది నేవ్ల్ స్ాఫ్: అడిురల్ R.హరి కుమార్ 
 

టాటా అడ్డీనస్ డ్ స్టస్మస్ నుండి సి్తనికంగా అభివృదిి 

చేయబ్డిన QRFVని భారత సైనాం అందుకుంది 
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టాటా అడ్డీనస్ డ్ స్టస్మస్ సాానికంగ్ర అభవ్ృదిి చేసన కిీక్ 

రియాక్షన్ ఫైెటింగ్ వహికల్ ను భారత సైనాానికి విజయవ్ంతంగ్ర 

అందించంది. భారత సైనాానికి QRFV-Med  వాహనాలను 

అందించే ఒప్ుందం విజయవ్ంతంగ్ర పూరత యంది. ఈ సాయుధ్ 

వాహనాలు అనిి వాతావ్రణం మరియు భూభాగ ప్రిసాతులల్ల 

పోరాడటానికి దేశం యొకక సంరక్ష్కుడి సామరాాానిి పెంచుతాయ 

మరియు కదిలేటప్పుడు రక్ష్ణను అందిసాత య. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షల కొరకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• చీఫ్ ఆఫ్ ఆరీు స్ాఫ్: జనరల్ మనోజ్ పాండే 

• భారత రక్ష్ణ శాఖ్ మంతిి రాజ్ నాథ్ సంగ్ 
 

అండమాన్ సముదౌంలో భారత్-జపాన్ సముదౌ భాగస్తీమా 

వన్యాస్తలు (MPX) నిరీహించాయి 

  
అండమాన్ సముదర ంల్ల జపాన్ మారిటై్మ్ సలా్ డిఫెనస్ 

ఫోరస్, ఇండియన్ నేవీ మధ్ా మారిటై్మ్ పార్నరిు ప ఎకసరైసజ్ 

(MPX) నిరీహంచారు. ఆఫోు ర్ పెటి్రలింగ్ నౌక INS స్కనా, 

మురాసామే కోాస్ డిస్ారయర్ అయన జఎస్ సమిద్వరే, స్వమానిు ప్ 

కారాకలాప్రలు, విమాన కారాకలాప్రలు మరియు వ్వాహాతుక 

వినాాసాలతో సహా వివిధ్ వాాయ్యమాలను చేప్ట్ారు. 
 

మొదటి పరీత యుది శిక్షణ పాఠశాల NE లో ITBP 

ద్రీరా సి్తపించబ్డింది 

  

అధిక-ఎతుత ల్ల ఉని పోరాట మరియు మనుగడ ప్దితులల్ల తన 

దళాలకు శిక్ష్ణ ఇచేచ లక్ష్ాంల్ల భాగంగ్ర, చైనాతో వాసత వ్ 

నియంతిణ రేఖ్ను భదర ప్రిచే ప్నిల్ల ఉని ఇండో-టిబట్న్ బోరడ ర్ 

పోలీస్ (ITBP), ద్వని మొదట ప్రీత యుది శిక్ష్ణా 

సదుప్రయ్యనిి సాాపించంది. ఈశానా భారతదేశం మరియు ద్వని 

మొతత ం రండవ్ది. 1973-74ల్ల జ్యషిమత్ సమీప్ంల్లని ఔలిల్ల 

ప్రర రంభంచబడిన మంట్నీరింగ్ మరియు స్వకయింగ్ 

ఇన్ స్్టట్యాట్ (M&SI) అనే మొదట సంసాను సాాపించన 

ద్వద్వప్ప 50 సంవ్తసరాల తరాీత ఈ సకరాం నిరిుంచబడింది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• చీఫ్ ఆఫ్ ఆరీు స్ాఫ్: జనరల్ మనోజ్ పాండే 
 

ఢాకాలో, 52వ BGB-BSF DG సి్తయి సమావేశ్ం 

పౌారంభమవుతుంది 

  
DG, BSF పంకజ్ స్టంగ్ నేతృతీంల్లని భారత ప్ర తినిధి బృందం 

బ్ంగాల దేశ్ లో 52వ BGB-BSF డైరక్ర్ జనరల్ సాాయ బోరు ర్ 

కానఫరనస్ ల్ల మొదట రోజు ప్రర రంభంల్లనే ఢాకాకు చేరుకుంది. 

మొదట రోజు, సరిహదుద  నిరీహణ, మాదకదర వాాల రవాణా, 

ఆయుధ్యలు మరియు మందుగుండు సామగాి అకామ రవాణా, 

మహళలు మరియు పిలోల అకామ రవాణా మరియు 

అంతరాాతీయ సరిహదుద కు 150 గజాలల్లప్ప ఇతర అభవ్ృదిి 

కారాకామాలతో సహా వివిధ్ అంశాలపైె చరిచంచారు. 
 

రక్షణ రంగ తయార్ట 2025 న్యటికి రూ.1.75 కోట్ల కు 

చేర్మకోవాలని MoD ఉదేద శ్ం 
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రక్షణ మంతిర తీ శాఖ్ 2025 నాటకి రూ. 1.75 లక్ష్ల కోటో రక్ష్ణ 

ఉతుతిత ని లక్ష్ాంగ్ర పెట్్లకుందని, ఇందుల్ల రూ. 35,000 కోటో 

ఎగుమతులు ఉనాియని రక్ష్ణ మంతిి రాజ్ న్యథ స్టంగ్ 

ప్ర కటంచారు. 70 మరియు 80 శాతం మధ్ా సహకారంతో 

డిఫెనస్ పిఎస్ యులు ఈ లకాు ానిి చేరుకోవ్డంల్ల గణనీయమైెన 

ప్రతి పోష్సాత యని ఆయన హామీ ఇచాచరు. “రక్షణలో 

ఆతునిరభరి” సాధించడానికి ప్ర భుతీ చరాలు సజావుగ్ర 

జరిగేలా చూడాలని మంతిి డిపిఎస్ యుల న్యన్-అఫీషియల్ 

డైెరక్రల ను (NOD) కోరారు. 

 

అంతరాాతీయ కొనుగోళల కు ఫైెన్యనస్ లను అందించడ్డనికి 

HDFC, ICICI మరియు యాకిసస్ లకు MoD ఆమోదం 

ఇసాుంది 

  

విదేశాలో్ల సైనిక ప్రికరాల కొనుగ్లలుకు ఆరాిక సహాయ్యనిి 

అందించేందుకు రక్షణ మంతిర తీ శాఖ్ మూడు పైెరవేట్ రంగ 

బాాంకులకు అనుమతి ఇచచంది. ఈ బాాంకులో్ల ICICI బాాంక్, 

యాకిసస్ బాాంక్ మరియు HDFC బాాంక్ లిమట్డ్ 

ఉనాియ. కాెడిట్ లెటరస్ జారీ చేయడం మరియు విదేశ్ర 

కొనుగ్లలు కోసం మంతిితీ శాఖ్కు డైరక్్ బాాంక్ బదిల్లలు వ్ంట 

స్టవ్ల కోసం, అధీకృత ప్ర భుతీ రంగ బాాంకులు మాతిమే 

ఇప్ుట వ్రకు ఉప్యోగించబడుతునాియ. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• రక్ష్ణ మంతిి, GoI: శీర  రాజ్ న్యథ స్టంగ్ 

 

ఆకర మణల నుండి రక్షణ భూమని రకిు ంచడ్డనికి సృష్ించబ్డిన 

సి్తనిక AI- ఆధారిత స్తఫ్్ వేర్ 

  
డైెరక్రట్ జనరల్ డిఫెనస్ ఎస్్పట్స్ (DGDE) ఆర్ిఫిషియల్ 

ఇంట్లిజెనస్ ఆధారిత చేంజ్ డిట్క్షన్ స్తఫ్్ వేర్ ను అభవ్ృదిి 

చేసంది, ఇది శాటలైెట్ ఇమేజరీని ఉప్యోగించ రక్ష్ణ భూమిల్ల 

అనధికార నిరాుణాలు & ఆకామణలను సీయంచాలకంగ్ర 

గురిత ంచగలదు, సాంకతికత దేశం యొకక రక్ష్ణ-సంబంధిత 

సమసాలకు ఎలా ప్ర యోజనం చేకూరుస్త ంద్య మరోసారి 

ప్ర దరిశస్త ంది. సమరావ్ంతమైెన భూ నిరీహణ మరియు ప్ట్ణ 

ప్ర ణాళిక కోసం, ఇనిస్టూాట్ ఉప్గాహ ఫోటోగర ఫీ, డౌోన్ ఇమేజింగ్ 

మరియు జియోస్పేషియల్ ట్యలస్ తో సహా ఇటీవ్లి 

సరేీయంగ్ టకాిలజీని ఉప్యోగించుకుంట్లంది. 
 

DRDO అటానమస్ ఎయిర్ కార ఫ్్ యొకక తొలి టేకాఫ్ ను 

వజయవంతంగా పర్టకిు ంచింది 

  
డిఫెనస్ ర్టసరా్ అండ్ డెవలప మంట్ ఆరినైెజేష్టన్ (DRDO) 

కరాాట్కలోని చితర దురిలో ఏరోన్యటికల్ ట్స్్ రంజ్ నుండి 

అటానమస్ ఫల యింగ్ వంగ్ ట్కానలజీ డమోన్ స్్టరటర్ యొకక 

తొలి విమానానిి విజయవ్ంతంగ్ర నిరీహంచంది. విమానం 

పూరిత గ్ర సీయంప్ర తిప్తిత  మోడ్ ల్ల నడిచంది. విమానం టేకాఫ్, వే 

ప్రయంట్ నావిగేష్టన్ మరియు సూుత్ టచ డౌన్ తో సహా 

ఖ్చచతమైెన విమానానిి ప్ర దరిశంచంది. 
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అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• DRDO సాాపించబడింది: 1 జనవరి 1958; 

• DRDO ప్ర ధ్యన కారాాలయం: న్యాఢిలీల ; 

• DRDO చైరున్: జి. సతీష్ రడిడ ; 

• DRDO నినాదం: శ్కిి యొకక మూలం జాానంలో ఉంది. 
 

ఒడిశాలో హైె-స్వేడ్ ఎకస్ పండబుల్ ఏరియల్ టారిట్ అభాాస్ 

యొకక వజయవంతమైన వమాన పర్టక్ష నిరీహించింది 

  
కిు ప్ణి వ్ావ్సాలను ప్రీకిు ంచే లక్ష్ాంతో రూపొందించన డిఫెనస్ 

రీసరచ్ అండ్ డవ్లప్ మెంట్ ఆరగ నైజేష్టన్ (DRDO) అభాాస్ 

హై-స్వుడ్ ఎకస్ పెండబుల్ ఏరియల్ టారగ ట్ (HEAT), 

తీరంల్లని ఇంటగాేటడ్ టస్్ రేంజ్ (ITR) నుండి  

విజయవ్ంతమైెన విమాన ప్రీక్ష్ను నిరీహంచంది. ఒడిశాకు 

చందినది. ఏరోన్యటికల్ డెవలప మంట్ ఎస్్తబిల ష్ మంట్ 

(ADE), బెంగళూరు లొకష్టన్ తో DRDO యూనిట్ 

అభాాస్ ను రూపొందించంది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• భారత రక్ష్ణ మంతిి: రాజ్ నాథ్ సంగ్ 

• DRDO హడ్: G. సతీష్ రడిు  
 

డెహాాడ్యన్ లో భారత్ మరియు ఆస్్పరలియా మధ్ా 9వ ఆర్టు 

టు ఆర్టు స్్తఫ్ చరాలు జరిగాయి 

  

డెహాాడ్యన్ ల్ల జరిగిన తొమిుదవ్ ఆర్టు టు ఆర్టు స్్తఫ్ చరాలు, 

ఆస్్టరలియ్య మరియు భారత సైనాాల మధ్ా మెరుగైెన రక్ష్ణ 

సహకారం మరియు ఉముడి సైనిక వినాాసాల కోసం రోడ్ మాాప్ ను 

అభవ్ృదిి చేయడంపైె కందర కృతమైె ఉనాియ. ఆరీు ప్ర కారం, 

ఇండియన్ మలిట్ర్ట అకాడమీ (IMA) చరచల ప్ర దేశం, ఇకకడ 

రండు ప్రర్ీలు రక్షణ సహకారానిన పోర తసహంచే కారాకామాల కోసం 

రోడ్ మాాప్ పైెకి వళోాయ. 
 

