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Weekly Current Affairs August 1st Week 2022 
 

అాంతరాా తీయ అాంశాలు 
 

జాంబాబవే  దరవయోలబణాన్ని ఎదటరకోవడాన్నక ి చటుబదధమ నై 

ట ాండర్సగా బాంగారు నాణలేనట ప్రా రాంభాంచాంద ి

 
జాంబాబవే  దేశాంలోన్న అస్థి ర కర న్స్న్న మర ాంతగా క్షీణ ాంపజేస్ే 
రన్అవే దరవయో లబణాన్ని అర కటుడాన్నకి పరజలకు 
వికరయాంచడాన్నక ి బాంగారు నాణేలనట ప్రా రాంభాంచాంది. స్ాి న్నక 

కర న్స్ప  ై విశాేస్ాన్ని ప ాంప్ ాందిాంచడాన్నక ి దేశాంలోన్న స్ ాంటరల్ 

బాోాంక్ ర జర్సే బాోాంక్ ఆఫ్ జాంబాబవే  అపూరేమ నై చరోనట 
పరకటిాంచాంద.ి 

స్ాి న్నక ట ాంగా భాషలో వికటు ర యా జలప్ాతాన్ని స్ూచాంచే 
నాణేన్ని 'మోస్థ-ఓ-తునాో' అన్న పథలుస్ాా రు. నాణలేు లికిే డ్ 

అస్ ట్ స్థితిన్న కలిగ  ఉాంటాయ, తదాేరా వాటిన్న స్టలభాంగా 
నగదటగా మారచవచటచ మర యు స్ాి న్నకాంగా మర యు 

అాంతరాా తీయాంగా వరాకాం చేయవచటచ. ప్రా రాంభాంచన 

స్మయాంలో ఒక నాణ ాం ధర $1,824. 

 

 

జాంబాబవే గత పదేళ్లు గా ఎదటర్ోాంటుని తీవర స్ాి య 

దరవయోలబణాం ఫలితాంగా పర స్థితిన్న అదటపులో ఉాంచటకటవడాన్నకి 
స్ాంవత్రాలుగా వివిధ పదధతులనట పరయతిిాంచాంది. IMF 

పరకారాం, 2008లో అధకి దరవయోలబణాం కారణాంగా పరజలు తమ 

ప్ దటపులు 5 బిలియను కు చరేుకటవడాం చూస్థన తరాేత 

జాంబాబవే కర న్స్ప ై నమమకాం తకుోవగా ఉాంది. 
 

జాతీయ అాంశాలు 
 

డటేా రక్షణ బిలుు , 2021న్న పరభుతేాం ఉపస్ాంహర ాంచటకుాంద ి

 
డేటా గకపోత, మొతాాం ఇాంటర ి ట్ పరాోవరణ వోవసి్, స్ ైబర్స 

భదరత, ట లికాాం న్నబాంధనలు మర యు వోకిాగతేతర వాటిన్న 

విన్నయోగ ాంచటకటవడాంప  ై పరతేోక చటుాంతో స్హా ఆన్ల ైన్ 

సి్లాన్ని న్నయాంతిరాంచడాన్నకి “స్మగర చటుపరమ నై ఫేరమ్
వర్సో”తో ముాందటకు రావాలన్న చూస్టా నిాందటన పరభుతేాం 

ప్ారుమ ాంటు నటాండ ి వోకిాగత డటేా రక్షణ బిలుు నట 
ఉపస్ాంహర ాంచటకుాంద ి

ఐట ిమాంతిరతే శాఖ వరాా ల స్మాచారాం పరకారాం, కొతా చటాు న్ని 

పరవేశప టుడాన్నక ి పరభుతేాం ప్ారుమ ాంటు శీతాకాల 

స్మావశేాలనట లక్షోాంగా ప టుు కుాంది. 
ఇది దాదాపు నాలుగు స్ాంవత్రాల బిలుు  పన్నలో ఉాంది, 
ఇకోడ ప్ారుమ ాంటు జాయాంట్ కమిట ీ (JCP) స్మీక్షతో స్హా 

పలు పునరావృతుా లు జర గాయ మర యు ట క్ కాంప న్సలు 
మర యు గకపోతా కారోకరాలతో స్హా అనేక వాటాదారుల 

నటాండ ిపుష్బాోక్నట ఎదటర్ోాంద.ి 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/15859/singareni-sccl-mcqs-batch-online-live-classes-by-adda247
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6 జాతీయ రహదారుల ప్రా జ కుు లనట కాేందరమాంతిర 
ప్రా రాంభాంచారు 

 
మధోపరదశే్లోన్న ఇాండోర్సలో 6 జాతీయ రహదార  ప్రా జ కుు లు 
మొతాాం 119 కలిోమీటరుు  మర యు రూ. 2300 కటటుు  

లాాంఛనాంగా ప్రా రాంభాంచబడాా య మర యు కేాందర రకడడా  రవాణా 
మర యు రహదారుల శాఖ మాంతిర శీర న్నతిన్ గడోర ీ

శాంకుస్ాి పన చశేారు. ఈ కారోకరమాంలో శీర గడోర ీ

మాటాు డడతూ, ఇాండోర్స మర యు రాషు రాంలో కనెకిువిటీన్న 

మ రుగుపరచడాం దాేరా ప్రా రాంభాంచబడడతుని ప్రా జ కుు లు 
పురకగతిన్న స్టలభతరాం చేస్ాా యన్న అనాిరు. 
అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 కేాందర రకడడా  రవాణా మర యు రహదారుల శాఖ మాంతిర: శీర 

న్నతిన్ గడోర ీ

తిరవరణ పతాక రూపకరా పథ వాెంకయో గౌరవారిాం GoI స్ామరక 

ప్ో స్ుల్ స్ాు ాంప్నట విడడదల చసే్థాంద ి

 
భారత జాతీయ జ ాండా రూపకరా పథాంగళి వెాంకయో 146వ 

జయాంతిన్న పురస్ోర ాంచటకున్న భారత పరభుతేాం పరతేోక 

స్ామరక తప్ాలా బిళ్ళనట విడడదల చసే్థాంది. నూోఢిల్లులోన్న 

ఇాందిరా గాాంధీ స్ేుడయిాంలో స్ాాంస్ోృతిక మాంతిరతే శాఖ 

న్నరేహ ాంచన “తిరాంగ ఉత్వ్” కారోకరమాంలో పరధాన్న నరేాందర 
మోదీ ఈ స్ాు ాంపునట విడడదల చేశారు. 

ఈ కారోకరమాంలో పథాంగళి వెాంకయో రూప్ ాందిాంచన జాతీయ 

జ ాండా ఒర జనల్ డిజ నై్నట కూడా పరదర ి స్ాా రు. పరస్టా త ఫ్ాు గ్ 

జ ాండా యొకో మొదటి డిజ నై్ యొకో స్వర ాంచన స్ాంస్ోరణ. 

తిరాంగ ఉత్వ్ "హర్స ఘర్స తిరాంగ" గీతాం మర యు వీడయిో 

యొకో గార ాండ్ లాాంచ్నట కూడా చూస్టా ాంది. ఆాంధర పరదేశ్లోన్న 

మచల్లపటిాం పటుణాన్నక ి స్మీపాంలో 1876 ఆగస్టు  02న 

జన్నమాంచన వెాంకయో స్ాేతాంతరయ స్మరయోధటడడ మర యు 

గాాంధేయ స్థదాధ ాంతాలనట అనటస్ర ాంచవేారు. 
పరధాన మాంతిర GIFT-IFSC వదద  డడోయష్ బాోాంక్ IBUన్న 

ప్రా రాంభాంచారు 

 

అహమదాబాద్లోన్న గుజరాత్ ఇాంటరేి షనల్ ఫ నైాన్్-ట క్ స్థట ీ

(GIFT స్థట)ీ డూోయష్ బాోాంక్ AG యొకో IFSC 

బాోాంకాింగ్ యూన్నట్ (IBU)క ిన్నలయాంగా ఉాంద,ి దీన్నన్న పరధాన్న 

నరాేందర మోద ీప్రా రాంభాంచారు. డడోయష్ బాోాంక్ AG పరకారాం, 

IBU మొదట టరరడ్ ఫ ైనాన్్, స్థిర ఆదాయాం మర యు 

కర న్స్లలో ఆర ిక ఉతపతుా లనట అాందిస్టా ాంది. ఒక విడడదల 

పరకారాం, IBU భారతదేశాం మర యు విదేశాలలో ఉని 

డడోయష్ బాోాంక్ ఖాతాదారులకు అన్ని అధకీృత 

అాంతరాా తీయ ఫ నైాన్్ ఉతపతుా లనట అాందిస్టా ాంద.ి అదనాంగా, 
ఇద ి భారతీయ మర యు విదేశీ ఖాతాదారుల కటస్ాం పరస్టా త 

న్నబాంధనల యొకో ప్ారామితులలో నగదట పూలిాంగ్ 

మర యు ఇతర డిప్ాజట్ పరతిప్ాదనలనట ప్రా రాంభస్టా ాంద.ి 

http://www.bankersadda.com/
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డడోయష్ బాోాంక్ గుర ాంచ మర ాంత: 

పరధాన కారాోలయాం: 

జరమన్సలోన్న ఫరా ాంక్ఫర్సులో పరధాన కారాోలయాంతో, డడోయష్ 

బాోాంక్ AG ఒక బహుళ్జాతి ప టుు బడి బాోాంకు మర యు 

నూోయార్సో స్ాు క్ ఎకే్ఛాంజ్ మర యు ఫరా ాంక్ఫర్సు స్ాు క్ ఎకే్ఛాంజ్
లో దేాందే-జాబితాలో ఉని ఆర ిక స్వేల పరదాత. 

అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 చీఫ్ ఎగ ాకూోటవి్ ఆఫసీ్ర్స, డడోయష్ బాోాంక్ గూర ప్, 

ఇాండియా: కౌశిక్ షప్ార యా 
 డూోయష్ బాోాంక్ CEO, ఆస్థయా పస్థఫథక్ మర యు 

మేనేజ్మ ాంట్ బో రా్స స్భుోడడ: అల గాా ాండర్స వాన్ జుర్స 

ముహలె న్ 

 

రాష్టాు ర ల స్మాచారాం 
 

గకవా ప్ో ల్లస్ మర యు బాు క్చయెన్ నటె్వర్సో 5ire స్ామర్సు 
ప్ో ల్లస్థాంగ్నట రూప్ ాందాించడాన్నక ి పన్న చయేడాన్నక ి

అాంగకీర ాంచాయ 

 
తన కారోకలాప్ాలనట డిజటల జై్ చేయడాన్నక,ి ల వలె్-1 బాు క్
చయెన్ నటె్వర్సో 5ireతో ఒపపాందాం (MOU) 

కుదటరుచకునిటుు  గకవా ప్ో ల్లస్టలు పరకటిాంచారు. S.P. క రమై్, 

IPS, న్నధని్ వల్న్ మర యు 5ire వోవస్ాి పకుడడ మర యు 

CEO అయన పరతీక్ గౌర,ీ గకవా ప్ో ల్లస్టల తరపున MOUప ై 
స్ాంతకాం చేశారు. ఈ ఎాంఓయూప ై స్ాంతకాం చయేడాంతో 
కాగ తాన్ని పూర ాగా వదిలిప టిున భారతదశేాంలో మొదటి 
ప్ో ల్లస్ట రాషు రాంగా గకవా అవతర స్టా ాంద.ి 

అగ ర-ఇన్ఫరా  న్నధటల విన్నయోగాంలో ఆాంధరపరదశే్ విజతేగా 
న్నలిచాంద ి

 
వోవస్ాయ మౌలిక స్దటప్ాయాల కటస్ాం నగదటనట 
ఉపయోగ ాంచడాం విషయాన్నకి వస్ేా , ఆాంధరపరదశే్ అగ ర ఇన్ఫరా  
ఫాండ్లో అగరస్ాి నాంలో ఉాంద.ి వోవస్ాయ గేటు వదద  మౌలిక 

స్దటప్ాయాల అభవృదిధక ి ప దదపీట వేయడాం దాేరా, ఇది 
ఉతామ రాషు రాంగా మార ాంద.ి నూోఢిల్లులో జర గ న ఒక వేడడకలో, 
కేాందర వోవస్ాయాం మర యు కుటుాంబ స్ాంక్షేమ శాఖ మాంతిర 
నరాేందర స్థాంగ్ తోమర్స 2021-22 ఆర ిక స్ాంవత్రాంలో అగ ర 
ఫాండ్్ విన్నయోగాంలో దశేాంలోన ే అతుోతామ రాషు రాంగా 
అవారుా నట రాషు ర ర రతు బజారు  CEO బి. శీరన్నవాస్రావుకు 
అాందజశేారు. 
అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 రాషు ర ర రతు బజారు CEO: బి. శీరన్నవాస్రావు 
 కేాందర వోవస్ాయాం మర యు కుటుాంబ స్ాంక్షేమ శాఖ 

మాంతిర: నరాేందర స్థాంగ్ తోమర్స 

2021లో శాస్నస్భ స్మావశేాలనట న్నరేహ ాంచడాంలో కరేళ్ 

ముాందటాంద ి

 
2020లో ప్రా రాంభ కటవిడ్-19 మహమామర  స్మయాంలో 
అస్ ాంబ్లు  స్మావశేాలనట ఏరాపటు చేయడాంలో ఎన్నమిదో  
స్ాి నాన్నక ి పడిప్ో యన కరేళ్, 2021లో 61 రకజుల ప్ాటు 
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దేశాంలోన ేస్టదీరఘమ ైన హౌస్ స్ షన్తో మొదటి స్ాి నాన్ని తిర గ  
ప్ ాందిాంది. PRS ల జస్ేు టవి్ రసీ్ ర్సచ, నూో ఢిల్లులో దాన్న పరధాన 

కారాోలయాం ఉని థాింక్ టాోాంక్, 2021 కటస్ాం రాషు ర అస్ ాంబ్లు ల 

న్నరేహణప ై పర శోధననట పరచటర ాంచాంది. 
న్నవదేకిలోన్న ఇతర ముఖాోాంశాలు: 
 40 స్థటిు ాంగ్ రకజులతో కరాణ టక ర ాండో  స్ాి నాంలో, 34 రకజులతో 

తమిళ్నాడడ, 43తో ఒడశిా ర ాండో  స్ాి నాంలో న్నలిచాయ. 

 మొదట ి మూడడ రాష్టాు ర లు కాకప్ో త ే రాషు ర శాస్నస్భ 

స్మావశేాల స్గటు స్ాంఖో పరస్టా త స్ాంఖో 21 రకజుల కాంటర 
చాలా తకుోవగా ఉాండదేి. 

 28 రాష్టాు ర ల అస్ ాంబ్లు లలో 17 మర యు ఒక కేాందరప్ాలిత 

ప్రా ాంతాం యొకో అస్ ాంబ్లు  20 రకజుల కాంటర తకుోవ 

స్మయాం ప్ాటు స్మావేశమ ైాంది. 
 వాటిలో ఐదట (ఆాంధరపరదశే్, నాగాలాాండ్, స్థకిో ాం, తిరపుర 

మర యు ఢిల్లు) పది రకజుల కాంటర తకుోవ స్మయాం ప్ాటు 

స్మావశేమయాోయ. 

 ఉతారపరదశే్, మణ పూర్స మర యు పాంజాబ్లకు వరుస్గా 
17, 16 మర యు 11 స్ాంఖోలు. 

 కేరళ్ తరాేత 20 న్నబాంధనలతో ఆాంధరపరదశే్, 15 ఆర ానెన్్
లతో మహారాషు ర ఉనాియ. 

WB 7 కొతా జలాు లనట ఏరాపటు చసే్టా ాంద,ి మొతాాం 30 జలాు లు 

 
మమతా బనెరీా నేతృతేాంలోన్న పశిచమ బాెంగాల్ పరభుతేాం 

పర ప్ాలనా విధానాలనట కరమబదీధకర ాంచే పరయతిాంలో 
రాషు రాంలో ఏడడ కొతా జలాు లనట ఏరాపటు చసే్థాంద.ి దాీంతో 
పరస్టా తాం పశిచమ బాెంగాల్లో మొతాాం 30 జలాు లు ఉనాియ. 

బెాంగాల్లో గతాంలో 23 జలాు లు ఉాండేవి, అయత ేవాట ిస్ాంఖో 

30 అవుతుాంద.ి స్టాందర్సబన్, ఇచేే మతి, రణఘాట్, 

బిషుణ పూర్స, జాంగపీూర్స, బహెారాంపూర్స మర యు బస్థర్సహట్లో 
మరక జలాు  పరేు ప టునటనిటుు  పశిచమ బెాంగాల్ ముఖోమాంతిర 
మమతా బెనరీా తెలిప్ారు. 
పశిచమ బాెంగాల్: స్ాి నాం మర యు జనాభా 
స్ాి నాం: 

బాంగాళాఖాతాం వెాంబడి, తూరుప భారతదేశాంలో, పశిచమ 

బెాంగాల్ రాషు రాం ఉాంది. 
జనాభా మర యు ప్రా ాంతాం: 

ఇద ి భారతదేశాంలోన్న నాలావ-అతోధకి జనాభా కలిగ న 

మర యు విస్ీా రణాం పరాంగా పదమూడవ-అతిప దద  రాషు రాం, 

దాదాపు 90.3 మిలియను  మాంద ి న్నవాస్థతులు. ఇద ి88,752 

చ.క.ిమీ విస్ీా రణాంతో పరపాంచాంలో ఎన్నమిదవ అతోధకి జనాభా 
కలిగ న దశే ఉపవిభాగాం. 

ప్ రుగు దశేాలు: 
ఇద ితూరుపన బాంగాు దశే్, ఉతారాన నపే్ాల్ మర యు భూటాన్ 

స్ర హదటద లుగా ఉాంద ి మర యు ఇద ి భారత ఉపఖాండాంలోన్న 

బెాంగాల్ ప్రా ాంతాంలో ఒక భాగాం. 

ప్ రుగు రాష్టాు ర లు: 
ఇద ి భారతదశేాంలోన్న అస్ా్ాం, జారఖాండ్, బ్లహార్స, స్థకిో ాం 

మర యు ఒడశిా రాష్టాు ర లతో స్ర హదటద లనట కలిగ  ఉాంద.ి 

రాజధాన్న మర యు జాతి: 

కటల్కతా, భారతదేశాంలోన్న మూడవ-అతిప దద  మహానగరాం 

మర యు జనాభా పరకారాం ఏడవ-అతిప దద  నగరాం, రాషు ర 
రాజధాన్నగా పన్నచసే్టా ాంది. బాెంగాల్ల హ ాందటవులు రాషు ర 
జనాభాలో మ జార టీగా ఉనాిరు మర యు ఆధపితో జాతి 

స్మూహాం. 

