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Weekly Current Affairs August 2nd Week 2022 
 

అెంతరాా తీయ అెంశాలు 
 

మకె్స్ కన్ ప్ సెడి ెంట్ ప్ఎీెం మోడతీో సహా ముగుు రు నతేల 
నతేృతవెంలో శాెంతి కమిష్న్ను పతెిపాద ెంచారు 

 
అతటుననత కమిష్న్లో పో ప్ ఫ్ాెన్స్స్, ఐరాస స కరటర ీ
జనరల్, ఆెంటోన్సయో గుటెర రస్, భారత పెధాన్స నర ెంద్ె మోదీ 
సభ్ుులుగా ఉెండాలన్స మకె్స్క్ో అధ్ుక్షుడు ఆెండ ెస్ 
మానుుయలె్ లోప్ జ్ ఒబ్ాె డోర్స పెతిపాద ెంచారు. 
పెపెంచవాుపత ెంగా యుదాా లను ఆపడాన్సక్స ఒక పతెిపాద్నను 
సమరప్ెంచడెం మర్యు కనీసెం ఐదేళ్లపాటు సెంధ న్స 
క్ోరుకునలేా ఒపపెంద్ెం కుద్ురుుక్ోవడెం కమిష్న్ యొకక 
లక్ష్ుెం. కమీష్న్ పపెెంచవాుపత ెంగా యుదాా లను ఆపడాన్సక్స 
మర్యు కనీసెం ఐదళే్లపాటు సెంధ  క్ోసెం ఒక ఒపపెందాన్సన 
కుద్ురుుక్ోవాలన్స లక్ష్ుెంగా ప్ టుు కుెంద . 
అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు : 
 మెక్స్క్ో అధ్ుక్షుడు: ఆెండ ెస్ మానుుయలె్ లోప్ జ్ 

ఒబ్ాె డోర్స; 
 మెక్స్క్ో రాజధాన్స: మెక్స్క్ో సటిీ; 
 మెక్స్క్ో కర నీ్: మకె్స్కన్ ప్ సో . 
 

 

IMD-UNDP మరయ్ు జపాన్ 10 రాష్టాు ా లు మరయ్ు 
UTలలో వాతావరణ చరు క్ోసెం సహకరస్ాత య 

 
IMD-UNDP దేశవాుపత ెంగా 10 రాష్టాు ా లు మర్యు క్ ెంద్ె 
పాలిత పాెెంతాలలో వాతావరణ చరును వగేవెంతెం 
చేయడాన్సక్స క్ొతత  పాెజ క్టును పాెరెంభెంచెంద , దీన్సన్స భారత 
వాతావరణ విభాగెం (IMD), జపాన్ పభె్ుతవెం మరయ్ు 
ఐకురాజుసమితి అభవృద ా  క్ారుకరమెం (UNDP) 
ఆవిష్కర్ెంచాయ. 2022–2023 సెంవత్రాలలో, IMD-
UNDP యొకక పాెజ క్టు క్సరెంద  రాష్టాు ా లోల  అమలు 
చేయబ్డుతటెంద : బీహార్స, ఢిల్లల–NCR, గుజరాత్, జారఖెండ్, 
మధ్ుపెదశే్, మహారాష్ు ,ా ఒడిశా, సిక్సకెం, ఉతతరాఖ్ెండ్ 
మర్యు ఉతతరపదెేశ్. UNDP భారతదేశెం IMD-UNDP 
యొకక పాెజ క్టు క్ోసెం జపాన్ నుెండి $5.16 మిలియనల  
వాతావరణ గార ెంట్ను అెంద్ుకుెంద . UNDP యొకక “క్ లలమేట్ 
పాెమిస్ — ఫ్మె్ ప్ ల డా్ టు ఇెంపాక్టు” చొరవ దావరా జపాన్ 23 
దేశాలకు అెంద ెంచన పెపెంచవాుపత  సహాయెంలో ఇద  ఒక 
భాగెం. 
అర ాెంటనీా యొకక రయ్ర్స అడిి రల్ గల్లల రమి పాబ్లల  రయ్ోస్ 
UNMOGIP అధ పతిగా ప్రేు ప్ టాు రు 
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అనుభ్వజ్ఞు డ నై అర ాెంటీనా నావిక్ాద్ళ్ అధ క్ార,్ రయ్ర్స 
అడిిరల్ గల్లల రమి పాబ్లల  ర్యోస్ను UN స కరటర ీ జనరల్ 
ఆెంటోన్సయో గుటెర రస్ భారతదశేెం మర్యు పాక్ససాత న్లోన్స 
ఐకురాజుసమితి మిలిటరీ అబా్రవర్స గరర ప్ (UNMOGIP) 
క్ోసెం మిష్న్ హడె్ మర్యు చీఫ్ మిలిటర ీ అబా్రవర్సగా 
న్సయమిెంచారు. ఉరుగ వకు చ ెంద న మేజర్స జనరల్ జోస్ 
ఎలాడియో ఆలలైకన్ అర ాెంటీనాకు చ ెంద న రయ్ర్స అడిి రల్ 
గ్లలల రమి పాబ్లల  ర్యోకు అనుకూలెంగా UNMOGIP యొకక 
మిష్న్ హడె్ మరయ్ు చీఫ్ మిలిటర ీఅబా్రవర్సగా బ్ాధ్ుతలు 
సీవకర్ెంచారు, దీన్స పన్స పూర్త క్ానుెంద . UN శాెంతి పరర్క్ష్క 
క్ారుకలాపాలకు సహాయెం చేసనిెంద్ుకు మజేర్స జనరల్ 
ఆలాకన్కు స కరటరీ జనరల్ కృతజుతలు త లిపారు. 
రయ్ర్స అడిి రల్ గల్లల రమి పాబ్లల  రయ్ోస్: గురె్ంచ 
 ర్యర్స అడిిరల్ గ్లలల రమి పాబ్లల  ర్యోస్ 1988లో నేవీ 

అక్ాడమీ నుెండి మిడిల్షిప్మాున్గా పటాు  ప ెంద నపపటి 
నుెండి అర ాెంటీనా నావిక్ాద్ళ్ెంలో సుదీరఘ క్ రరీ్సను కలిగ్ 
ఉనానడు, పకెటన పెక్ారెం. 

 ర్యర్స అడిిరల్ గ్లలల రమి పాబ్లల  ర్యోస్ ఇటీవల 
జాయెంట్ సాు ఫ్తో విద్ు, శిక్ష్ణ మర్యు సిదాా ెంతెం 
(2022) జనరల్ డ ైర కుర్సగా పన్సచేశారు. 

 దీన్సక్స ముెంద్ు, ర్యర్స అడిిరల్ గల్లల రమి పాబ్లల  ర్యోస్ 
నేవీ వార్సఫరే్స సకకల్ ఎడుుక్ ష్న్ డిపార్సుమెెంట్ చీఫ్ 
(2018), మరె ైన్్ ఇన్ఫ్ాెంటీె ఫ్ీల ట్ కమాెండర్స (బ్రెగ డ్ 
కమాెండర్స) (2020–2021), మరె ైన్్ ఇన్ఫ్ాెంటీె 
కమాెండర్స (క్ార్సప్ కమాెండర్స) (2020–20)గా 
పన్సచశేారు. , మరయ్ు రష్టాులోన్స డఫి న్్, మిలిటర,ీ 
నావల్ మర్యు ఎయర్స అటాచ్ (2018–2019). 
(2016-2018) 

నతేాజీ యొకక అపఖ్ాుతి పాలలనై "చలో డలి్లల" ప్రేుకు 
సెింగపూర్స పదాెంగ్ను మెంజూరు చసేెింద  

 
పదాెంగ్ (నేతాజీ సుభాస్ చెంద్ెబ్ల స్ యొకక అపఖ్ాుతి 
పాలలైన "చలో డలి్లల" యొకక పదెేశెం) ఇపుపడు సుబ్ాస్ 
చెంద్ెబ్ల స్ యొకక సాిరక సిితిన్స మర్యు సిెంగపూర్స 
యొకక సాిరక చహానల సెంరక్ష్ణ చటుెం (NHB) క్సరెంద్ 
సాధ్ుమయయు గొపప సాి య రక్ష్ణను ప ెంద్ుతటెంద్న్స నషే్నల్ 
హరెట్జే్ బ్ల ర్్స ప్ేరొకెంద . ఆగష్టు  9, 2022న, సిెంగపూర్స 
దేశెం తన 57వ జాతీయ ద నోత్వాన్సన జరుపుకుెంద  
మర్యు పదాెంగ్ ఐక్ాన్సక్ట గీరన్ లొక్ ష్న్ 75వ జాతీయ 
సాిరక చహనెంగా గుర్తెంచబ్డిెంద . 
పదాెంగ్ సిెంగపూర్సలోన్స ఒక ప్ ద్ద  బ్హిరెంగ మెైదానెం, ఇకకడ 
జూలల ై 1943లో నతేాజీ సుభాష్ చెంద్బె్ల స్ "ఢలి్లల చలో" అనే 
పద్బ్ెంధాన్సన అెంద ెంచారు. నేటకి్ీ వాడుకలో ఉనన పురాతన 
బ్హిరెంగ పెదశేాలలో ఒకట,ి పదాెంగ్ గణనీయమెైన 
జాతీయ, చారత్ెక మరయ్ు సామాజిక విలువను కలిగ్ 
ఉెంద . లాన్ బ్ౌలిెంగ్, క్సరక్ ట్, ఫ్ుట్బ్ాల్ మరయ్ు ఐస్ హాక్ీ 
వెంటి అథ్ ల టిక్ట ఈవ ెంట్లకు ఇద  బ్ాగా నచుెంద . 
ఆసయిాన్ 2022లో తన 55వ వార్ిక్ోత్వాన్సన 
జరుపుకుెంద  