అదనపు సమాచారం 

• సంటిల్ రిజరీ్ పోల్లస్ ఫోరస్ (CRPF) 2022 జూలైె 27న 

84వ్ ఆవిరాువ్ దినోతసవానిి జరుప్పకుంది. దేశ ఐకాత, 

సమగాత మరియు సారీభౌమతాీనిి నిలబెట్డంల్ల శకిత  

యొకక అప్రరమైెన మరియు అసమానమైెన సహకారానిి ఈ 

దినోతసవ్ం జరుప్పకుంట్లంది.  

• INS సంధుధ్ీజ్ దేశానికి 35 సంవ్తసరాల అదుుతమైెన 

స్టవ్ తరాీత డికమిష్టన్ చేయబడింది 

 

పుస్త కాలు మరియు ర్చయితలు 
 

అనురాగ్ ఠాకూర్ రాష్్టరపతి కోవంద్ తన పూర్టీకుల 

చితార లను పౌదరిశసాూ పుసాకాలను వడుదల చేశార్మ 

 
కందర  సమాచార, ప్ర సార శాఖ్ మంతిి అనురాగ్ ఠాకూర్ రాష్్టరప్తి 

రామ్ న్యథ కోవంద్, ఆయన పూరీీకుల అరుదైన ఫోట్రలను 

ప్ర దరిశసూత  మూడు ప్పసత కాలను విడుదల చేశారు. రాష్్టరప్తి భవ్న్ 

ల్ల జరిగిన ఒక కారాకామంల్ల ఈ ప్పసత కాలను విడుదల చేశారు 

మరియు వాట మొదట ప్ర తులను రాష్్టరప్తిగ్ర ఎనిికైెన దౌ్రపది 

ముర్ము, ఉప్రాష్్టరప్తి M వంకయా న్యయుడు మరియు 

పౌధానమంతిర  నరందౌ మోడీ సమక్ష్ంల్ల రాష్్టరప్తి రామ్ నాథ్ 

కోవింద్ కు అందజేశారు. 
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3 పుసాకాల గురించి: 

• మొదటి పుసాకం: 'మూడస్, మూమెంటస్ అండ్ 

మెమరీస్...' 1950-2017 మధ్ా భారత మాజీ రాష్్టరప్తిల 

చతిాల స్టకరణను కలిగి ఉంది. 

• రండవ పుసాకం: 'ది ఫస్్ సటజన్' ల్ల రాష్్టరప్తి కోవింద్ 

ప్దవీకాలానికి సంబంధించన పిక్ోరియల్ రికారుు లు 

ఉనాియ. 

• మూడవ పుసాకం: 'జాామితీయ్యలను వాాఖ్వానించడం - 

రాష్్టరప్తి భవ్న్ యొకక ఫోోరింగ్' డాకుామెంటో్ల మరియు 

విశో్వష్టణ రాష్్టరప్తి భవ్న్ ల్ల ప్ర తేాకమైెన ఫోోరింగ్ నమూనాలను 

రూపొందించడానికి వ్రిత ంచే జాామితి యొకక కోిష్్టమైెన నాటకం. 
 

ఫైెజల్ ఫారూఖ్వ రచించిన "దిలీప కుమార్: ఇన్ ది ష్ట్డో ఆఫ్ 

ఎ లజెండ్" అనే పుసాకం వడుదల చేశార్మ 

  
దిలీప కుమార్ గ్ర ప్ర సదిి చందిన భారతీయ సనిమా లెజండరీ 

నట్లడు యూసుఫ్ ఖాన్ పైె రచయత ఫైెజల్ ఫారూఖ్వ ఒక కొతత  

ప్పసత కానిి విడుదల చేశారు. ఈ ప్పసత కం ప్లరు "ఇన్ ది ష్ట్డో ఆఫ్ 

ఎ లజెండ్: దిలీప కుమార్". ఈ ప్పసత కం దిల్లప్ కుమార్ కంటే 

ఎకుకవ్ వ్ాకిత  అయన దిల్లప్ కుమార్ కు నివాళి. ఫరూఖీ 

భారతదేశంల్లని ప్ర ముఖ్ సమీక్ష్ మరియు రేటంగ్ పో్రటాఫరమోల్ల 

ఒకటైన Mouthshut.com వ్ావ్సాాప్కుడు మరియు CEO. 
 

పుసాకం యొకక స్తరాంశ్ం: 

దిల్లప్ కుమార్: ఇన్ ది షాడో ఆఫ్ ఎ లెజండ్ అనే ప్పసత కంల్ల, 

రచయత నట్లడి యొకక సనిిహత చతిానిి గీసాత డు, అతని 

గొప్ు జీవితం నుండి కొనిి తకుకవ్-తెలిసన కథ్లను వలుగుల్లకి 

తెసాత డు. ఈ ప్పసత కం నిజమైెన దిల్లప్ కుమార్ ను మనకు 

తీస్కువ్స్త ంది, పెదద  తెర నుండి దూరంగ్ర ఉంది, ఇది అతని 

అభమానులకు అంత పిర యమైెన వ్ాకిత ని చేసంది. ఇనాిళోూ మనం 

గౌరవించే నట్లడి కంటే దిల్లప్ కుమార్ చాలా ఎకుకవ్. 
 

హిమాచల్ గవరనర్ రాజేందౌ వశ్ీన్యథ 'ది మక్ మాన్ లైన్' 

పుసాకానిన ఆవష్టకరించార్మ 

  
హమాచల్ ప్ర దేశ్ గవ్రిర్ రాజేందౌ వశ్ీన్యథ అరల కర్ ఇటీవ్ల 

"ది మక్ మాన్ లైన్: ఎ సంచర్ట ఆఫ్ డిస్తకరడ ్" అనే ప్పసత కానిి 

విడుదల చేశారు. ఈ ప్పసత కానిి అరుణాచల్ ప్ర దేశ్ మాజీ 

గవ్రిర్ మరియు మాజీ చీఫ్ ఆఫ్ ఆరీు స్ాఫ్ (COAS) జనరల్ 

JJ సంగ్ (రిటైరు ్) రచంచారు. భారత్-చైనా సరిహదుద  వివాదంపైె 

జనరల్ జేజే సంగ్ అనుభవాలు మరియు ప్రిశోధ్నల ఆధ్యరంగ్ర 

ఈ ప్పసత కం రూపొందించబడింది. మెక్ మాన్ లైెన్ కు సంబంధించన 

షార్్ ఫిలు్ కూడా ప్ర దరిశంచబడింది. ఇది ఆయన రాసన రండవ్ 

ప్పసత కం. 
 

మీన్యకిు  లఖి ‘స్తీధింత సంగార మం న్య సరిీరో’ పుసాకానిన 

ఆవష్టకరించార్మ 

  
కందర  విదేశ్ర వ్ావ్హారాలు మరియు సాంసకృతిక శాఖ్ సహాయ 

మంతిి మీన్యకిు  లఖి ఒక కారాకామంల్ల సాీతంతిా సమరయోధుల 

స్టవ్లను గురుత  చేసూత  గుజరాతీల్ల ఒక ప్పసత కానిి 

ఆవిష్టకరించారు. ‘స్తీధీనత సంగార మ్ న్య సరిీరో’ అనే 

ప్పసత కంల్ల 75 మంది సాీతంతార సమరయోధులను గురుత  చేసూత  

దేశం కోసం వారు చేసన తాాగ్రల కథ్లను ప్ంచుకునాిరు. 
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ఈ ప్పసత కం దేశ సాీతంతిాం యొకక 75వ్ సంవ్తసరానిి 

గురుత చేస్ట "స్తీధింత కా అమృత్ మహోతసవ్"ల్ల ఒక భాగం. 

సామెాజావాదంతో పోరాడి మా భారతి కోసం తమ జీవితాలను 

అంకితం చేసన మన సాీతంతిా సమరయోధుల సహకారానిి ఈ 

ప్పసత కం సురించుకుంట్లంది. దేశ సాీతంతారం కోసం ప్రర ణతాాగం 

చేసన సాీతంతార సమరయోధులకు నివాళ్లలు అరిుంచే 

ప్ర యతిమే ఈ ప్పసత కమని కవి, ప్పసత కావిష్టకరణ కారాకామం 

మారగ దరశక కమిటీ అధ్ాకుు డు భాగేాష్ ఝా అనాిరు. 
 

ఢిలీల లోని సుష్ట్ు సీరాజ్ భవన్ లో డ్డక్ర్ ఎస్ జైెశ్ంకర్ 

‘సంసకృతి ద్రీరా కనెక్్ అవీడం’ పౌారంభించార్మ. 

  
వదేశాంగ మంతిర  ఎస్. జైెశ్ంకర్ భారతదేశంల్లని న్యా ఢిలీల లోని 

సుష్ట్ు సీరాజ్ భవన్ లో భారతదేశం యొకక సాఫ్్ ప్వ్ర్ 

స్రంగత ్ ల యొకక వివిధ్ అంశాలపైె వాాసాల సంకలనమైెన 

‘సంసకృతి ద్రీరా కనెక్్ అవీడం’ని ప్రర రంభంచారు. మంతిి ఈ 

ప్పసత కానిి ద్రతాంల్ల “మంచ పోల్లస్” అని అభవ్రాించారు 

మరియు భారతదేశంతో కలిస ప్నిచేయడానికి ఇతరులను 

పోర తసహంచడానికి దనిని ఉప్యోగించవ్చుచ ఎందుకంటే “ఇది 

భారతదేశం గురించ ఒక సకరాానిి సృష్్స్త ంది. 
 

పౌారిన బాతార  రచించిన 'గెటింగ్ ది బౌడ్: ది జెన్-జెడ్ వే టు 

సకెసస్' అనే కొతా పుసాకం 

  

యువ్ యూటూాబర్ పౌారిన బాతార  యొకక తొలి ప్పసత కం 

‘గెటింగ్ ది బౌడ్: ది జెన్-జెడ్ వే టు సకెసస్’ కాీడా చహిం సాకిు  

మాలిక్ ద్వీరా ప్రర రంభంచబడింది. గెట్ంగ్ ది బెర డ్: ది జన్-జడ్ వే 

ట్ల సకెసస్ ల్ల, ప్రర రాన బాతిా తన ప్ర ముఖ్ యూటూాబ్ ఛనల్ 

కోసం ప్ర ముఖ్ నాయకులు, వ్ావ్సాాప్కులు మరియు మీడియ్య 

ప్ర ముఖులను ఇంటరూీా చేయడంల్ల తన ప్ర ప్ంచ దృకుథానిి 

అలాగే తన అనుభవాలను ప్ంచుకుంది. 
 