పశిచమ బాెంగాల్ గుర ాంచ గురుా ాంచటకటవలస్థన విషయాలు 
 పశిచమ బెాంగాల్ రాజధాన్న: కటల్కతా 
 పశిచమ బెాంగాల్ ముఖోమాంతిర: మమతా బనెరీా 
 పశిచమ బెాంగాల్ జనాభా: 9.03 కటటుు  (90.3 మిలియనటు ) 
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బాోాంకాింగ్ & ఆర ధక అాంశాలు 
 

4వ RBI దరవో విధాన స్మీక్ష: ర ప్ో  రటేు 50 bps ప ర గ ాంద ి

 
ర జర్సే బాోాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా పరస్టా త ఆర ిక స్ాంవత్రాన్నకి 
ర ట ైల్ దరవయోలబణాం అాంచనానట 6.7 శాతాం వదద  ఉాంచాంది. 
లికిే డటి ీ అడాస్ుమ ాంట్ ఫ స్థలిట ీ (LAF) కిాంద ప్ాలస్ీ ర ప్ో  
రేటునట 50 బవస్థస్ ప్ాయాంటుు  ప ాంచ 5.40 శాతాన్నక ిప ాంచాంద.ి 

RBI వరుస్గా మూడోస్ార  ప్ాలస్ ీ ర ప్ో  రేటునట ప ాంచాంది. 
భారతీయ ర జర్సే బాోాంక్ మాన్నటరీ ప్ాలస్ీ కమిటీకి ర జర్సే 

బాోాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా (RBI) గవరిర్స శకిాకాాంత దాస్ 

నేతృతేాం వహ స్ాా రు. రటే్-స్ టిు ాంగ్ ప్ాోనలె్ యొకో తదటపర  
స్మావశేాం స్ ప ు ాంబర్స 28-30, 2022న ష డూోల్ చేయబడిాంది. 
గుర ాాంచదగ న అాంశాం: 

MPC స్భుోలాందరూ - డాకుర్స శశాాంక భడ,ే డాకుర్స అషథమా 
గకయల్, ప్ ర ఫ స్ర్స జయాంత్ R. వరమ, డాకుర్స రాజీవ్ రాంజన్, 

డాకుర్స మ ఖైలే్ దబేబరత ప్ాతర మర యు శీర శకిాకాాంత దాస్ - 

ప్ాలస్ ీ ర ప్ో  రేటునట 50 బవస్థస్ ప్ాయాంటుు  5.40 శాతాన్నక ి

ప ాంచాలన్న ఏకగీరవాంగా ఓటు వశేారు. వృదిధక ి మదదతున్నస్ూా  

దరవయోలబణాం లక్షోాంలోప ే ఉాండలేా చూస్టకటవడాన్నక ి

స్భుోలాందరూ వస్తి ఉపస్ాంహరణప ై దృషథు  స్ార ాంచాలన్న ఓటు 
వేశారు. తీరామనాంలోన్న ఈ భాగాంప  ై ప్ ర ఫ స్ర్స జయాంత్ 

ఆర్స.వరమ అభోాంతరాలు వోకాాం చేశారు. 
పరోవస్ానాంగా, వివిధ రటేుు  కిరాంద ివిధాంగా ఉనాియ: 

 ప్ాలస్ ీర ప్ో  రటేు: 5.40% 

 స్ాు ాండిాంగ్ డిప్ాజట్ స్ౌకరోాం (SDF): 5.15% 

 మార ానల్ స్ాు ాండిాంగ్ ఫ స్థలిటీ రేటు: 5.65% 

 బాోాంక్ రేటు: 5.65% 

 స్థి ర ర వర్స్ ర ప్ో  రటేు: 3.35% 

 CRR: 4.50% 
 SLR: 18.00% 

దరవో విధానాం యొకో ముఖో అాంశాలు: 
 2022-23 జడిపథ వృదిధ  అాంచనా 7.2 శాతాంగా ఉాంది. 
 GDP వృదిధ  అాంచనా: Q1 వదద  16.2 pc; Q2 వదద  6.2 pc; 

Q3 వదద  4.1 pc; మర యు Q4 వదద  4 pc. 

 Q1:2023-24 వాసా్వ GDP వృదిధ  6.7 శాతాంగా అాంచనా 
వేయబడిాంద.ి 

 దేశీయ ఆర ిక కారోకలాప్ాలు విసా్ృతమయయో  స్ాంకేతాలనట 

చూపుతునాియ. 

 2022-23కి ర ట ైల్ దరవయో లబణాం అాంచనా 6.7 శాతాంగా 
ఉాంది. 

 దరవయోలబణాం అాంచనా: Q2 వదద  7.1 pc; Q3 వదద  6.4 pc; 

మర యు Q4 వదద  5.8 pc; Q1:2023-24 వదద  5 pc. 

 భారతదశేాం FY23 ఆగస్టు  3 వరకు $13.3 బిలియను  ప దద  
ప్ో ర్సుఫో లియో అవుట్ఫ్ోు లనట చూస్థాంది. 

 ఈ ఆర ిక స్ాంవత్రాం ఆగస్టు  4 వరకు అమ ర కా డాలర్సతో 
ప్ో లిస్ేా  రూప్ాయ విలువ 4.7 శాతాం క్షీణ ాంచాంది. 

 భారతదశేాం యొకో విదేశీ మారక న్నలేలు 
పరపాంచవాోపాాంగా నాలావ అతిప దదవిగా ఉనాియ. 

 భారతదశేాంలోన్న వార  కుటుాంబాల తరపున యుటిలిటీ 
మర యు విదో చెలిుాంపుల కటస్ాం NRIలు భారత్ బిల్ 

పమే ాంట్ స్థస్ుమ్నట ఉపయోగ ాంచటకునేలా మ కాన్నజాం 

యాకిువేట్ చేయబడడతుాంద.ి 
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దరవో విధానాం యొకో కొన్ని ముఖోమ నై స్ాధనాలు: 
RBI యొకో దరవో విధానాంలో దరవో విధానాన్ని అమలు 
చేయడాన్నక ి ఉపయోగ ాంచ ే అనకే పరతోక్ష మర యు పరకక్ష 

స్ాధనాలు ఉనాియ. దరవో విధానాం యొకో కొన్ని 

ముఖోమ నై స్ాధనాలు కిరాంద ివిధాంగా ఉనాియ: 

ర ప్ో  రటేు: 

ఇది లికిేడిటీ స్రుద బాటు స్ౌకరోాం (LAF) కిాంద పరభుతేాం 

మర యు ఇతర ఆమోదిాంచబడిన స్ కూోర టీల కొలేటరల్కు 
వోతిరేకాంగా ర జర్సే బాోాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా నటాండి బాోాంకులు 
ఓవర్సనెైట్ లికిేడిటీన్న తీస్టకునే (స్థి ర) వడీా  రటేు. 

ర వర్స్ ర ప్ో  రటేు: 

ఇద ి భారతీయ ర జర్సే బాోాంక్, LAF కిాంద అరహత కలిగ న 

పరభుతే స్ కూోర టీల కొలేటరల్కు వోతిరేకాంగా, బాోాంకుల 

నటాండ ిరాతిరపూట లికిేడిటనీ్న గరహ ాంచగలిగే (స్థి ర) వడీా  రటేు. 
లికిే డటి ీఅడాస్ుమ ాంట్ ఫ స్థలిట ీ(LAF): 

LAF దాన్న కిాంద ఓవర్సనెైట్ మర యు టర్సమ ర ప్ో  వలేాన్ని కలిగ  
ఉాంది. ర ప్ో  అన ే పదాం ఇాంటర్స-బాోాంక్ టర్సమ మన్స మార ోట్ 

అభవృదిధ క ి స్హాయపడడతుాంద.ి ఈ మార ోట్ రుణాలు 
మర యు డపి్ాజటు  ధరల కటస్ాం బెాంచ్మార్సోలనట స్ ట్ 

చేస్టా ాంది. ఇది దరవో విధానాం యొకో పరస్ారాన్ని 

మ రుగుపరచడాంలో స్హాయపడడతుాంద.ి అభవృదిధ  
చెాందటతుని మార ోట్ పర స్థితుల పరకారాం, ర జర్సే బాోాంక్ ఆఫ్ 

ఇాండియా కూడా వేర యబుల్ వడీా  రేటు ర వర్స్ ర ప్ో  వేలాం 

న్నరేహ స్టా ాంద.ి 

మార ానల్ స్ాు ాండాింగ్ ఫ స్థలిట ీ(MSF): 

MSF అనేది ష డూోల్ చేయబడని వాణ జో బాోాంకులు 
భారతీయ ర జర్సే బాోాంక్ నటాండి ఓవర్సనెటై్ డబుబనట అదనపు 
మొతాా న్ని రుణాంగా తీస్టకటవడాన్నకి వీలు కలిపాంచ ేన్నబాంధన. 

బాోాంక్ వార  చటుబదధమ నై లికిేడటి ీ రషేథయో (SLR) ప్ో ర్సు
ఫో లియోలో ఒక పర మితి వరకు జర మానా వడీా  రటేుతో 
ముాంచడాం దాేరా దీన్ని చేయవచటచ. ఇద ి బాోాంకులు 

ఎదటర్ోాంటుని ఊహ ాంచన్న లికిేడటి ీ ష్టాక్లనట 
న్నలబటెుు కటవడాన్నక ివార కి స్హాయపడడతుాంది. 
అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 RBI 25వ గవరిర్స: శకిాకాాంత దాస్ 

 RBI పరధాన కారాోలయాం: ముాంబె ై
 RBI స్ాి పథాంచబడిాంది: 1 ఏపథరల్ 1935, కటల్కతా. 
విదశేీ వాణ జో ఇన్వాయస్లు మర యు చలెిుాంపుల కటస్ాం 

INRన్న ఉపయోగ ాంచడాన్నక ిRBI అనటమతిాంచాంద ి

 
విదేశీ వాణ జో ఇన్వాయస్లు మర యు చెలిుాంపులనట భారత 

రూప్ాయలో చేయడాన్నక ి ర జర్సే బాోాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా 
(RBI) అనటమతిాంచాందన్న కేాందర ఆర ిక శాఖ స్హాయ మాంతిర 
భగవత్ కిస్న్రావ్ కరద్ రాజోస్భకు తెలియజేశారు. జూల  ై
11, 2022న పరచటర ాంచబడిన భారత కర న్స్లో అాంతరాా తీయ 

టరరడ్ స్ టలి్మ ాంట్ (INR) అన ే స్రుోయలర్స దాేరా, స్ ాంటరల్ 

బాోాంక్ భారతీయ కర న్స్లో అాంతరాా తీయ వాణ జోాం కటస్ాం 

చెలిుాంపులనట అనటమతిాంచాంది. 
పరధానాాంశాలు: 
 స్రుోయలర్సలోన్న పరేా 10 పరకారాం, భాగస్ాేమో దశేాలకు 

చెాందిన బాోాంకులు భారతదేశాంలోన్న అధకీృత డలీర్స (AD) 

బాోాంకులనట స్ాంపరదిాంచవచటచ, వారు పరతేోక INR వయస్ోు ర  
ఖాతాల ప్రా రాంభాన్నకి స్ాంబాంధిాంచన స్మాచారాంతో RBI 

నటాండ ిఅనటమతిన్న ప్ ాందవచటచ. 

అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 కేాందర ఆర ిక శాఖ స్హాయ మాంతిర: భగవత్ కసి్న్రావ్ 

కరద్ 

 RBI గవరిర్స: శకిాకాాంత దాస్ 
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భారతదశేాంలో ప రుగుతుని దరవయోలబణాం 

 
CPI దరవయోలబణాం గత ఏడాద ి స్ ప ు ాంబర్స నటాండ ి ప రుగుతోాంది 
మర యు ఈ ఏడాద ి జనవర  నటాండ ి వరుస్గా ఆరు నలెల 

ప్ాటు ర జర్సే బాోాంక్ ఆఫ్ ఇాండియా (RBI) యొకో ఎగువ 

బాోాండ్ ప ైన ఉాంద.ి 

2020-21 మర యు 2021-22 స్ాంవత్రాలోు , పరధాన 

విన్నయోగదారు ధరల స్ూచక (CPI) దరవయోలబణాం రటేు 

ర జర్సే బాోాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా (RBI) యొకో 4% లక్షయోన్నక ి

ప గైా మర యు తరచటగా టాలర న్్ బాోాండ్ యొకో 6% ఎగువ 

పర మితికి ప ైన కూడా ఉాంద.ి కటర్స దరవయోలబణాం (ఆహారాం 

మర యు ఇాంధనాం మినహాయాంచ) 6% ప నై లేదా దగారగా 
ఉాంది. ఆహారతేర దరవయో లబణాం ఇాంకా ఎకుోవగా ఉాంది, 
కొన్నిస్ారుు  7% దాటిాంద.ి 

ఆహార దరవయోలబణాం: 

ఆహార దరవయో లబణాం, పరస్టా తాం అదటపులో ఉనిపపటికీ, 
కూరగాయల ధరలు పడిప్ో వడాం వలు , ప రగవచటచ. 

పరపాంచవాోపాాంగా, ఆహార ధరలలో లౌకకి ప రుగుదల ఉాంది. 
స్ాి న్నక లాకౌా ను  కారణాంగా మాండ ి రాకప్ో కలకు అాంతరాయాం 

కలిగ ాంద ి

భారతదశేాంలో దరవయోలబణాన్నక ికారణమమేిట:ి 

పరపాంచవాోపాాంగా కమోడటిీ ధరలలో పదటనెనై ప రుగుదల 

భారతదశేాంలో దరవయోలబణాం ప రగడాన్నకి పరధాన కారణాం. ఇది 
కొన్ని కీలకమ ైన కనూ్యమబుల్్ కటస్ాం దిగుమతి ఖరుచనట 

ప ాంచటతోాంద,ి ఇద ి దరవయోలబణాన్ని ప ాంచటతుాంద.ి బెరాంట్ కూర డ్ 

ధరలు మ ే2021 లో బాోర లుో 65 డాలరుు  దాటాయ, ఇద ిఒక 

స్ాంవత్రాం కిరతాం కాంటర ర టిు ాంపు కాంటర ఎకుోవ. పరధాన 

దిగుమతి వస్టా వు అయన కూరగాయల నూనెల ధరలు 
ఏపథరల్ 2021 లో దశాబద  గర ష్టాు న్నక ి చరేుకటవడాన్నకి 57% 

ప ర గాయ.లోహాల ధరలు 10 స్ాంవత్రాలలో గర ష్టాు న్నకి 
దగారగా ఉనాియ మర యు అాంతరాా తీయ స్రుకు రవాణా 
ఖరుచలు ప రుగుతునాియ. 

దరవయోలబణాం ఎాంత వరకు ప రుగుతుాంద:ి 

CPI దరవయోలబణాం గత ఆర ిక స్ాంవత్రాంలో 6.2 శాతాం నటాండి 
ఈ ఆర ిక స్ాంవత్రాంలో 5 శాతాన్నక ి మధోసి్ాంగా ఉాండే 
అవకాశాం ఉాంది. ఇది గత స్ాంవత్రాం అధిక బవస్ నటాండి 
పరయోజనాం ప్ ాంద ే తకుోవ ఆహార దరవయోలబణాం మర యు 

స్ాధారణ రుతుపవనాలనట ఊహ ాంచడాంప  ై ఆధారపడ ి ఉాంది. 
అయనపపటిక,ీ తలకిరాందటలుగా దరవయోలబణ పరమాదాలు 
ప రుగుతునాియ. ప రుగుతుని ఇనటపట్ ధరలతో ప్ాటు, 

గార మీణ భారతదశేాంలో కటవిడ్ స్ కాండ్ వేవ్ తీస్టకువచచన 

స్రఫరా అాంతరాయాలు దరవయోలబణ ఒతాిడిన్న 

ప ాంచటతునాియ. ప్ ర జ క్షను లో అటువాంట ి మారుప వనెటక 

ఉని పరధాన కారణాలు ఇవ.ే 

జుల  ై 2022లో GST వస్ూళ్లు  1.49 లక్షల కటటు తో ర ాండవ 

అతోధకిాం 

 
ఆర ిక పునరుదధరణ, పనటి ఎగవతేలనట అర కటరు ాందటకు 
తీస్టకుని చరోల నేపథ్ోాంలో జుల ైలో వస్టా  స్ేవల పనటి 

వస్ూళ్లు  28 శాతాం ప ర గ  రూ.1.49 లక్షల కటటు తో ర ాండో  గర షఠ  
స్ాి యక ి చరేుకునాియ. వస్టా  స్ేవల పనటి (జీఎస్టీ) 
వస్ూళ్లు  ఏడాది కిరతాం ఇదే నెలలో రూ.1,16,393 కటటుు గా 
ఉనాియ. జూల ై 2017లో పరవేశప టిున GST ఏపథరల్ 2022లో 
ర కారుా  స్ాి యలో రూ.1.68 లక్షల కటటు కు చరేుకుాంది. 

http://www.bankersadda.com/
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GST యొకో మునటపట ినలెల జాబితా: 
 జనవర : 1,40,986 కటటుు  

 ఫథబరవర : 1,33,026 కటటుు  

 మార చ: 1,42,095 కటటుు  

 ఏపథరల్: 1,67,540 కటటుు  

 మే: 1,40,885 కటటుు  

 జూన్: 1,44,616 కటటుు  

 జూల ై: 1,48,995 కటటుు  

అకటు బర్స 1న్న RBI కారా్స ట కనెజైషేన్ గడడవుగా న్నరణయాంచాంద ి

 
ర జర్సే బాోాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా (RBI) జార ీ చసే్థన స్రుోయలర్స
లో, కారా్స నెట్వర్సోలు మర యు కారా్స జారీచసే్ేవార న్న 

పకోనప టిు  అన్ని ప్ారీులనట అకటు బర్స 1, 2022లోగా గతాంలో 
స్ోు ర్స చసే్థన కారా్స-ఆన్-ఫ లై్ (CoF) డటేా మొతాా న్ని 

తొలగ ాంచాలన్న ఆదేశిాంచాంద.ి RBI మాంజూరు చసే్థాంద.ి వేర్క 

చెలిుాంపు వోవసి్కు మృదటవెనై పర వరాననట స్టలభతరాం 

చేయడాన్నకి విశార ాంతి. అదనాంగా, ఆన్ల నై్ లావాదవేీలో 
ప్ాలగా ని వాోప్ార  మర యు అతన్న PA డటేానట గర షుాంగా 
T+4 రకజులు లేదా స్ టలి్మ ాంట్ తదేీ వరకు, కారా్స జారీ 
చేస్ేవారు మర యు కారా్స నెట్వర్సోనట పకోనప టిు  ఏది 
ముాందటగా వచచనా దాన్నన్న ఉాంచవచటచ. 
 

 

.కారా్స-ఆన్-ఫ లై్ (CoF) డటేా అాంటర ఏమిట?ి 

కారా్స తిర గ  జార ీచేయబడని స్ాందరభాంలో, కారా్స-ఆన్-ఫ లై్ డటేా 
విచారణ అనదేి కారా్స హో లారుు  తమ కారా్సలనట ఫ ైల్లో ఉాంచన 

వాోప్ారుల గుర ాంచ మర యు ఆ వాోప్ారులు అప్డేట్ 

చేయబడిన కారా్స స్మాచారాన్ని స్ీేకర ాంచారా లేదా అనే 
స్మాచారాన్ని అాందిాంచడాన్నకి ఉదేద శిాంచబడిాంది. 
కారా్స-ఆన్-ఫ లై్ డటేా యొకో పన్న: 

ప్ాయాంట్ ఆఫ్ స్లే్ ఎాంటీర మోడ్ 10 (PEM 10)న్న 

ఉపయోగ ాంచ ప్రా రాంభాంచన లావాదేవీలనట గుర ాాంచడాం దాేరా, 
కారా్స ఆన్ ఫ ైల్ లావాదేవీలనట అతోాంత ప్ారదరికాంగా ఫ్ాు గ్ 

చేయవచటచ. పర శరమ కొతా PEMన్న ఆమోదిాంచడాన్నకి, వీస్ా 
అకటు బర్స 2016లో ఈ లావాదేవీ రకాన్ని ప్రా రాంభాంచాంది. 
ఇచచన కారా్స హో లార్స కటస్ాం వాోప్ారులనట గుర ాాంచడాన్నక ివీస్ా 
వివిధ మారాా లనట ఉపయోగ స్టా ాంది, ఆ కారా్స హో లార్స యొకో 

ఆధారాలు PEM 10 ప్ ాందే వరకు ఆ వాోప్ార  ఫ లై్లో 
న్నరేహ ాంచబడవచటచ. విసా్ృత పర శరమ అమలు. 
 