 
ఆసియాన్ సభ్ు దేశాలు, స కరటర ీజనరల్ 55వ వార్ిక్ోత్వెం 
సెంద్రభెంగా విదేశాెంగ మెంతి ె డాకుర్స ఎస్.జ శైెంకర్స 
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అభనెంద్నలు త లిపారు. 2022ను ఆసియాన్-ఇెండయిా 
ఫ ెెండిిప్ ఇయరాు  జరుపుకుెంటునానమన్స, భాగసావమాున్సక్స, 
ఇెండో-పసఫిిక్ోల  ఆసయిాన్ క్ ెందీెకరణకు కటుు బ్డ ిఉనానమన్స 
ఆయన టీవట్ చశేారు. నకుఢిల్లలలోన్స రీస ర్సు అెండ్ 
ఇనఫర ిష్న్ సిసుమ్ ఫ్ర్స డ వలప్ిెంగ్ కెంటీెస్ (RIS)లోన్స 
ఆసియాన్-ఇెండయిా స ెంటర్స (AIC) సో మవారెం ఆసయిాన్ 
55వ వార్ిక్ోత్వాన్సన పురసకర్ెంచుకున్స పాునల్ డిసకష్న్ 
న్సరవహిెంచెంద . 
ఈ సెంవత్రెం ఆసయిాన్ ద నోత్వెం యొకక ఇతివృతత ెం 
"సాు ా ెంగ్ టుగ ద్ర్స" ఇద  ఆసియాన్ యొకక ముెంద్ుచకపు 
గల పెజలను సిెంకరన ైజ ష్న్ లోక్స రావాలన్స మరయ్ు 21 వ 
శతాబ్దపు సవాళ్లను ఎద్ురమకవడాన్సక్స ఒక సమిషిుగా 
పన్సచయేడాన్సక్స ఆహావన్ససుత ెంద  మర్యు సావగతిసుత ెంద . 
ఆసియాన్ సెంఘీభావెం మర్యు శాెంతియుత, సెంవృద ా  
మర్యు సామాజికెంగా బ్ాధ్ుతాయుతమెైన ఆసయిాన్ 
కమరున్సటీ యొకక సకఫర్తక్స పెతీకగా న్సలుసుత ెంద . 
ఆసయిాన్ గురె్ంచ: 
ఆసియాన్ డికలర ష్న్ (బ్ాుెంక్ాక్ట డికలర ష్న్) ప్ ై సెంతకెంతో 
1967 ఆగసుు  8న థాయ్ లాెండ్ లోన్స బ్ాుెంక్ాక్ట లో 
అసో సియయష్న్ ఆఫ్ ఆగ నయాసయిా నషే్న్్ లేదా ఆసయిాన్ 
సాి ప్ిెంచబ్డిెంద . ఆసియాన్ న్సనాద్ెం "ఒక్  దారశన్సకత, ఒక్  
గుర్తెంపు, ఒక్  సమాజెం". 
వువసాి పక సభ్ుులు: ఇెండోనషేయిా, మలేషయిా, 
ఫలిిప్పీన్్, సెింగపూర్స మర్యు థాయ్ లాెండ్. బ్రె న ై 
దారుస్లాెం (1984), వియతానెం (1995), లావో PDR 
మర్యు మయనాిర్స (1997), కెంబ్ల డయిా (1999) 
తరువాత ఆసియాన్ లో చరేాయ. 
ఆసియాన్ స కరటేరయ్ట్ - ఇెండోనషేయిా, జక్ారాత  

నాసా మార్స్ యొకక మొటుమొద్ట ిమల్లుస పకురల్ మాుప్లను 
అెంద్ుబ్ాటులోక్స త చుెంద  

 
నేష్నల్ ఏరమనాటకి్ట్ అెండ్ సేపస్ అడిిన్ససేు షా్న్ (నాసా) 
పర్శోధ్కులు మార్స్ ఉపరత్లెం యొకక మొద్టి 
మల్లుస పకురల్ మాుప్లను పబ్రల క్ట చశేారు. 5.6 GB, 
రెంగురెంగుల మాుప్ ర డ్ పాల న ట్ యొకక 86% విసీత రణెంలో 
ఉెంద . తద్ుపర ్ ఆరు న లలోల  అమరె్కన్ సేపస్ ఏజ నీ్ 
మొతతెం మాుప్ను కరమెంగా పెంప్ిణ ీచసేుత ెంద . 
పెధానాెంశాలు: 
 NASA యొకక పాల న టర ీ డటేా సిసుమ్, సెంసి గరహ 

విమానాలు మర్యు ఇతర మిష్నల  నుెండ ి సకేర్ెంచన 
మొతతెం డజిిటల్ డేటా యొకక ఓప్ న్ ర్పో జిటరీ, దాన్స 
సేకరణ యొకక పాెరెంభ్ భాగాలను అెంద్ుబ్ాటులో 
ఉెంచెంద . 

 మాుప్ యొకక పాెరెంభ్ బ్ాుచ్లోన్స 51,000 ఫ్ో టోలలో 
పెతి ఒకకట ి 540 క్స.మీ ప డవు మరయ్ు 10 క్స.మీ 
వ డలుప ఉనన భ్రభాగాన్సన సకచసుత ెంద . 
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 మాుప్ల డేటాను NASA యొకక మార్స్ రక్న సై న్్ 
ఆర్ిటర్స (MRO) సకేర్ెంచెంద , ఇద  సౌర వువసిలోన్స 
ఏద ైనా ఉపగరహెం కెంట ేప డవ ైన కక్ష్ును కలిగ ్ఉెంద . 

త వైాన్ చుటటు  చ నైా తన అతిప్ ద్ద  స నై్సక వినాుసాలను 
న్సరవహసిోత ెంద  

 
యుఎస్ హౌస్ సీపకర్స నానీ్ ప్ లోస ిదీవపాన్సన విడిచప్ టిున 
తరావత, చ ైనా త ైవాన్ను చుటుు ముటిున అతిప్ ద్ద  స ైన్సక 
కసరతటత లను పాెరెంభెంచెంద . బీజిెంగ్ తన సెంద్రశనప్ ై 
క్ోపెంగా పతెిసపెంద ెంచెంద , శిక్ష్ను బ్ెద ర్ెంచెంద  మరయ్ు 
పెపెంచెంలో అతుెంత రదీద గా ఉెండే షిప్పిెంగ్ లేన్లలో క్ొన్సన 
స ైన్సక వాుయామాలను పెకటిెంచెంద : 
పెధానాెంశాలు: 
 అధ క్ార్క మీడయిా పకె్ారెం, దాదాపు 05:00 GMTలో 

జర్గన్ వాుయామాలు పతెుక్ష్ క్ాలుపలను కలిగ్ 
ఉెంటాయ. 

 సేుట్ బ్ాె డ్క్ాసుర్స CCTV పెక్ారెం, ఈ వాసతవిక యుదా్ 
అభాుసెం క్ోసెం దీవపెం యొకక ఆరు పధెాన పర్సర 
పాెెంతాలు ఎెంప్ిక చేయబ్డా్ య మర్యు సెంబ్ెంధ త 
నౌకలు మర్యు విమానాలు ఆ సమయెంలో ఆ 
పాెెంతాలోల  ఎగరడాన్సక్స లేదా లాుెండ్ చయేడాన్సక్స 
అనుమతిెంచబ్డవు. 

అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు : 
 US అధ్ుక్షుడు: జో బ్రడ న్ 
 చ ైనా అధ్ుక్షుడు: జీ జిన్ప్ిెంగ్ 
 త ైవాన్ అధ్ుక్షుడు: సాయ్ ఇెంగ్-వ న్ 

సవీడన్ మరయ్ు ఫనిాల ెండ్ NATOలో చరేడాన్సక్స US స నటే్ 
ఆమోద ెంచాయ 

 
95 మెంద  స నేటరుల  ఈ చరుకు అనుకూలెంగా ఓటు 
వేయడెంతో, సీవడన్ మర్యు ఫినాల ెండ్ యొకక NATO 
సభ్ుతావన్సన US స నేట్ న్సరణయాతికెంగా ఆమోద ెంచెంద . 
మిసౌ్రీక్స చ ెంద న ర్పబ్రల కన్ స నటేర్స జోష్ హాల్ల ఒెంటర్గా 
అసమితి ఓటు వేశారు, చ ైనా నుెండి వచేు ముపుప 
యరరమప్యిన్ భ్ద్తె కెంటే చాలా ఎకుకవ శరదా్ వహిెంచాలన్స 
వాద ెంచారు. NATOలో ఫనిాల ెండ్ మర్యు సీవడన్ సభ్ుతవెం 
US అధ్ుక్షుడు జో బ్రడ న్ యొకక బ్లమెైన మద్దతటను కలిగ్ 
ఉెంద , అతను జూలలలైో ఈ సమసును స నేట్ పర్శీలనకు 
పెంపాడు. 
అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు  
 NATO ఛ ైరిన్: జ న్్ సోు లలు న్బ్ర్సు 
NATO దేశాలు: NATOలో పసెుత త సభ్ు దేశాలు 
అలేిన్సయా, బ్ెలాియెం, బ్లేు రయ్ా, క్ నడా, క్ొరయయషయిా, చ క్ట 
ర్పబ్రల క్ట, డ నాిర్సక, ఎసోు న్సయా, ఫ్ాెన్్, జరినీ, గీరస్, హెంగరీ, 
ఐస్లాెండ్, ఇటల్ల, లాటవియా, లిథువేన్సయా, లక్ ్ెంబ్ర్సు , 
మాెంటెన గమర , న ద్రాల ెండ్్, ఉతతర మాసిడోన్సయా, నార వ, 
పో లాెండ్, పో రుుగల్, రొమనే్సయా, సోల వేక్సయా, సోల వేన్సయా, 
స పయన్, టరకీ. 
త వైాన్ప్  ైUS మరయ్ు చ నైా వివాద్ెం: చరత్ె, పాెముఖ్ుత 
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త ైవాన్, ర్పబ్రల క్ట ఆఫ్ చ ైనా (ROC) అన్స కూడా ప్లిుసాత రు, 
ఇద  చ నైా పెధాన భ్రభాగెం నుెండ ి త ైవాన్ జలసెంధ క్స 
అడ్ెంగా ఉనన ఒక దీవపెం. 1949 నుెండి, ఇద  ప్ీపుల్్ 
ర్పబ్రల క్ట ఆఫ్ చ నైా (PRC)గా మిగ్లిన చ ైనా నుెండి విడిగా 
నడుసోత ెంద . PRC త ైవాన్ ఒక రమజ్ఞ పధెాన భ్రభాగెంతో 
"ఏకమెపైో తటెంద " అన్స పెకటిెంచెంద  మరయ్ు దీవపాన్సన 
తిరుగుబ్ాటు పాెవిన్్గా చకసుత ెంద . పజెాసావముబ్దా్ెంగా 
ఎన్సనక్ ైన పభె్ుతవెం మర్యు 23 మిలియనల  జనాభా కలిగ్న 
దీవప దశేమెైన త వైాన్లోన్స రాజక్ీయ నాయకులు దవీపెం 
యొకక సిితి మర్యు పెధాన భ్రభాగెంతో దాన్స సెంబ్ెంధాల 
గుర్ెంచ భననమెనై అభపాెయాలను కలిగ్ ఉనానరు. 
చ నైా-త వైాన్ చరత్ె: 
 2016లో త వైాన్ ప్ సెిడ ెంట్ తా్య్ ఇెంగ్-వికుర ీ వ న్ 

యొకక క్ార స్ స ుయాట్ టనిెన్్ ప్ ర్గాయ. త ైవాన్ 
జలసెంధ  అెంతటా బ్లమెైన సెంబ్ెంధాలను 
పోె త్హిెంచడాన్సక్స మా యెంగ్-జియో, ఆమె పూరీవకుడు 
మద్దతట ఇచున పణెాళికను సాయ్ తిరసకర్ెంచారు. 

 త ైవాన్, ర్పబ్రల క్ట ఆఫ్ చ ైనా (ROC) అన్స కూడా 
ప్ిలుసాత రు, ఇద  చ నైా పధెాన భ్రభాగెం నుెండి త ైవాన్ 
జలసెంధ క్స అడ్ెంగా ఉనన ఒక దీవపెం. 1949 నుెండ,ి 
ఇద  ప్ీపుల్్ ర్పబ్రల క్ట ఆఫ్ చ నైా (PRC)గా మిగ్లిన చ నైా 
నుెండ ివిడగిా నడుసోత ెంద . 