పుసాకం యొకక స్తరాంశ్ం: 

ఈ ప్పసత కం యువ్ సహసార బిద  ప్రఠకులకు వారి కలలను 

అనుసరించడం గురించ మరియు వారి మానవ్తీంతో సంబంధ్ం 

కోల్లుకుండా పోటీ ప్ర ప్ంచంల్ల విజయం సాధించడం గురించ 

విలువైన అంతరద ృష్ులను అందిస్త ంది. బాగ్ర ప్రిశోధించన, 

తెలివైన మరియు చాలా చదవ్గలిగే, బెర డ్ పొందడం: విజయ్యనికి 

Gen-Z మారగ ం విజయ్యనిి ప్పనరిిరీచస్త ంది నేట యువ్త. 

 

దినోతసవాలు 
 

స్్పట్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) 67వ వావసి్తపక 

దినోతసవానిన జర్మపుకుంది 

 
దేశంల్లని ప్పరాతన వాణిజా బాాంకు, స్్టట్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య, 

జూలైె 1న తన 67వ్ సంవ్తసరానిి జరుప్పకోనుంది. SBI 

ఇంప్రియల్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య ద్వీరా 1806ల్ల 

సాాపించబడిన బాాంక్ ఆఫ్ కలకతాత  నుండి వ్చచంది. ఇంప్రియల్ 

బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్యను ఏరాుట్ల చేయడానికి బాాంక్ ఆఫ్ 

మద్వర స్ ఇతర రండు పెర సడనీస బాాంకులు, బాాంక్ ఆఫ్ కలకతాత  

మరియు బాాంక్ ఆఫ్ బాంబేల్ల విల్లనం చేయబడింది, ఇది 

1955ల్ల SBIగ్ర మారింది. 
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SBI చరితర : 

• 19వ్ శతాబద ంల్ల, మూడు పెర సడనీస బాాంకులు విల్లనం 

చేయబడాు య. మూడు పెర సడనీస బాాంకులు బాాంక్ ఆఫ్ 

మద్వర స్ (జూన్ 2, 1806న సాాపించబడింది), బాాంక్ ఆఫ్ 

బాంబే (15 ఏపిర ల్ 1840న విల్లనం చేయబడింది), మరియు 

బాాంక్ ఆఫ్ మద్వర స్ (1 జూలైె 1843న విల్లనం 

చేయబడింది).. 

• RBI 1955ల్ల ఇంప్రియల్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్యల్ల 

నియంతిణ వ్డ్లు ని పొందింది. జూలైె 1, 1955న ఇంప్రియల్ 

బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్య స్్టట్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియ్యగ్ర 

మారింది.  
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• SBI చైర్ ప్రసన్: దినేష్ కుమార్ ఖ్రా. 

• SBI ప్ర ధ్యన కారాాలయం: ముంబైె. 

• SBI సాాపించబడింది: 1 జూలైె 1955. 
 

చార్రడ ్ అకౌంట్ంట్ల  దినోతసవం 2022 జూలై 01న 

నిరీహించబ్డింది 

  
భారతదేశంల్ల ప్ర తి సంవ్తసరం జూలై 01న చార్రడ ్ 

అకౌంట్ంట్స్ దినోతసవం లేద్వ CA దినోతసవం నిరీహసాత రు. 

దనిని ICAI ఫండేష్టన్ దినోతసవం అని కూడా అంటారు. జూలై 

1, 1949న ఇనిస్ట్యాట్ ఆఫ్ చార్రడ ్ అకౌంట్ంట్స్ ఆఫ్ 

ఇండియా (ICAI) సాాప్నకు గురుత గ్ర ఈ రోజు గురిత ంచబడింది. 

ICAI దేశంల్లని ప్పరాతన వ్ృతిత ప్రమైెన సంసాలల్ల ఒకట 

మరియు ప్రంగ్ర ప్ర ప్ంచంల్ల రండవ్ అతిపెదద  పొర ఫెష్టనల్ 

అకంటంగ్ మరియు ఫైెనానస్ బాడ్ల. సభుాల. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఇనిస్టూాట్ ఆఫ్ చార్రు ్ అకంటంటస్ ఆఫ్ ఇండియ్య 

పెర సడంట్: N. D. గుప్రత ; 

• ఇన్ స్టూాట్ ఆఫ్ చార్రు ్ అకంటంటస్ ఆఫ్ ఇండియ్య 

HQ: న్యాఢిలో్ల. 
 

జాతీయ వైదుాల దినోతసవం జూలై 1న జర్మపుకుంటార్మ 

  
ప్ర ముఖ్ వైదుాడు, విద్వావేతత , సాీతంతిా సమరయోధుడు 

మరియు రాజకీయవేతత  అయన డ్డక్ర్ బిధాన్ చందౌ రాయ్ 

జనుదినమైన జూలై 1న భారతదేశం జాతీయ వైదుాల 

దినోతసవానిి జరుప్పకుంట్లంది. ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర వైదుాల 

దినోతసవానిి వేరేీరు తేదలో్ల జరుప్పకుంటారు. తేద దేశం నుండి 

దేశానికి మారుతుంది. జాతీయ వైదుాల దినోతసవ్ం రోగులు 

మంచ ఆరోగాంతో ఉండేలా నిరిీరామంగ్ర కృష్ చేస్ట వైదుాల 

ప్రతిను సూచస్త ంది. ఈ రోజు ఆరోగా సంరక్ష్ణ సబబంది వారి కృష్ 

మరియు అంకితభావ్ం కోసం తీస్కుని ప్ర యతాిలను 

జరుప్పకుంటారు. 
 

జాతీయ వైదుాల దినోతసవం 2022: నేపథాం 

ప్ర తి సంవ్తసరం కొతత  నేప్తాం ఇసాత రు. 2022 కోసం, జాతీయ 

వైదుాల దినోతసవ్ం కోసం నేప్థ్ాం “ ఫాామలీ డ్డక్రస్ ఆన్ ది 

ఫౌంట్ లైన్”. 
 

జూలై 2న అంతరాాతీయ సహకార దినోతసవానిన 

జర్మపుకున్యనర్మ 
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అంతరాాతీయ సహకార దినోతసవం ఏటా జూలై మొదటి 

శ్నివారం నాడు జరుప్పకుంటారు. ఈ సంవ్తసరం, సహకార 

ఉదామం యొకక సహకారానిి హైలైెట్ చేయడానికి జూలై 2 న 

దినోతసవానిన జరుప్పకుంటారు. ఐకారాజాసమితి 

అంతరాాతీయ సహకార ఉదామం వ్లె సారూప్ా లకాు ాలు మరియు 

లకాు ాలను ఎలా ప్ంచుకుంట్లంద్య హైలైెట్ చేయడం ద్వీరా 

సహకార సంసాల గురించ అవ్గ్రహన పెంచడం ఈ వేడుక యొకక 

లక్ష్ాం. 

అంతరాాతీయ సహకార దినోతసవం 2022: నేపథాం. 

ప్ర ప్ంచానిి మెరుగైెన ప్ర దేశంగ్ర మారచడంల్ల సహకార సంఘాల 

విశిష్్ట సహకారానిి ప్ర దరిశంచన UN ఇంటరేిష్టనల్ ఇయర్ ఆఫ్ 

కోఆప్రేటవ్స్ నుండి ఒక దశాబద ం తరాీత, ఈ సంవ్తసరం 

#CoopsDay నినాదం — "కోపరటివస్ బిలడ ్ ఎ బట్ర్ 

వరలడ ్" (“సహకార సంసాలు ఒక మంచ ప్ర ప్ంచానిి నిరిుసాత య”) 

అంతరాాతీయ సంవ్తసరప్ప నేప్థ్ాంను ప్ర తిధ్ీనిస్త ంది. 
 

అంతరాాతీయ పాల స్్టక్ బాాగ్ రహిత దినోతసవం 2022: 03 

జూలై 

  
పో్రస్క్ బాాగ్ రహత ప్ర ప్ంచం సాధ్ామవుతుందని మరియు సంగిల్ 

యూజ్ పో్రస్క్ బాాగ్ లకు మంచ ప్రాావ్రణ ప్ర తాామాియ్యలు 

అందుబాట్లల్ల ఉనాియని అవ్గ్రహన కలిుంచడానికి జూలైె 3న 

అంతరాాతీయ పో్రస్క్ బాాగ్ ఫీర  డేని ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర నిరీహసాత రు. 

2022 వేడుకల 13వ్ ఎడిష్టన్. ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర పో్రస్క్ బాాగ్ లను 

ఒక సారి ఉప్యోగించడానిి వ్దిలించుకోవ్డానికి మరియు 

ప్రాావ్రణ ప్రిరక్ష్ణను పోర తసహంచడానికి పో్రస్క్ బాాగ్ ల 

వినియోగ్రనికి దూరంగ్ర ఉండాలని మరియు బదులుగ్ర మరింత 

ప్రాావ్రణం కోసం వతకమని పోర తసహంచడం కోసం బాాగ్ ఫీర  

వ్రలు ్ ఈ రోజు ప్రర రంభంచంది. స్టిహపూరీక 

ప్ర తాామాియ్యలు. 
 

అంతరాాతీయ పాల స్్టక్ బాాగ్ రహిత దినోతసవం 2022: 

పౌాముఖ్ాత 

ఈ నాన్-బయోడిగాేడబుల్ ప్ద్వరాానిి ఉప్యోగించడం వ్లో 

ప్రాావ్రణానికి పెరుగుతుని హాని గురించ అవ్గ్రహన పెంచడం 

ఈ రోజు యొకక ప్ర ధ్యన లక్ష్ాం. గత 10 సంవ్తసరాలల్ల సమిష్్ 

కృష్ వ్లో ఇప్ుటవ్రకు ప్ర భావ్ం బాగ్ర తగిగ పోయనప్ుటకీ, ఒక 

పో్రస్క్ బాాగ్ ప్లోప్ప ప్ర దేశంల్ల విచఛనిం కావ్డానికి 1,000 

సంవ్తసరాలు ప్డుతుందని తెలుస్కోవ్డం ఆంద్యళన 

కలిగిస్త ంది. 
 

పౌపంచ జన్యభా దినోతసవం 2022 పౌపంచవాాపాంగా జూలై 

11న నిరీహించబ్డింది 

  
ప్ర ప్ంచ జనాభా సమసాలపైె అవ్గ్రహన కలిుంచేందుకు ప్ర తి 

సంవ్తసరం జూలై 11న పౌపంచ జన్యభా దినోతసవానిన 

జరుప్పకుంటారు. ఈ రోజు యొకక ప్ర ధ్యన ఉదేద శాం జనాభా 

పెరుగుదల ప్ర కృతి యొకక సారమైెన అభవ్ృదిిపైె చూప్ల అనిి 

ప్ర తికూల ప్ర భావాల గురించ అవ్గ్రహన కలిుంచడం. 

ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర, ఈ రోజు సమినారోు, చరచలు, విద్వా 

సమావేశాలు, బహరంగ పోటీలు, నినాద్వలు, వ్రక్ షాప్ లు, 

డిబేటో్ల, ప్రటలు మొదలైెన వాటని నిరీహంచడం ద్వీరా 

జరుప్పకుంటారు. 
 