న్నయామకాలు 
 

స్ ాంటరల్ విజల న్్ కమిషనర్సగా స్టరషే్ ఎన్ పటరల్ పరమాణ 

స్ీే కారాం చశేారు 

 
విజల న్్ కమిషనర్స, స్టరశే్ ఎన్.పటరల్ స్ ాంటరల్ విజల న్్ 

కమిషనర్సగా న్నయమితులయాోరు. ఈ ఏడాది జూన్ నటాంచ 

ఆయన తాతాోలిక స్ ాంటరల్ విజల న్్ కమిషనర్స (CVC)గా 
పన్నచసే్టా నాిరు. రాషు రపతి భవన్లో రాషు రపతి దౌర పద ి మురుమ 

చేత స్ ాంటరల్ విజల న్్ కమిషన్ చీఫ్గా ఆయన పరమాణ 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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స్ీేకారాం చేయాంచారు. ఈ వేడడకకు పరధాన్న నరాేందర మోద,ీ 

ఉపరాషు రపతి ఎాం. వాెంకయోనాయుడడ కూడా హాజరయాోరు. 
మునటపట ిస్ ాంటరల్ విజల న్్ కమిషనర్స: 

ఇాండయిన్ అడమిన్నస్ేు రటవి్ స్రీే స్ (IAS) మాజీ అధకిార  
స్ాంజయ్ కొఠార ీ గత ఏడాది జూన్ 24న CVCగా పదవీకాలాం 

పూర ా చేశారు. 
అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 స్ ాంటరల్ విజల న్్ కమిషన్ ఏరపడిాంది: ఫథబరవర  1964; 

 స్ ాంటరల్ విజల న్్ కమిషన్ లక్షయోలు: పరభుతే అవిన్సతిన్న 

పర షోర ాంచడాన్నక;ి 

 స్ ాంటరల్ విజల న్్ కమిషన్ అధకిార పర ధి: భారత 

పరభుతేాం; 

 స్ ాంటరల్ విజల న్్ కమిషన్ పరధాన కారాోలయాం: 

నూోఢలి్లు; 
 స్ ాంటరల్ విజల న్్ కమిషన్ మొదట ిఎగ ాకూోటివ్: న్నటటు రు 

శీరన్నవాస్రావు; 
 స్ ాంటరల్ విజల న్్ కమిషన్ న్నయామకాం: భారత రాషు రపతి. 

ఫథన్ట క్ ప్ాు ట్ఫారమ్ BharatPe కొతా CFO గా నలిన్ నగేనీ్న 

న్నయమిాంచాంద ి

 
ఫథన్ట క్ స్ాు రుప్ BharatPe కొతా చీఫ్ ఫ నైాని్నయల్ ఆఫసీ్ర్స 

(CFO)గా నలిన్ నగే  న్నయమితులయాోరు. ఇాంతకు ముాందట 

అతనట క రడటి్ కారా్స జారీచసే్ ేSBI కారా్స యొకో CFO. తన కొతా 

ప్ాతరలో, నగె  మార చ 2023 నాటకి ి కాంప న్స EBITDAన్న 

స్ానటకూలాంగా మారచడాన్నకి మర యు ప్రా రాంభ పబిు క్ 

ఆఫర ాంగ్ (IPO) కటస్ాం స్మాయతామవుతుని కాంప న్సక ి

ఆర ిక స్ాంస్థదధతనట అాందిాంచడాన్నక ి కృషథ చేస్ాా డడ. Ebitda 

అాంటర వడీా , పనటిలు, తరుగుదల మర యు రుణ విమోచనకు 
ముాందట స్ాంప్ాదన. అతనట BharatPe, CEO స్టహెలై్ 

స్మీర్సకు న్నవదేిక చసే్ాా డడ మర యు BharatPe బో రుా తో కలిస్థ 
పన్న చేస్ాా డడ. 
తదటపర  CJI అయయో  కరమాంలో స్టపీరాంకటరుు లో అతోాంత 

స్నీ్నయర్స నాోయమూర ా యు యు లలిత్ 

 
భారత తదటపర  పరధాన నాోయమూర ా (CJI) కావడాన్నకి 
వరుస్లో ఉని భారత స్టపీరాంకటరుు లో అతోాంత స్నీ్నయర్స 

నాోయమూర ా, జస్థుస్ U U లలిత్. ముస్థు ాంలలో తక్షణ 'టిరపుల్ 

తలాక్' దాేరా విడాకులు తీస్టకున ే విధానాన్ని చటువిరుదధ ాం 

మర యు రాజాోాంగ విరుదధ ాం చయేడాంతో స్హా అనేక 

మ ైలురాయ తీరుపలలో అతనట భాగమయాోడడ. పరస్టా త 

జస్థుస్ ఎన్సే రమణ పదవీ విరమణ చేస్థన ఒక రకజు తరాేత 

ఆగస్టు  27న జస్థుస్ లలిత్ భారతదశే 49వ స్జీఐేగా 
న్నయమితులయాోరు. 
స్టజోయ్ లాల్ థాస్న్ ITBP DGగా అదనపు బాధోతలు 
స్ీే కర ాంచారు 

 
నూోఢిల్లులోన్న స్శాసా్ర స్ీమా బల్ డెైర కుర్స జనరల్, డాకుర్స 

స్టజోయ్ లాల్ థాస్న్ ఇాండో-టబిెటన్ బో రార్స ప్ో ల్లస్ డెరై కుర్స 

జనరల్గా అదనపు బాధోతలనట స్ీేకర ాంచారు. డాకుర్స 
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థాయోస్ న్ 1988 బాోచ్కు చెాందని మధోపరదేశ్ కడేర్స IPS 

అధికార . IPS స్ాంజయ్ అరకరా నటాండి డాకుర్స థాయోస్ న్ ఛారా్స 

మర యు స్ాాంపరదాయ లాఠీన్న అాందటకునాిరు. 1962లో 
ఏరాపట నై ఐటీబ్లపీ ఇాండో -చెైన్సస్ స్ర హదటద లో గస్ీా  
న్నరేహ స్ోా ాంద.ి అదనాంగా, ఇది ఛతాీస్గఢ్లో నక్ల్ వోతిరేక 

కారోకలాప్ాల వాంటి అనేక అాంతరాత భదరతా పనటల కటస్ాం 

ఉపయోగ ాంచబడడతుాంద.ి 

ప రస్ ఇనఫరమేషన్ బూోరక కొతా పథరన్న్పల్ డజీీగా స్తేో ాందర పరకాష్ 

బాధోతలు స్ీే కర ాంచారు 

 

స్ీన్నయర్స ఇాండియన్ ఇనఫరేమషన్ స్రీేస్ అధకిార  స్తేో ాందర 

పరకాష్ ప రస్ ఇనఫరమేషన్ బూోరక (PIB) పథరన్న్పల్ డెరై కుర్స 

జనరల్గా న్నయమితులయాోరు. 1988 బాోచ్ ఇాండయిన్ 

ఇనఫరేమషన్ స్రీేస్ (IIS) అధికార , స్ ాంటరల్ బూోరక ఆఫ్ 

కమూోన్నకేషన్ యొకో పథరన్న్పల్ డెరై కుర్స జనరల్ అయన 

పరకాష్ పదవీ విరమణ ప్ ాందని జ దైీప్ భటాిగర్స తరాేత 

న్నయమిస్ాా రు. 

మర్క అప్ాయాంట్మ ాంట్: 

PIB యొకో వసె్ు  జోన్ డెరై కుర్స జనరల్ మన్సష్ దశేాయ్, 

స్తేోాందర పరకాష్ తరాేత స్ ాంటరల్ బూోరక ఆఫ్ కమూోన్నకషేన్

లో న్నయమిస్ాా రు. 1989 బాోచ్ IIS అధికార , దేశాయ్ I&B 

మాంతిరతే శాఖలోన్న DAVP, AIR నూోస్, పరస్ార భారతి 

మర యు ఇాండియన్ ఇన్స్థుటటోట్ ఆఫ్ మాస్ కమూోన్నకషేన్ 

వాంటి వివిధ మీడయిా విభాగాలలో పన్నచేశారు. 

అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 ప రస్ ఇనఫరేమషన్ బూోరక జూన్ 1919లో స్ాి పథాంచబడిాంది. 
 1941లో, J. నటరాజన్ పథరన్న్పల్ ఇనఫరేమషన్ ఆఫసీ్ర్సగా 

బూోరకకు అధపితిగా పన్నచసే్థన మొదటి భారతీయుడడ. 
 స్ాంసి్ పరేు 1946లో ప రస్ ఇనఫరేమషన్ బూోరకగా 

మారచబడిాంద.ి 1947లో భారతదేశాన్నకి స్ాేతాంతరయాం 

వచచనపపటి నటాండ ి బూోరక అనకే స్ారుు  

పునర ిర మాంచబడిాంద.ి 

 
స్ ైనట్ & ట కాిలజీ 

 

జయో భారతదశేాం అాంతటా పరపాంచాంలోన్న అతోాంత 

అధటనాతన 5G నటె్వర్సోనట ప్రా రాంభాంచాేందటకు 
స్థదధమవుతోాంద ి

 
బిలియన్సర్స ముఖషే్ అాంబాన్సక ిచెాందని ర లయన్్ జయో, 5G 

స్ పకురమ్ కటస్ాం అతోధిక బిడార్సగా న్నలిచాంద,ి ఇటవీలి వలేాంలో 
అాందిాంచబడని ఎయర్సవేవ్లలో స్గాన్నకి ప ైగా కొనటగకలు 
చేయడాన్నక ి రూ. 88,078 కటటుు  చెలిుాంచాంద.ి ట లికాాం మాంతిర 
అశిేన్న వెషైణవ్ పరకారాం, అదాన్స గూర ప్ 400 MHz కటస్ాం రూ. 

212 కటటుు  లేదా మొతాాం స్ పకురమ్లో 1% కాంటర తకుోవ 

చెలిుాంచాంది. Jio 700 MHz బాోాండ్నట కూడా కొనటగకలు 
చేస్థాంద.ి 

పరధానాాంశాలు: 
 6-10 కి.మీ స్థగిల్ పర ధిన్న అాందిాంచగల మర యు 

దేశాంలోన్న మొతాాం 22 స్ర ోల్లలో ఐదవ తరాన్నక ి (5G) 

మాంచ పునాదిగా పన్నచసే్ే గౌరవన్సయమ ైన 700 MHz 

బాోాండ్తో స్హా అనేక బాోాండ్లలో Jio స్ పకురమ్నట 

కొనటగకలు చేస్థాంది. 

http://www.bankersadda.com/
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 అదాన్స గూర ప్ 26 GHz బాోాండ్లో స్ పకురమ్నట కొనటగకలు 
చేస్థాంద,ి ఇద ిపబిు క్ నెట్వర్సోల కటస్ాం కాదట. 

 700 Mhz ఉపయోగ ాంచనటు యత,ే ఒక పటుణాం ప దద  
ప్రా ాంతాన్ని కవర్స చేయగలదట. 

5G కటస్ాం స్ పకురమ్ వలేాం గుర ాంచ మర ాంత: 

 ట లికాాం దిగాజాం స్టన్సల్ భారతీ మిటుల్ యాజమానోాంలోన్న 

భారతీ ఎయర్సట ల్, బహుళ్ బాోాండ్లలో విసా్ర ాంచన 

19,867 MHz ఎయర్సవవే్ కటస్ాం రూ. 43,084 కటటుు  

చెలిుాంచాంది. 
 స్ పకురమ్నట వొడాఫో న్ ఐడియా లిమిట డ్ రూ.18,784 

కటటు కు కొనటగకలు చసే్థాంద.ి మొతాాం 150,173 కటటు  
రూప్ాయల బిడడు  వచాచయన్న వెైషణవ్ తెలిప్ారు. 

 10 బాోాండ్లకు ప గైా అాందిాంచబడిన 72,098 MHz 

స్ పకురమ్లో 51,236 MHz లేదా 71% కొనటగకలు 
చేయబడాా య. 

 మొదటి ఏడాది స్ పకురమ్ కటస్ాం పరభుతాేన్నకి రూ.13,365 

కటటుు  చెలిుాంచనటనాిరు. 
 అకటు బర్స నాటకిి 5G స్వేలు ప్రా రాంభాం కావచచన్న కేాందర 

మాంతిర తెలిప్ారు. 
అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 ర రలేేలు, కమూోన్నకషేనటు , ఎలకాుర న్నక్్ & ఇనఫరేమషన్ 

ట కాిలజీ మాంతిర: అశిేన్న వెషైణవ్ 

 భారతీ ఎయర్సట ల్ వోవస్ాి పకుడడ: స్టన్సల్ భారతి మిటుల్. 

ఔరాంగాబాద్: గూగుల్ యొకో EIE నటాండ ి డటేానట 
స్ీే కర ాంచన భారతదశేాంలో మొదట ిస్ామర్సు స్థట ీ

 

ఔరాంగాబాద్ స్ామర్సు స్థట ీ డవెలప్మ ాంట్ కార్పరషేన్ లిమిట డ్ 

(ASCDCL) పరకారాం, Google నటాండ ిఎన్నేరాన్మ ాంటల్ ఇన్
స్ టై్్ ఎక్్ప్ోు రర్స (EIE) డేటా బుధవారాం ఔరాంగాబాద్లో 
అధికార కాంగా విడడదల చయేబడిాంద.ి దీాంతో దశేాంలోన ే ఈ 

అనటభూతిన్న ప్ ాందని మొదటి నగరాంగా ఔరాంగాబాద్ 

న్నలిచాంది. ASCDCL అధికారులు, ఔరాంగాబాద్ కటస్ాం EIE 

డాోష్బో రా్సనట నూో ఢిల్లులో జర గ న ఒక ఈవెాంట్లో Google 

పరవేశప టిునటుు  గుర ాాంచన పరకారాం, నగరాం కటస్ాం స్థిరమ ైన 

పర ష్టాోరాలనట రూప్ ాందిాంచడాంలో పర శోధన స్మూహాలకు 
డేటా స్హాయాం చేస్టా ాంద.ి 

అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 ASCEDCL CEO: అస్థా క్ కుమార్స ప్ాాండ ే

 ASCDCL కటస్ాం అస్థస్ ు ాంట్ ప్రా జ క్ు మనేేజర్స (వాతావరణ 

మారుప): ఆదతిో తివార ీ

 

కమిటలీు & పథ్కాలు 
 

UN SC కౌాంటర్స ట రరర జాం కమిట ీపరతేో క స్మావశేాన్ని భారత్ 

న్నరేహ ాంచనటాంద ి

 
అకటు బర్సలో, పరతేోక ఉగరవాద న్నరకధక స్మావేశాన్నకి UN 

భదరతా మాండలిలోన్న 15 స్భో దేశాల దౌతోవేతాలకు 
భారతదశేాం ఆతిథ్ోాం ఇవేనటాంది. ఐకోరాజోస్మితి భదరతా 
మాండలిలో ఎనటికటబడిన శాశేత స్భుోన్నగా భారతదేశాం 

యొకో ర ాండళే్ు  పదవీకాలాం స్గాం ముగ స్థాంద.ి ఈ స్ాంవత్రాం 

డిస్ ాంబర్సలో, కౌన్న్ల్లో భారతదేశాం యొకో పదవీకాలాం 

ముగుస్టా ాంది మర యు ఆ నలెలో, ఇది పరభావవాంతమ నై UN 

బాడకీి అధోక్షుడిగా కూడా వోవహర స్టా ాంద.ి. 
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భదరతా మాండలి తీవరవాద వోతిరకేతకు స్ాంబాంధిాంచన అనేక 

తీరామనాలలో దనీ్నన్న పరస్ాా విాంచాంద,ి ఇటీవలి తీరామనాం 2617 

(2021), ఇది పరతేో కాంగా కొతా స్ాాంకేతికతనట పరస్ాా విాంచాంది. 
అస్ాధారణ స్మావశేాం UN యొకో ఆరు అధకిార క భాషలలో 
ఒకదాన్నలో న్నరేహ ాంచబడడతుాంద ి మర యు స్ాంసి్ యొకో 

స్భుోలాందర కీ అలాగే ఇతర స్ాంబాంధిత ప్ారీులకు 
అాందటబాటులో ఉాంటుాంది. 
చబహర్స దనిోత్వ వడేడకలు: భారతదశేాం మధో ఆస్థయా 
స్ాంబాంధాలప  ైదృషథు  స్ార స్టా ాంద ి

 
చబహార్స - ఇాంటరేి షనల్ నారా్స-స్ౌత్ టార న్్ప్ో ర్సు కార డార్స 

(INSTC)క ి లిాంక్ - స్ ాంటరల్ ఆస్థయన్ మార ో ట్లనట కలిపే 
స్ామరకారిాం ప్ో ర్సు, షథపథపాంగ్ మర యు వాటర్సవేస్ మాంతిరతే శాఖ 

(MoPSW) ముాంబెైలో జూల ై 31న్న చబహర్స దినోత్వాంగా 
న్నయమిాంచాంది. MoPSW పతిరకా పరకటన పరకారాం, చాబహార్స
లోన్న ష్టాహ ద్ బెహసె్ీా  ప్ో ర్సునట రవాణా కేాందరాంగా మారచడాం 

మర యు మధో ఆస్థయా దశేాలకు చేరుకటవడాన్నక ి INSTCకి 
కనెక్ు చేయడాం భారతదశే ఆశయాం అన్న స్ో నాేల్ తన చరచలో 
పేర్ోనాిడడ. 
హాజర రనవారు: 
 రాషు ర మాంతిర, MoPSW, శీరప్ాద్ యసె్ో ్ నాయక్ 

 అాంబాస్థడర్స-ర పబిు క్ ఆఫ్ కజాఖాతనా్: నూరాు న్ 

ఝలాా స్బయయవ్ 

 రాయబార - కరి ాజాతనా్: అస్నే్ ఇస్ావ్ 

 తజకసి్ాి న్ రాయబార : లుకటమన్ బో బో కలోాంజోడా 
 రాయబార , తుర్సోమ న్నస్ాా న్: ష్టాలర్స గ లాినాజరకవ్ 

 రాయబార - ఉజ బకిస్ాా న్: దలిోి ద్ అఖతోవ్ 

 డిపూోటీ ఆఫ్ ప్ో ర్సు మర యు PMO ఆర ిక వోవహారాలు: 
జల్లల్ ఎస్ాు మి 

 కానట్ల్ జనరల్ (CG), ఆఫ్ఘన్నస్ాా న్: జకయిా వారదక్ 

 ఇస్ాు మిక్ ర పబిు క్ ఆఫ్ ఇరాన్ కానట్ల్ జనరల్: డాకుర్స 

AM అల్లఖాన్స 

 ఇరాన్లోన్న రకడ్ అాండ్ అరబన్ డవెలప్మ ాంట్ మాంతిరతే 

శాఖ యొకో అాంతరాా తీయ వోవహారాల మాంతిర మర యు 
కేాందరాం అధపితిక ిస్లహాదారు: మస్ౌద్ ఒస్ాా ద్ హుస్ే్ న్ 

 ఛెైరమన్, ఇాండయిన్ ప్ో ర్సు్ అస్ో స్థయయషన్: రాజీవ్ జలోటా 
 MD, IPGL: స్టన్సల్ ముకుాందన్ 

Monkeypox వెరైస్: VK ప్ాల్ ఆధేరోాంలో కాేందరాం పరతేో క 

టాస్ోఫో ర్స్నట ఏరాపటు చసే్థాంద ి

 
భారత్లో మాంకపీ్ాక్్ కేస్టలనట టార క్ చేయడాన్నక ిటాస్ోఫో ర్స్
నట ఏరాపటు చయేనటనిటుు  కేాందరాం పరకటిాంచాంద.ి న్సతి 

ఆయోగ్ స్భుోడడ (ఆరకగోాం) డాకుర్స విక  ప్ాల్ బృాందాం 

నాయకుడగిా వోవహర స్ాా రు మర యు స్భుోలుగా కేాందర 
ఆరకగో మాంతిరతే శాఖ, ఫారామ మర యు బయోట క్ 

కారోదరుిలు ఉాంటారు. మితిమీర న అలర్సు అవస్రాం లేదన్న, 

అయతే స్మాజాం మర యు దశేాం కాపలాగా ఉాండాలన్న డాకుర్స 

ప్ాల్ కౌాంటర్స ఇచాచరు. 
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కలీక అాంశాలు: 
 మాంకీప్ాక్్ నటాండ ి భారతదేశాం తన మొదట ి మరణాన్ని 

న్నవేదిాంచన తరాేత, ఈ చరో తీస్టకటబడిాంది. మరక 
దేశాంలో కటతులప్ాక్్ స్ో కడాంతో ప్ాజటివ్గా తేలిన 

కేరళ్కు చెాందని వోకిా తిరస్ూర్సలో కనటిమూశారు. 
 మాంకీప్ాక్్ నటాండి మరణాం ఆఫథరకా వెలుపల నాలావది 

మర యు భారతదశేాంలో స్ాంభవిాంచ ే మొదటిద.ి 

యువకుడడ, మూలాల పరకారాం, యునెైట డ్ అరబ్ 

ఎమిరేట్్ నటాండ ిజూల ై 22 న కరేళ్ చేరుకునాిడడ. 
 పునియూర్సలో కటతుల వాోధితో యువకుడడ మృతి 

చెాందాడని ఆరకపణలతో ఆరకగో శాఖ స్మావశేాం 

ఏరాపటు చేస్థాంది. 
 ముఖోాంగా, భారతదశేాం ఇపపటవిరకు ఐదట కటతుల 

ఉదాంతాలనట నమోదట చసే్థాంద,ి కరేళ్లో మూడడ కసే్టలు, 
ఢలి్లులో ఒకటి మర యు ఆాంధరపరదశే్లోన్న గుాంటటరులో 
ఒకట ిస్ాంభవిాంచాయ. 