త వైాన్ చ నైాకు చ ెంద నదా? 
 బీజిెంగ్ పెక్ారెం, త వైాన్ ఉన్సక్సలో ఉనన "ఒక చ ైనా"లో 

ఒక భాగెం. ఇద  "వన్-చ ైనా సకతాె న్సక్స" కటుు బ్డి ఉెంద , 
దీన్స పకె్ారెం చ ైనాలో PRC మాతెమే చటుబ్దా్మెనై 
పెభ్ుతవెం, మరయ్ు త వైాన్ చవరక్్స దేశెంలోన్స మిగ్లిన 
పాెెంతాలతో "ఏక్ీకృతెం" క్ావాలన్స ఇద  క్ోరుకుెంటుెంద . 

 చ ైనా అధ్ుక్షుడు జి జిన్ప్ిెంగ్ పకె్ారెం, 1992 
ఏక్ాభపాెయెం PRC క్ోసెం "జలసెంధ  యొకక ర ెండు 
వ ైపులా ఒక్  చ నైాకు చ ెంద నద  మర్యు జాతీయ 
పునర క్కీరణ క్ోసెం కలిస ి పన్స చసేుత ెంద " అన్స 
ఏక్ాభపాెయెం. 

 ఒక చ నైా, విభనన వివరణలు, KMT పెక్ారెం, ROC 
"ఒక చ నైా"గా పన్సచేసుత ెంద . 

చ నైా-త వైాన్ యుదా్ెం 2022: 
 పెసుత త పరస్ిితటలు త ైవాన్ప్ ై చ ైనా దాడులు చసేేత  

అమెరక్్ా, చ ైనాల మధ్ు వివాదాన్సక్స దార్ తీయవచున్స 
న్సపుణులు ఆెందోళ్న చ ెంద్ుతటనానరు. 

 యుఎస్ సీపకర్స నానీ్ ప్ లోసి ఇటవీల త ైవాన్ పరుటన 
చ ైనా మర్యు యుఎస్ మధ్ు ఉద కెతతను ప్ ెంచెంద . 

 ప్ లోస ిపయెాణాన్సన చ ైనా ఖ్ెండిెంచెంద  మరయ్ు దాన్సన్స 
చాలా పెమాద్కరమెైనద గా ప్ేరొకెంద , ఇద  గత 25 
సెంవత్రాలలో త వైాన్కు ఒక అమెర్కన్ రాజక్యీవతేత  
చేసిన అతుధ క రాుెంక్ట సెంద్రశన అన్స ఎతిత  చకప్ిెంద . 

 
జాతీయ అెంశాలు 

 

సామాజిక నాుయ మెంతితెవ శాఖ్ SMILE-75 చొరవను 
పాెరెంభెంచెంద  

 
సామాజిక నాుయెం & సాధ క్ారత మెంతితెవ శాఖ్, భారత 
పెభ్ుతవెం, "స ైిల్-75 ఇన్సషియయటివ్" ప్ేరుతో "స ైి ల్: 
సపో రుు  ఫ్ర్స మార్ానలలైజ్్ ఇెండివిజ్ఞవల్్ ఫ్ర్స లలైవీలహుడ్ అెండ్ 
ఎెంటర్సప్ ైైజ్" క్సెంద్ భక్షాటనలో న్సమగనమెనై వుకుత ల సమగర 
పునరావాసాన్సన అమలు చయేడాన్సక్స 75 మున్స్పల్ 
క్ారొపర ష్న్లను గుర్తెంచెంద . . 
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భారత పెభ్ుతవెం ప్దే్రక్ెం మరయ్ు యాచకుల యొకక 
న్సరెంతర సమసును గుర్తెంచెంద  మర్యు భక్షాటనలో 
న్సమగనమెైన వుకుత ల క్ోసెం సమగర పునరావాసెం యొకక 
ఉప-పథక్ాన్సన కలిగ్ ఉనన స ైిల్ యొకక సమగర పథక్ాన్సన 
రూప ెంద ెంచెంద , ఇెంద్ులో గుర్తెంపు, పునరావాసెం, వ ైద్ు 
సౌకరాుల సద్ుపాయెం, క్ౌన ్లిెంగ్ మర్యు విద్ు, మెంచ 
ఉదో ుగెం మరయ్ు సవయెం ఉపాధ /వువసాి పకత క్ోసెం 
న ైపుణాుభవృద ా . 
SMILE-75 చొరవ క్సెంద్: 
 75 మున్ససిపల్ క్ారొపర ష్నుల  NGOలు మర్యు ఇతర 

వాటాదారుల సహక్ారెంతో పునరావాసెం, వ ైద్ు 
సద్ుపాయాలు, క్ౌన ్లిెంగ్, అవగాహన, విద్ు, 
న ైపుణాుభవృద ా , ఆర్ిక సెంబ్ెంధాలప్ ై విసత ృతెంగా ద్ృషిు  
సార్ెంచ యాచక వృతితలో న్సమగనమెైన వుకుత ల క్ోసెం 
అనేక సమగర సెంక్ష మ చరులను కవర్స చసేాత య. ఇతర 
పెభ్ుతవ సెంక్ష మ క్ారుకరమాలు మొద్లలైన వాటతిో 
కలయక. 

 సామాజిక నాుయెం & సాధ క్ారత మెంతిెతవ శాఖ్ 
మొతతెం బ్డ ాట్ రూ. 2025-26 వరకు రాబ్ల యయ 
సెంవత్రాలోల  SMILE పాెజ క్టు క్ోసెం 100 క్ోటుల . 

 ఈ పాెజ క్టు దావరా, భక్షాటనలో న్సమగనమెనై వార్ 
సెంపూరణ పునరావాసెం క్ోసెం ఒక సహాయక 
యెంతాె ెంగాన్సన అభవృద ా  చయేాలన్స మెంతితెవ శాఖ్ 
భావిసుత ెంద  మర్యు వార్ పాెథమిక అవసరాలను 
జీవిెంచడాన్సక్స మరయ్ు న రవేరుడాన్సక్స ఎవరూ 
బ్లవెంతెంగా అడుక్ోకన్స భారతదేశాన్సన న్సర్ిెంచారు. 

SMILE-75 యొకక లక్ష్ుెం: 
 స ైిల్-75 యొకక లక్ష్ుెం మన నగరాలు/పటుణాలు 

మర్యు మున్ససిపల్ పాెెంతాలను భక్షాటన రహితెంగా 
మారుడెం మర్యు వివిధ్ వాటాదారుల సమనవయ 
చరు దావరా యాచక చరులో న్సమగనమెైన వుకుత ల 
సమగర పునరావాసెం క్ోసెం ఒక వూుహాన్సన 
రూప ెంద ెంచడెం. 

 సామాజిక నాుయెం & సాధ క్ారత మెంతితెవ శాఖ్ సాి న్సక 
పటుణ సెంసిలు, సివిల్ స స టైీ సెంసిలు/పభె్ుతేవతర 
సెంసిలు ఈ న్సరెంతర సామాజిక సమసును సెంఘటతి 
పెయతానలతో పరష్్కర్ెంచడెంలో ముఖ్ుమెనై పాతెను 
అరిెం చేసుకుెంద . 

తమిళ్నాడు పెకటెించన అగసత యమలల ై లాుెండ్సకేప్లోన్స 5వ 
ఏనుగు రజ్ర్సవ 

 
కనాుకుమార్ మర్యు తిరున లేవలిలో 1,197.48 
చ.క్స.మీలను అగసితయారిలల ై ఎలిఫ ెంట్ ర్జర్సవగా ప్రేొకనే 
పెతిపాద్నకు క్ ెంద్ె పరాువరణ మెంతితెవ శాఖ్ ఆమోద్ెం 
త లిప్ిెంద . ఐద్వ ఏనుగు రజ్ర్సవ అయన ఈ అగసితయారిలలై 
ఎలిఫ ెంట్ ర్జర్సవను తమిళ్నాడు పరువేక్షిసుత ెంద . 
అగసితయారిలలై ఎలిఫ ెంట్ రజ్ర్సవకు త లియజ సని తరావత 
క్ ెంద్ె పాెయోజిత పాెజ క్టు ఎలిఫ ెంట్ దావరా అద్నపు ఆర్ిక 
సహాయెం క్ోసెం అటవీ శాఖ్ అరహత ప ెంద్వచుు. 
అగసితయారిలల ైఎలిఫ ెంట్ రజ్ర్సవ: ముఖ్ాుెంశాలు: 
 అగసితయారిలలై ఎలిఫ ెంట్ రజ్ర్సవ హో దా ఏనుగులను 

ఇపపటిక్  ర్జర్సవ ఫ్ార స్ు లేదా వనుపాెణుల 
అభ్యారణుెంగా రక్షిెంచబ్డనిపపటకి్ీ, ఆరమగుకరమెనై 
పరాువరణ వువసిను సకచెంచే సకచక జెంతటవులుగా 
ఏనుగులను రక్షిెంచడెం మరయ్ు సెంరక్షిెంచడెంప్ ై 
ఎకుకవ పాెధానుతన్ససుత ెంద . 

 ఏనుగు క్ార్డార్సల గుర్తెంపు మెరుగ నై న్సరవహణ 
పదా్తటలను అవలెంబ్రెంచడాన్సక్స అనుమతిసుత ెంద . 

 ప్ ర్యార్స-అగసత యమలల ై లాుెండ్సేకప్లో ఆసయిా 
ఏనుగుల సెంఖ్ు 1,800గా అెంచనా వేయబ్డిెంద  (గణన 
2010). 
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 వాటిలో దాదాపు 300 ద్క్షిణెం వ ైపున అగసితయారిలలై 
ఎలిఫ ెంట్ ర్జర్సవ మర్యు మహ ెంద్గె్ర్ క్ొెండ శరరణులలో 
న యుర్స, ష ెంద్ురీన మరయ్ు ప్ పపర వనుపాెణుల 
అభ్యారణుెం మరయ్ు కలక్ాకడ్-ముెండనుత ర ై టెైగర్స 
ర్జర్సవ, అనీన తిరువనెంతపురెం ఫ్ార స్ు డివిజన్లో 
ఉనానయ. 

అగసితయారిలల ై ఎలిఫ ెంట్ రజ్ర్సవ: అన్సన పో ట ీ పరకీ్ష్లకు 
ముఖ్ుమెనై అెంశాలు : 
 క్ ెంద్ె పరాువరణ మెంతిె, గమఐ: భ్రప్ేెంద్ర్స యాద్వ్ 
22వ ‘భారత్ రెంగ్ మహో త్వ్’ను పాెరెంభెంచన మహారాష్ు  ా
గవరనర్స 

 
మహారాష్ు  ాగవరనర్స భ్గత్ సెింగ్ క్ోష్టాుర ీఈరమజ్ఞ ముెంబ్ెలైోన్స 
రవీెంద్ె నాటు మెంద ర్సలో 22వ ‘భారత్ రెంగ్ మహో త్వ్’ను 
పాెరెంభెంచారు. ఐద్ు రమజ్ఞల నాటక్ోత్వెం (ఆగసుు  9 నుెండి 
ఆగసుు  13, 2022 వరకు న్సరవహిెంచబ్డుతోెంద ) క్ ెంద్ె 
సాెంసకృతిక మెంతితెవ శాఖ్ మర్యు ప్.ిఎల్. మన 
సావతెంతెయ సమరయోధ్ులకు న్సవాళ్ులరప్ెంచేెంద్ుకు 
నగరెంలోన్స దేశ్పాెండే మహారాష్ు  ాకళా అక్ాడమీ. 
 