ప్ర ప్ంచ జనాభా దినోతసవ్ం 2022: నేప్థ్ాం 

ఈ సంవ్తసరం నేప్థ్ాం "8 బిలియనల  పౌపంచం: అందరికీ 

సి్టతిసి్తపకంగా ఉండే భవష్టాతాు వైపు - అవకాశాలను 

ఉపయోగించడం మరియు అందరికీ హకుకలు మరియు 

ఎంపికలను నిరిారించడం"(ఎ వరలడ ్ ఆఫ్ బిలియన్: 

టువారడ స్ ఎ రస్టలిఎంట్ ఫ్యాచర్ ఫర్ ఆల్- హరనస్టసంగ్ 

ఆపరూాానిటీస్ అండ్ ఎనుసరింగ్ రైట్స్ అండ్ చోఇసస్ ఫర్ 

ఆల్). నేప్థ్ాం సూచంచనటో్లగ్ర, ఈ రోజు 8 బిలియనో మంది 

నివ్సస్త నాిరు కానీ వారందరికీ సమాన హకుకలు మరియు 

అవ్కాశాలు లేవు. 
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పౌపంచ మల్లల్ల దినోతసవం 2022 జూలై 12న 

జర్మపుకుంటార్మ 

  
యువ కారాకరి మల్లల్ల యూసఫ్ జాయ్ పుట్ినరోజు 

సందరుంగ్ర ప్ర తి సంవ్తసరం జూలైె 12న అంతరాాతీయ మల్లల్ల 

దినోతసవానిన జరుప్పకుంటారు. ఐకారాజాసమితి (UN) స్వత ర 

విదా కోసం వాదిస్త ని యువ్తి గౌరవారాం ఈ తేదని మలాలా 

దినోతసవ్ంగ్ర గురిత ంచాలని నిరాయంచంది. ప్ర తి బిడు కు నిరబంధ్ 

మరియు ఉచత విదాను అందించాలని ప్ర ప్ంచ నాయకులకు 

విజాపిత  చేయడానికి ఈ రోజును ఒక అవ్కాశంగ్ర ఉప్యోగిసాత రు. 

మలాలా తన అదుుతమైెన ప్ర సంగం కోసం విసత ృతంగ్ర ప్ర శంసలు 

అందుకుంది. జూలైె 12 ఆమె ప్పట్నరోజు కాబట్, యువ్ 

కారాకరత ను గౌరవించటానికి ఆ రోజును 'మలాలా డే'గ్ర 

జరుప్పకుంటామని UN వంటనే ప్ర కటంచంది.. 
 

పౌపంచ యువజన నైెపుణాాల దినోతసవం 2022 

పౌపంచవాాపాంగా జర్మపుకుంటార్మ 

  
పౌపంచ యువజన నైెపుణాాల దినోతసవం 2022ని ఏటా జూలైె 

15న జరుప్పకుంటారు. యువ్తకు ఉప్రధి, మంచ ప్ని మరియు 

వ్ావ్సాాప్కత కోసం నైప్పణాాలను సమకూరచడం యొకక 

వ్వాహాతుక ప్రర ముఖ్ాతపైె ఇది దృష్్ సారిస్త ంది. ఈ రోజు 

ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర ఉని యువ్తకు ఉప్రధి, ప్ని మరియు 

వ్ావ్సాాప్కత కోసం అవ్సరమైెన నైప్పణాాలను సమకూరచడం. ఈ 

రోజు ఉప్రధి మరియు వ్ావ్సాాప్కత కోసం యువ్తను నైప్పణాంతో 

సనిదిం చేయడం యొకక ప్రర ముఖ్ాతను గురుత చేస్కోవ్డానికి, 

గురిత ంచడానికి మరియు జరుప్పకోవ్డానికి ఉదేద శించబడింది. 
 

పౌపంచ యువజన నైెపుణాాల దినోతసవం 2022: నేపథాం 

ప్ర తి సంవ్తసరం, ప్ర ప్ంచ యువ్జన నైప్పణాాల దినోతసవానిి 

ఐకారాజాసమితి నిరేద శించన నిరిద ష్్ట నేప్థ్ాంతో 

గురిత ంచబడుతుంది. 2022 యొకక నేప్థ్ాం 'యువ 

నైెపుణాాలను భవష్టాతాు కోసం మారాడం'. 

 

నెలసన్ మండేల్ల అంతరాాతీయ దినోతసవం 2022 జూలై 

18న నిరీహించబ్డింది 

  
ప్ర తి సంవ్తసరం జూలై 18న పౌపంచం నెలసన్ మండేల్ల 

అంతరాాతీయ దినోతసవానిన జరుప్పకుంట్లంది. ఈ రోజు 

దకిు ణాఫౌికాకు పౌజాస్తీమాబ్దింగా ఎనినకైెన మొదటి అధ్ాకుు ని 

జాాప్కారాం మరియు వ్రావివ్క్ష్కు వ్ాతిరేకంగ్ర నాాయం కోసం 

స్దరఘ  సంవ్తసరాల పోరాటం. మానవ్ హకుకల నాాయవాదిగ్ర, 

రాజకీయ ఖైదగ్ర, ప్ర ప్ంచ మధ్ావ్రిత గ్ర మరియు స్టీచాఛ 

దకిు ణాఫిర కాకు ప్ర జాసాీమాబదింగ్ర ఎనిికైెన మొదట 

నాయకుడిగ్ర, అతను మానవాళికి స్టవ్ చేయడానికి తన 

జీవితానిి అంకితం చేశాడు. 

 

నెలసన్ మండేల్ల అంతరాాతీయ దినోతసవం 2022: నేపథాం 

ఐకారాజాసమితి ప్ర కారం, నలసన్ మండేలా అంతరాాతీయ 

దినోతసవ్ం 2022 యొకక నేప్థ్ాం "డు వాట్ యు కెన్, వత్ 

వాట్ యు హేవ్, వేర్ యు ఆర్". తూరుు ఐరోప్రల్లని భౌగ్లళిక 

రాజకీయ ప్ర కృతి దృశాంతో ప్రట్ల హారి్ ఆఫ్ ఆఫిర కాల్ల 

చదురుమదురు ఘరు ణలు, శా్రలంక, ఆఫఘ నిసాత న్ మరియు 

ప్ర ప్ంచంల్లని అనేక ఇతర ప్రర ంతాలల్ల సంకోు భం కారణంగ్ర UN 

చీఫ్ నోటస్ తో ఈ నేప్థ్ాం ప్రర ముఖ్ాతను పొందింది. 
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జూలై 20న అంతరాాతీయ చందౌ దినోతసవానిన 

జర్మపుకున్యనర్మ 

  
జనరల్ అసంబోీ అంతరాాతీయ చందౌ దినోతసవానిన 

ప్ర కటంచంది, ఐకారాజాసమితి నియమించన అంతరాాతీయ 

దినోతసవానిి ఏటా జూలై 20న ప్రటంచాలి. అంతరాాతీయ 

చందర  దినోతసవ్ం 2022 మానవాళి సాతి మరియు అవ్కాశాలపైె 

అవ్గ్రహన కలిుంచడానికి మరియు పోర తసహంచడానికి రోజుగ్ర 

ఎంపిక చేయబడింది. యునైెట్డ్ నేష్టనస్ ఆఫీస్ ఫర్ ఔట్ర్ 

స్పేస్ అఫైెరస్ (UNOOSA) సహకారంతో, అంతరాాతీయ 

చందర  దినోతసవ్ం 2022 వారిు క కారాకామంగ్ర 

నిరీహంచబడుతుంది మరియు ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర సాధ్యరణ ప్ర జల 

వేడుకలు నిరీహంచబడతాయ. 
 

పౌపంచ చదరంగ దినోతసవం 2022 పౌపంచవాాపాంగా జూలై 

20న జర్మపుకుంటార్మ 

  
పౌపంచ చదరంగం దినోతసవానిన ప్ర తి సంవ్తసరం జూలై 20న 

ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర జరుప్పకుంటారు. ఈ రోజు 1924ల్ల పారిస్ లో 

అంతరాాతీయ చస్ సమాఖ్ా (FIDE) సాాప్న తేదని 

సూచస్త ంది. ఈ రోజున మనం ఎవ్రికైెనా బోధించడం ద్వీరా లేద్వ 

ఆట ఎలా ఆడాల్ల నేరుచకోవ్డం ద్వీరా రోజును గమనించవ్చుచ. 

అలాగే, మేము 24-గంటల మారథాన్ ను ప్రిగణించవ్చుచ లేద్వ 

మీ సీంత చస్ వ్వాహం గురించ మీ కథ్నానిి ప్ంచుకోవ్చుచ.. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• అంతరాాతీయ చదరంగ ఫెడరేష్టన్ పెర సడంట్: ఆరాకడ్ల 

డోీరోకవిచ; 

• అంతరాాతీయ చదరంగ ఫెడరేష్టన్ సాాపించబడింది: 20 జూలైె 

1924, ప్రరిస్, ఫార నస్; 

• అంతరాాతీయ చదరంగ సమాఖ్ా ప్ర ధ్యన కారాాలయం: 

లౌసాన్, సీటారోాండ్. 

 

పౌపంచ మదడు దినోతసవం జూలై 22న పౌపంచవాాపాంగా 

జర్మపుకుంటార్మ 

  
వరలడ ్ ఫెడరష్టన్ ఆఫ్ న్యారాలజీ (WFN) ప్ర తి సంవ్తసరం 

ఒకోక నేప్థ్ాంపైె దృష్్ సారిసూత  ప్ర తి జూలై 22న పౌపంచ మదడు 

దినోతసవానిన జరుప్పకుంట్లంది. WHO ప్ర కారం, మంచ 

మెదడు ఆరోగాం అనేది ప్ర తి వ్ాకిత  తన సీంత సామరాాాలను 

గాహంచ, జీవిత ప్రిసాతులను ఎదురోకవ్టానికి వారి అభజాా, 

భావ్యదేీగ, మానసక మరియు ప్ర వ్రత నా ప్నితీరును ఆప్ిమైెజ్ 

చేయగల సాతి. 

పౌపంచ మదడు దినోతసవం 2022 యొకక నేపథాం ఏమటి? 

ప్ర ప్ంచ మెదడు దినోతసవ్ం (WBD) 2022 "అందరికీ మదడు 

ఆరోగాం" అనే నేప్థ్ాంకు అంకితం చేయబడింది, ఎందుకంటే 

మన మెదడు మహమాురి, యుది్వలు, వాతావ్రణ మారుులు 

మరియు ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర మానవ్ ఉనికిని ప్ర భావితం చేస్ట అనేక 

రుగుతల ద్వీరా సవాలు చేయబడుతోంది. 
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WBD 2022 పౌచారం పౌపంచవాాపాంగా ఈ ఐదు కీలక 

సందేశాలపై దృష్ి స్తరిసాుంది: 

• అవగాహన: మానసక, సామాజిక మరియు శారీరక శా్వయస్స 

కోసం మెదడు ఆరోగాం చాలా ముఖ్ామైెనది 

• నివారణ: అనేక మెదడు వాాధులు నివారించబడతాయ 

• న్యాయవాదం: సరైన మెదడు ఆరోగాం కోసం ప్ర ప్ంచ 

ప్ర యతాిలు అవ్సరం 

• వదా: మెదడు ఆరోగ్రానికి అందరికీ విదా కీలకం 

• యాకెసస్: మెదడు ఆరోగ్రానికి వ్నరులు, చకితస మరియు 

ప్పనరావాసానికి సమానమైెన ప్రర ప్ాత అవ్సరం 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• వ్రలు ్ ఫెడరేష్టన్ ఆఫ్ న్యారాలజీ హడ్ కాీర్రస్ సాానం: 

లండన్, యునైటడ్ కింగ్ డమ్; 

• వ్రలు ్ ఫెడరేష్టన్ ఆఫ్ న్యారాలజీ సాాపించబడింది: 22 జూలైె 

1957; 

• వ్రలు ్ ఫెడరేష్టన్ ఆఫ్ న్యారాలజీ పెర సడంట్: పొర . 

వ్యలఫ్ గ్రాంగ్ గాిస్కలు ్. 
 