మాదక దరవాోల రవాణాప  ై స్దస్ట్నట అమిత్ ష్టా 
ప్రా రాంభాంచారు 

 
కేాందర హోాంమాంతిర అమిత్ ష్టా చాండీగఢ్లో రకజాంతా గడిప్ారు, 
అకోడ డరగ్్ అకరమ రవాణా మర యు జాతీయ భదరతప ై 
స్థాంప్ో జయాం ప్రా రాంభాంచారు. ష్టాతో ప్ాటు పాంజాబ్, హ మాచల్ 

పరదేశ్, హరాోనా ముఖోమాంతుర లు, జమూమ & కాశీమర్స 

ల ఫ్థునెాంట్ గవరిర్స మర యు కేాందర స్ామాజక నాోయాం 

మర యు స్ాధకిారత మాంతిర బనేరలీాల్ పురకహ త్ జాతీయ 

స్దస్ట్లో ఇతర వకాలు. 

పరధానాాంశాలు: 
 ఢిల్లు , చనెెైి, గౌహతి మర యు కటల్కతాకు చెాందని 

నారకోటకి్్ కాంట ర ల్ బూోరక (NCB) బృాందాలు స్దస్ట్లో 
30,000 కిలోల కాంటర ఎకుోవ డరగ్్నట కాలిచవేస్ాా యన్న 

అధికార క పరకటన పరే్ోాంది. 
 NCB జూన్ 1న దాన్న ఔషధ న్నరూమలన పరచారాన్ని 

ప్రా రాంభాంచాంద ి మర యు అపపట ి నటాండ ి 11 రాష్టాు ర లోు  

51,217 కలిోల మాందటలనట ప్ారవేయడాం 

ప్రా రాంభాంచాంద.ి 

 75వ స్ాేతాంత ర్ దనిోత్వాం స్ాందరభాంగా ఆజాదీ కా 
అమృత్ మహో త్వ్ వేడడకలోు  భాగాంగా 75,000 కలిోల 

డరగ్్నట కాలిచవేస్ాా మన్న NCB పరతిజఞ చసే్థాంద.ి 

 మూడడ పరభుతే ప్ాఠశాలలనట ప్రా రాంభాంచేాందటకు మౌళి 

జాగరణ్లో జర గ న కారోకరమాంలో కేాందర హోాంమాంతిర కూడా 
ప్ాలగా నాిరు. 

 స్టఖాి స్రస్ట్లో హర్స ఘర్స తిరాంగ మర యు ఆజాద ీకా 
అమృత్ మహో త్వ్ వేడడకలకు ష్టా హాజరయాోరు. 

అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 కేాందర హోాం మాంతిర: శీర అమిత్ ష్టా 
 పాంజాబ్ ముఖోమాంతిర: శీర భగవాంత్ మాన్ 

 హరాోనా ముఖోమాంతిర: శీర మనోహర్స లాల్ ఖటుర్స 

 జమూమ కాశీమర్స ల ఫ్థునెాంట్ గవరిర్స: శీర మనోజ్ స్థనాహ  

 
వాోప్ారాం & ఒపపాందాలు 

 

డలెివరనీ్న ప ాంచాేందటకు భారతీయ ర రలేేలతో అమ జాన్ 

ఇాండయిా ఒపపాందాం కుదటరుచకుాంద ి
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అమ జాన్ ఇాండయిా దశేాంలో తన డెలివర ీ స్ేవలనట 
ప ాంచడాన్నక ి ర రలేే ఆఫ్ ఇాండయిాతో న్నమగిమ  ై ఉాంది. ఈ 

భాగస్ాేమోాం దాేరా, అమ జాన్ ఇాండయిా తన కస్ుమర్సకు 
ఒకట ి నటాండి ర ాండడ రకజుల డెలివరీన్న న్నరాధ ర స్ూా  110 కాంటర 
ఎకుోవ ఇాంటర్స-స్థటీ రూటు లో ప్ాోకేజీలనట రవాణా 
చేయగలదట. అమ జాన్ 2019లో భారతీయ ర రలేేలతో కలిస్థ 
పన్నచయేడాం ప్రా రాంభాంచాంది. కాంప న్స తన రవాణా మారాా లనట 
ఐదట ర టుు  ప ాంచాంది.. 
అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 అమ జాన్ వోవస్ాి పకుడడ: జ ఫ్ బజెోస్; 

 అమ జాన్ CEO: ఆాండ ీజాస్ీ్ ; 

 అమ జాన్ పరధాన కారాోలయాం: స్టీ ల్, వాషథాంగున్, 

యునెటై డ్ స్ేుట్్; 

 అమ జాన్ ఏరపడిాంది: 5 జూల  ై1994. 

పర శోధన స్హకారాం కటస్ాం NPCI మర యు IIT కానూపర్స 

మధో ఒపపాందాం కుదరి ాంద ి

 
నషేనల్ పమే ాంట్్ కార్పరషేన్ ఆఫ్ ఇాండయిా (NPCI) 

మర యు ఇాండయిన్ ఇన్స్థుటటోట్ ఆఫ్ ట కాిలజీ (IIT), 

కానూపర్సల మధో అవగాహన ఒపపాందాం (MOU), 

స్ృజనాతమక ఆలోచనల మార పడిక ిమర యు స్ేదేశీ డజిటల్ 

చెలిుాంపు పర ష్టాోరాల స్ృషథులో స్హకారాన్నకి మారాాం స్టగమాం 

చేస్టా ాంది. NPCI మర యు దాన్న అనటబాంధ స్ాంసి్లు అాందిాంచే 
వస్టా వులు మర యు స్వేల కటస్ాం స్ బైర్స స్ కూోర ట ీభదరతలనట 
బలోపతేాం చయేడాంలో కూడా ఈ స్హకారాం 

స్హాయపడడతుాంది. ఈ MOU NPCI మర యు IIT 

కానూపర్సలనట వివిధ ప్రా జ కుు లలో కలిస్థ పన్నచయేడాన్నకి 
ప్ోర త్హ స్టా ాంది. 

NPCI గుర ాంచ: 

భారతదశేాం యొకో ర ట లై్ చెలిుాంపు మర యు పర ష్టాోర 

వోవసి్లనట న్నరేహ ాంచడాన్నకి, నషేనల్ పేమ ాంట్్ కార్పరషేన్ 

ఆఫ్ ఇాండియా (NPCI) 2008లో స్ాి పథాంచబడిాంది. NPCI 

దాేరా దేశాంలో బలమ నై చెలిుాంపు మర యు పర ష్టాోర మౌలిక 

స్దటప్ాయాలు అభవృదిధ  చేయబడాా య. రూపే కారా్స, 

ఇమీమడయిట్ పమే ాంట్ స్రీే స్ (IMPS), యూన్నఫ డై్ 

పమే ాంట్్ ఇాంటర్సఫసే్ (UPI), భారత్ ఇాంటర్సఫసే్ ఫర్స మన్స 

(BHIM), BHIM ఆధార్స, నేషనల్ ఎలకాుర న్నక్ ట ల్ కల క్షన్ 

(NETC ఫాస్టాోగ్) మర యు భారత్ బిల్ప ే వాంటి వివిధ 

రకాల ర ట ైల్ చెలిుాంపు ఉతపతుా ల దాేరా, ఇద ి భారతదశేాంలో 
చెలిుాంపులు చేస్ ేవిధానాన్ని మార చాంద.ి 

IISC బెాంగళ్ూరు మర యు ఇాండయిన్ నవేీ ఇాంక్ MOU 

స్ాంయుకా విమానయాన పర శోధన కటస్ాం స్ాంతకాలు చశేాయ 

 
ఆతమన్నరభర్స భారత్ లక్షయోలకు అనటగుణాంగా, ఇాండయిన్ 

ఇన్నతటిటోట్ ఆఫ్ స్ నై్్ (IISC), ఇాండయిన్ నవేీ 

విమానయాన పర శోధన మర యు అభవృదిధప  ై
స్హకర ాంచడాన్నక ి మర యు భారత నావికాదళ్ాం కటస్ాం 

స్ాేవలాంబన పరయతాిలనట ముమమరాం చేయడాన్నక ి ఒక 

అవగాహన ఒపపాందాంప  ై స్ాంతకాలు చేశాయ. స్ాంతకాం చసే్థన 

MOU భారతీయ నావికాదళాన్నక ితగ న IISC అధాోపకులతో 
కమూోన్నకేషన్ కటస్ాం చటుపరమ ైన ఫేరమేర్సో నట ఇస్టా ాంది 
మర యు భాగస్ాేమో ఆస్కిా ఉని రాంగాలలో స్హకార 

పర శోధన కారోకరమాలకు మదదతు ఇస్టా ాంది అన్న 

బెాంగళ్ూరుకు చెాందిన స్ాంసి్ ఒక పరకటనలో తెలిపథాంద.ి 
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అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 చీఫ్ ఆఫ్ నేవల్ స్ాు ఫ్: అడమిరల్ R.హర  కుమార్స 

అతోవస్ర ప ట ర లియాం ఉతపతుా లనట స్రఫరా చయేడాన్నక ి

IOCL మర యు బాంగాు దశే్ ఇాంక్ MOUప  ై స్ాంతకాలు 
చశేాయ 

 
బాంగాు దేశీ భూభాగాం దాేరా ప ట ర లియాం ఉతపతుా లనట 
అతోవస్రాంగా భారత్ కు చేరవేస్ేాందటకు ఢాకాలోన్న 

ఇాండయిన్ ఆయల్ కార్పరషేన్ లిమిట డ్ (IOCL), బాంగాు దేశ్ 

రకడడు , రహదారుల విభాగాం ఒక అవగాహన ఒపపాందాం 

(MOU)ప ై స్ాంతకాలు చశేాయ. ఈ ఏడాది అస్ా్ాంలో వరదల 

కారణాంగా స్ాంభవిాంచన నషుాం కారణాంగా ప ట ర లియాం 

ఉతపతుా ల అతోవస్ర స్రఫరాకు స్హాయపడటాన్నక ి ఇది 
మధోాంతర స్ టప్ అన్న భారత హెకైమిషన్ ఒక టీేట్ లో 
పేర్ోాంది. 
అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 IOCL చెైరమన్: శీరకాాంత్ మాధవ్ వెదైో 
 బాంగాు దశే్ పరధాన్న : షకే్ హస్నీా వాజదే్ 

 బాంగాు దశే్ రాజధాన్న: ఢాకా 
స్ో న్స పథకచర్స్తో జీ విల్లనాన్ని NSE మర యు BSE 

ఆమోదాించాయ 

 

స్ో న్స పథకచర్స్ నటె్వర్సో్ ఇాండయిాతో Zee ఎాంటర్సట నై్మ ాంట్ 

పరతిప్ాదిత విల్లనాన్నక ిBSE మర యు NSE స్ాు క్ ఎకే్ఛాంజీలు 
Zee ఎాంటర్సట ైన్మ ాంట్కు తమ ఆమోదాం తెలిప్ాయ. Zee 

ఎాంటర్సట ైన్మ ాంట్ ఎాంటర్సప ైరజ స్ లిమిట డ్ ఒక పరకటన పరకారాం, 

బ ాంబాయ స్ాు క్ ఎకే్ ఛాంజ్ (BSE) మర యు నషేనల్ స్ాు క్ 

ఎకే్ఛాంజ్ (NSE) ర ాండూ కలేర్స మాక్్ ఎాంటర్సట నై్మ ాంట్ 

ప ైరవటే్ లిమిట డ్ (గతాంలో స్ో న్స పథకచర్స్ నెట్వర్సో్ 

ఇాండియా)తో పరణాళికాబదధమ నై విల్లనాన్ని అాంగకీర ాంచాయ. 

మొతాాంగా విల్లన ఆమోద పరకిరయలో స్ాు క్ ఎకే్ఛాంజీల 

ఆమోదాం న్నరణయాతమక మర యు ప్ోర తా్హకరమ ైన దశ. 

అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 ZEEL CEO: పున్నత్ గకయాెంకా 
 స్ో న్స పథకచర్స్ నటె్వర్సో యొకో CEO: ఆాంథోన్స "ట న్స" 

విన్స్క ే రార  
 CEO, Sony Pictures Networks India: NP స్థాంగ్ 

IMF ప్ాకసి్ాా న్తో ఎక్్ట ాండడె్ ఫాండ్ ఫ స్థలిట ీ (EFF)ప  ై
స్ాంతకాం చసే్థాంద ి

 
IMF (అాంతరాా తీయ దరవో న్నధ)ి న్నరామణాతమక అవరకధాలు 
లేదా నెమమదగిా వృదిధ  చెాందడాం మర యు అాంతరాతాంగా 
బలహనీమ ైన చెలిుాంపుల స్థితి కారణాంగా తీవరమ ైన చెలిుాంపు 
అస్మతులోతలనట ఎదటర్ోాంటుని దేశాలకు స్హాయాం 

అాందిస్టా ాంద.ి 

IMF యొకో విసా్ర ాంచన న్నద ిస్ౌకరోాం: 

1. ఇది స్టదీరఘ కాలాంలో న్నరామణ అస్మతులోతలనట 

స్ర చయేడాన్నకి అవస్రమ నై విధానాలతో స్హా స్మగర 
కారోకరమాలకు మదదతున్నస్టా ాంద ి
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2. లోతుగా ప్ాతుకుప్ో యన బలహనీతలనట స్ర దదిదడాన్నకి 
న్నరామణాతమక స్ాంస్ోరణలు అమలు చయేడాన్నకి 
మర యు ఫలిాంచటాన్నకి తరచటగా స్మయాం 

తీస్టకుాంటాయ, EFF న్నశిచతారిాం మర యు తిర గ  
చెలిుాంచడాం చాలా ఫాండ్ ఏరాపటు  కాంటర ఎకుోవ కాలాం 

ఉాంటుాంది. 
3. న్నధటలు 3 నటాండి 4 స్ాంవత్రాల వరకు 

అాందిాంచబడతాయ. మర యు EFF కిాంద డార  చేస్థన 

మొతాా లనట 5-10 స్ాంవత్రాలలో తిర గ  చెలిుాంచాలి. 

4. EFF కిాంద రుణాం తీస్టకునే పర మాణాం దశేాం యొకో 

ఫ ైనాన్న్ాంగ్ అవస్రాలు, తిర గ  చెలిుాంచే స్ామరియాం మర యు 
IMF వనరుల గత విన్నయోగాంతో టార క్ ర కారా్స దాేరా 
మారాన్నరేదశాం చేయబడడతుాంద.ి 

5. ఒక దశేాం IMF నటాండ ి రుణాం తీస్టకునిపుపడడ, అది 
ఆర ిక మర యు న్నరామణ స్మస్ోలనట అధగిమిాంచడాన్నకి 
విధానాలనట చపేటరు ాందటకు కటుు బడ ి ఉాంటుాంద.ి EFF 

కిాంద, న్నర దషు  షరతులతో స్హా ఈ కటుు బాటుు  (ధర 

న్నయాంతరణల తొలగ ాంపు, పరభుతేాంప  ై పర మితి. ఫార క్్ 

కన్సస్ స్ాి య రుణాలు మొదల నైవి) స్హా, విధానాలతో 
ప్ాటు స్ాంస్ాి గత లేదా ఆర ిక బలహనీతలనట 

పర షోర ాంచడాన్నక ి న్నరామణాతమక స్ాంస్ోరణలప  ై బలమ నై 

దృషథున్న కలిగ  ఉాండాలన్న భావిస్టా నాిరు. స్ూి ల ఆర ిక 

స్థి రతాేన్ని న్నరేహ ాంచడాన్నకి. 
 

 

IMF-ప్ాక్ ఇటవీలి ఒపపాందాం: 

బెయలౌట్ కారోకరమాం పునరుదధరణ కటస్ాం ప్ాకసి్ాా న్ 

పరభుతేాంతో స్థబబాంది స్ాి య ఒపపాందాన్ని కుదటరుచకునిటుు  

అాంతరాా తీయ దరవో న్నధ ితలెిపథాంద,ి ఇది కేరటర ాంగ్ ఆర ిక వోవసి్, 

క్షీణ స్టా ని కర న్స్, అధకి దరవయోలబణాం మర యు రాజకీయ 

అస్థి రతతో ప్ో రాడడతునిాందటన దేశాన్నకి స్ాేగతాన్ని 

అాందిస్టా ాంద.ి 

IMF యొకో వివిధ ఫ నైాన్న్ాంగ్ స్ౌకరాోలు: 
(a) విసా్ర ాంచన ఫాండ్ స్ౌకరోాం 

(b) స్ాు ాండ్-బెై ఏరాపటుు  

(c) ముాందట జాగరతా మర యు లికిేడటిీ ల ైన్ 

(d) ఫ్ ు కి్బుల్ క రడిట్ ల నై్. 

పునరుదధర ాంచన పాంపథణ ీ రాంగ కారోకరమాన్ని పరధాన్న మోద ీ

ఆవిషోర ాంచారు 

 
స్ాంస్ోరణలు మర యు ఫలితాలప  ై ఆధారపడని 

పునరుదదర ాంచన పాంపథణ ీరాంగ కారోకరమాన్ని పరధాన మాంతిర శీర 
నరాేందర మోద ీ అధోక్షతన జర గ న కేాందర మాంతిరవరాాం 

ఆమోదిాంచాంది. స్రఫరా మౌలిక స్దటప్ాయాలనట 
ప ాంప్ ాందిాంచడాన్నకి డసి్ాోమ్లకు షరతులతో కూడిన ఆర ిక 

స్హాయాం అాందిాంచడాం దాేరా, ప ైరవటే్ రాంగాంలోన్న మినహా 

అన్ని డసి్ోమ్లు/విదటోత్ శాఖల కారాోచరణ స్మరిత 

మర యు ఆర ిక స్ాధోతనట ప ాంచడాం ఈ పథ్కాం లక్షోాం. 