 

ఆజాద ీ క్ా అమృత్ మహో త్వ్ క్సెంద్ నషే్నల్ సకకల్ ఆఫ్ 
డాె మా మన సావతెంతెయ సమరయోధ్ులకు న్సవాళ్ులు 
అరప్ెంచెేంద్ుకు “ఆజాద ీ క్ా అమృత్ మహో త్వ్ – 22వ 
భారత్ రెంగ్ మహో త్వ్, 2022 (ఆజాద ీ స గ ి ెంట్)” 
న్సరవహసిోత ెంద . 22వ భారత్ రెంగ్ మహో త్వ్, 2022 
(ఆజాద ీస గ ిెంట్)లో భాగెంగా ఢిల్లల, భ్ువనేశవర్స, వారణాసి, 
అమృత్సర్స, బ్ెెంగళ్ూరు మరయ్ు ముెంబ్ెైలలో 2022 జూలలై 
16 నుెండి ఆగసుు  14 వరకు 30 నాటక్ాలు 
పెద్రశ్ెంచబ్డతాయ. 
ఇెండో-ఇజాె యలె్ స ెంటర్స ఆఫ్ ఎక్లలన్్ ఫ్ర్స వ జిటబ్ుల్్ 
పాెరెంభ్ెం 

 
భారత్-ఇజాె యలె్ యాక్ష్న్ పాల న్ (IIAP)లో భాగెంగా 
ఇజాె యలె్ న్సపుణులు క్ ెంద్ెెం సాెంక్ తిక పరజ్ాు నాన్సన 
అెంద సుత ెండగా, పదె్రశన పెయోజనాల క్ోసెం క్ ెంద్ెెం మౌలిక 
సద్ుపాయాల న్సరాిణాన్సక్స MIDH న్సధ్ులు 
సమకూరుసోత ెంద . ఇజాె యల్ ఆవిష్కరణల ఆధారెంగా, 
యున ైటడె్ సేుట్్ లో స ెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్లలన్్ (COIలు) 
సాి ప్ిెంచబ్డుతటనానయ. వువసాయాన్సన మరెుగుపరుడాన్సక్స 
క్ ెంద్ె, రాష్ు  ాపభె్ుతావలు అన్సన రెంగాలోల  సహకరస్ుత నానయన్స 
వువసాయ, ర తైట సెంక్ష మ శాఖ్ మెంతి ెనర ెంద్ె సెింగ్ తోమర్స 
త లిపారు. 
క్లీక అెంశాలు: 
 ఉదాున పరశ్రమలో సరక్్ొతత  సాెంక్ తిక పర్జాు నెం 

పెద్రశ్ెంచబ్డుతటెంద  మర్యు ఈ స ెంటర్స్ ఆఫ్ 
ఎక్లలన్్ లో శిక్ష్ణ ఇవవబ్డుతటెంద . 

 సెంరక్షిత సాగులో, అవి పెండుల  మరయ్ు కూరగాయలకు 
మొలకలకు వనరుగా కూడా పన్సచేసాత య. 
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క్సవట్ ఇెండయిా ఉద్ుమెం యొకక 80వ వార్ిక్ోత్వాన్సన 
దశేెం జరుపుకుెంటుెంద  

 
మన దశే సావతెంత ర్ పో రాట చరత్ెలో ముఖ్ుమెైన 
మెైలురాళ్లలో ఒకటగిా పర్గణ ెంచబ్డే ఆగసుు  క్ార ెంతి ద న్ లేదా 
క్సవట్ ఇెండయిా ఉద్ుమెం యొకక 80వ వార్ిక్ోత్వెం 8 
ఆగసుు  2022న న్సరవహిెంచబ్డుతోెంద . “క్సవట్ ఇెండయిా” 
మర్యు “డు ఆర్స డ ”ై అనే న్సనాదాలు క్సవట్ ఇెండయిా 
ఉద్ుమ సమయెంలో సావతెంత ర్ సమరయోధ్ుల పో రాట 
ఘోష్గా మార్ెంద . 
క్సవట్ ఇెండయిా ఉద్ుమెం: పాెముఖ్ుత 
క్సవట్ ఇెండయిా ఉద్ుమెం శాెంతియుత మర్యు అహెింసా 
ఉద్ుమెంగా భావిెంచబ్డిెంద , ఇద  బ్రటెిష్ వార్న్స 
భారతదశేాన్సన విడిచప్ టిు  సావతెంతెయెం ఇవవమన్స క్ోరడెం 
మాతెమ ే లక్ష్ుెంగా ప్ టుు కుెంద . ఉద్ుమెం గుర్ెంచ 
భారతదశేెంలోన్స పెతి వయసు్ వరాు న్సక్స మరయ్ు 
క్ారువరాు న్సక్స గాెంధీ పతెేుక సకచనలు ఇచాురు. ఈ 
వాుసెంలో, మీరు ఉద్ుమెం యొకక న్సబ్ెంధ్నలు, గాెంధీ 
సకచనల గుర్ెంచ, క్సవట్ ఇెండయిా ఉద్ుమెం యొకక 
క్ారణాలు మరయ్ు ఫ్లితాల గుర్ెంచ త లుసుకుెంటారు. 
7వ నీతి ఆయోగ్ గవరన్ెంగ్ క్ౌన్స్ల్ సమావశేాన్సక్స పధెాన్స 
మోద ీఅధ్ుక్ష్త వహెించారు 

 

ఆద వారెం దశే రాజధాన్సలోన్స రాష్ు పాతి భ్వన్లోన్స 
సాెంసకృతిక క్ ెంద్ెెంలో జరగ్న్ ఏడవ నీతి ఆయోగ్ పాలక 
మెండలి సమావశేాన్సక్స పధెాన్స నర ెంద్ ెమోద ీహాజరయాురు. 
పెంటల వ ైవిధ్ుెం, పటుణాభవృద ా  మరయ్ు జాతీయ విదాు 
విధానెం (NEP) అమలు వెంటి అనకే అెంశాలప్ ై క్ౌన్స్ల్ 
చరులు జరప్్ిెంద . 
సమావశేెంలో ముఖ్ాుెంశాలు: 
1) రాష్టాు ా లు మరయ్ు క్ ెంద్ె పాలిత పాెెంతాల చురుక్ ైన 
పెమేయెంతో జాతీయ పాెధానుతలు మరయ్ు వూుహాల 
భాగసావము ద్ృకపథాన్సన క్ానఫర న్్ యొకక ఎజ ెండాలలో 
రూప ెంద సోత ెంద ,” NITI ఆయోగ్ గవరన్ెంగ్ క్ౌన్స్ల్ చరులకు 
క్ీలక వదే క. 
2) వచేు ఏడాద  G20 ప్ సెడి నీ్ మరయ్ు సమిిట్కు 
భారతదశేెం ఆతిథుెం ఇవవడెంతో, ఆద వారెం నాటి సమావేశెం 
మర్ెంత పాెముఖ్ుతను సెంతర్ెంచుకుెంద . సమాఖ్ు వువసి 
క్ోసెం భారతదేశాన్సక్స అధ్ుక్ష్త మర్యు G-20 పాల ట్ఫ్ారమ్
లో రాష్టాు ా లు తమ పురమగతిన్స హెలైలైట్ చయేడెంలో పో షిెంచగల 
పాతె. 
3) క్ ెంద్ెెం వివక్ష్ చకపుతోెంద్న్స త లెంగాణ ముఖ్ుమెంతిె క్ . 
చెంద్ెశరఖ్ర్స రావు శన్సవారెం నాడు, తాను సద్సు్కు 
హాజరుక్ావడెం లేద్న్స, ఇద  "ద్ురద్ృష్ుకరెం" అన్స నీతి 
ఆయోగ్ ఒక పకెటనలో ప్ేరొకెంద . 
4) బీహార్స ముఖ్ుమెంతిె న్సతీష్ కుమార్స కూడా సమావేశాన్సక్స 
హాజరుక్ాలేద్ు. 
భారతీయ నావిక్ాద్ళ్ెం యొకక మొతతెం మహళిా సబి్ిెంద  
మొద్ట ిసో లో మరెట్ెమై్ మిష్న్ను పూర్త చశేారు 
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నార్సత అర బ్రయా సముద్ెెంలో మొటుమొద్టిసార్గా మొతతెం 
మహిళా సవయెంపతెిపతిత  కలిగన్ సముద్ ె న్సఘా మరయ్ు 
న్సఘా మిష్న్లో డోర్నయర్స 228 విమానెంలో పయెాణ ెంచ 
భారత నావిక్ాద్ళాన్సక్స చ ెంద న మహళిా అధ క్ారులు చర్త ె
సృషిు ెంచారు. గుజరాత్లోన్స పో ర్సబ్ెంద్ర్సలోన్స నావల్ ఎయర్స 
ఎన్క్ లవ్లో ఉనన ఇెండయిన్ నేవీ ఎయర్స సాకాడెన్ (INAS) 
314 నుెండి ఐద్ుగురు అధ క్ారులు మిష్న్ను పూర్త చేశారు. 
అర బ్రయా సముద్ెెంప్  ైసముద్ె న్సఘా మిష్న్ గురె్ంచ: 
 లలఫ్ిున ెంట్ శివెంగ్ మర్యు లలఫ్ిున ెంట్ అపూరవ గీత,ే 

లలఫ్ిున ెంట్ పూజా పాెండా మరయ్ు SLt పూజా ష క్ావత్, 
వూుహాతిక మరయ్ు స నా్ర్స అధ క్ారులు సహాయెంతో 
మిష్న్ కమాెండర్స లలఫ్ిున ెంట్ Cdr ఆెంచల్ శరి 
విమానాన్సన ప్ లైట్ చేసారు. 

 రక్ష్ణ మెంతితెవ శాఖ్ నుెండి ఒక పకెటన పెక్ారెం, ఈ 
చార్తాె తిక సో రీుక్స సనానహకెంగా మహిళా అధ క్ారులు 
విసత ృతమెైన మిష్న్ బీెఫిెంగ్లు మర్యు న లల తరబ్డి 
గౌర ెండ్ శిక్ష్ణ ప ెందారు. 

 ఫ్ెెంట్లలనై్ నావల్ ఎయర్స సాకాడనె్ INAS 314 గుజరాత్
లోన్స పో ర్సబ్ెంద్ర్సలో ఉెంద . 

 ఈ "మొద్టి-రకెం మిలిటరీ ఫ్లయెంగ్ ఆపర ష్న్" 
మహిళా విమానయాన క్ డర్స అధ క్ారులకు మర్ెంత 
బ్ాధ్ుత వహిెంచడాన్సక్స మరయ్ు మర్ెంత కష్ుతరమెనై 
పాతెల క్ోసెం పయెతినెంచడాన్సక్స తలుపులు త ర్చలేా 
ఊహిెంచబ్డిెంద . 