జాతీయ పౌస్తర దినోతసవం 23 జూలై 2022 న 

జర్మపుకుంటార్మ 

 
భారతదేశంల్ల జూలై 23న జాతీయ ప్ర సార దినోతసవానిి 

జరుప్పకుంటారు. మన జీవితాలపైె రేడియో ప్ర భావ్ం గురించ 

భారతీయ పౌరులకు గురుత  చేయడమే ఈ రోజు లక్ష్ాం. ఆకాశవాణి 

లేద్వ ఆల్ ఇండియ్య రేడియో (AIR) అనేది భారతదేశంల్లని 

సీదేశ్ర జాతీయ రేడియో ప్ర సార స్టవ్, ఇది దేశవాాప్త ంగ్ర మిలియనో 

గృహాలకు చేరుకుంట్లంది. AIR అనేది ప్ర సార భారతి యొకక 

విభాగం, ఇది గతంల్ల ప్ర భుతీ నియంతిణల్ల ఉంది కానీ ఇప్పుడు 

సీయంప్ర తిప్తిత  కలిగిన సంసా, ఇది ప్రరోమెంట్ల చట్ం ద్వీరా 

ఏరాుట్ల చేయబడింది. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• నేష్టనల్ బార డ్ కాస్ంగ్ డే సాాపించబడింది: 1936, ఢిలో్ల; 

• నేష్టనల్ బార డ్ కాస్ంగ్ డే ప్ర ధ్యన కారాాలయం: సంసద్ మారగ ్, 

న్యాఢిలో్ల; 

• నేష్టనల్ బార డ్ కాస్ంగ్ డే ఓనర్: ప్ర సార భారతి. 

 

ఆయాకర్ దివాస్ లద్ర ఆద్రయపు పనున దినోతసవానిన 

CBDT జూలై 24న జర్మపుకుంటుంది 

 
సంటిల్ బోరు ్ ఆఫ్ డైరక్్ టాకెసస్ (CBDT) 24 జూలైె 2022న 

162వ్ ఆద్వయప్ప ప్నుి దినోతసవానిి (ఆయ్యకర్ దివాస్ అని 

కూడా పిలుసాత రు) ప్రటంచంది. ఈ ప్నుి యొకక ఉదేద శాం బిర టష్ 

ప్రలనల్ల మొదట సాీతంతిా యుదింల్ల జరిగిన నష్ాలను భరీత  

చేయడం. 1857ల్ల బిర టష్ ప్రలన.. 2010ల్ల తొలిసారిగ్ర ఈ 

దినోతసవానిి జరుప్పకునాిరు. 

24 జూలైె 1980న, భారతదేశంల్ల సర్ జేమస్ విలసన్ 

మొదటసారిగ్ర ఆద్వయప్ప ప్నుిను ప్ర వేశపెట్ారు. ఈ ప్నుి 

యొకక ఉదేద శాం 1857ల్ల బిర టష్ ప్రలనకు వ్ాతిరేకంగ్ర జరిగిన 

మొదట సాీతంతిా యుదింల్ల బిర టష్ ప్రలనల్ల జరిగిన నష్ానిి 

భరీత  చేయడం. 
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అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు : 

• సంటిల్ బోరు ్ ఆఫ్ డైరక్్ టాకెసస్ చైరున్: నితిన్ గుప్రత ; 

• సంటిల్ బోరు ్ ఆఫ్ డైరక్్ టాకెసస్ సాాపించబడింది: 1924; 

• సంటిల్ బోరు ్ ఆఫ్ డైరక్్ టాకెసస్ ప్ర ధ్యన కారాాలయం: 

న్యాఢిలో్ల. 
 

అంతరాాతీయ మడ అడవుల పరాావరణ పరిరక్షణ దినోతసవం 

2022 

  
అంతరాాతీయ మడ అడవుల పరాావరణ పరిరక్షణ దినోతసవం 

పౌతి సంవతసరం జూలై 26 న జరుప్పకుంటారు. మడ అడవుల 

ఆవ్రణ వ్ావ్సాల యొకక ప్రర ముఖ్ాత గురించ "ఒక ప్ర తేాకమైెన, 

ప్ర తేాకమైెన మరియు హానికరమైెన ప్రాావ్రణ వ్ావ్సా"గ్ర 

అవ్గ్రహన పెంచడానికి మరియు వాట స్సార య్యజమానాం, 

సంరక్ష్ణ మరియు ఉప్యోగ్రల కొరకు ప్రిషాకరాలను 

పోర తసహంచడానికి ఈ రోజును జరుప్పకుంటారు. 
 

రోజు యొకక పౌాముఖ్ాత: 

మడ అడవుల ప్రాావ్రణ వ్ావ్సాల యొకక స్సార నిరీహణ, 

సంరక్ష్ణ మరియు వినియోగ్రనిి పోర తసహంచడం మరియు ఈ 

ప్రాావ్రణ వ్ావ్సాల యొకక ప్రర ముఖ్ాతను ప్ర తేాకమైెన, 

ప్ర తేాకమైెన మరియు హానికరమైెన ప్రాావ్రణ వ్ావ్సాలుగ్ర దృష్్ 

సారించడం ఈ రోజు యొకక లక్ష్ాం. 
 

పౌపంచ హెపటై్టిస్ దినోతసవం 2022 జూలై 28న 

పౌపంచవాాపాంగా జర్మపుకోబ్డింది 

  

పౌపంచ హెపటై్టిస్ (పకకశూల) దినోతసవం 2022: ప్ర తి 

సంవ్తసరం జూలై 28 ను ప్ర ప్ంచ పకకశూల దినోతసవ్ంగ్ర 

జరుప్పకుంటారు. తీవ్ర మైెన వాాధి మరియు కాలేయ కాానసర్ కు 

ద్వరితీస్ట కాలేయం యొకక వాప్పకు కారణమయేా వైరల్ 

హప్టైటస్ గురించ అవ్గ్రహన పెంచడానికి ప్ర తి సంవ్తసరం జూలైె 

28 న ప్ర ప్ంచ హప్టైటస్ దినోతసవ్ం జరుప్పకుంటారు. 

హప్టైటస్ పైె జాతీయ మరియు అంతరాాతీయ ప్ర యతాిలను 

వేగవ్ంతం చేయడానికి, వ్ాకుత లు, భాగసాీములు మరియు ప్ర జల 

ద్వీరా చరాలు మరియు నిమగితను పోర తసహంచడానికి 

మరియు WHO యొకక 2017 యొకక గో్లబల్ హప్టైటస్ 

నివేదికల్ల వివ్రించన విధ్ంగ్ర గొప్ు ప్ర ప్ంచ ప్ర తిసుందన యొకక 

అవ్సరానిి హైలైెట్ చేయడానికి ఈ రోజు ఒక అవ్కాశం.. 
 

పౌపంచ హెపటై్టిస్ దినోతసవం 2022: నేపథాం 

ప్ర ప్ంచ హప్టైటస్ దినోతసవ్ం 2022 నేప్థ్ాం "హెపటై్టిస్ కేర్ 

ని మీకు దగిరగా తీసుకురావడం" “(బౌింగింగ్ హెపటై్టిస్ కేర్ 

కోల జర్ టు యు)”. ప్ర ప్ంచ హప్టైటస్ దినోతసవ్ం 2022 

యొకక నేప్థ్ాం ప్ర ధ్యనంగ్ర ప్ర జలల్ల అవ్గ్రహన పెంచాలిసన 

అవ్సరం ఉందని మరియు హప్టైటస్ కర్ వారికి మరింత 

చేరువ్యేాలా చేయ్యలిసన అవ్సరం ఉందని హైలైెట్ చేస్త ంది. 
 

అంతరాాతీయ పులుల దినోతసవం 2022 జూలై 29న 

పౌపంచవాాపాంగా జర్మపుకుంది 

  
అంతరాాతీయ పులుల దినోతసవానిన ప్ర తి సంవ్తసరం జూలై 

29 న ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర జరుప్పకుంటారు. ప్పలుల సంరక్ష్ణ 

యొకక ప్రర ముఖ్ాత గురించ వ్ాకుత లు, సంసాలు మరియు 

ప్ర భుతాీలల్ల అవ్గ్రహన పెంపొందించడానికి ఈ రోజును 

జరుప్పకుంటారు. అడవి పిలోులను రకిు ంచడానికి తగిన చరాలు 

తీస్కునేలా అందరినీ పోర తసహంచడమే ఈ రోజు లక్ష్ాం. వరలడ ్ 

వైలడ ్ లైఫ్ ఫండ్ ప్ర కారం, గత 150 సంవ్తసరాలల్ల ప్పలుల 

జనాభాల్ల స్మారు 95 శాతం కీు ణించాయ. 
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అంతరాాతీయ పులుల దినోతసవం 2022: నేపథాం 

ఈ సంవ్తసరం అంతరాాతీయ ప్పలుల దినోతసవ్ం 2022 యొకక 

నేప్థ్ాం "పులుల సంఖ్ాను పునర్మదిరించడ్డనికి భారతదేశ్ం 

పౌాజెక్్ టై్గర్ ను పౌారంభించింది". ప్పలులను రకిు ంచడానికి 

ప్రర ంతీయ ప్ర జలతో సహకరించే కారాకామాలకు వారు మదద తు 

ఇసాత రు మరియు వేట మరియు అకామ వాణిజాానికి వ్ాతిరేకంగ్ర 

బలమైెన చరాలు తీస్కుంటారు. 
 

అంతరాాతీయ పులుల దినోతసవం: చరితర  

గత శతాబద ంల్ల 97 శాతం ప్పలులు అదృశామయ్యాయని, కవ్లం 

3,000 ప్పలులు మాతిమే మిగిలి ఉనాియని కనుగొని 

తరువాత 2010 ల్ల అంతరాాతీయ ప్పలుల దినోతసవానిి 

ప్ర వేశపెట్ారు. ప్పలులు అంతరించపోయే అంచున ఉనిందున, 

ప్రిసాతి కీు ణించకుండా నిరోధించడానికి రష్ట్ాలోని సయింట్ 

పీట్రస్ బ్రి్ టై్గర్ సమావేశ్ం ల్ల అనేక దేశాలు ఒక 

ఒప్ుందంపైె సంతకం చేశాయ. ప్పలులు ప్ర ప్ంచంల్లని 13 దేశాలల్ల 

మాతిమే కనిపిసాత య, అయతే ద్వని ప్పలులల్ల 70 శాతం 

భారతదేశంల్ల మాతిమే ఉనాియ. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షల కొరకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• వ్రలు ్ వైలు ్ లైెఫ్ ఫండ్ హడ్ కాీర్రస్: గాల ండ్, స్టీటా్రాల ండ్; 

• వ్రలు ్ వైలు ్ లైెఫ్ ఫండ్ సాాపించబడింది: 29 ఏపౌిల్ 1961; 

• వ్రలు ్ వైలు ్ లైెఫ్ ఫండ్ డైరక్ర్: మారోక ల్లంబర్ిని (డైెరక్ర్ 

జనరల్); 

• వ్రలు ్ వైలు ్ లైెఫ్ ఫండ్ ఫండరస్: పౌినస్ ఫిలిప, డ్యాక్ 

ఆఫ్ ఎడిన్ బ్రి్.  
 

పౌపంచ పౌకృతి సంరక్షణ దినోతసవం 2022 

  

ప్ర తి సంవ్తసరం జూలై 29 న పౌపంచ పౌకృతి సంరక్షణ 

దినోతసవం జరుప్పకుంటారు. స్సారమైెన మరియు వ్రిిలోుతుని 

మానవాళికి అవ్సరమైెన ఆరోగాకరమైెన వాతావ్రణం కోసం 

ప్ర కృతి మరియు జీవ్వైవిధ్ాం యొకక సంరక్ష్ణ గురించ 

అవ్గ్రహన కలిుంచడం దని లక్ష్ాం. వాతావ్రణ మారుుల 

గురించ సానుకూల అభప్రర య్యలను సృష్్ంచే రోజుగ్ర కూడా ఇది 

గురిత ంచబడుతుంది. ఒక సారమైెన మరియు ఆరోగాకరమైెన 

సమాజానికి ఆరోగాకరమైెన వాతావ్రణం ప్పనాది అని పౌపంచ 

పౌకృతి సంరక్షణ దినోతసవం అంగీకరిస్త ంది. 
 