స్హాయాం కటస్ాం అరహత అనదేి డసి్ాోమ్ పీర-కాేలిఫ యైాంగ్ 

అవస్రాలనట పూర ా చయేడాం మర యు ఆర ిక 

మ రుగుదలలకు అనటస్ాంధాన్నాంచబడని అాంగీకర ాంచబడిన 

మూలాోాంకన వోవసి్నట ఉపయోగ ాంచ అాంచనా వయేబడే 
ప్రా థ్మిక కన్సస్ బెాంచ్మార్సోలనట స్ాధిాంచడాంప  ై ఆధారపడి 
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ఉాంటుాంది. ఒక-పర మాణ-అాందర కీ-స్ర ప్ో యయ విధానాన్ని 

ఉపయోగ ాంచకుాండా, పథ్కాం యొకో అమలు పరతి రాషు రాం 

కటస్ాం అభవృదిధ  చయేబడిన కారాోచరణ పరణాళికప ై ఆధారపడి 
ఉాంటుాంది. 
పథ్కాం యొకో లక్షయోలు: 
 2024–2025 నాటకిి, AT&C నష్టాు లనట భారతదశేాం 

అాంతటా 12–15% స్ాి యలకు తగ ాాంచాలి. 

 ACS-ARR గాోప్ 2024–2025 నాటకిి 
మూస్థవయేబడడతుాంది. 

 ఆర ికాంగా స్థి రమ నై మర యు న్నరేహణాపరాంగా 
స్మరివాంతమ నై పాంపథణ ీ రాంగాం దాేరా 
విన్నయోగదారులకు విదటోత్ స్రఫరా నాణోత, 

విశేస్న్సయత మర యు స్ోి మత ప ాంచడాం. 

 ఆధటన్నక డసి్ాోమ్ల కటస్ాం స్ాంస్ాి గత స్ామరాి యలనట 

అభవృదిధ  చేయడాం 

 
రాోాంకులు మర యు న్నవదేకిలు 

 

ఫారూచయన్ గకు బల్ 500 జాబితా: LIC ఫారూచయన్ 500 

జాబితాలోక ిపరవశేిాంచాంద ి

 
భారతీయ చటుబదధమ ైన బ్లమా మర యు ప టుు బడ ిస్ాంసి్, ల ఫై్ 

ఇనూ్ర న్్ కార్పరషేన్ (LIC) తాజా ఫారూచయన్ గకు బల్ 500 

జాబితాలోక ి పరవేశిాంచాంది. USD 97.26 బిలియను  ఆదాయాం 

మర యు USD 553.8 మిలియను  లాభాంతో దశేాం యొకో 

అతిప దద  జీవిత బ్లమా స్ాంసి్, ఇపుపడ ే విడడదల చసే్థన 

ఫారూచయన్ 500 జాబితాలో 98వ స్ాి నాంలో ఉాంద.ి అమమకాల 

దాేరా లిస్ ుడ్ కాంప న్సలకు రాోాంకిాంగ్ ఇచేచ LIC యొకో 

మొదటి ఫలితాం ఇది. 

జాబితాలో భారతీయ కాంప న్సలు రాోాంకాింగ్: 

 2022 జాబితాలో ర లయన్్ ఇాండస్ీు రస్ 51 స్ాి నాలు 
ఎగబాక ి 104క ి చరేుకుాంద.ి ర లయన్్, USD 98 

బిలియను  ఆదాయాం మర యు తాజా స్ాంవత్రాంలో USD 

8.15 బిలియను  న్నకర లాభాంతో, 19 స్ాంవత్రాలుగా 
జాబితాలో ఉాంద.ి 

 ఇాండయిన్ ఆయల్ కార్పరషేన్ (IOC) 28 స్ాి నాలు 
ఎగబాక ి 142వ రాోాంక్కు చేరుకటగా, ఆయల్ అాండ్ 

నచేటరల్ గాోస్ కార్పరషేన్ (ONGC) 16 స్ాి నాలు 
ఎగబాక ి190క ిచరేుకుాంది. 

 ఈ జాబితాలో ర ాండడ టాటా గూర ప్ స్ాంసి్లు ఉనాియ - 

టాటా మోటార్స్ 370 మర యు టాటా స్ీుల్ 435వ 

స్ాి నాంలో ఉనాియ. రాజేష్ ఎక్్ప్ో ర్సు్ 437వ రాోాంక్తో 
జాబితాలో ఉని ఇతర ప ైరవటే్ భారతీయ కాంప న్స. 

 స్ేుట్ బాోాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా (SBI) 17 స్ాి నాలు ఎగబాక ి

236వ రాోాంక్కు చరేుకటగా, భారత్ ప ట ర లియాం కార్పరషేన్ 

లిమిట డ్ 19 స్ాి నాలు ఎగబాక ి295క ిచరేుకుాంద.ి 

 
అవారుా లు 

 

బ్లహార్స కు చాెందని లాంగత్ స్థాంగ్ కాలేజ్ ఆస్ాు ర నమీ లాోబ్ నట 

యునసె్ో ో హరె టరజ్ జాబితాలో చరేాచరు 

 
బ్లహార్స లోన్న ముజఫర్స పూర్స లోన్న L.S. కాలేజ్ గా పథలువబడే 
లాంగత్ స్థాంగ్ కాలేజ్ లోన్న ఖగకళ్ అబారేే టర ీ ఇపుపడడ 
యునెస్ో ో పరపాంచాంలోన్న ముఖోమ నై అాంతర ాంచప్ో తుని 

హరె టరజ్ అబారేే టరలీ జాబితాలో చరేచబడాింద.ి ప్ాత ఆస్ోు ర  
లాోబ్ నట రాషు రాం యొకో మహ మాన్నేత గతాన్నక ినమూనాగా 
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స్ాంరక్షిాంచాలన్న మర యు వారస్తే న్నరామణాంగా దాన్నన్న 

స్ాంరక్షిాంచ ప్ోర త్హ ాంచాలన్న కళాశాల అధికారులు రాషు ర 
పరభుతాేన్ని అభోర ిాంచారు. ముజఫర్స పూర్స లోన్న ఖగకళ్ 

అబారేే టర ీ ఇపుపడడ యునెస్ో ో జాబితాలో ఉాందన్న, దనీ్నన్న 

యునెస్ో ో స్ టై్ లో అప్ లోడ్ చసే్థనటుు  యునసె్ో ో బృాందాం 

స్భుోడడ ఆయనకు తెలియజశేారు. 
అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 యునెస్ో ో స్ాి పథాంచబడిాంది: 16 నవాంబర్స 1945; 

 యునెస్ో ో పరధాన కారాోలయాం: ప్ార స్, ఫరా న్్; 

 యునెస్ో ో స్భుోలు: 193 దశేాలు; 
 యునెస్ో ో అధపితి: ఆడీర అజౌలే. 
క నడయిన్ జ ఫీర ఆర్సమస్ాు ర ాంగ్ '2021క ి విశిషు  ఇాండాలజస్ు ' 
అవారుా నట అాందటకునాిరు. 

 
క నడయిన్ పాండతిుడడ, జ ఫీర ఆర్సమస్ాు ర ాంగ్కు ఇాండయిన్ 

కౌన్న్ల్ ఫర్స కలచరల్ ర లేషన్్ (ICCR) విశిషు  ఇాండాలజస్ు  
2021 అవారుా  లభాంచాంద.ి వాాంకటవర్సలోన్న భారత కానట్ల్ 

జనరల్ మన్సష్ ఒక వడేడకలో ఆయన ఈ అవారుా నట 

అాందిాంచారు. భారతదేశపు తతేశాసా్రాం, ఆలోచన, చర తర, కళ్, 

స్ాంస్ోృతి, భారతీయ భాషలు, స్ాహ తోాం, నాగర కత, 

స్మాజాం మొదల నైవాటలిో అధోయనాం/బో ధన/పర శోధనలో 
ఆర్సమస్ాు ర ాంగ్ చసే్థన విశిషు  స్హకారాన్నక ి గుర ాాంపుగా ఈ 

అవారుా నట అాందజేస్థనటుు  ఈ అవారుా  పరే్ోాంది. అతనట ఈ 

అవారుా నట ప్ ాంద ే ఏడవ గరహీత అయాోడడ మర యు జరమన్స, 

చెైనా, జప్ాన్, UK, దక్షిణ కొర యా మర యు USA నటాండి 
మునటపటి గరహీతలతో చరేాడడ. 

2021 కటస్ాం ICCR విశిషు  ఇాండాలజస్ు  గుర ాంచ: 

 ఈ వార ిక అవారుా నట 2015లో అపపటి భారత రాషు రపతి 

న్నరేహ ాంచన మొదట ి పరపాంచ ఇాండాలజీ కానఫర న్్లో 
పరపాంచవాోపాాంగా ఉని పరముఖ ఇాండాలజస్ులనట 

భారతీయ పాండతిులతో కలిస్థ ఒకే వదేికప ైక ితీస్టకువచచ 

విదేశాలలో భారతీయ అధోయనాలనట ప్ోర త్హ ాంచే 
పర ధని్న ఉదేద శిాంచ ఏరాపటు చశేారు. 

 "భారతీయ అధోయనాలలో ఏదెనైా ఒక రాంగాంలో 
అధోయనాం, బో ధన మర యు పర శోధనలో వార  
అతుోతామ స్హకారాం" కటస్ాం ఒక విదేశీ పాండితుడకిి ఈ 

అవారుా నట పరదానాం చేస్ాా రు. 
 2015లో తొలిస్ార గా జరమన్సకి చెాందని ప్ ర ఫ స్ర్స హనె్నరచ్ 

ఫీరహరె్స వాన్ స్ీుట న్కార న్ ఈ అవారుా నట అాందటకునాిరు. 
 ఈ అవారుా లో పరశాంస్ా పతరాం, బాంగారు పూత పూస్థన 

పతకాం మర యు US$ 20,000 (స్టమారు ₹1.6 

మిలియనటు ) ఉనాియ. 

 

కీరడాాంశాలు 

 

కామనెే లా్ గమే్్ 2022: లాాంగాాంప్ోు  మురళీ శీరశాంకర్స రజతాం 

స్ాధాించాడడ. 

 
కామనెే లా్ గమే్్ 2022 లో అథ్ెు టకి్్ లో భారతదేశాన్నకి 
ర ాండవ పతకాన్ని అాందిాంచడాన్నకి మురళీ శీరశాంకర్స పురుషుల 

లాాంగ్ జాంప్ లో రజతాం స్ాధిాంచాడడ. పురుషుల లాాంగ్ జాంప్ 

ఫ ైనలోు  బహమాస్టో చెాందిన లకాేన్ నాయర్సి తరాేత ర ాండో  
స్ాి నాంలో న్నలిచన శీరశాంకర్స ఐదో  పరయతిాంలో 8.08 మీటరుు  
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దూరాం దూకాడడ. నాయర్సి 8.08 మీటరు  ఉతామ జాంప్ నట 
కూడా కలిగ  ఉనాిడడ, కాన్న అతన్న ర ాండవ ఉతామ 7.98 

మీటరుు  శీరశాంకర్స యొకో 7.84 మీటరు కాంటర మ రుగాా  ఉాంది. 
దక్షిణాఫథరకాకు చెాందని జోవన్ వాన్ వుర న్ (8.06 మీటరుు ) 

కాాంస్ోాం స్ాధిాంచాడడ. 
కామనెే లా్ గమే్్ 2022: పురుషుల హవెీవయెట్ ప్ారా పవర్స 

లిఫ్థు ాంగకు  స్టధరీ్స స్ేరణ పతకాం స్ాధాించాడడ. 

 

కామనెే లా్ గమే్్ 2022లో పురుషుల హవెీవయెట్ ప్ారా 
పవర్స లిఫ్థు ాంగ్ ఈవాెంట ు  స్టధరీ్స స్ేరణ పతకాం స్ాధిాంచాడడ. 
ఆస్థయా ప్ారా గమే్్ కాాంస్ో పతక విజేత అయన స్టధరీ్స తన 

మొదటి పరయతిాంలోనే 208 కలిోలు ఎతాి 134.5 ప్ాయాంటుు  

స్ాధిాంచ గేమ్్ ర కారుా నట బదదలు కొటుడాన్నక ి తన ర ాండవ 

పరయతిాంలో దాన్నన్న 212 కలిోలకు ప ాంచాడడ. ఇక చటకుే 

కిరస్థుయన్ ఒబిచటకుే 133.6 ప్ాయాంటు తో రజతాం గ లుచటకటగా, 
మికీో  యులే 130.9 ప్ాయాంటు తో కాాంస్ోాం స్ాధిాంచాడడ. 
స్టధరీ్స క రరీ్స: 

జూనోు  దక్షిణ కొర యాలో జర గ న పరపాంచ ప్ారా పవర్స లిఫ్థు ాంగ్ 

ఆస్థయా-ఓషథయాన్నయా ఓప న్ ఛాాంపథయని్నప్ోు  పురుషుల 88 

కలిోల వరకు 214 కలిోల ఉతామ లిఫ్ో త ా స్టధరీ్స కాాంస్ోాం 

గ లిచాడడ. 2013లో స్ో న్నపట ు  పవర్స లిఫ్థు ాంగ్ ప్రా రాంభాంచన 

స్టధరీ్స వచేచ ఏడాదకి ివాయదా పడిన హాాంగౌా  2022 ఆస్థయా 
ప్ారా గమే్్ కు కూడా అరహత స్ాధిాంచాడడ. 

కామనెే లా్ గమే్్ 2022: పురుషుల విభాగాంలో భారత 

వయెట్ లిఫ్ుర్స గురీదప్ స్థాంగ్ కాాంస్ో పతకాం స్ాధాించాడడ. 

 

పురుషుల 109+ కజేీల వెయట్ లిఫ్థు ాంగ్ ఈవెాంట ు  భారతుో 

చెాందిన గురీదప్ స్థాంగ్ కాాంస్ో పతకాం స్ాధిాంచాడడ. గురీదప్ 

ఫ నైలోు  మొతాాం 390 కలిోల (167 కలిోలు +223 కలిోలు) 
బరువునట ఎతాా డడ, అతనట పరస్టా తాం జరుగుతుని గమే్్ 

ఎడిషనోు  భారతదేశాం యొకో 10 వ వెయట్ లిఫ్థు ాంగ్ పతకాన్ని 

గ లుచటకునాిడడ. గురుదీప్ గురురాజా పూజార , లవ్ పీరత్ 

స్థాంగ్ లతో కలిస్థ వయెట్ లిఫ్థు ాంగ్ లో భారత్ కు మూడో  కాాంస్ో 
పతకాన్ని జోడిాంచాడడ. 
405 కేజీల (173 కేజీలు+232 కజేీలు) ర జు ాంగకు  ప్ాకిస్ాి నటో 

చెాందిన మహమద్ నూహ్ బటుో స్ేరణాం దకిో ాంది. 
నూోజలాాండడో చెాందిన డవేిడ్ ఆాండూర  లిట ి 394 కజేీల (170 

కేజీలు+224 కేజీలు) విభాగాంలో రజతాం స్ాధిాంచాడడ. 
గురీదప్ స్థాంగ్ గుర ాంచ: 

గురీదప్ స్థాంగ్ 1995లో పాంజాబ్ లోన్న పూన్నయన్ పటుణాంలో 
జన్నమాంచాడడ. గురీదప్ స్థాంగ్ పురుష భారత వెయట్ లిఫ్థు ాంగ్ 

జటుు  యొకో వరధమాన స్ాు ర్స. గత ఏడాది మూడడ వేరేే రు 
స్ాి యలోు  మూడడ ర కారుా లనట బదదలు కొటాు డడ. జాతీయ 

ఛాాంపథయన్ షథప్్ లో 105 కలిోల వయెట్ కాు స్ లో బాంగారు 
పతకాం స్ాధిాంచడాన్నకి ఇద ి అతన్నక ి స్హాయపడాింది. 
అనాహెైమ్ లో జర గ న పరపాంచ ఛాాంపథయన్ షథప్ లో గుర్స దీప్ 

388 కిలోల భార ీమొతాా న్ని ఎతాా డడ. 
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కామనెే లా్ గమే్్ 2022: మహ ళ్ల 78 కజేీల జూడో  ఈవాెంట ు  

తులికా మాన్ రజతాం గ లుచటకుాంద.ి 

 
కామనెే లా్ గమే్్ 2022లో మహ ళ్ల 78 కజేీల విభాగాంలో 
భారత జుడోకా, తులికా మాన్ రజత పతకాంతో 
స్ర ప టుు కునాిరు. మహ ళ్ల +78 కజేీల ఫ ైనలోు  స్ాోటాు ాండడో 

చెాందిన స్ారా అడిు ాంగున్ చతేిలో ఇప్ాపన్ చేతిలో ఓటమిన్న 

అాంగీకర ాంచన తులికా మాన్ జూడోలో భారత్ కు ర ాండో  రజత 

పతకాం, జూడోలో ఓవరాలాా  మూడో  రజత పతకాం స్ాధిాంచాంది. 
తులికా మాన్ క రరీ్స: 

2019లో ఖాటమాండడలో జర గ న దక్షణిాస్థయా కీరడలోు  మాన్ 

బాంగారు పతకాం స్ాధిాంచాడడ. CWGలో ప్ాలగా నడాన్నకి 
ముాందట, ఆమ  మాడిరడ్ యూరకపథయన్ ఓప న్ 2022 లో 
ప్ాలగా ాంది, అకోడ ఆమ  ఐదవ స్ాి నాన్ని ప్ ాందిాంది. కీరడలోు  

ఆమ  ర ాండవ స్ాి నాంలో న్నలిచన తరువాత, మాన్ ఇపుపడడ 
కజకసి్ాా న్ లోన్న నూర్స-స్టలాా న్ లో జర గే ఆస్థయా స్నీ్నయర్స 

ఛాాంపథయన్ షథప్్ 2022 లో ప్ాలగా నాలి్ ఉాంద.ి 

కామనెే లా్ గమే్్ 2022: భారత్ కు తొలి హెజైాంప్ మ డల్ 

స్ాధాించన తజేస్థే న్ శాంకర్స 

 
కామనెే లా్ గమే్్ 2022లో అథ్ెు టికటత ో భారత్ కు చెాందిన 

తజేస్థే న్ శాంకర్స పురుషుల హెజైాంప్ ఫ నైలోు  చార తార తమక 

కాాంస్ో పతకాం స్ాధిాంచాడడ. నాలుగేళ్ులో తొలిస్ార గా భారత్ 

తరఫున ప్ో ట ీ పడడతుని తేజస్థేన్ 2.22 మీటరు పరుగు 

పాందెాంలో దూస్టక ళిు  ప్ో డియాం ఫథన్నష్ స్ాధిాంచాడడ. అతనట 
ప్రా రాంభ ర ాండడ జాంప్ లలో 2.5మీ మర యు 2.10 మీటరునట 
కిుయర్స చేయడాంలో ఇబబాంద ి పడలేదట. తరువాత మొదటి 
పరయతిాంలో 2.19 మీటరుు  మర యు 2.22 మీటరుు  చాలా 
స్టలభాంగా ఉనాియ. అతనట 2.25 మీటరుు  నట కిుయర్స 