 
రాష్టాు ా ల సమాచారెం 

 

GST ఎగవతేను అరక్టేు ెంద్ుకు క్ రళ్ పభె్ుతవెం మొబ్ెలై్ 
యాప్ను పాెరెంభెంచనుెంద  

 

క్ రళ్ పెభ్ుతవెం ‘లక్కీ బ్రల్ యాప్’న్స పాెరెంభెంచనుెంద . 
పెజలు ఒర్జినల్ బ్రలుల లను అప్లోడ్ చేసి బ్హుమతటలు 
గ లుచుకునే అవక్ాశెం ఉనన మొబ్ెైల్ యాప్ను క్ రళ్ 
పెభ్ుతవెం పాెరెంభెంచనుెంద . ఈ యాప్తో GST ఎగవతేను 
అరక్టాు లన్స క్ రళ్ పెభ్ుతవెం లక్ష్ుెంగా ప్ టుు కుెంద . ఈ యాప్
కు ‘లక్కీ బ్రల్ యాప్’ అన్స ప్ేరు ప్ టాు రు మర్యు దనీ్సన్స 16 
ఆగసుు  2022న ముఖ్ుమెంతి ె ప్నిరయ విజయన్ 
పాెరెంభెంచనునానరు. 
పెధానాెంశాలు 
 వసుత వులను క్ొనుగమలు చసేేటపుపడు మర్యు 

సేవలను ప ెంద్ుతటననపుపడు పజెలు బ్రలుల లు అడిగ లా 
పోె త్హిెంచబ్డతారు క్ాబ్టిు  ఇద  పనున వసకళ్లను 
ప్ ెంచడాన్సక్స సహాయపడుతటెంద్న్స రాష్ు  ా పభె్ుతవెం 
అెంచనా వేసోత ెంద . 

 ఈ యాప్తో రాష్ు  ా ఆదాయెం, ఆర్ిక సిితిగతటలను 
ఆద్ుకునేెంద్ుకు పెభ్ుతవెం క్ొతత  మారాు లను 
అనేవషసిోత ెంద . 

 అప్లోడ్ చయేబ్డని బ్రలుల ల సహాయెంతో రట్ర్సన ఫ లైిెంగ్
లను పరశ్ీలిెంచడాన్సక్స రాష్ు  ా GST విభాగాన్సక్స 
సహాయపడెేంత సామరియెం ఈ యాప్క్స ఉెంద . 

 వసుత , సేవల పనునకు సెంబ్ెంధ ెంచ క్ ెంద్ెెం నుెంచ 
పర్హారెం ఆగ్పోయనపుపడు రాష్ు  ా పెభ్ుతవెం ఈ 
చొరవను పతెిపాద ెంచెంద . 

 లక్కీ బ్రల్ యాప్ను పెవశేప్ టేు ెంద్ుకు ఆర్ిక మెంతి ె KN 
బ్ాలగమపాల్ ₹5 క్ోటల  బ్డ ాట్ను క్ టాయెంచారు. 
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ఉతత రాఖ్ెండ్ రాష్ు  ా బ్ాె ెండ్ అెంబ్ాసడిర్సగా రష్్బ్ పెంత్ 
న్సయమితటలయాురు 

 
రష్్బ్ పెంత్: ఉతతరాఖ్ెండ్ రాష్ు  ాబ్ాె ెండ్ రాయబ్ార ్
ఉతత రాఖ్ెండ్ పభె్ుతవెం విక్ ట్ క్పీర్స-బ్ాుటర్స రష్్బ్ పెంత్ను 
‘సేుట్ బ్ాె ెండ్ రాయబ్ారగ్ా’ న్సయమిెంచెంద . ఉతతరాఖ్ెండ్ 
ముఖ్ుమెంతి ె పుష్కర్స సెింగ్ ధామి ర్ష్బ్ పెంత్ను 
అభనెంద ెంచారు మర్యు అతను ఉతతమ క్సరక్ టరలలో ఒకడు 
మర్యు యువతకు ఆరాధ్ుుడు అన్స క్ొన్సయాడారు. రష్్బ్ 
పెంత్ యొకక ఇటీవలి ఆట నకుజిలాెండ్తో జర్గ్న 
భారతదశేెం యొకక T20 సరిసీ్లో కన్సప్ిెంచెంద , దనీ్సలో 
భారత క్సరక్ ట్ జటుు  3-0 విజయెంతో సరిీస్ టెైటిల్ను క్ వైసెం 
చేసుకుెంద . 
క్ాక్ోర ్టెైైన్ యాక్ష్న్ వార్ిక్ోత్వెం సెంద్రభెంగా CM యోగ్ 
‘ర డయిో జ ఘైోష్’న్స పాెరెంభెంచారు 

 
ఆజాద ీ క్ా అమృత్ మహో త్వ్ వడేుకలోల  భాగెంగా, 
ఉతత రపెదశే్ ముఖ్ుమెంతి ె యోగ ్ ఆద తునాథ్ క్ాక్ోర ్ ర లైు 
యాక్ష్న్ వార్ిక్ోత్వాన్సన పురసకరె్ంచుకున్స "ర డయిో 
జ ఘైోష్"న్స పాెరెంభెంచారు. ఉతత రపెదేశ్ నుెండి పెద్రశన 
కళ్లు, పాెెంతీయ పెతుేకతలు, జానపద్ కళ్లు మరయ్ు 
శౌరు పురసాకర గరహీతలను పోె త్హిెంచడాన్సక్స, రాష్ు  ా
సాెంసకృతిక శాఖ్ ఒక కమరున్సటీ ర డియో సేుష్న్ను 
అభవృద ా  చేసోత ెంద  మరయ్ు "ర డయిో జ ఘైోష్" కూడా 
దాన్సలో ఒక భాగెం. 

ర డయిో జ ఘైోష్: ఛాన ల్ మరయ్ు టెమైిెంగ్ 
 లక్ోనలోన్స సెంగతీ నాటక అక్ాడమీ ఇటీవల 

పునరుదా్ర్ెంచబ్డని సకు డియో నుెండి, “ర డయిో 
జ ఘైోష్” 107.8 MHz వద్ద  వినబ్డుతటెంద  మర్యు 
పెతిరమజూ ఉద్యెం 6 నుెండ ి రాతిె 10 గెంటల వరకు 
క్ారుకరమాలను పసెారెం చేసుత ెంద . 

 ర డయిో జ ఘైోష్ యొకక మొబ్ెలై్ అప్ిల క్ ష్న్ మర్యు 
సో ష్ల్ మీడియా ప్ేజీలు కూడా క్ారుకరమాలకు యాక్ ్స్ 
కలిగ్ ఉెంటాయ. 

బీహార్సలో NDA ముఖ్ుమెంతి ె పద్విక్స న్సతీష్ కుమార్స 
రాజీనామా చశేారు 

 
బీహార్సలోNDA ముఖ్ుమెంతి ె పద్విక్స న్సతీష్ కుమార్స తన 
రాజీనామాను రాష్ు  ాగవరనర్స ఫ్ాగు చౌహాన్కు సమరప్ెంచారు. 
క్ొతత  పెభ్ుతావన్సన ఏరాపటు చేసేెంద్ుకు 160 మెంద  
ఎమెి లేుల మద్దతట లేఖ్ను కూడా సమరప్ెంచారు. 243 
మెంద  సభ్ుుల అస ెంబీల లో, BJPక్స 77 మెంద  శాసనసభ్ుులు 
మర్యు JD (U) 45 మెంద  ఉనానరు. పెసుత తెం RJD 79 
మెంద  ఎమెిలేులతో, క్ాెంగ రస్ 19 మరయ్ు CPI(ML) 
నేతృతవెంలోన్స లలఫ్టు  ఫ్ెెంట్ 17 మెంద తో అతిప్ ద్ద  పారీుగా 
ఉెంద .. 
అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు: 
 బీహార్స రాజధాన్స: పాటాన; 
 బీహార్స గవరనర్స: ఫ్ాగు చౌహాన్. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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‘పెంచామృత్ యోజన’ క్సెంద్ ర తైటల ఆదాయాన్సన ర టిుెంపు 
చయేాలన్స యుప్ ిపభె్ుతవెం యోచసోత ెంద . 

 
ముఖ్ుమెంతి ె యోగ ్ ఆద తునాథ్ యొకక ‘పెంచామృత్ 
యోజన’ ఖ్రుుతో కూడుకునన సాెంక్ తిక చరులను 
పెవేశప్ టుడెం మర్యు సహ-పెంట పదా్తిన్స పోె త్హిెంచడెం 
దావరా ర ైతటల ఆదాయాన్సన ర టిు ెంపు చసేే లక్షాున్సన 
సాధ ెంచడెంలో సహాయపడుతటెంద్న్స ఉతత రపెదశే్ పభె్ుతవెం 
పెకటిెంచెంద . 
పెభ్ుతవెం తీసుకునన చరులు: 
చ రకు అభవృద ా  శాఖ్ అధ క్ార్ పెక్ారెం, ఈ లక్షాున్సన 
చేరుక్ోవడాన్సక్స పెభ్ుతవెం పెంచామృత్ యోజన క్సెంద్ 
ఇపపటకి్  చరులు చపేటుడెం పాెరెంభెంచెంద  మరయ్ు 
శరద్ృతటవు సజీన్కు ముెంద్ు రాష్ు ెాంలోన్స మొతతెం 2028 
మెంద  ర తైటలను మోడల్ పాల ట్లను అభవృద ా  చయేడాన్సక్స 
మొద్ట ఎెంప్కి చేసుత ెంద . మరయ్ు మర్ెంత వినకతనమెైన 
ర ైతటలు తమ స ెంత పెయోజనెం క్ోసెం క్ారుకరమెంలో 
చేరాలన్స పోె త్హిెంచారు. 
ఉతత రాఖ్ెండ్ పభె్ుతవెం పతెి జిలాల లో ఒక సెంసకృతెం మాటాల డ ే
గార మాన్సన అభవృద ా  చయేాలన్స న్సరణయెంచెంద  

 

రాష్ు ెాంలోన్స 13 జిలాల లోల  ఒక్ోక సెంసకృతెం మాటాల డే గార మాన్సన 
అభవృద ా  చయేాలన్స ఉతత రాఖ్ెండ్ పెభ్ుతవెం న్సరణయెంచెంద . 
ఈ గార మాల పౌరులు పాెచీన భారతీయ భాష్ను రమజ్ఞవారీ 
కమరున్సక్ ష్న్ మాధ్ుమెంగా ఉపయోగ్ెంచేెంద్ుకు 
న్సపుణులచ ేశిక్ష్ణ ప ెంద్ుతారు. 
సాి న్సకులకు భాష్లో ఎలా సెంభాషిెంచాలో నరే పెంద్ుకు 
ఎెంప్ిక చేసని గార మాలకు సెంసకృత ఉపాధాుయులను 
పెంపనునానరు. సెంసకృతెంలో పాెవీణుెం సెంపాద ెంచడాన్సక్స 
వార్క్స వేదాలు మర్యు పురాణాలను కూడా బ్ల ధ సాత రు. 
"సెంసకృత గార మెం" అన్స ప్ిలవబ్డే ఈ గార మాలు పతెి ఒకకట ి
పాెచీన భారతీయ సెంసకృతిక్స క్ ెంద్ెెంగా ఉెంటాయ 
అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు : 
 ఉతత రాఖ్ెండ్ ముఖ్ుమెంతిె: పుష్కర్స సిెంగ్ ధామి; 
 ఉతత రాఖ్ెండ్ రాజధానులు: డ హాాడకన్ (శీతాక్ాలెం), 