పౌపంచ పౌకృతి సంరక్షణ దినోతసవం 2022: నేపథాం 

ఈ సంవ్తసరం ప్ర ప్ంచ ప్ర కృతి ప్రిరక్ష్ణ దినోతసవానిి " కట్ 

డౌన్ పాల స్్టక్ " అనే నేప్థ్ాం కింద జరుప్పకుంటారు. 
 

అదనపు సమాచారం 

• చాకోెట్ ఆవిష్టకరణకు గురుత గ్ర ప్ర తి సంవ్తసరం జూలై 7న 

ప్ర ప్ంచ చాకోెట్ దినోతసవానిి జరుప్పకుంటారు.  

• కాీడల పోర తాసహం కోసం కీర డ్డ పతిర కా వలకర్మల స్టవ్లను 

ప్పరసకరించుకుని ప్ర తి సంవ్తసరం జూలై 2న ప్ర ప్ంచ కాీడా 

ప్తిికా విలేకరుల దినోతసవానిి నిరీహసాత రు 

• ప్ర ప్ంచ UFO దినోతసవ్ం (WUD) ప్ర ప్ంచవాాప్త ంగ్ర ప్ర తి 

సంవ్తసరం జూలైె 2 న జరుగుతుంది. ఇది ప్ర ప్ంచ UFO 

దినోతసవ్ం ఆరగ నైజేష్టన్ (WUFODO) చేత గురిత ంచబడని 

ఫోయంగ్ ఆబాెక్స్ (UFO) యొకక నిససందేహమైెన ఉనికికి 

అంకితం చేయబడిన రోజు.  

• ప్ర ప్ంచ జూనోసస్ (జంతువుల నుండి మనుషులకి సంకామించే 

వాాదుల) దినోతసవ్ం 2022: ప్ర తి సంవ్తసరం జూలై 6వ 

తేదని ప్ర ప్ంచ జంతువుల నుండి మనుషులకి సంకామించే 

వాాదుల దినోతసవ్ంగ్ర ప్రటసాత రు 

• ప్ర తి సంవ్తసరం జూలై 7వ్ తేదన పౌపంచ కిస్తీహిలి 

దినోతసవానిన జరుప్పకుంటారు. కిసాీహలి ఆఫిర కాల్ల 

ఎకుకవ్గ్ర మాటోాడే భాష్టలల్ల ఒకట మరియు సబ్-సహారా 

ఆఫిర కాల్ల ఎకుకవ్గ్ర మాటోాడే భాష్ట.  

• దేశవాాప్త ంగ్ర ఉని మతసాకారులు, చేప్ల పెంప్కంద్వరులు 

మరియు సంబంధిత వాటాద్వరులందరికీ సంఘీభావ్ం 

తెలిప్లందుకు ప్ర తి సంవ్తసరం జూలైె 10వ్ తేదన జాతీయ 

చేప్ల రైతుల దినోతసవానిి జరుప్పకుంటారు.. 
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• ప్ర తి సంవ్తసరం, జూలైె 12 న ప్ర ప్ంచ ప్లప్ర్ బాాగ్ 

దినోతసవానిి జరుప్పకుంటారు, పో్రస్క్ బాాగ్ లకు బదులుగ్ర 

ప్లప్ర్ బాాగ్ లను ఉప్యోగించడం యొకక ప్రర ముఖ్ాతపైె 

అవ్గ్రహన కలిుంచడం. 

• ఫార గిల్ X ద్వీరా ప్ర భావితమైెన కుట్లంబాలను 

జరుప్పకోవ్డానికి మరియు నివారణను కనుగొనడానికి 

ప్రిశోధ్న యొకక ప్పరోగతిని హైలైెట్ చేయడానికి ప్ర తి 

సంవ్తసరం జూలైె 22న వ్రలు ్ ఫార గిల్ ఎకస్ అవేర్ నస్ డేని 

జరుప్పకుంటారు. 

• ప్ర తి సంవ్తసరం జూలైె 25 న ప్ర ప్ంచ మునిగిపోయే నివారణ 

దినోతసవానిి జరుప్పకుంటారు 

 

మర్ణాలు 
 

ఆస్తకర్ అవార్మడ కు న్యమనేట్ అయిన దరశకుడు బాబ్ 

రాఫెలసన్ కనునమూత 

  
'ది మాంకీస్' సహ సృష్్కరత , 'ఫైెవ్ ఈజీ ప్సస్' చతి దరశకుడు 

బాబ్ రాఫెలసన్ కనుిమూశారు. ఫైెవ్ ఈజీ ప్సస్ 1971ల్ల 

ఉతత మ చతిం మరియు స్వకరన్ పో్ల కొరకు రాఫెలసన్ కు రండు 

ఆసాకర్ నామినేష్టనోను సంప్రదించంది. అతను 1967ల్ల బెర్్ 

షీిడర్ తో కలిస మోంకీస్ మరియు అదే ప్లరుతో ఉని టీవీ 

ధ్యరావాహకను సహ-సృష్్ంచాడు, అతనికి అవుట్ స్ాండింగ్ 

కామెడ్ల సరీస్ కు ఎమీు అవారుు ను గెలుచుకునాిడు. రాఫెలసన్ 

ప్లు ఎపిస్కడోకు దరశకతీం వ్హంచ నిరాుతగ్ర, ఇ.పి.గ్ర 

ప్నిచేశాడు. అతను రండు ప్ర దరశనలల్ల రచనా కాెడిట్ లను 

కూడా అందుకునాిడు. 
 

పౌముఖ్ శాసారవేతా మరియు దరశకుడు ILS, అజయ్ పరిద్ర 

కనునమూశార్మ 

 

ప్ర ముఖ్ శాసత రవేతత  మరియు ఇన్ స్టూాట్ ఆఫ్ లైెఫ్ సైనసస్ (ILS) 

డైరక్ర్, డాక్ర్ అజయ్ కుమార్ ప్రిద్వ 58 ఏళో వ్యస్ల్ల 

కనుిమూశారు. సైనస్ రంగంల్ల ఆయన చేసన విశ్వష్ట కృష్కి గ్రను 

2014ల్ల భారత రాష్్టరప్తిచే ప్దుశా్ర అవారుు ను అందుకునాిరు. 

మరియు ఇంజనీరింగ్. అతను M. S. సాీమినాథ్న్ రీసరచ్ 

ఫండేష్టన్ ల్ల ఎగాికూాటవ్ డైరక్ర్ గ్ర కూడా ప్నిచేశాడు. 

అబియోటక్ స్రస్ టాలరనస్ తో వాతావ్రణానిి తట్్లకునే ప్ంట 

రకాలను అభవ్ృదిి చేయడంపైె అతని ప్రిశోధ్న ప్ర ధ్యనంగ్ర దృష్్ 

సారించంది. 

 

పంజాబ్ మాజీ స్వేకర్ నిరుల్ స్టంగ్ కహాల న్ కనునమూశార్మ 

  

ప్ంజాబ్ మాజీ స్వుకర్ మరియు శిరోమణి అకాల్లదళ్ (SAD) 

నాయకుడు, నిరుల్ స్టంగ్ కహోల న్ 79 సంవతసరాల 

వ్యస్సల్ల మరణించారు. అతను 1997 నుండి 2002 వ్రకు 

గా్రమీణాభవ్ృదిి మరియు ప్ంచాయతీ మంతిిగ్ర మరియు 2007 

నుండి 2012 వ్రకు శాసనసభ స్వుకర్ గ్ర ప్నిచేశాడు. 
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పౌముఖ్ గజల్ స్టంగర్ భూపీందర్ స్టంగ్ కనునమూశార్మ 

  
లెజండరీ గజల్ గ్రయకుడు, భూపిందర్ స్టంగ్ అనుమానాసుద 

పెదద ప్లర గు కాానసర్ మరియు COVID-19-సంబంధిత సమసాల 

కారణంగ్ర మరణించారు. అతని వ్యస్ 82. సంగ్ దివ్ంగత 

లెజండరీ సంగర్ లతా మంగేష్టకర్ తో కలిస ప్రడిన 'దునియ్య 

చూటే య్యర్ నా చూటే' ("ధ్రమ్ కాంత"), 'థోడి స జమీన్ తోడా 

ఆసాున్' ("సతార") వ్ంట ప్రటలకు ప్ర సదిి చంద్వడు. 'దిల్ 

ధండతా హై' ("మౌసం"), 'నామ్ గుమ్ జాయేగ్ర' ("కినారా"). 

 

పదుశీర  అవార్మడ  గర హీత, పౌముఖ్ స్తమాజిక కారాకరి అవధాష్ 

కౌశ్ల్ కనునమూశార్మ 

 
ప్దుశా్ర విజేతగ్ర నిలిచన ప్ర ముఖ్ సామాజిక కారాకరత  అవధాష్ 

కౌశ్ల్ దరఘ కాలిక అనారోగాంతో ఇటీవ్ల కనుిమూశారు. అతని 

వయసు 87. అతను రూరల్ లిటిగేష్టన్ అండ్ ఎంటై్టిల్ మంట్ 

సంట్ర్ (ఉతారాఖ్ండ్ లోని డెహాాడ్యన్ లో ఉనన) అనే NGO 

సాాప్కుడు. అతను మానవ్ హకుకలకు వ్ాతిరేకంగ్ర మరియు 

ప్రాావ్రణ ప్రిరక్ష్ణకు వ్ాతిరేకంగ్ర చేసన పోరాటానికి ప్ర సదిి 

చంద్వడు. కశల్ మాజీ ప్ర ధ్యని రాజీవ్ గ్రంధీకి సనిిహతుడు. 

 

మకిసకో మాజీ అధ్ాకుు డు లూయిస్ ఎచవరియా (100) 

మరణించార్మ 

  
అతని కుమారుడు బెనిట్ర ఎచవరియ్య చపిునటో్లగ్ర, 1970 

నుండి 1976 వ్రకు మకిసకోకు అధ్ాక్ష్త వ్హంచన లూయిస్ 

ఎచవరియా అల్లీరజ్ 100 సంవ్తసరాల వ్యస్సల్ల 

మరణించారు. దకిు ణ మధ్ా మెకిసకోల్లని మోరల్లస్ రాష్్టర రాజధ్యని 

కూారాివాకాల్లని తన ఇంటో్ర ఎచవరియ్య కనుిమూశారు. మాజీ 

నాయకుడి కుట్లంబం మరియు స్టిహతులు మకిసకన్ పౌస్టడెంట్ 

ఆండౌెస్ మానుాయెల్ లోపజ్ ఒబౌాడోర్ నుండి తన 

గౌరవ్ప్ర దమైెన సంతాప్రనిి తెలియజేసూత  టీీట్ 

అందుకునాిరు.. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• మెకిసకన్ పెర సడంట్: ఆండౌెస్ మానుావల్ లోపజ్ ఒబౌాడోర్ 
 

జేమస్ బాండ్ థీమ్ కు పర్మగాంచిన బౌిటిష్ సీరకరి మాంటీ 

న్యరున్ కనునమూశార్మ 

  
జేమస్ బాండ్ చతిాలకు థీమ్ టూాన్ రాసన బిర టష్ సీరకరత  

మోంటీ న్యరున్ 94 ఏళో వ్యస్ల్ల మరణించారు. జేమస్ 

బాండ్ మొదట చతిం “డ్డ. No,” 1962ల్ల విడుదలైెంది. 
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1928ల్ల లండన్ ల్లని ఈస్్ ఎండ్ ల్ల యూదు తలోిదండుర లకు 

మాంటీ నోసరోవిచ జనిుంచాడు, నారున్ తన 16వ్ ఏట తన 

మొదట గిటార్ ని పొంద్వడు. ప్రర రంభ బిర టీష్ రాకరస్ కోిఫ్ రిచరు ్ 

కోసం ప్రటలు రాయడానికి ముందు అతను పెదద  బాాండ్ లతో 

మరియు హాసానట్లడు బెనీి హల్ తో కలిస ప్లు డబుల్ 

య్యక్్ లల్ల ప్ర దరశన ఇచాచడు. మరియు టామీ స్్వల్ మరియు 

"మేక్ మీ య్యన్ ఆఫర్," "ఎకస్ పెర స్కస బొంగ్ల," "సాంగ్ బుక్" 

మరియు "ప్రప్" వ్ంట స్్టజ్ మూాజికలస్ కు కంపోజ్ చేస్త నాిరు. 