చేయడాంలో విఫలమ ైనపపటకిీ, నాలావ స్ాి నాంలో ఉని అథ్ెు ట్ 

ప ై 2.22 మీటరుు  దూకడాన్నకి వేగాంగా దూకి కాాంస్ో పతకాన్ని 

గ లుచటకునాిడడ. అతనట తన చవర  జాంప్ లో 2.25 మీటరుు  

పరయతిిాంచాడడ కాన్న విఫలమయాోడడ. 
కామనెే లా్ గమే్్ 2022: స్ాోాష్టోు  భారత్ కు తొలి స్థాంగ ల్్ 

పతకాం స్ాధాించన స్ౌరవ్ ఘోషల్ 

 
స్ాోాష్ పురుషుల స్థాంగ లోతో భారత్ కు చెాందిన స్ౌరవ్ 

ఘోషల్ 11-6, 11-1, 11-4తో జమే్్ విలోతిర ప్ (ఇాంగాు ాండ్)నట 
ఓడిాంచ కాాంస్ో పతకాం స్ాధిాంచ కామనెేలా్ గేమ్్ 2022నట 

క రవస్ాం చేస్టకునాిడడ. కీరడలోు  స్ాోాష్ స్థాంగ ల్్ లో భారత్ కు 
ఇదే తొలి పతకాం కావడాం విశషేాం. పురుషుల స్థాంగ ల్్ 

స్ మీఫ నైలోు  3-0 (11-9, 11-4, 11-1) తేడాతో నూోజలాాండడో 

చెాందిన ప్ాల్ కటల్ చేతిలో ఓడిప్ో యాడడ. 
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స్ౌరవ్ ఘోష్టాల్ క రరీ్స: 

స్ౌరవ్ ఘోషల్ (పశిచమ బాెంగాల్ లోన్న కటల్ కతాలో 10 ఆగస్టు  

1986లో జన్నమాంచాడడ) భారతదేశాన్నక ి చెాందని ప్ ర ఫ షనల్ 

స్ాోాష్ కీరడాకారుడడ మర యు ఏపథరల్ 2019లో పరపాంచ నాం.10 

రాోాంకిాంగ్ కు చేరుకునాిడడ. 2013లో ఇాంగాు ాండ్ లోన్న 

మాాంచసె్ుర్స లో జర గ న పరపాంచ స్ాోాష్ ఛాాంపథయన్ షథప్ లో 
కాేరుర్స ఫ నైల్్ కు చరే న తొలి భారతీయుడగిా స్ౌరవ్ 

న్నలిచాడడ. 2004లో, ఇాంగాు ాండ్ లోన్న ష ఫలాీ్ లో జర గ న ఫ నైల్ 

లో ఈజప్ు  కు చెాందని అడెల్ ఎల్ స్యాద్ నట ఓడాించ, 

పరతిష్టాు తమకమ నై బిరటిష్ జూన్నయర్స ఓప న్ అాండర్స-19 స్ాోాష్ 

ట టైలి్ నట గ లుచటకుని మొటుమొదటి భారతీయుడిగా 
న్నలిచాడడ. 
కామనెే లా్ గమే్్ 2022: లాన్ బౌలోు  భారత జటుు కు స్ేరణాం 

 
కామనెే లా్ గమే్్ 2022లో బాంగారు పతకాం స్ాధాించ 

మహ ళ్ల ఫో రు  జటుు  చర తర స్ృషథు ాంచాంద.ి లాన్ బౌల్్ ఈవాెంట ు  

ఇది దేశాన్నకి మొదటి పతకాం మర యు క ప ున్ రూప్ా రాణ  
టరిీో , లవీు  చౌబవ, పథాంక ీ మర యు నయనోమన్న స్ కైయిాలతో 
కూడిన జటుు , 2018 రజత పతక విజేతలు దక్షిణాఫథరకానట 

ఓడిాంచ ట టైిలుి గ లుచటకుాంద.ి దక్షణిాఫథరకాప  ై భారత జటుు  

17-10 తడేాతో విజయాం స్ాధిాంచాంద.ి 

చవర  రకజు ఆటలో, భారత్ బలాంగా ప్రా రాంభమ ైాంది, కాన్స 

దక్షిణాఫథరకా అదటభతమ నై ప్ో రాటాన్ని ఉతపతాి చసే్థాంది, 
ఎాందటకాంటర ఇరు జటుు  12 ముగ ాంపు తరాేత 10 ప్ాయాంటు తో 
ఉనాియ. 15 ముగ ాంపు తరాేత దక్షిణాఫథరకా యొకో 10 తో 
ప్ో లిస్ేా  భారతదశేాం పరయోజనాన్ని పునరుదధర ాంచాంది 
మర యు ఇపుపడడ 15 ప్ాయాంటు నట కలిగ  ఉాంద.ి ట రిమ ాంట్ 

ఫ ైనల్్ లో మహ ళ్ల ఫో రు  ఫారామట్ లో భారత జటుు కు ఇదే 
తొలి పరదరిన. స్ మీఫ ైనలోు  భారత్ 16-13తో నూోజలాాండ్ నట 

ఓడిాంచాంది. 
కామనెే లా్ గమే్్ 2022: టరబుల్ ట న్నిస్ లో భారత్ కు స్ేరణాం 

 
కామనెే లా్ గమే్్ 2022 టరబుల్-ట న్నిస్ ఫ నైలోు  స్థాంగపూర్స ప  ై
3-1 తడేాతో విజయాం స్ాధాించ భారత ప్ాోడు ర్స్ పురుషుల 

టమీ్ ఛాాంపథయని్నప్ ట టైలి్ నట న్నలబటెుు కునాిరు. భారత్ 

తరఫున హరమీత్ దశేాయ్, జ.స్తోన్ డబుల్్ మాోచ్ లో 
విజయాం స్ాధిాంచడాం దాేరా భారత్ కు గ్పప ఆరాంభాన్ని 

అాందిాంచారు. ఏదమే ైనా, చవె్ జ  యు కాు ర న్్ తరువాతి గేమ్ 

నట గ లిచ స్థాంగపూర్స నట 1-1తో స్మాం చసే్థాంద.ి కాన్స 

జ.స్తోన్, హరమీత్ దశేాయ్ తమ తమ మాోచ్ లోు  విజయాం 

స్ాధిాంచడాం దాేరా భారత్ కు స్ేరణాం ఖాయాం చశేారు. 
కామనెే లా్ గమే్్ 2022: భారత బాోడమిాంటన్ జటుు  రజత 

పతకాన్ని క రవస్ాం చసే్టకుాంద ి

 
కామనెేలా్ గమే్్ 2022 మిక్్డ్ గూర ప్ మాోచ్లో భారత 

బాోడిమాంటన్ జటుు  రజత పతకాన్ని క రవస్ాం చసే్టకుాంది. భారత 

బాోడిమాంటన్ మిక్్డ్ జటుు  మలేషథయాప ై 1-3 తడేాతో 
ఓడిప్ో య రజతాంతో స్ర ప టుు కటవాలి్ వచచాంది. మహ ళ్ల 

స్థాంగ ల్్ మాోచ్లో మలేషథయాతో జర గ న శిఖరాగర ప్ో రులో 
పీవీ స్థాంధట మాతరమ ేవిజయాం స్ాధిాంచగలిగ ాంద.ి 
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4వ ONGC ప్ారా గమే్్ 2022న్న శీర హరీదప్ స్థాంగ్ పూర  
ప్రా రాంభాంచారు 

 
ONGC ప్ారా గేమ్్ యొకో నాలావ ఎడషిన్నట నూో 
ఢిల్లులోన్న తాోగరాజ్ స్ో పర్సు్ కాాంప ు క్్లో కేాందర ప ట ర లియాం, 

స్హజ వాయువు, గృహన్నరామణాం మర యు పటుణ 

వోవహారాల మాంతిర శీర హరీదప్ స్థాంగ్ పూర  అధకిార కాంగా 
ప్రా రాంభాంచారు. 4వ ONGC ప్ారా గమే్లనట ఆయల్ అాండ్ 

నేచటరల్ గాోస్ కార్పరేషన్ లిమిట డ్ (ONGC) ఆగషుు  2-4, 

2022 నటాండ ి న్నరేహ స్ోా ాంద ి మర యు ఎన్నమిది స్ ాంటరల్ 

ఆయల్ మర యు గాోస్ పబిు క్ ఆరానెజైేషన్లలో పన్నచేస్ ే275 

మాంది వికలాాంగులు (PwD) ఉనాిరు. 
అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 కేాందర ప ట ర లియాం, స్హజ వాయువు, గృహన్నరామణాం 

మర యు పటుణ వోవహారాల మాంతిర: శీర హరీదప్ స్థాంగ్ పూర  
 ఆయల్ అాండ్ నచేటరల్ గాోస్ కార్పరషేన్ తాతాోలిక చెరై్స

పర్న్ మర యు మనేేజాంగ్ డెైర కుర్స: అలాో మిటుల్ 

కామనెే లా్ గమే్్ 2022: పురుషుల వయెట్ లిఫ్థు ాంగ్లో లవ్
పీరత్ స్థాంగ్ కాాంస్ో పతకాన్ని క రవస్ాం చసే్టకుాంద ి

 
పురుషుల 109 కజేీల వెయట్లిఫ్థు ాంగ్ ఫ ైనల్లో లవ్పీరత్ స్థాంగ్ 

మొతాాం 355 కజేీల బరువుతో కాాంస్ోాం గ లుచటకుాంది, 
కామనెేలా్ గేమ్్ 2022లో భారత్ పతకాల స్ాంఖోనట క రవస్ాం 

చేస్టకుాంది. కామ రూన్కు చెాందిన జూన్నయర్స మొతాాం 361 

కేజీల బరువునట ఎతాి ఆధకిోాంలో ఉనాిడడ. స్మోవాకు 
చెాందిన జాక్ ఒప లోజ్ మొతాాం 358 కిలోల బరువుతో ర ాండవ 

స్ాి నాంలో ఉనాిడడ. లవ్పీరత్ స్థాంగ్ మొతాాం 355 కలిోల 

బరువుతో మూడో  స్ాి నాంలో న్నలిచారు. ఆస్ేు రలియాకు చెాందిన 

జాక్న్ కాాంస్ోాం స్ాధిాంచేాందటకు పరయతిిస్టా ని చవర  వోకిా. 
భారత వెయట్ లిఫ్థు ాంగ్ బృాందాం ఇపుపడడ మొతాాం 9 పతకాలు 
స్ాధిాంచాంద.ి 

కామనెే లా్ గమే్్ 2022: వయెట్ లిఫ్ుర్స హర ాాందర్స కౌర్స కాాంస్ో 
పతకాం స్ాధాించాంద.ి 

 
బర మాంగాహ మోు  జర గ న కామనెే లా్ గమే్్ 2022లో మహ ళ్ల 71 

కిలోల వెయట్ లిఫ్థు ాంగకు  భారత్ కు చెాందని హర ాాందర్స కౌర్స 

కాాంస్ో పతకాం స్ాధిాంచాంది. కామనెేలా్ గేమోత ో 229 కలిోల 

ర కారుా తో ఇాంగాు ాండడో చెాందిన స్ారా డవేిస్ స్ేరణాం గ లుచటకటగా, 
క నడాకు చెాందని యువ ఆటగాడడ అల కి్ స్ ఆషేరా్స 214 

కలిోల బరువుతో రజతాం గ లుచటకుాంద.ి ' 

హర ాాందర్స కౌర్స క రరీ్స: 

హర ాాందర్స 2016 లో పాంజాబ్ విశేవిదాోలయాంలో వయెట్ 

లిఫ్థు ాంగ్ ప్రా రాంభాంచాడడ. ఆమ  తాండిర పాంజాబ్ లో ర రతుగా 
పన్నచసే్టా నాిడడ మర యు కుటుాంబాంలో ఏక రక 

స్ాంప్ాదనదారుడడ. 2021 ఆగస్టు లో భారత జాతీయ శిబిరాం 

ప్ాటియాలాలో ఆమ  విమానాంలో చేరారు. ఆమ  2021 

కామనెేలా్ స్ీన్నయర్స ఛాాంపథయని్నప్ రజత పతక విజతేనట 
గ లుచటకుాంద.ి 
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కామనెే లా్ గమే్్ 2022: జూడోలో శుభలా దవేి లికామబామ్ 

రజత పతకాం గ లుచటకుాంద.ి 

 
మహ ళ్ల జూడో  48 కజేీల ఫ ైనలోు  శుభలా దవేి లికామబామ్ 

రజతాం స్ాధిాంచ కామనెే లా్ గమే్్ 2022లో భారత్ కు ఏడో  
పతకాం అాందిాంచాంది. కాేరుర్స ఫ ైనలోు  హాోర యటె్ బో నఫేస్టి 

ఓడిాంచన షుషథలా స్ మీస్ోు  మార షస్టో చాెందని పథరస్థలాు  

మొరాాండడి ఓడిాంచ ర ాండో  విజయాన్ని నమోదట చేస్థ పతకాం 

ఖాయాం చేస్టకుాంది. స్టశీల స్ేరణాం కటస్ాం ఉాంద,ి కాన్న ఫ నైలోు  

దక్షిణాఫథరకాకు చెాందిన మ ఖైలేా వెటైటబయతో తలపడిాంద.ి 

కామనెే లా్ గమే్్ 2022: జూడోలో కాాంస్ో పతకాం స్ాధాించన 

విజయ్ కుమార్స 

 
పురుషుల 60 కిలోల ట లైో స్ పైరస్ కు చెాందిన ప ట ర స్ 

కిరస్ోు డౌలిడెస్ నట ఓడిాంచ కాాంస్ోాం గ లుచటకటవడాంతో విజయ్ 

కుమార్స యాదవ్ కామనెేలా్ గేమ్్ 2022 జూడోలో భారతుో 

ర ాండో  పతకాం అాందిాంచాడడ. అాంతకుముాందట, భారత ఆటగాడడ 
విజయ్ కుమార్స యాదవ్ స్ాోటాు ాండడో చెాందని డెలైాన్ 

మునోరనట ఓడిాంచ కాాంస్ో పతక ప్ో రులోక ిపరవేశిాంచాడడ. 
కామనెే లా్ గమే్్ 2022: మీరాబాయ చానటకు తొలి స్ేరణ 
పతకాం 

 

మహ ళ్ల 49 కజేీల వయెట్ లిఫ్థు ాంగ్ విభాగాంలో 2022 

కామనెే లా్ గమే్్ 2022లో వెయట్ లిఫ్ుర్స మీరాబాయ చానట 

భారత్ కు తొలి బాంగారు పతకాం స్ాధిాంచాంది. ఆమ  మొతాాం 

201 కలిోల (88 కలిోలు +113 కలిోలు) నట స్మీకర ాంచ, 

ప్ో టీలో తన అధికారాన్ని ముదిరాంచడాన్నక ి మర యు ఈ 

పరకిరయలో కామనెేలా్ కీరడల ర కారుా నట స్ాధిాంచాంది. 
మార షస్టో చెాందిన మరే ీ హన్నతార  రకయలాో రాన్నవయస్ో వా 
(172 కేజీలు) రజతాం, క నడాకు చెాందిన హనాి కమిన్న్ి 

(171 కజేీలు) కాాంస్ోాం దకిోాంచటకునాిరు. 
గతేడాది ట కటో ఒలిాంపథక్్ లో మహ ళ్ల వయెట్ లిఫ్థు ాంగ్ 

విభాగాంలో 49 కజేీల విభాగాంలో చానట రజత పతకాం 

స్ాధిాంచాంద.ి దీాంతో ఒలిాంపథక్్ లో రజత పతకాం స్ాధిాంచన 

తొలి భారత వయెట్ లిఫ్ుర్స గా ర కారుా  స్ృషథు ాంచాంద.ి 2020 స్థడీి  

గమే్్ లో 69 కలిోల విభాగాంలో కరణాం మలేు శేర  కాాంస్ోాం 

స్ాధిాంచన తరువాత ఒలిాంపథక్ పతకాం స్ాధిాంచన ర ాండవ 

భారతీయ వయెట్ లిఫ్ుర్స గా కూడా చానట ర కారుా  స్ృషథు ాంచాంది. 
మీరాబాయ చానట గుర ాంచ: 

 స్ ఖైోమ్ మీరాబాయ చానట 1994 ఆగస్టు  8న మణ పూర్స 

లోన్న ఇాంఫాల్ నగరాన్నకి 30 కిలోమీటరు  దూరాంలోన్న నాాంగ్ 

ప్ో క్ కచాంగ్ లో మీటీ కుటుాంబాంలో జన్నమాంచాంద.ి 2020 

ట కటో ఒలిాంపథకటత ో మహ ళ్ల 49 కజేీల విభాగాంలో రజత 

పతకాం గ లుచటకుాంద.ి 

 ఆమ  కామనెేలా్ కీరడలలో పరపాంచ ఛాాంపథయన్ షథప్ లు 
మర యు బహుళ్ పతకాలు గ లుచటకుాంది. 

 ఈ కీరడకు ఆమ  చసే్థన స్ేవలకు గానట భారత పరభుతేాం 

ఆమ కు పదమశీర పురస్ాోరాన్ని పరదానాం చసే్థాంద.ి ఆమ కు 
2018 లో భారత పరభుతేాం కీరడా గౌరవమ నై మజేర్స ధాోన్ 

చాంద్ ఖలే్ రతినట పరదానాం చేస్థాంద.ి 
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కామనెే లా్ గమే్్ 2022: పురుషుల 67 కజేీల వయెట్ లిఫ్థు ాంగకు  
జ ర మీ లాలిరనటిాంగా స్ేరణాం స్ాధాించాడడ. 

 
2022 కామనెే లా్ గమేోత ో పురుషుల 67 కలిోల వయెట్ 

లిఫ్థు ాంగ్ విభాగాంలో భారత్ కు చెాందిన జ ర మీ లాలిరనటిాంగా 
బాంగారు పతకాం స్ాధిాంచాడడ. 19 ఏళ్ు  యూత్ ఒలిాంపథక్ 

ఛాాంపథయన్ మొతాాం 300 కలిోలు (140 కిలోలు+160 కలిోలు) 
ఎతాి మొదట ిస్ాి నాన్ని ప్ ాందాడడ. ఇది దశేాన్నక ిర ాండవ స్ేరణాం 

మర యు ఓవరాల్ గా ఐదవ పతకాం. స్మోవా వయెట్ లిఫ్ుర్స 

వెపై్ావా నవెయ అయోన ే 293 (127 కిలోలు + 166 కలిోలు) 
ఎతుా తో రజత పతకాం స్ాధిాంచగా, నెజైీర యాకు చెాందిన 

ఎడడియిోాంగ్ జోస్ ఫ్ ఉమోఫథయా 290 కలిోలు (130 

కిలోలు+160 కలిోలు) కాాంస్ోాం గ లుచటకుాంది. 
జ ర మీ లాలిరనటిాంగా గుర ాంచ: 

మిజోరాాంలోన్న ఐజాేలుో చెాందిన భారతీయ వెయట్ లిఫ్ుర్స 

జ ర మీ లాలిరనటిాంగా. బూోనస్ ఎయర్స్ లో జర గ న 2018 

స్మమర్స యూత్ ఒలిాంపథక్్ లో అతనట భారతదేశాన్నకి 
ప్రా తిన్నధోాం వహ ాంచాడడ. బాలుర 62 కలిోల వయెట్ లిఫ్థు ాంగ్ లో 
274 కిలోలు (స్ాిచ్ లో 124 కలిోలు, కీున్ అాండ్ జ ర్సో లో 150 

కిలోలు) ఎతుా తో బాంగారు పతకాం స్ాధిాంచాడడ. యూత్ 

ఒలిాంపథక్్ కీరడలోు  భారత్ కు ఇది తొలి బాంగారు పతకాం. 