గ ైర ై్న్ (వేసవి); 
 ఉతత రాఖ్ెండ్ గవరనర్స: లలఫ్ిున ెంట్ జనరల్ గుర్ిత్ సిెంగ్. 
హరాునా పెభ్ుతవెం EWS విదాురుి ల క్ోసెం చీరాగ్ 
క్ారుకరమాన్సన అభవృద ా  చసేెింద  

 
హరాునా ముఖ్ుమెంతి ె మనోహర్స లాల్ ఖ్టుర్స పర్పాలన 
దావరా "ముఖ్ుమెంతిె సమాన విద్ు ఉపశమనెం, సహాయెం 
మర్యు గార ెంట్ (చీరాగ్)" క్ారుకరమాన్సన ఇటవీలే 
పెవేశప్ టాు రు. 2003 హరాునా సకకల్ ఎడుుక్ ష్న్ రూల్్
లోన్స రూల్ 134 A పెక్ారెం 2007లో భ్రప్ిెంద్ర్స సిెంగ్ 
హుడా పర్పాలన పాెరెంభెంచన పో లుద్గన్ పోె గార మ్కు 
బ్ద్ులుగా ఇద  ఉెంచబ్డిెంద . పణెాళిక పెక్ారెం, ప్ ైవైేట్ 
పాఠశాలలోల  చద వ ేఆర్ికెంగా వ నుకబ్డని విభాగెం (EWS) 
నుెండ ిపభె్ుతవ విదాురుి లు ఉచత విద్ును అెంద్ుకుెంటారు. 

http://www.bankersadda.com/
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అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు : 
 హరాునా ముఖ్ుమెంతిె: మనోహర్స లాల్ ఖ్టుర్స 
K-DISC ఉపాధ న్స పోె త్హెించడాన్సక్స లిెంక్్టఇన్తో అవగాహన 
ఒపపెందాన్సన కుద్ురుుకుెంద  

 
క్ రళ్ డ వలప్మెెంట్ అెండ్ ఇనోనవేష్న్ సాు ా టజీ క్ౌన్స్ల్ (K-
DISC) క్ రళ్ నాలలడా్ ఎక్ానమీ మిష్న్ (KKEM) క్సెంద్ ICT 
అక్ాడమీ ఆఫ్ క్ రళ్ (ICTAK)తో పాటు పపెెంచెంలోనే 
అతిప్ ద్ద  ప ె ఫ ష్నల్ న ట్వర్సక లిెంక్్టఇన్తో అవగాహన 
ఒపపెంద్ెం (MOU) ప్ ై సెంతకెం చసేిెంద . కన క్టు క్ రీర్స టు 
క్ాుెంపస్ పెచారెంలో భాగెం (CCC). లిెంక్్టఇన్న్స 
ఉపయోగ్ెంచ సెంబ్ెంధ త ఉదో ుగాలు ప ెంద్డాన్సక్స క్ రళ్ 
యువతలో ఈ భాగసావముెంతో ఉపాధ  న పైుణాులను 
ప్ ెంచాలన్స క్ రళ్ పెభ్ుతవెం లక్ష్ుెంగా ప్ టుు కుెంద . 
K-DISC అెంట ేఏమిట?ి 
K-DISC అెంట ే క్ రళ్ డ వలప్మెెంట్ అెండ్ ఇనోనవషే్న్ 
సాు ా టజీ క్ౌన్స్ల్, ఇద  క్ రళ్ పెభ్ుతవెంచే ఏరాపటెైన 
వూుహాతిక థ ెంక్ట-టాుెంక్ట మరయ్ు అడ ైవజర ీబ్ాడీ. 
 

 

ICTAK అెంట ేఏమిట?ి 
ICTAK అెంటే ICT అక్ాడమీ ఆఫ్ క్ రళ్. ఇద  క్ రళ్ 
యువతకు ICT న ైపుణాులను అెంద ెంచడెం క్ోసెం పబ్రల క్ట 
పారునర్సషపి్ మోడల్లో సృషిు ెంచబ్డిన సామాజిక సెంసి. 
దీన్సక్స క్ రళ్ పభె్ుతవెం మరయ్ు IT పర్శరమ భాగసావముెంతో 
భారత పెభ్ుతవెం కూడా మద్దతట ఇసుత ెంద . 
CCC పెచారెం ఏమిట?ి 
CCC అెంటే కన క్టు క్ రరీ్స టు క్ాుెంపస్ క్ాుెంప్ యన్. ఈ 
పెచారెం ‘ర టై్ జాబ్ @ ర టై్ టెైమ్’ లక్ష్ుెంతో పన్సచసేుత ెంద . ఇద  
అభవృద ా  చ ెంద్ుతటనన పరశ్రమ 4.0 ఉదో ుగాలు, గమల బ్ల్ 
లేబ్ర్స మార కటలలో మారుపలు మరయ్ు విదాురుి లను 
పోె త్హిెంచే న ైపుణాుల అవసరాల గుర్ెంచ యువతకు 
అవగాహన కలిపసుత ెంద . 
 

బ్ాుెంక్సెంగ్ & ఆర్ాక అెంశాలు 
 

భారతదశేెంలో, 2021లో జనాభాలో 7.3% మెంద  డజిిటల్ 
కర నీ్న్స కలిగ ్ఉనానరు. 

 
క్ోవిడ్ -19 మహమాిర ్ సమయెంలో క్సరపోు కర నీ్ వాడకెం 
పెపెంచవాుపత ెంగా మునుప్ ననడక లేనెంతగా ప్ రగ్ె్ంద్న్స 
ఐకురాజుసమితి త లిప్ెింద  
2021 లో డజిిటల్ కర నీ్ యాజమానుెం క్ోసెం టాప్ 20 
పెపెంచ ఆర్ిక వువసిల జాబ్రతాలో భారతదశేెం ఏడవ 
సాి నెంలో ఉెంద : 
2021లో ఐకురాజుసమితి వాణ జు, అభవృద ా  సెంసి 
యరఎనీ్టఏీడ ీ పకె్ారెం, క్సరపోు కర నీ్లను కలిగ ్ ఉనన 
జనాభాలో 15 దశేాల వాటా విష్యాన్సక్స వసేత , టాప్ 20 
ఆర్ిక వువసిలలో అభవృద ా  చ ెంద్ుతటనన దశేాలు 15 
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వాటాలను కలిగ ్ ఉనానయ. ఉక్ రయన్ 12.7 శాతెంతో 
అగరసాి నెంలో ఉెండగా, రష్టాు (11.9 శాతెం), వ న్సజ్ఞలా (10.3 
శాతెం), సిెంగపూర్స (9.4 శాతెం), క్ నాు (8.5 శాతెం), 
అమెరక్్ా (8.3 శాతెం) తరావత సాి నాలోల  న్సలిచాయ. 
భారతదశేెంలో, జనాభాలో 7.3 శాతెం మెంద  2021లో 
డిజిటల్ కర నీ్న్స కలిగ్ ఉనానరు, ఇద  జనాభాలో వాటాగా 
డిజిటల్ కర నీ్ యాజమానుెం క్ోసెం 20 పెపెంచ ఆర్ిక 
వువసిల జాబ్రతాలో ఏడవ సాి నెంలో ఉెంద . 
బ్ెంగాల దశే్లో భారతీయ వీసా క్ ెందాె లను (IVAC) SBI 
న్సరవహసిుత ెంద  

 
సేుట్ బ్ాుెంక్ట ఆఫ్ ఇెండియా (SBI) బ్ెంగాల దశే్లోన్స ఇెండయిన్ 
వీసా అప్ిల క్ ష్న్ స ెంటర్స (IVAC)న్స మరమ ర ెండేళ్ల  పాటు 
న్సరవహిసుత ెంద . క్ారుకలాపాలను మరమ ర ెండళే్లపాటు 
ప డిగ్ెంచే ఒపపెంద్ెంప్ ై SBI అధ క్ారులు మర్యు ఢాక్ాలోన్స 
హెైకమిష్న్ ఆఫ్ ఇెండయిా మధ్ు సెంతక్ాలు జర్గాయ. ఆన్
లలైన్ ఫ్ారమ్ ఫిలిలెంగ్ మర్యు ఫ్ారమ్ల సమరపణ, సాల ట్ 
బ్ుక్సెంగ్ మరయ్ు మొబ్ెైల్ యాప్ను పాెరెంభెంచడెం వెంటి 
సౌకరాులతో కూడని క్ొన్సన అద్నపు సవేలను కూడా IVAC 
తవరలో పాెరెంభెంచనుెంద . ఢాక్ాలోన్స IVAC స ెంటర్సలో 
పాెధానుత గల లాెంజ్ను కూడా పాెరెంభెంచారు. 
అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు : 
 సేుట్ బ్ాుెంక్ట ఆఫ్ ఇెండియా (SBI) ఛ ైరిన్: ద నషే్ 

కుమార్స ఖ్రా; 
 సేుట్ బ్ాుెంక్ట ఆఫ్ ఇెండయిా పెధాన క్ారాులయెం: 

ముెంబ్ెై; 
 సేుట్ బ్ాుెంక్ట ఆఫ్ ఇెండయిా సాి ప్ిెంచబ్డిెంద : 1 జూలలై 

1955. 