 

అంగోల్లన్ మాజీ అధ్ాకుు డు జ్యస్ ఎడీరోడ  డ్డస్ శాంటోస్ 

కనునమూశార్మ 

  
అంగ్లలాన్ మాజీ పెర సడంట్, జ్యస్ ఎడీరోడ  డ్డస్ శాంటోస్ 79 

ఏళల  వ్యస్ల్ల కనుిమూశారు. అతను ఆఫిర కాల్ల ఎకుకవ్ కాలం 

ప్నిచేసన దేశాధినేతలల్ల ఒకడు, అంగ్లలా అధ్ాకుు డిగ్ర ద్వద్వప్ప 

నాలుగు దశాబాద లు ప్రలించారు. అతను 2017ల్ల అధ్ాక్ష్ ప్దవి 

నుండి వైదొలిగ్రడు. అతను ఖ్ండంల్లని స్దరఘ  అంతరుాదిం కోసం 

పోరాడాడు మరియు తన దేశానిి ప్ర ధ్యన చమురు 

ఉతుతిత ద్వరుగ్ర మారాచడు. 

 

జపాన్ మాజీ పౌధాని షింజ్య అబే కనునమూత 

  

పశిామ జపానోల ని న్యరా నగరంల్ల ఎనిికల ప్ర చారంల్ల 

కాలుులకు తెగబడిన జపాన్ మాజీ పౌధాని షింజ్య అబే 

కనుిమూశారు. 67 ఏళో అబేను ఆస్ప్తిికి తరలించే ముందు 

కారిు యోప్లునరీ అరస్్ల్ల ఉనిటో్ల నారా అగిిమాప్క శాఖ్ 

తెలిపింది. అతను మెడ యొకక కుడి వైప్పన మరియు ఎడమ 

కోావికిల్ ల్ల గ్రయప్డాు డని వారు చప్రురు. 
 

స్తీతంతర ా సమరయోధుడు గాంధేయవాది పి.గోపీన్యథ 

న్యయర్ కనునమూత 

  
సాీతంతిా సమరయోధుడు పి.గోపీన్యథన్ న్యయర్ (100) 

కనుిమూశారు. తన జీవితంల్ల గ్రంధేయవాద భావ్జాలానిి 

అనుసరించనందుకు ప్ర సదిి చందిన ఆయన ప్దు అవారుు తో 

సతకరించబడాు రు. అతను సాీతంతిా పోరాటంల్ల ప్రలొగ నాిడు. 

సమాజానికి ఆయన చేసన స్టవ్లకు గ్రను భారత ప్ర భుతీం 

ఆయనకు 2016లో న్యలివ అతుాననత పౌర పురస్తకరమైన 

పదుశీర  పురస్తకరానిన ప్ర ద్వనం చేసంది. 
 

పౌముఖ్ బంగాలీ చితర  నిరాుత తర్మణ్ మజుంద్రర్ 

కనునమూశార్మ 

  
ప్ర ముఖ్ బెంగ్రల్ల చతి దరశకుడు, తరుణ్ మజుంద్వర్ 92 ఏళో 

వ్యస్ల్ల కనుిమూశారు. తరుణ్ మజుంద్వర్ తన జీవితకాలంల్ల 

సుృతి తుకు థాక్, శా్రమాన్ ప్ృథీీరాజ్, కుహేలి, బాలికా బధు, 

ద్వదర్ కీరిత , చందర్ బారి వ్ంట ప్ర ముఖ్ బెంగ్రల్ల చతిాలకు 

దరశకతీం వ్హంచారు.  
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మలయాళ నటి అంబికారావు కనునమూశార్మ 

  
మలయ్యళ నట్లడు మరియు సహాయ దరశకురాలు అంబికా 

రావు 58 సంవతసరాల వ్యస్సల్ల మరణించారు. ఆమె 

2002ల్ల బాలచందర  మీనన్ దరశకతీంల్ల విడుదలైెన ‘కృషా్ట 

గోపాలకృషా్ట’తో సహాయ దరశకురాలిగ్ర సనీ ప్రిశామల్లకి 

ప్ర వేశించంది.  

 

అదనపు సమాచారం 

• బిర టనుక చందిన ప్ర ముఖ్ ప్ంజాబీ గ్రయకుడు బలిీందర్ 

సఫీర  కనుిమూశారు  

• బెంగ్రలుక చందిన 'ఒకక రూప్రయ డాక్ర్'గ్ర ప్లరందిన 

ప్దుశా్ర అవారుు  గాహీత స్శోవ్న్ బెనరాీ కనుిమూశారు 

• ప్ర ముఖ్ అసాసమీ సాహతీవేతత , సాహతా అకాడమీ అవారుు  

గాహీత అతుల్లనంద గోస్తీమ కనుిమూశారు.  

• విజనరీ బిర టష్ థయేటర్ డైరక్ర్ ప్టర్ బూర క్ కనుిమూశారు  

• భారత మాజీ గ్లల్ కీప్ర్  ఈఎన్  స్ధీర్  కనుిమూశారు 

 

 

ఇతరములు 
 

13వ పీట్రస్ బ్రి్ కైెమేట్ డైెల్లగ్ జరునీలో 

పౌారంభమవుతుంది 

  
13వ్ ప్టరస్ బరగ ్ కైెమేట్ డైలాగ్ జరునీల్లని బెరోిన్ ల్ల 

ప్రర రంభమైెంది. రండు రోజుల అనధికారిక మంతిివ్రగ  సమావేశానికి 

ఈ సంవ్తసరం వారిు క వాతావ్రణ సమావేశానికి (COP-27) 

అతిధేయులైెన జరునీ మరియు ఈజిప్్్ అధ్ాక్ష్త 

వ్హస్త నాియ. COP-27 యొకక ప్ర ధ్యన లక్ష్ాం అయన 

వాతావ్రణ చరాల అమలును మెరుగుప్రిచే లక్ష్ాంతో 

విభేద్వలను ప్రిష్టకరించడానికి ఏకాభప్రర యం మరియు రాజకీయ 

దిశను అందించాలని అనధికారిక మంతిివ్రగ  సమావేశం 

ప్ర తిప్రదిస్త ంది 
 

PM ABHIM కోసం పౌపంచ బాాంకు నుండి $1 బిలియన్ 

ర్మణం ఆమోదించబ్డింది 

  
భారతదేశ ప్ర ధ్యన PM ఆయుష్ట్ున్ భారత్ హెలా్ 

ఇన్ ఫౌాస్రకార్ మష్టన్ (PM-ABHIM)కి నిధుల కోసం 

ప్ర ప్ంచ బాాంక్ 1 బిలియన్ డాలరో రుణానిి మంజూరు చేసందని 

కందర  ఆరోగా మంతిి మనుసఖ్ మాండవయా రాజాసభకు 

తెలియజేశారు. కోియర్ చేయబడిన ల్లన్ ల్ల భారతదేశం యొకక 
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మెరుగైెన ఆరోగా స్టవా డలివ్రీ పోర గా్రమ్ మరియు టిానస్ ఫారిుంగ్ 

ఇండియ్యస్ ప్బోిక్ హలత ్ సస్మస్ ఫర్ ప్రండమిక్ పిర ప్లరు ్ నస్ 

పోర గా్రమ్ (PHSPP) కోసం మొతత ం USD 500 మిలియనో 

చొప్పున రండు కాంపోిమెంటరీ ల్లన్ లు ఉనాియ. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• కందర  ఆరోగా మంతిి: మనుసఖ్ మాండవయా 

 

నీతి ఆయోగ్ మాజీ CEO అమతాబ్ కాంత్ కొతా జీ-20 

షెరాేగా స్పవలందించనున్యనర్మ. 

  
• నీతి ఆయోగ్ మాజీ CEO అమతాబ్ కాంత్ G-20 షెరాు 

ప్రతిను పోష్ంచనునాిరు. ప్నిభారం కారణంగ్ర ఆయన 

రాజీనామా చేస్ట అవ్కాశం ఉనిందున కందర  మంతిి పీయూష్ 

గోయల్ సాానంల్ల కాంత్ ను నియమించనునాిరు. ఈ 

ఏడాది చవ్రోో G-20కి భారత్ అధ్ాక్ష్త వ్హంచనుంది. 

దేశానికి పూరిత  సమయం G -20 షెరాే అవ్సరమని, 

గోయల్ ఇప్ుటక అనేక కాాబినట్ ప్దవిని కలిగి ఉనిందున 

దనిని హైలైెట్ చేయ్యలి. 

 

జ్యకర్ మాలీర్: గూగుల్ పల  స్్కర్ 50 జ్యకర్ మాలీర్ స్కకిన 

యాప లను తొలగించింది 

 

Zscaler Threatlabz ప్ర కారం, గ్రగుల్ పో్ల స్్కర్ ల్లని 50 

య్యప్ లు జోకర్ మాలేీర్ బారిన ప్డాు య. అయతే, జోకర్ 

మాలేీర్ బారిన ప్డిన ప్లు య్యప్ లను Google Play Store 

నిషేధించంది మరియు తొలగించంది. 
 

లడఖ్ ఫెస్్టవల్ కారిిల్ ను CEC LAHDC కారిిల్ 

పౌారంభించింది. 

  
లడఖ్ పండుగ కారిిల్ 2022 ను CEC LAHDC కారిగ ల్ 

ఫిరోజ్ అహుద్ ఖాన్ బెమథాంగ్ కారిగ లో్లని ఖిీ స్లాత న్ చౌ 

స్్టడియంల్ల ప్రర రంభంచారు. ప్రాాటక మరియు సాంసకృతిక శాఖ్ 

కారిగ ల్ కందర ప్రలిత ప్రర ంతం లడఖ్ ఈ ఉతసవానిి 

నిరీహంచడానికి బాధ్ాత వ్హంచంది. ముఖ్ా అతిథ, 

కందర ప్రలిత ప్రర ంతం లడఖ్ ప్రాాటక కారాదరిశ, మరియు 

LAHDC కారిిల్ కోసం టూరిజం ఎగాికూాటవ్ కనిసలర్ 

వాలంటీరోు, NGIలు మరియు SHGలు ఏరాుట్ల చేసన అనేక 

స్ాలుసి సందరిశంచ ప్రిశ్రలించారు మరియు ఇతర సమూహాలతో 

ప్రట్ల, వారు ఈ ప్ని ప్టో సంతోష్ంచారు. 
 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• CEC LAHDC కారిగ ల్: ఫిరోజ్ అహుద్ ఖాన్ 

• కందర ప్రలిత ప్రర ంతం లడఖ్ ప్రాాటక శాఖ్ కారాదరిశ: శీర  

కె.మహబ్యబ్ అలీ ఖాన్ 
 

భారతదేశ్ంలో మొట్్మొదటి మంకీపాకస్ కేసు కేరళలో 

నమోదైంది 
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UAE నుంచి కేరళకు తిరిగి వ్చచన వ్ాకిత కి వాాధి లక్ష్ణాలు 

కనిపించడంతో భారత్ ల్ల తొలి మంకీపాకస్ కేసు వాాధి నిరిారణ 

అయంది. అతని నమూనాలను పూణెలోని నేష్టనల్ వైరాలజీ 

ఇన్ స్్టట్యాట్ కు ప్ంప్గ్ర వాాధి నిరిారణ అయంది. ఇది 

మొదటసారిగ్ర 1958ల్ల కోతులల్ల కనుగొనబడింది. 