ఆస్థయా వెయట్ లిఫ్థు ాంగ్ ఛాాంపథయన్ షథప్ లో జ ర మీ రజత 

పతకాం స్ాధిాంచాడడ. 2019 పరపాంచ వయెట్ లిఫ్థు ాంగ్ 

ఛాాంపథయని్నప్ోు  లాలిరనటిాంగా పురుషుల 67 కలిోల విభాగాంలో 
21వ రాోాంకటా  స్ర ప టుు కునాిడడ. 

కామనెే లా్ గమే్్ 2022: వయెట్ లిఫ్ుర్స అచాంత షుల్లక ిస్ేరణాం 

 
కామనెే లా్ గమే్్ 2022లో భారత వెయట్ లిఫ్ుర్స అచాంత షులి 

(73 కజేీల పరతిన్నధ)ి స్ేరణ పతకాం స్ాధిాంచాంది. 313 

కలిోగార ముల (స్ాిచ్ లో 143 కలిోలు, కీున్ అాండ్ జ ర్సో లో 
170 కలిోలు) కలిపథ పస్టపు లోహాన్ని 20 ఏళ్ు  యువకుడడ 
స్ ాంతాం చసే్టకునాిడడ. ఈ ఎడషిన్ లో బృాందాం ఇపపటిక ే

6పతకాలు స్ాధిాంచనాందటన వెయట్ లిఫ్థు ాంగ్ లో భారతదేశాం 

అస్ాధారణ పరదరిన కనబరుస్ోా ాంద.ి 

ష్టౌల్లక ిగటిు  ప్ో ట ీఇచచన మలేషథయాకు చెాందని ఎర ర హ దయత్ 

ముహమమద్ ఈ ఈవెాంట్ లో ర ాండో  బెస్ు  లిఫ్ుర్స గా న్నలిచాడడ. 
అతనట 303 కలిోల (138 కలిోలు 165 కిలోలు) ఉతామ 

పరయతిాం చశేాడడ. క నడాకు చెాందని ష్టాద్ డార ్ గీి  298 

కిలోల (135 కలిోలు 163 కిలోలు) మొతాాం లిఫ్టు  తో మూడవ 

స్ాి నాంలో న్నలిచాడడ. 
అచాంత షుల్ల గుర ాంచ: 

అచాంత షులి (జననాం 24 నవాంబర్స 2001, దౌలూపర్స, పశిచమ 

బెాంగాల్) 73 కలిోల వెయట్ కాు స్ లో ప్ో ట ీ పడడతుని ఒక 

భారతీయ వయెట్ లిఫ్ుర్స. 2021 జూన్నయర్స వరలా్ వయెట్ 

లిఫ్థు ాంగ్ ఛాాంపథయన్ షథప్్ లో రజత పతకాం స్ాధిాంచన ఆయన 

ర ాండడస్ారుు  కామనెే లా్ ఛాాంపథయన్ షథప్ స్ేరణ పతకాన్ని 

స్ాధిాంచారు. 
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మాక్్ వరెాతపి న్ F1 హాంగరే యన్ గార ాండ్ పథరక్్ 2022న్న 

గ లుచటకునాిడడ 

 

మాక్్ వరెాతపి న్ (ర డ్ బుల్ - నదెరాు ాండ్్) ఫారుమలా వన్ 

(F1) 2022 హాంగరే యన్ గార ాండ్ పథరక్్ 2022నట 

గ లుచటకునాిడడ. ఇద ి అతన్న మొతాాం 28వ రేస్ట విజయాం 

మర యు 2022 స్ీజన్లో 10వ విజయాం. లూయస్ హామిలున్ 

(మ ర ్డసె్-గేరట్ బిరటన్) ర ాండవ స్ాి నాంలో మర యు జారా్స 

రస్ ్ ల్ (మ ర ్డసె్ - బిరటన్) మూడవ స్ాి నాంలో న్నలిచారు. 

మాక్్ వరెాతపి న్ గుర ాంచ: 

మాక్్ ఎమిలియన్ వెరాతపి న్ బెలాియన్-డచ్ రసే్థాంగ్ డెైరవర్స 

మర యు 2021 ఫారుమలా వన్ పరపాంచ ఛాాంపథయన్. అతనట 

ర డ్ బుల్ రసే్థాంగ్తో ఫారుమలా వన్లో డచ్ జ ాండా కిాంద ప్ో టీ 

చేస్ాా డడ. అతనట మాజీ ఫారుమలా వన్ డెైరవర్స జోస్ వరెాతపి న్ 

కుమారుడడ. 

2022 హాంగరే యన్ గార ాండ్ పథర ఫలితాలు: 
Position Driver Team Points 

1 Max 
Verstappen 

Red Bull 25 

2 Lewis 
Hamilton 

Mercedes 21 

3 George 
Russell 

Mercedes 16 

4 Carlos 
Sainz 

Ferrari 12 

5 Sergio 
Perez 

Red Bull 10 

 

మహ ళ్ల యూరక 2022లో జరమన్సన్న ఓడాించన ఇాంగాు ాండ్ 

 

యూరకపథయన్ ఛాాంపథయని్నప్ ఫ ైనలోు  ఇాంగాు ాండ్ 2-1తో 
జరమన్సన్న ఓడిాంచ తన మొదటి ముఖోమ నై మహ ళ్ల స్ాకర్స 

ఛాాంపథయని్నపుి గ లుచటకుాంద.ి జరమన్స ఒక కారిర్స నట 

విజయవాంతాంగా కిుయర్స చేయడాంలో విఫలమ నై తరువాత, కటు  
క ల్లు  అదనపు స్మయాం యొకో ర ాండవ వోవధిలో రబీౌాండ్ ప ై 
గేమ్ విన్నిాంగ్ గకల్ స్ాధిాంచాడడ. వాెంబ్లు  స్ేుడయిాంలో జరమన్సకి 
చెాందిన ల్లనా మాగుల్, ఇాంగాు ాండ్ కు చెాందిన ఎలాు  టటన్ 

చేస్థన గకలోతా 90 న్నమిష్టాల తరాేత స్ో ోరు 1-1తో స్మమ ాైంది. 
అదనపు స్మయాంలో ఫలితాన్ని న్నరణయాంచారు. 
IOC కమిషన్ అథ్ెు టుు  నలుగురు కొతా స్భుోలనట 
చరేుచకునాిరు 

 

నలుగురు కొతా స్భుోలనట అాంతరాా తీయ ఒలిాంపథక్ కమిట ీ

అధోక్షుడడ థామస్ బాచ్ న్నయమిాంచారు. IOC అథ్ెు ట్్ 

కమిషన్ చెరై్స ఎమామ ట రకహ తో స్ాంపరదిాంచ న్నయామకాలు 
జర గాయ. ప్ార స్ 2024 స్మమర్స ఒలిాంపథక్ గమే్్ 

స్మీపథస్టా నిాందటన నలుగురు స్ర కొతా స్భుోల దృషథు  తేరలో 
ఎన్నిక రన స్ాి నాలప ైక ిమారుతుాంది. 
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నలుగురు ఒలిాంపథయనటు  IOC అథ్ెు ట్్ కమీషన్లో చరేారు, 
ఒలిాంపథక్ ఉదోమాంలో అథ్ెు ట్ వాయస్క ి ప్రా తిన్నధోాం 

వహ ాంచడాంలో స్హాయపడతారు: 
 అలిుస్న్ ఫ లిక్్ (USA): స్థ్రాంటర్స 

 అలిస్ుర్స బౌర న్సు  (UK): టరయాథ్ాు న్ 

 ఒలుస్ేయ స్థమత్ (క నడా): స్థ్రాంటర్స 

 మస్ో మా అల్ల జాదా (ఏదెనైా IOC కమిషన్లో మొదటి 
శరణార ి అథ్ెు ట్): స్ ైకిుస్ు  

IOC అథ్ెు ట్్ కమిషన్ న్నబాంధనల పరకారాం: 

 కీరడలు, లిాంగాలు మర యు ప్రా ాంతాల మధో 
స్మతులోతనట న్నరాధ ర ాంచడాంలో స్హాయపడటాన్నకి IOC 

అధోక్షుడడ 11 మాంద ి స్భుోలనట కమిషన్కు 
న్నయమిాంచవచటచ. 

 వారు ఒకొోకోరు ఎన్నమిది స్ాంవత్రాల వరకు స్వే 

చేయగలరు. 
 ఈ చరేుపలతో, IOC ACలో 14 మాంది మహ ళ్లు 

మర యు తొమిమది మాంది పురుషులు ఉాంటారు. 
 న్నయమితుల నై వార లో ఒకరు, పరతేోకిాంచ, శరణార ి అథ్ెు టు  

పరయోజనాలకు ప్రా తిన్నధోాం వహ ాంచడాంలో కీలక ప్ాతర 
ప్ో షథస్ాా రు. 

 
రక్షణ రాంగాం 

 

ఉతారాఖాండ్లోన్న ఔల్లలో భారత్-అమ ర కా స్ నైాోలు మ గా 
స్ నై్నక వినాోస్ాలు "యుధ్ అభాోస్" న్నరేహ ాంచనటనాియ. 

 

భారత స్ ైనోాం మర యు US స్ ైనోాం ఉతారాఖాండ్లోన్న ఔలిలో 
అకటు బర్స 14 నటాండ ి31, 2022 వరకు పక్షాం రకజుల ప్ాటు జర గ ే

మ గా మిలటర ీవాోయామాం “యుధ్ అభాోస్” యొకో 18వ 

ఎడిషన్నట న్నరేహ ాంచనటనాియ. ర ాండడ స్ నైాోల మధో 
అవగాహన, స్హకారాం ప ాంప్ ాందిాంచడాం లక్షోాంగా ఈ 

వాోయామాం జర గ ాంద.ి వాోయామాం యొకో మునటపటి 
ఎడిషన్ అకటు బర్స 2021లో USలోన్న అలాస్ాోలో జర గ ాంద.ి 

వాోయామాం గుర ాంచ: 

 ఈ వాోయామాం భారతదేశాం మర యు US స్ నైాోల మధో 
అవగాహన, స్హకారాం మర యు పరస్పర చరోనట 

ప ాంప్ ాందిాంచ ేలక్షోాంతో ఉాంద.ి 

 తూరుప లడఖ్లో చెైనాతో భారతదశేాం స్ర హదటద  

వివాదాంలో కొనస్ాగుతుని నపేథ్ోాంలో "యుధ్ 

అభాోస్" వాోయామాం జరుగుతోాంద.ి 

 భారత్-అమ ర కా రక్షణ స్ాంబాంధాలు గత కొనేిళ్లు గా 
ఊపాందటకునాియ. 

 జూన్ 2016లో, అమ ర కా భారతదేశాన్ని "పరధాన రక్షణ 

భాగస్ాేమి"గా పరకటిాంచాంది. 
ర ాండడ దశేాల రక్షణ చర తర: 
 2016 లో లాజస్థుక్్ ఎకే్ ఛాంజ్ మ మోరాాండాం ఆఫ్ 

అగ రమ ాంట్ (LEMOA) తో ప్ాటు కొన్ని స్ాంవత్రాలుగా 
ర ాండడ దేశాలు కలీక రక్షణ మర యు భదరతా 
ఒపపాందాలనట కుదటరుచకునాియ, ఇది స్రఫరాల 

మరమమతుా  మర యు భరీా కటస్ాం వార  స్ నైాోలనట ఒకర  
స్ాి వరాలనట మర్కస్ార  ఉపయోగ ాంచటకునే అవకాశాం 

ఉాంది, అలాగ ేలోతెనై స్హకారాన్నక ివీలు కలిపస్టా ాంది. 
 2018లో COMCASA (కమూోన్నకషేన్్ కాంప్ాటబిిలిట ీ

అాండ్ స్ కూోర ట ీ అగ రమ ాంట్)ప ై ఇరు పక్షయలు స్ాంతకాం 

చేశాయ, ఇద ి ర ాండడ మిలిటరీల మధో పరస్పర చరోనట 

అాందిస్టా ాంద ి మర యు US నటాండి భారతదేశాన్నకి 
అతాోధటన్నక స్ాాంకేతికతనట వికరయాంచడాన్నకి 
అనటమతిస్టా ాంద.ి 
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 అకటు బర్స 2020లో, భారతదేశాం మర యు US దెైేప్ాక్షకి 

రక్షణ స్ాంబాంధాలనట మర ాంత ప ాంచడాన్నక ిBECA (బవస్థక్ 

ఎకే్ఛాంజ్ అాండ్ కటఆపరషేన్ అగ రమ ాంట్) కు ఆమోదాం 

తెలిప్ాయ. 

ఆస్ేు రలియాలో ప్ో రాట వాోయామ డిరల్ "పథచ్ బాు క్ 2022"లో 
భారత్ ప్ాలగా ననటాంద ి

 
ఆస్ేు రలియాలోన్న నారార్సి ట ర టరలీో జరగనటని 17 దశేాల 

మధో మ గా ఎయర్స కాంబాట్ ఎక్ర్సస్ ైజ్ “పథచ్ బాు క్ 2022”లో 
భారతదశేాం భాగాం అవుతుాంది. "పథచ్ బాు క్" అనే 
వాోయామాంలో భారతదశేాం ప్ాలగా నడాన్ని ఆస్ేు రలియా 
పరభుతేాం ధృవీకర ాంచాంది. 17 దశేాల నటాండ ి100 విమానాలు 
మర యు 2,500 మాంద ి స్ నై్నక స్థబబాంది డిరల్లో భాగాం 

కానటనాిరు. ఈ కస్రతుా  ఆగస్టు  19 నటాంచ స్ ప ు ాంబర్స 6 వరకు 
జరగనటాంది. 
ఈ స్ాంవత్రాం ప్ాలగా నవేార లో ఆస్ేు రలియా, క నడా, ఇాండయిా, 
ఫరా న్్, జరమన్స, ఇాండోనేషథయా, జప్ాన్, మలేషథయా, 
నెదరాు ాండ్్, నూోజలాాండ్, ఫథలిపపీన్్, ర పబిు క్ ఆఫ్ కొర యా, 
స్థాంగపూర్స, థాయలాాండ్, UAE, UK మర యు US 

ఉనాియ. 

ఎక్్ పథచ్ బాు క్ గుర ాంచ: 

Ex Pitch Black అనేద ి రాయల్ ఆస్ేు రలియన్ ఎయర్స ఫో ర్స్ 

(RAAF)చే న్నరేహ ాంచబడే ఒక దెైేవార ిక బహుళ్-జాతీయ 

భార ీ ఉప్ాధ ి వారఫేర్స వాోయామాం. వాోయామాం యొకో 

లక్షయోలు ప్ాలగా న ే శకుా ల మధో స్న్నిహ త స్ాంబాంధాన్ని 

ప ాంప్ ాందిాంచడాం మర యు జాఞ నాం మర యు అనటభవాం 

మార పడి దాేరా పరస్పర చరోనట ప్ోర త్హ ాంచడాం. రాయల్ 

ఆస్ేు రలియన్ వెైమాన్నక దళ్ాం (RAAF) వూోహాతమక 

భాగస్ాేములు మర యు మితరదశేాల వెైమాన్నక దళాలతో 
"పథచ్ బాు క్"న్న దాన్న "కాోప్స్ోు న్" అాంతరాా తీయ న్నశిచతారి 

కారోకలాపాంగా పర గణ ాంచాంది. 
భారత వెమైాన్నక దళ్ాం 2025 నాటకి ి మిగ్-21 యొకో అన్ని 

స్ాోాడరన్లనట ర ట రై్స చసే్టా ాంద ి

 
భారత వెమైాన్నక దళ్ాం దాన్న మిగ లిన నాలుగు స్ాోాడరన్లలో 
ఒకట నై మిగ్-21 (రషోన్ యుదధ  విమానాలు) యుదధ  
విమానాలనట 2022 స్ ప ు ాంబర్స నాటకిి విరమిాంచటకుాంటుాంది 
మర యు మిగ లిన మూడడ 2025 నాటిక ి దశలవారీగా 
తొలగ ాంచబడతాయ. ప్ాత మిగ్-21ల స్ాి నాంలో కొతా యుదధ  
విమానాలు అాందటబాటులోకి వస్ాా య. జ ట్ విమానాలు. గత 

20 నలెలోు  ఆరు మిగ్-21 విమానాలు కూలిప్ో వడాంతో 
ఐదటగురు ప లైటుు  చన్నప్ో యారు. వచేచ ఐదళే్ులో మిగ్-29 

యుదధ  విమానాల యొకో మూడడ స్ాోాడరన్లనట 
దశలవారగీా తొలగ ాంచాలన్న IAF యోచస్ోా ాంది. 
3వ భారత్-వియతాిాం దెైే ప్ాక్షకి ఆరమీ ఎక్ర్సస్ జై్ “Ex 

VINBAX 2022” హరాోనాలో న్నరేహ ాంచబడడతుాంద ి
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వియతాిాం-ఇాండయిా దెైే ప్ాక్షకి ఆరమీ వాోయామాం "Ex 

VINBAX 2022" యొకో 3వ ఎడిషన్ ఆగస్టు  1 నటాండ ి20, 

2022 వరకు హరాోనాలోన్న చాండమీాందరి్సలో 
న్నరేహ ాంచబడడతుాంది. Ex VINBAX 2022 యొకో 

నేపథ్ోాం "ఒక ఇాంజన్సర్స కాంప న్స మర యు వెదైో బృాందాంగా 
ఉప్ాధ ి మర యు విసా్రణ. శాాంతి పర రక్షణ కారోకలాప్ాల 

కటస్ాం ఐకోరాజోస్మితి ఆగాంతుకలో భాగాం”. ఈ కస్రతుా  

భారత్, వియతాిాం మధో దెైే ప్ాక్షిక స్ాంబాంధాలనట మర ాంత 

బలోపతేాం చసే్టా ాంది. 
Ex VINBAX 2022 గుర ాంచ: 

 దెైేప్ాక్షిక వాోయామాం యొకో మునటపట ి స్ాంచకల 

నటాండ ి మ రుగ రన పర ధతిో కూడని ఫీలా్ ట ైరన్నాంగ్ 

వాోయామాంగా Ex VINBAX - 2022 యొకో న్నరేహణ 

పరస్పర విశాేస్ాన్ని మర యు ఇాంటర్స-ఆపరేబిలిటనీ్న 

బలోపతేాం చసే్టా ాంది మర యు ఇాండియన్ ఆరీమ మర యు 
వియతాిాం పపీుల్్ ఆరీమ మధో ఉతామ అభాోస్ాలనట 

పాంచటకటవడాన్నక ివీలు కలిపస్టా ాంద.ి 

 ఉమమడ ి ఎక్ర్సస్ ైజు ర ాండడ కాాంటిాంజ ాంట్ల దళాలకు 
ఒకర కొకరు స్ామాజక మర యు స్ాాంస్ోృతిక వారస్తేాం 

గుర ాంచ తెలుస్టకునే అవకాశాన్ని అాందిస్టా ాంద.ి 

ఇాండియన్ ఆరీమక ి 105 ఇాంజన్సర్స ర జమ ాంట్ నటాండి 
దళాలు ప్రా తిన్నధోాం వహ స్టా నాియ. 

 UN మిషను లో స్ారూపో పర స్థితులలో స్ాాంకతేిక స్ ైన్నక 

కారోకలాప్ాలనట అమలు చసే్టా నిపుపడడ ర ాండడ 
ఆగాంతుకులు స్ాధిాంచన పరమాణాలనట అాంచనా 
వేయడాన్నకి 48 గాంటల ధటర వీకరణ వాోయామాం ష డూోల్
లో భాగాం. 