జూలలలైో రట్ెలై్ ద్వెోులిణెం 6.71 శాతాన్సక్స తగ్ుెంద  

 
ఆహార ధ్రలోల  న్సయెంతెణ క్ారణెంగా జూలలైలో రట్ెైల్ 
ద్ెవోులిణెం 6.71 శాతాన్సక్స తగ్ుెంద , అయత ేవరుసగా ఏడవ 
న లలో ర్జర్సవ బ్ాుెంక్ట కెంఫ్ర్సు లలవ ల్ 6 శాతెం కెంటే 
ఎకుకవగానే ఉెంద . జూలలైలో ఇతర వసుత వులతోపాటు 
కూరగాయలు మరయ్ు వెంటనకన ల ధ్రలు తగ్ునపపటిక్ ీ
ర్టెైల్ ద్వెోులిణెం అధ క సాి యలోనే క్ొనసాగుతటెండటెంతో, 
ర్జర్సవ బ్ాుెంక్ట ఆఫ్ ఇెండియా (RBI) స ప్ ు ెంబ్ర్సలో మరమ ర టు 
ప్ ెంపుద్లకు వ ళ్లవచుు. 
రజ్ర్సవ బ్ాుెంక్ట ఆఫ్ ఇెండయిా యొకక 1వ స ట్ డజిిటల్ 
లలెండెింగ్ న్సబ్ెంధ్నలు 

 
లోన్ సరవీస్ ప ె వ డైరుల  (LSPలు) లేదా ఇతర థర్్స పారీుల 
పాస్-తరె  లేకుెండా, అన్సన డిజిటల్ రుణాలు న్సయెంతిెత 
సెంసిల బ్ాుెంక్ట ఖ్ాతాల దావరా మాతెమే పెంప్ణిీ చేయబ్డాలి 
మర్యు తిర్గ ్ చ లిలెంచాలి, ర్జర్సవ బ్ాుెంక్ట ఆఫ్ ఇెండయిా 
(RBI) స గ ిెంట్ క్ోసెం దీరఘక్ాలెంగా ఎద్ురుచకసుత నన 
మారుద్రశక్ాలలో ప్రేొకెంద . 
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డిజిటల్ లలెండిెంగ్ ఎక్ోసిసుమ్లో ప్ రుగుతటనన అకరమాలను 
అర్కటుడాన్సక్స ఉదేద శిెంచన మారుద్రశక్ాలు, డజిిటల్ రుణాల 
క్ోసెం వరక్ెంగ్ గరర ప్ సిఫ్ారు్లను అనుసర్సాత య, దీన్స 
న్సవేద క నవెంబ్ర్స 2021లో బ్హిరెంగపరచబ్డిెంద . , డేటా 
గమపుత ఉలల ెంఘన, అనాుయమెైన వాుపార పెవరతన, 
విపరీతమెైన వడీ్  ర టుల  వసకలు చయేడెం మర్యు అన ైతిక 
ర్కవర ీ పదా్తటలు” అన్స ఆర్సబ్రఐ తటద  మారుద్రశక్ాలలో 
ప్ేరొకెంద . 
'డజిిటల్ రుణదాతలు' మరడు గరర పులుగా 
వరీుకరె్ంచబ్డా్ రు: 
1. RBIచే న్సయెంతిెెంచబ్డే మర్యు రుణ వాుపారాన్సన 

న్సరవహిెంచడాన్సక్స అనుమతిెంచబ్డని సెంసిలు; 
ఉదాహరణ బ్ాుెంకులు మరయ్ు NBFCలు 

2. ఇతర చటుబ్దా్మెనై/న్సయెంతెణ న్సబ్ెంధ్నల పెక్ారెం 
రుణాలు ఇవవడాన్సక్స అధ క్ారెం కలిగన్ సెంసిలు క్ానీ 
RBIచే న్సయెంతిెెంచబ్డవు. ఉదాహరణకు, రాష్ు  ా
పెభ్ుతావలచ ేన్సయెంతిెెంచబ్డ ే 'ప్ ైైమరీ అగ్రకలుర్స క్ రడటి్ 
స స ైటసీ్' (PACS) వెంటి గార మీణ సహక్ార సెంసిలు 

3. ఏద ైనా చటుబ్దా్మెనై/న్సయెంతెణ న్సబ్ెంధ్నలకు వ లుపల 
రుణాలు ఇచేు సెంసిలు. ఉదాహరణకు అనధ క్ారక్ 
రుణదాతలు. 

RBI ర పో  ర టును 3 న లలోల  140 బ్సే్ పాయెంటుల  ప్ ెంచెంద  

 
ర్జర్సవ బ్ాుెంక్ట ఆఫ్ ఇెండయిా (RBI) ఆగష్టు  5, 2022న 
ర పో  ర టును 50 బ్సేిస్ పాయెంటుల  (bps) ప్ ెంచ 5.4 
శాతాన్సక్స ప్ ెంచెంద , క్ాసపేటలిో ఊహిెంచనటుల గా, 2020 
నాటి ప్ీె-పాెండమిక్ట సాి యల కెంటే ఇద  ప్ ర్గ్ెంద . సర్గాు  

చ పాపలెంట ేమరడు న లలోల న ే RBI ర పో  ర టును 140 bps 
భారగీా ప్ ెంచడెం ఇద  మరడోసార.్ ఒక bps 0.01 శాతెం 
పాయెంట్క్స సమానెం. 
ఆర్సబ్రఐ గవరనర్స శక్సతక్ాెంత దాస్ మాటాల డుతర, "ర టు ప్ ెంపు 
పెభావెం బ్ాుెంకుల దావరా డపిాజిట్ ర టలప్ ైక్స వ ళలల  అవక్ాశెం 
ఉెంద " అన్స ఆర్సబ్రఐ గవరనర్స శక్సతక్ాెంత దాస్ అనానరు. 
“ఇపపటకి్  టెెెండ్ మొద్లలైెంద , చాలా క్ొన్సన బ్ాుెంకులు తమ 
డిపాజిట్ ర టల ను ప్ ెంచాయ మర్యు ఆ టెెెండ్ 
క్ొనసాగుతటెంద . క్ రడిట్ ఆఫ్టకే్ట ఉననపుపడు, బ్ాుెంకులు 
అధ క డిపాజిట్లను కలిగ్ ఉెంటనే ే ఆ క్ రడిట్ ఆఫ్టకే్టను 
క్ొనసాగ్ెంచగలవు మరయ్ు మద్దతట ఇవవగలవు. క్ రడటి్ ఆఫ్
టేక్టకు మద్దతటగా వారు శాశవత పాెతిపద కన స ెంటెల్ బ్ాుెంక్ట 
డబ్ుిప్  ైఆధారపడలేరు. 
NRIల క్ోసెం క్ొతత  చ లిలెంపు వువసి: BBPS 

 
భారతీయ ర్జర్సవ బ్ాుెంక్ట (RBI) భారతదశేెంలో న్సవసిసుత నన 
వార్ కుటుెంబ్ సభ్ుుల తరపున యుటిలిట,ీ విద్ు మరయ్ు 
ఇతర బ్రలుల  చ లిలెంపులను చయేడాన్సక్స పవెాస భారతీయులు 
(NRIలు) అనుమతిెంచాలన్స పతెిపాద ెంచెంద . చ లిలెంపులు 
భారత్ బ్రల్ ప్ేమెెంట్ సిసుమ్ (BBPS) క్ార స్-బ్ల ర్ర్స ఇన్వర్్స 
బ్రల్ చ లిలెంపుల సౌకరుెం దావరా పాెస స్ చయేబ్డతాయ. 
BBPS అెంట ేఏమిట:ి 
BBPS అనేద  బ్ాుెంకు శాఖ్లు మరయ్ు వాుపార 
కరసాపెండ ెంట్ల దావరా డిజిటల్గా మరయ్ు భౌతికెంగా బ్రలుల  
చ లిలెంపులు చేయడెంలో కసుమర్సలకు సహాయెం చయేడాన్సక్స 
RBIచే రూప ెంద ెంచబ్డని మర్యు నషే్నల్ ప్మేెెంట్్ 
క్ారొపర ష్న్ ఆఫ్ ఇెండయిా (NPCI)చే న్సరవహిెంచబ్డే 
చ లిలెంపుల వువసి. 
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మారు్ 2022 క్ోసెం డజిిటల్ చ లిలెంపుల సకచక RBI 
349.30 వద్ద  పెకటెించెంద  

 
భారతీయ ర్జర్సవ బ్ాుెంక్ట (RBI) యొకక డజిిటల్ చ లిలెంపుల 
సకచక (DPI) స ప్ ు ెంబ్ర్స 2021క్స 304.46 నుెండ ిమార్ు 
2022క్స 349.30క్స ప్ రగ్్ెంద , దశేెం డిజిటల్ చ లిలెంపులలో 
ప్ రుగుద్లను చకసోత ెంద్న్స, క్ొెంత భాగెం ఏక్ీకృత చ లిలెంపుల 
ఇెంటర్సఫేస్ (UPI) దావరా నడపబ్డుతటెంద్న్స చకప్ిసుత ెంద . 
మార్ు 2021 చవర్ నాటిక్స, సకచక 270.59. మార్ు 
2021 నుెండి, స ెంటెల్ బ్ాుెంక్ట 4 న లల లాగ్తో స మీ-వార్ిక 
పాెతిపద కన RBI-DPIన్స అెంద సుత ెంద . 
అద్నపుసమాచారెం 
 రుణదాతకు తగన్ మరలధ్నెం మరయ్ు సెంపాద్న 

అవక్ాశాలు లేనెంద్ున రజ్ర్సవ బ్ాుెంక్ట ఆఫ్ ఇెండయిా 
పూణకేు చ ెంద న రూప్ ే క్ో-ఆపర టవి్ బ్ాుెంక్ట లిమిటడె్ 
లలసై న్్ను రద్ుద  చసేెింద  

 M1xchange (TReDs పాల ట్ఫ్ారమ్), టేడె్ ర్సవీబ్ుల్్ 
తగ్ుెంపు క్ోసెం మార కట్ ప్ేల స్ మర్యు HDFC బ్ాుెంక్ట 
పో టీ వడీ్  ర టల  వద్ద  ఫ నైాన్స్ెంగ్కు చనన వాుపారాల 
యాక్ ్స్ను అెంద ెంచడాన్సక్స భాగసావముెం కలిగ్ 
ఉనానయ 

 నాన్-బ్ాుెంక్సెంగ్ ఫ నైాని్సయల్ కెంప్ నీ - మెకై్ోర  ఫ నైాన్్ 
ఇన్ససిుటటుష్న్్ (NBFC-MFI) క్ోసెం క్ రడటి్ 
మారుద్రశక్ాల ధ్రలను పాటిెంచడెంలో విఫ్లమెనైెంద్ుకు 
రజ్ర్సవ బ్ాుెంక్ట ఆఫ్ ఇెండయిా (RBI) హెైద్రాబ్ాద్ కు 
చ ెంద న సపెంద్నా సకపర్త ఫ నైాని్సయల్ లిమిటడె పై 2.33 
క్ోటల  రూపాయల జరమ్ానా విధ ెంచెంద . 

 రజ్ర్సవ బ్ాుెంక్ట ఆఫ్ ఇెండయిా (మోసాలు, వరీుకరణ 
మర్యు రప్ో ర్ుెంగ్) యొకక ప్ేరాగార ఫ్ 3.2.6కు 
అనుగుణెంగా, బ్ాుెంక్సెంగ్ ర గుులేష్న్ చటుెం 1949 
యొకక స క్ష్న్ 47A(1)(c) దావరా అవసరమెనై విధ్ెంగా 
కనీసెం రూ. 5.00 క్ోటల  (రూ. 5.00 క్ోటల  )కు 
సెంబ్ెంధ ెంచన మోసాలకు సెంబ్ెంధ ెంచన ఫ్ాల ష్ న్సవదే కన్స 
RBIక్స సమర్పెంచడెంలో విఫ్లమెనైెంద్ుకు రజ్ర్సవ బ్ాుెంక్ట 
ఆఫ్ ఇెండయిా మొతతెం రూ. 32.00 లక్ష్లు (రూ. 32 
లక్ష్లు మాతెమే) జరమ్ానా ఇెండయిన్ బ్ాుెంకుప్  ై
విధ ెంచెంద . 