 

మారిరట్ అల్లీ పౌతిపకాు ల తరపున ఉపాధ్ాక్ష పదవకి పోటీ 

చేయనున్యనర్మ 

  
కందర  మాజీ మంతిి, రాజసి్తన్ గవ్రిర్ మారిరట్ అల్లీ ప్ర తిప్క్ష్ 

ప్రర్ీల ఉముడి అభారాిగ్ర ఉప్ రాష్్టరప్తి ప్దవికి పోటీ 

చేయనునాిరు. ప్శిచమ బెంగ్రల్ గవ్రిర్ జగద్వప ధ్నకర్ ను 

ఉప్రాష్్టరప్తి ప్దవికి ఉముడి పోటీద్వరుగ్ర NDA నామినేట్ 

చేసంది. NCP అధినేత శ్రద్ పవార్ ఇంటో్ర జరిగిన 17 మంది 

ప్ర తిప్క్ష్ ప్రర్ీల నేతల సమావేశంల్ల అలాీను నడప్రలని నిరాయం 

తీస్కునాిరు. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షల కోసం ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• CPI(M) నాయకుడు: స్వతారాం ఏచూరి 

• NCP నేత శ్రద్ పవార్ 

 

 

అనురాగ్ ఠాకూర్ పౌమోట్ చేసాునన "సీరాజ్" అనే కొతా 

ట్లివజన్ స్టర్టస్ 

  
కొతా ట్లివజన్ స్టర్టస్ సీరాజ్: భారత్ కే సీతంతర త సంగార మ్ 

కి సమగా గ్రథ్ టైరలర్ ను న్యా ఢిలో్లల్ల సమాచార మరియు ప్ర సార 

శాఖ్ మంతిి అనురాగ్ ఠాకూర్ ప్రర రంభంచారు. దూరదరశన్ 

ఆగస్ు 14, 2022న ఈ ధ్యరావాహక ప్ర సారానిి 

ప్రర రంభంచనుంది. 75 ఎపిస్కడ్ ల డార మాల్ల విముకిత  యోధులు 

మరియు సాీతంతార ఉదామంల్ల ప్రడని వీరుల సహకారం హైలైెట్ 

చేయబడుతుంది. ఆల్ ఇండియా రడియో కూడా ఈ 

కారాకామానిి ప్ర సారం చేస్త ంది. 
 

IIT ఢిలీల లో సనసస్ డేటా వరక్ స్్పష్టన్ పౌారంభోతసవం 

  
డిప్రర్్ మెంట్ ఆఫ్ హుామానిటీస్ అండ్ స్కష్టల్ సైనసస్ ల్లని 

ఎకనామికస్ లాాబ్ ల్ల ఇండియన్ ఇన్ స్టూాట్ ఆఫ్ టకాిలజీ 

(ఐఐటీ) ఢిలో్ల కొతత  సనసస్ వ్రక్ స్్టష్టన్ ను ఆవిష్టకరించంది. భారత 

రిజిస్ారర్ జనరల్ మరియు సనసస్ కమీష్టనర్ అయన డ్డక్ర్ వవేక్ 

జ్యషి సనసస్ డేటా వ్రక్ స్్టష్టన్ ను అధికారికంగ్ర ప్రర రంభంచారు. 

డ్డక్ర్ జ్యషి ప్ర కారం, కొతత  వ్రక్ స్్టష్టన్ విద్వావేతత లు మరియు 

ప్రిశోధ్కులకు సనసస్ మైెకాోడేటాను స్లభంగ్ర య్యకెసస్ 

చేయడానికి ఉదేద శించబడింది. 
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అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• భారతదేశానికి రిజిస్ారర్ జనరల్ మరియు సనసస్ కమీష్టనర్: 

డ్డ. వవేక్ జ్యషి 

• డిపూాటీ డైరక్ర్ (స్ారటజీ అండ్ పో్రనింగ్), IIT ఢిలో్ల: 

పౌొఫెసర్ అశోక్ గంగూలీ 
 

22వ భారత్ రంగ్ మహోతసవ్ 2022 పౌారంభోతసవం 

MoS సంసకృతి శీర  అరా్మన్ రామ్ మేఘవాల్ 

  
భారతదేశం 75వ్ సాీతంతిా సంవ్తసరానిి ఆజాద కా అమృత్ 

మహోతసవ్ గ్ర జరుప్పకుంట్లంది. దనిని సాంసకృతిక మంతిితీ 

శాఖ్ జరుప్పకుంట్లంది మరియు ఈ సందరుంగ్ర, నేష్టనల్ సూకల్ 

ఆఫ్ డార మా (NSD), న్యాఢిలో్ల, "ఆజాది కా అమృత్ 

మహోతసవ్-22వ్ భారత్ రంగ్ మహోతసవ్ 2022"ని 16 జూలైె 

నుండి 14 ఆగస్్ 2022 వ్రకు నిరీహంచంది. ఈ సందరుం 

భారత ప్ర భుతీం ప్రరోమెంటరీ వ్ావ్హారాలు మరియు 

సాంసకృతిక శాఖ్ సహాయ మంతిి శీర . అరా్మన్ రామ్ మేఘాీల్, 

శా్రమతి మాలినీ అవ్సా, ప్దుశా్ర అవారుు  గాహీత, ప్ర ఖ్వాత 

భారతీయ జానప్ద గ్రయకుడు మరియు శా్ర. అరవింద్ కుమార్ 

మరియు డైరక్ర్, సాంసకృతిక మంతిితీ శాఖ్. 
 

AAI లహ్ వమాన్యశ్ర యం దేశ్ంలో మొట్్మొదటి కారిన్-

న్యాట్ర ల్ వమాన్యశ్ర యంగా నిరిుంచబ్డుతోంది 

  

ఎయర్ పోర్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియ్య, లహ్ వమాన్యశ్ర యం 

భారతదేశంల్ల మొట్మొదటగ్ర కారిన్-న్యాట్ర ల్ 

వమాన్యశ్ర యంగా నిరిుంచబడుతోంది. సర PV పో్రంట్ తో 

హైబిర డైజేష్టన్ ల్ల "జియోథరుల్ స్టస్మ్" కొతత  విమానాశాయం 

టరిునల్ బిలిు ంగ్ ల్ల తాప్న మరియు శ్రతల్లకరణ ప్ర యోజనాల 

కోసం అందించబడుతుంది. ఈ వ్ావ్సా గ్రలి మరియు భూమి 

మధ్ా వేడిని మారిుడి చేయడం ద్వీరా ప్నిచేస్త ంది, ఎందుకంటే 

ద్వని హీట్ ప్ంప్పలు స్టుస్ హీటంగ్ మరియు శ్రతల్లకరణ, అలాగే 

నీట తాప్న కోసం ఉప్యోగించబడతాయ. 

 

అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• ఎయర్ పోర్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియ్య ప్ర ధ్యన కారాాలయం: 

న్యాఢిలీల ; 

• ఎయర్ పోర్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియ్య సాాపించబడింది: 1 

ఏపిర ల్ 1995; 

• ఎయర్ పోర్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియ్య చైరున్: సంజీవ్ 

కుమార్. 

 

ఆకాష్ ఎయిర్ టేకాఫ్ చేయడ్డనికి DCGA నుండి ఎయిర్ 

ఆపరట్ర్ సర్ిఫికేట్ పొందింది 

  
బిలియనీర్ ఇనెీస్ర్ రాకేష్ జుహున్ జున్ వాల్ల 

య్యజమానాంల్లని, అకాస్త ఎయిర్ టేకాఫ్ కోసం కోియర్ 

చేయబడింది. నో-ఫిర లస్ ఎయర్ లైెన్ గురువారం డైెరక్రట్ 

జనరల్ ఆఫ్ స్టవల్ ఏవయష్టన్ (DGCA) నుండి ద్వని 

ఎయిర్ ఆపరట్ర్ సర్ిఫికేట్ (AOC) పొందింది. విమానయ్యన 

సంసా జూలైె చవ్రిల్ల తన కారాకలాప్రలను ప్రర రంభంచనుంది. 
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అనిన పోటీ పర్టక్షలకు ముఖ్ామైన అంశాలు: 

• అకాస ఎయర్ సాాపించబడింది: డిసంబర్ 2021; 

• అకాస ఎయర్ హడ్ కాీర్రస్: ముంబైె. 
 

న్యగ్ పూర్ లో పొడవైన డబుల్ డెకకర్ వంతెనను నిరిుంచి 

భారతదేశ్ం పౌపంచ రికార్మడ  సృష్ించింది 

  
నేష్టనల్ హైెవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI) మరియు 

మహారాష్్టర మటోర  స్తధించాయి 

నేష్టనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియ్య (NHAI) మరియు 

మహారాష్్టర మటోర  న్యగ్ పూర్ లో 3.14 కి.మీ పొడవుతో 

పొడవైన డబుల్ డకకర్ వ్య్యడక్్ ను నిరిుంచ ప్ర ప్ంచ రికారుు ను 

సాధించాయ. హైవే ఫైెఓవ్ర్ మరియు మెటి్ర రైల్ తో కూడిన పొడవైన 

వ్య్యడక్్ సంగిల్ కాలమ్ పైెర్ లపైె మదద తునిస్త ంది. డబుల్ 

డకకర్ వ్య్యడక్్ పైె నిరిుంచన గరిష్్ట మెటి్ర స్్టష్టన్ లను ఆస్టయా 

బుక్ ఆఫ్ రికారడ స్ & ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికారడ స్ గురిత ంచాయ. 

న్యతన భారతదేశంల్ల ప్ర ప్ంచ సాాయ మౌలిక సదుప్రయ్యలను 

నిరిుంచడంపైె ప్ర ధ్యన మంతిి శా్ర నరేందర  మోద ప్ర భుతీం చేసన 

వాగ్రద నానిి నరవేరచడమే ఈ అభవ్ృదిి. 
 

2023లో భారతదేశ్పు అతిపదద  ష్ట్పింగ్ పండుగకు ఢిలీల  

ఆతిథాం ఇవీనుంది. 

  
వ్చేచ ఏడాది జనవ్రి 28 నుంచ ఫిబర వ్రి 26 వ్రకు ప్ర భుతీ 

మదద తుతో ష్ట్పింగ్ ఫెస్్టవల్ నిరీహంచనునిటో్ల ఢిలీల  

ముఖ్ామంతిర  అరవంద్ కేజౌీవాల్ ప్ర కటంచారు. ఈ ప్ండుగల్ల 

వినోదం, ఆహార నడక కోసం 200 కచేరీలు ఉంటాయ మరియు 

ఉతుతుత లపైె భారీ డిసకంటోను కూడా అందిస్త ంది. ఇది 

భారతదేశంల్ల అతిపెదద  షాపింగ్ ఫెస్వ్ల్ అవుతుంది. 
 

 

 

 

 

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/12540/telangana-mega-pack-validity-12-months