 మానవతా స్హాయాం & విపతుా  స్హాయ పరదరిన 

మర యు పర కరాల పరదరిన స్ేదశేీ పర ష్టాోరాలనట 

ఉపయోగ ాంచ స్హజ మర యు మానవ న్నర మత విపతుా ల 

స్మయాంలో ర స్ూోయ మర యు ర ల్లఫ్ ఆపరషేను నట చేపటరు  
భారతదశే స్ామరాి యన్ని పరదర ి స్టా ాంద.ి 

పుసా్కాలు మర యు రచయతలు 
 

మ ర రన్ బయాలజస్ు  ఎల ు న్ పేరగర్స రాస్థన "డాేంజరస్ ఎరా్స" అన ే

పుసా్కాం 

 
స్ముదర జీవశాసా్రవతాే ఎల ు న్ పేరగర్స "డాేంజరస్ ఎరా్స: 

అగ ిపరేతాలు, తుఫానటలు, వాతావరణ మారుపలు, 
భూకాంప్ాలు మర యు మర న్ని వాటి గుర ాంచ మనాం 

తెలుస్టకటవాలన్న కటరుకుాంటునాిము" అనే పుసా్కాన్ని 

రూప్ ాందిాంచారు. పుసా్కాంలో, రచయత అతోాంత బలవాంతపు 
పరశికు పరతిస్పాందిాంచడాన్నకి పరయతిిస్ాా డడ: పరకృతి 

వెైపరతీాోలనట మనాం ఎాందటకు బాగా అాంచనా వేయలేము? 

పుసా్కాం గుర ాంచ: 

డేాంజరస్ ఎరా్సలో, స్ముదర శాసా్రవతాే ఎల ు న్ పేరగర్స 

అగ ిపరేతాలు, భూకాంప్ాలు, స్టనామీలు, హర కేన్లు, 
కొాండచర యలు విర గ పడటాం, ర ప్ కర ాంట్లు మర యు-
వాతావరణ మారుపల యొకో అతోాంత పరమాదకరమ ైన 

పరమాదాన్ని పర శోధిాంచే శాస్ాా ర న్ని అనేేషథాంచారు. పరతి 

అధాోయాం న్నర దషు  పరమాదాన్ని పర గణ స్టా ాంద,ి గమే్-

మారుతుని చార తరక స్ాంఘటనతో ప్రా రాంభమవుతుాంది 
మర యు ఈ డెైనమిక్ దృగ ేషయాల గుర ాంచ తెలియన్న 

వాటిన్న హెైల టై్ చేస్టా ాంద.ి మారాాంలో, భూమి యొకో హచెచర క 

స్ాంకేతాలనట చదవడాన్నకి, దాన్న స్ాందశేాలనట మనాందర క ి

పాంపడాన్నకి మర యు విపతుా  నష్టాు న్ని న్నవార ాంచడాన్నకి 
పరయతిిస్టా ని శాసా్రవతాేల నటాండ ిమేము వినాిము. 
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డాేంజరస్ ఎరా్స: అగ ిపరేతాలు, తుఫానటలు, వాతావరణ 

మారుపలు, భూకాంప్ాలు మర యు మర న్నిాంటి గుర ాంచ 

మనాం తెలుస్టకటవాలనటకునిద ి అతోాంత బలవాంతపు 
పరశికు పరతిస్పాందిాంచడాన్నకి పరయతిిస్టా ాంది: పరకృతి 

వెైపరతీాోలనట మనాం ఎాందటకు బాగా అాంచనా వేయలేము? 

ఈ పరశికు స్మాధానాంలో భాగాం ఏమిటాంటర, భూమి యొకో 

పరకిరయలు డెైనమిక్, అశాశేతమ ైనవి మర యు వాటి మూలాం 

వీక్షణ నటాండ ి దాచబడాా య. ఏద ి ఏమ నైపపటిక,ీ పేరగర్స కూడా 
స్హజమ నై స్ాంఘటనల గుర ాంచ అాంచనా వయేకుాండా 
స్నిదధాం చయేడమే కాకుాండా, ముాందటకు జరగబో యయ వాటి 
కటస్ాం స్థదధ ాం కావడాన్నకి కీలకాం అన్న కూడా న్నరాధ ర ాంచారు. 
 

దినోత్వాలు 
 

పరపాంచ బెరస్ు  ఫడీాింగ్ వారాం 2022: ఆగస్టు  1-7 

 
శిశువులకు కరమాం తపపకుాండా సా్నోాం ఇవేడాన్ని నొకిో  

చెపపడాన్నకి పరతి స్ాంవత్రాం పరపాంచ బెరస్ు  ఫడీాింగ్ 

వారకత్వాలు న్నరేహ ాంచబడతాయ. ఈ స్ాంవత్రాం తలిు  
ప్ాలిచేచ వారాం ఆగస్టు  1 న ప్రా రాంభమవుతుాంద,ి ఆగస్టు  7 న 

ముగుస్టా ాంద.ి శిశువు యొకో ఆరకగోవాంతమ నై ఎదటగుదల 

మర యు అభవృదిధక ితలిుప్ాలు ఇవేడాం అనేద ిఎాంతో కలీకాం. 

నవజాత శిశువులకు తలిుప్ాలు ఉతామమ నై ఆహారాం. ఇది 
అనేక పరబలమ నై పడీియాటిరక్ రుగమతలనట న్నవార ాంచడాంలో 
స్హాయపడ ేపరతిరకధకాలనట కలిగ  ఉాంటుాంద.ి 

వరలా్ బెరస్ు  ఫడీాింగ్ వీక్ 2022: నపేథ్ోాం 

'స్ ుప్ అప్ ఫర్స బెరస్ు  ఫడీాింగ్: ఎడడోకటే్ అాండ్ స్ప్ో ర్సు' అనే 
ఇతివృతాాంతో ఈ స్ాంవత్రాం పరపాంచ సా్నోాం ఇచేచ వారాం, 

తలుు లు మర యు బిడాలకు తలిు  ప్ాలివేడాం-స్ేిహపూరేక 

వాతావరణాన్నకి ప్రా ధానోత ఇవేడాం దాేరా ఈ స్ాంవత్రాం 

ప్రా రాంభాంలో చేస్థన వాగాధ నాలనట పునఃస్మీక్షిాంచాలి్న 

స్మయాం. సా్నోాం ఇవేడాం కొరకు రక్షణలనట స్ృషథు ాంచమన్న 

స్ాంసి్లు మర యు దశేాలనట కటరడాం దాేరా, ఈ టాపథక్ సా్నోాం 

ఇవేడాంప ై అవగాహన ప ాంచాలన్న భావిస్ోా ాంది. 
పరపాంచ బెరస్ు  ఫడీాింగ్ వారాం 2022: ప్రా ముఖోత 

పరపాంచ బెరస్ు  ఫడీిాంగ్ వారాం అనదేి పరజలకు తలిుప్ాలు ఇవేడాం 

వలు  కలిగ ేఅనేక పరయోజనాల గుర ాంచ తెలుస్టకటవడాం చాలా 
ముఖోాం. WHO న్నవదేికల పరకారాం, 3 లో 2 పథలు లకు 
తలిుప్ాలు ఇవేడాం లేదట. అాందటవలు , ఈ రకజునట గుర ాాంచడాం 

మర ాంత కలీకమ నైద.ి పుటిున తరాేత 6 నలెల వరకు తలుు లు 
తమ పథలు లకు తలిుప్ాలు ఇవాేలన్న స్థఫారు్ చసే్ాా రు. 
పరపాంచ బెరస్ు  ఫడీాింగ్ వారాం: చర తర 
పరపాంచ ఆరకగో స్ాంసి్ (WHO) మర యు యునెటై డ్ నషేన్్ 

ఇాంటరేి షనల్ చలారన్్ ఎమర ాన్స్ ఫాండ్ (UNICEF) 1990లో 
ఒక మ మోరాాండమ్నట రూప్ ాందిాంచాయ. దనీ్న తరువాత, 

వరలా్ అలయన్్ ఫర్స బెరస్ుఫడీాింగ్ యాక్షన్ (WABA) 

1991లో స్ాి పథాంచబడిాంద.ి ప్రా రాంభ పరపాంచ బెరస్ుఫీడిాంగ్ వీక్నట 
1992లో ప్ాటిాంచారు. పరచారాన్ని పరచారాం చయేాండి. 
ప్రా రాంభాంలో, స్టమారు 70 దశేాలు వారాన్ని 

స్మర ాంచటకునేవారు, ఇపుపడడ దీన్నన్న 170 దేశాలు 
జరుపుకుాంటునాియ. 

అన్ని ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖోమ నై అాంశాలు: 
 వరలా్ అలయన్్ ఫర్స బెరస్ు  ఫీడిాంగ్ యాక్షన్ హడె్ కాేరుర్స్ 

స్ాి నాం: ప నాాంగ్, మలేషథయా; 
 వరలా్ అలయన్్ ఫర్స బెరస్ు  ఫడీిాంగ్ యాక్షన్ 

వోవస్ాి పకుడడ: అనేర్స ఫజల్; 
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 వరలా్ అలయన్్ ఫర్స బెరస్ు  ఫడీిాంగ్ యాక్షన్ చెరై్సపర్న్: 

ఫ లిస్థట ీస్ావజే్; 

 బెరస్ు  ఫడీిాంగ్ యాక్షన్ కటస్ాం వరలా్ అలయన్్ 

స్ాి పథాంచబడిాంద:ి 14 ఫథబరవర  1991. 

ముస్థు ాం మహ ళా హకుోల దనిోత్వాం 2022 ఆగస్టు  01న 

జరుపబడాింద ి

 

ముస్థు ాంలలో 'టిరపుల్ తలాక్' ప్ాలనకు వోతిరకేాంగా చటాు న్ని 

అమలు చసే్టా నిాందటకు జరుపుకటవడాన్నకి పరతి స్ాంవత్రాం 

ఆగస్టు  01 న ముస్థు ాం మహ ళా హకుోల దనిోత్వాన్ని 

జరుపుకుాంటారు. షర యత్ లేదా ముస్థు ాం వోకిాతే చటుాం 

పరకారాం, ముస్థు ాం పురుషులు వరుస్గా మూడడస్ారుు  తలాక్ 

అనే పదాన్ని ఉచచర ాంచడాం దాేరా ఎపుపడెనైా తమ 

వివాహాన్ని ముగ ాంచటకునే అధికారాం ఇవేబడిాంద.ి అయతే ఈ 

చటాు న్ని భారత పరభుతేాం 2019లో రదటద  చసే్థాంద.ి 

ముస్థు ాం మహ ళా హకుోల దనిోత్వాం: చర తర 
భారత కేాందర పరభుతేాం 01 ఆగస్టు  2019న టిరపుల్ తలాక్కు 
వోతిరేకాంగా చటాు న్ని రూప్ ాందిాంచాంద,ి దీన్న పరకారాం తక్షణ 

లేదా టిరపుల్ తలాక్నట కిరమినల్ నరేాంగా పరకటిాంచాంద.ి కొతా 

చటాు న్ని భారతదశేాంలోన్న మహ ళ్లాందరూ, ముఖోాంగా 
ముస్థు ాం మహ ళ్లు స్ాేగతిాంచారు మర యు అపపటి నటాండి 
ఆగస్టు  01 నట ముస్థు ాం మహ ళా హకుోల దినోత్వాంగా 
ప్ాటిస్టా నాిరు. ఈ స్ాంవత్రాం భారతదశేాంలో ముస్థు ాం 

మహ ళ్ల హకుోల దినోత్వాం యొకో ర ాండవ 

వార ికటత్వాన్ని స్ూచస్టా ాంద.ి 

ముస్థు ాం మహ ళ్ల హకుోల దనిోత్వాం 2022: ప్రా ముఖోత 

టిరపుల్ తలాక్కు వోతిరేకాంగా చటాు న్ని రూప్ ాందిాంచడాన్ని 

గుర ాాంచ, గౌరవిాంచలేా ఈ దినోత్వాన్ని జరుపుకుాంటారు. 
వివాహ హకుోల పర రక్షణ చటుాం 2019 పరకారాం భారత 

పరభుతేాం టిరపుల్ తలాక్ న్నయమాన్ని చటువిరుదధమన్న 

పరకటిాంచాంద.ి ముస్థు ాం మహ ళ్లు ఈ రకజునట అతోాంత 

ఆనాందాంగా జరుపుకుాంటారు మర యు చటాు న్ని 

హృదయపూరేకాంగా స్ాేగతిాంచారు. 
పరపాంచ ఊపథర తితుా ల కాోన్ర్స దనిోత్వాం ఆగస్టు  01న 

పరపాంచవాోపాాంగా న్నరేహ ాంచబడాింద ి

 
పరతి స్ాంవత్రాం, ఊపథర తితుా ల కాోన్ర్సకు కారణాలు 
మర యు చకిత్ గుర ాంచ అవగాహన ప ాంచడాన్నక ి మర యు 

వాోధకిి తగ న పర శోధన న్నధటలు లేకప్ో వడాన్ని హెలై ైట్ 

చేయడాన్నకి ఆగస్టు  01న పరపాంచ ఊపథర తితుా ల కాోన్ర్స 

దనిోత్వాన్ని జరుపుకుాంటారు. పురుషులు మర యు స్ీా రలలో 
కాోన్ర్స మరణాలకు పరధాన కారణాలలో ఊపథర తితుా ల 

కాోన్ర్స ఒకట.ి 
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పరపాంచ ఊపథర తితుా ల కాోన్ర్స దనిోత్వాం: చర తర 
ఈ పరచారాన్ని మొదటగా 2012లో ఫో రమ్ ఆఫ్ ఇాంటరేి షనల్ 

ర స్థపరటేర ీ స్ స్ టైసీ్ (FIRS), ఇాంటరేి షనల్ అస్ో స్థయయషన్ 

ఫర్స ద ి స్ుడ ీ ఆఫ్ లాంగ్ కాోన్ర్స (IASLC) మర యు 

అమ ర కన్ కాలేజ్ ఆఫ్ చెస్ు  ఫథజషథయన్్ స్హకారాంతో 
న్నరేహ ాంచాంద.ి IASLC అనేది ఊపథర తితుా ల కాోన్ర్సతో 
మాతరమ ేవోవహర ాంచ ేపరపాంచాంలోన ేఅతిప దద  స్ాంసి్. 

ఊపథర తితుా ల కాోన్ర్సనట ర ాండడ పరధాన రకాలుగా 
వరీాకర ాంచవచటచ: 

1. చని స్ ల్ ఊపథర తితుా ల కాోన్రుు  (SCLC) 

2. నాన్-స్ామల్ ఊపథర తితుా ల కాోన్రుు  (NSCLS 

ఊపథర తితుా ల కాోన్ర్స యొకో అతోాంత స్ాధారణ లక్షణాలు: 
1. ఊపథర తితుా ల కాోన్ర్స ఛాతీ మర యు పకోట ముకల 

నొపథపన్న కలిగ స్టా ాంది. 
2. అతోాంత స్ాధారణ లక్షణాం దగుా  దీరఘకాలికాంగా, ప్ డిగా, 

కఫాం లేదా రకాాంతో ఉాండవచటచ. 

3. ఇది అలస్ట మర యు ఆకలిన్న కలిగ స్టా ాంద.ి 

4. ఊపథర తితుా ల కాోన్ర్స శాేస్కటశ ఇనెఫక్షనటు , గురక, 

మర యు శాేస్ ఆడకప్ో వడాన్ని ప ాంచటతుాంద.ి 

5. ఇతర స్ాధారణ లక్షణాలు బరువు తగాడాం, 

బ ాంగురుప్ో వడాం, శోషరస్ కణుపు వాపు మర యు 
బలహనీత. 

ఊపథర తితుా ల కాోన్ర్సనట ఎలా న్నవార ాంచాలి? 

1. దూమప్ానాం వదిలేయాండ.ి 

2. స్ కాండ్ హాోాండ్ స్ో మకిాంగ్ మానటకటాండి. 
3. ఆరకగోకరమ ైన ఆహారాన్ని న్నరేహ ాంచాండి. 
4. కరమాం తపపకుాండా వాోయామాం. 

5. టాకి్క్ క మికల్్కు ఎలాాంటి ఎకట్ోజర్సనట న్నవార ాంచాండ.ి 

మరణాలు 
 

ఆస్ేు రలియా మాజీ బాకి్ ాంగ్ పరపాంచ ఛాాంపథయన్ జాన్స ఫాేంచాన్ 

కనటిమూత 

 
ఆస్ేు రలియా మాజీ ఫ దర్స వెయట్ బాకి్ాంగ్ పరపాంచ ఛాాంపథయన్ 

జాన్స ఫాేంచాన్ కనటిమూశారు. ఆయన వయస్ట 77 

స్ాంవత్రాలు. అతనట 20 స్ాంవత్రాలకు ప ైగా ప్ ర ఫ షనల్ 

బాకి్ాంగ్ తో స్ాంబాంధాం కలిగ  ఉనాిడడ మర యు 56 

విజయాల ర కారుా నట కలిగ  ఉనాిడడ, వీటిలో 20 నాకౌట్, ఆరు 
డార లు మర యు ఐదట ఓటములు ఉనాియ. 

ఫథలిపపీన్్ మాజీ ప రజ్ ఫథడలె్ వాల ా జ్ రామోస్ కనటిమూశారు 

 
ఫథలిపీపన్్ మాజీ అధోక్షుడడ ఫథడలె్ వాల ా జ్ రామోస్, 

COVID-19 స్మస్ోల కారణాంగా మరణ ాంచారు. అతన్న 

వయస్ట 94. రామోస్ 1992 నటాండి 1998 వరకు ఫథలిపపీన్్ 

12వ అధోక్షుడిగా పన్నచేశాడడ. వృతాి రతీాో స్ ైన్నక అధికార . 
అతన్న పదవీకాలాంలో, ఫథలిపపీన్్ వరధమాన "పులి ఆర ిక 

వోవసి్"గా గుర ాాంచబడిాంద.ి రామోస్ మారకోస్ పరభుతేాం 

నటాండి ఫథరాయాంచనాందటకు చాలా మాందికి హీరక అయాోడడ, 
అాందటలో అతనట జాతీయ ప్ో ల్లస్ట దళాన్నకి నాయకతేాం 

వహ ాంచాడడ, అతన్న ప్ాలనకు వోతిరకేాంగా 1986లో జర గ న 
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పరజా తిరుగుబాటు స్మయాంలో న్నయాంత పతనాన్నక ి

కారణమయాోడడ. అతనట స్ ైన్నక నపేథ్ోాం నటాండ ి వచాచడడ 
మర యు ఫథలిపీపన్్ కానాతిబులరీక ిచీఫ్ అయాోడడ మర యు 

ప రస్థడెాంట్ ఫ ర ానాాండ్ ఇ మారకోస్ స్ీన్నయర్స స్మయాంలో 
ఫథలిపీపన్్ స్ాయుధ దళాల వెైస్ చీఫ్ ఆఫ్ స్ాు ఫ్ అయాోడడ. 
పరముఖ గాయన్న న్నరమలా మిశార  కనటిమూత 

 
పరముఖ బెాంగాల్ల గాయన్న న్నరమలా మిశార  కనటిమూశారు. 
ఆమ  వయస్ట 81 స్ాంవత్రాలు. ఈమ  1938లో పశిచమ 

బెాంగాల్ లోన్న దక్షిణ 24 పరగణాల జలాు లో జన్నమాంచాంది. ఆమ  

బెాంగాల్ల, ఒడియా, అస్ా్మీ చతార లలో వివిధ ప్ాటలు 
ప్ాడిాంద.ి బెాంగాల్ల భాషలో ఆమ  ప్ాడిన మ లోడలీలో 'ఎమోన్ 

ఏకాా  జనటక్', 'బో లో టు అర ి' మర యు 'ఈయ్ బాంగాు ర్స మతీ 

తే' ఉనాియ. 
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