 
న్సయామక్ాలు 

 

యరన్సట ీ SFB ఇెంద్ర్సజిత్ క్ామోతాె ను MD & CEO గా 
న్సయమిెంచెంద  

 
యరన్సట ీ సాిల్ ఫ నైాన్్ బ్ాుెంక్ట (SFB) లిమిటడె్ 
(యరన్సట ీ బ్ాుెంక్ట) ఇెంద్ర్సజిత్ క్ామోతాె ను బ్ాుెంక్ట 
మనేజేిెంగ్ డ రై కుర్స మరయ్ు చీఫ్ ఎగ్ాకూుటవి్ ఆఫసీర్స (MD 
& CEO)గా న్సయమిెంచెంద . భారతదశేెం అెంతటా 25 
సెంవత్రాల అనుభ్వెం ఉనన సనీ్సయర్స బ్ాుెంకర్స, క్ామోతాె  
సాు ెండర్్స చారుర్్స బ్ాుెంక్టలో వివిధ్ నాయకతవ సాి నాలను 
న్సరవహిెంచారు. జనవర ్2022లో, బ్ాుెంక్ట మాజీ CAG ఆఫ్ 
ఇెండియా వినోద్ రాయ్న్స దాన్స ఛ రైిన్గా న్సయమిెంచెంద . 
అమిత్ బ్రిన్ డాబ్ర్స చ రైిన్ పద్వి నుెంచ వ దైొలిగారు 
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అమిత్ బ్రిన్ చ ైరిన్ పద్విక్స చసేిన రాజీనామాను బ్ల రు్  
ఆమోద ెంచనటుల  FMCG మేజర్స డాబ్ర్స పకెటిెంచెంద . అమిత్ 
బ్రిన్ కెంప్ నీ నాన్ ఎగ్ాకూుటవి్ డ రై కుర్స హో దాలో 
క్ొనసాగుతారు. 
CSIR దాన్స మొద్ట ిమహళిా డ రై కుర్స జనరల్గా నలలతెంబ్ర 
కలలసై లివన్స న్సయమిెంచెంద  

 
సీన్సయర్స ఎలక్ోుర క్ మికల్ స ైెంటిస్ు , నలల తెంబ్ర కలలసై లివ క్ౌన్స్ల్ 
ఆఫ్ స ెైంటఫికి్ట అెండ్ ఇెండసిుయాల్ రసీ ర్సుక్స మొద్టి మహిళా 
డ ైర కుర్స జనరల్ అయాురు. ఆమె న్సయామకెం పద్వీ 
బ్ాధ్ుతలు సీవకర్ెంచన తేద ీ నుెండి లేదా తద్ుపర ్
ఉతత రువలు వచేు వరకు, ఏద  ముెంద తైే అద  ర ెండు 
సెంవత్రాల క్ాలాన్సక్స వర్తసుత ెంద . ఏప్ిెల్లో పద్వీ విరమణ 
ప ెంద న శరఖ్ర్స మెండ ే తరావత కలలసై లివ 
న్సయమితటలయాురు. 
కలలసై లివ CSIRలో రాుెంక్టల దావరా ఎద గారు మరయ్ు 
ఫిబ్ెవర ్2019లో స ెంటలె్ ఎలక్ోుర క్ మికల్ రసీ ర్సు ఇన్సిుటటుట్ 
(CSIR-CECRI)క్స అధ పతిగా బ్ాధ్ుతలు సీవకర్ెంచన 
మొద్టి మహళిా శాసత వైేతత  క్ావడెం దావరా గాజ్ఞ సీలిెంగ్ను 
బ్ద్దలు క్ొటాు రు. 
అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు: 
 CSIR సాి ప్ిెంచబ్డిెంద : 26 స ప్ ు ెంబ్ర్స 1942; 
 CSIR ప్ ెసడి ెంట్: భారత పధెాన మెంతి.ె 
 

 స నైు్ & టకె్ానలజీ 
 

అెంతరక్్ష్ెంలో తివెరణ పతాక్ాన్సన పెద్రశ్ెంచెేంద్ుకు ఇసోె  అతి 
చనన రాక్ ట్ను పెయోగె్ంచెంద  

 
భారత అెంతర్క్ష్ పర్శోధ్నా సెంసి శీరహర్క్ోట నుెండ ి7 ఆగసుు  
2022న ఒక చనన ఉపగరహ పెయోగ వాహనెం 
పెంపబ్డుతటెంద . ఇద  మరడు-ద్శల వాహనెం, మరయ్ు 
ప ె పలిన్ యొకక పెతి అడుగు ఘన ఇెంధ్నాన్సన 
ఉపయోగస్ుత ెంద . పాెజ క్టు యొకక లక్ష్ుెం EOS-02 అన ేభ్ర 
పర్శీలన ఉపగరహాన్సన "Azaadi SAT" అన ే ఉపగరహెంతో 
పాటు తకుకవ భ్ర కక్ష్ులో ఉెంచడెం. శీరహరక్్ోట నుెంచ 
ఉపగరహాన్సన పెయోగ్ెంచనునానరు. 
పెధానాెంశాలు: 
 క్ాశీిర్స నుెండి కనాుకుమార్ వరకు మారుమరల 

పాెెంతాలోల న్స పభె్ుతవ పాఠశాలలకు చ ెంద న 750 మెంద  
విదాుర్ినులు “ఆజాదీ ఉపగరహాన్సన” రూప ెంద ెంచారు. 

 ఈ క్ారుకరమెంలో పాలొు నేెంద్ుకు బ్ాలికలకు అవక్ాశెం 
కలిపెంచడెం అద్ుభతమన్స సపేస్ క్సడా్ ఇెండయిా 
వువసాి పకురాలు శీరమతి క్ సన్ అనానరు. 

మెకై్ోర సాఫ్టు , పభె్ుతవెం సవిిల్ సర వెంటల కు కెంపూుటర్స సకిల్్ప్  ై
శిక్ష్ణ ఇవావలన్స భావిసుత నానయ 
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మెకై్ోర సాఫ్టు  మర్యు భారత పెభ్ుతవెం తమ డజిిటల్ టటల్
క్సట్ను దాదాపు 2.5 మిలియనల  పౌర సేవకులకు నరేప్ెంచే 
క్ారుకరమెంలో కలిసి పన్స చేసాత య. మిన్ససీు  ా ఆఫ్ సకిల్ 
డ వలప్మెెంట్ & ఎెంటర్సప్ నెకుర్సషపి్ (MSDE), క్ పాసిటీ 
బ్రల్ిెంగ్ కమీష్న్ (CBC) మరయ్ు టకె్ట ద గుజెం మెకై్ోర సాఫ్టు  
సహాయెంతో తకుకవ అద్ృష్ువెంతటలకు సహాయెం 
చేయడాన్సక్స సివిల్ సర వెంట్లకు వార్ పెయతానలలో 
మద్దతటన్సచేుెంద్ుకు కలిసి పన్సచేసుత నానయ. 
అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు: 
 మెకై్ోర సాఫ్టు  వువసాి పకులు: బ్రల్ గ ట్్ మర్యు పాల్ 

అలలన్ 
 మెకై్ోర సాఫ్టు CEO: సతు నాద ళ్ల  
 మెకై్ోర సాఫ్టు ఇెండయిాలో గరర ప్ ల్లడర్స & పభె్ుతవ 

వువహారాల డ రై కుర్స: అశుతోష్ చదాద  
సాపర్సక: ఇసోె  పాెరెంభెంచన క్ొతత  వరుువల్ సపేస్ 
మరుజియెం 

 
ఇెండయిన్ సపేస్ రసీ ర్సు ఆరున జై ష్న్ (ఇసోె ) ఇెంటరాక్సువ్ 
ఇెంటర్సఫేస్తో అనేక ఇసోె  మిష్న్లను పెద్ర్శెంచడాన్సక్స 
'సాపర్సక' సపేస్ మరుజియెం అన ే డజిిటల్ పాల ట్ఫ్ారమ్ను 
పాెరెంభెంచెంద . 'SPARK' సపేస్ మరుజియెం అన్స 
ప్ిలువబ్డే డిజిటల్ పాల ట్ఫ్ారమ్ను ఇసోె  చ రైిన్ S 
సో మనాథ్ పాెరెంభెంచారు. సావతెంత ర్ెం వచు 75 ఏళ్ుల  
పూరతయన సెంద్రభెంగా ఆజాదీ క్ా అమృత్ మహో త్వ్ను 
పురసకర్ెంచుకున్స ఇసోె  చపేటిున ఈ ఆలోచన క్ొతత  
పెయతనెం. 

పెధానాెంశాలు 
 ఈ డజిిటల్ సపేస్ మరుజియెం 'SPARK' ఒక 

ఇెంటరాక్సువ్ ఇెంటర్సఫేస్ను కలిగ్ ఉెంద , దీన్స దావరా 
విన్సయోగదారులు స టై్తో సులభ్ెంగా ఇెంటరాక్టు 
చేయవచుు. 

 ఈ పాల ట్ఫ్ారమ్ ISRO యొకక వాహనాలు, ఉపగరహాలు 
మరయ్ు శాసీత యై మిష్న్ల పెయోగాన్సక్స సెంబ్ెంధ ెంచన 
అనకే పతాె లు, చతాె లు మరయ్ు వీడయిోలను హో స్ు  
చేసుత ెంద . 

 అెంతరక్్ష్ శాఖ్ క్ారుద్రశ్ S సో మనాథ్ మరయ్ు వివిధ్ 
ఇసోె  క్ ెందాె ల పెధాన డ రై కురుల  ఈ చొరవను 
అభనెంద సుత నానరు. 

 ఈ పాల ట్ఫ్ారమ్లో మర్ెంత సున్సనతమెనై డజిిటల్ 
కెంటెెంట్తో రావాలన్స డ రై కురుల  సకచసుత నానరు. 

 పెజలు ISRO అధ క్ార్క వ బ్స టై్ దావరా ఈ అప్ిల క్ ష్న్ 
యొకక బీటా వ రిన్ను కూడా యాక్ ్స్ చేయవచుు. 

 
కమిటలీు & పథక్ాలు 

 

అటల్ ప్ నిన్ యోజన (APY)లో క్ొతత  మారుపలు 

 
2015లో అసెంఘటతి రెంగెంలో పన్సచసేుత నన వారక్్స ప్ నిన్ 
సౌకరుెం కలిపెంచ ే లక్ష్ుెంతో పాెరెంభెంచన అటల్ ప్ నిన్ 
యోజనకు క్ ెంద్ ెపభె్ుతవెం క్ొన్సన మారుపలు తీసుక్ొచుెంద . 
ఫ్లితెంగా ఇపుపడు ఆదాయాన్సన అనుమతిెంచకూడద్న్స 
ఆర్ిక మెంతితెవ శాఖ్ న్సరణయెంచెంద . పనున చ లిలెంపుదారులు 
APY పథకెం క్ోసెం ద్రఖ్ాసుత  చసేుక్ోవాలి. ఆర్ిక మెంతిెతవ 
శాఖ్ జార ీ చసేిన క్ొతత  ఉతత రువ అక్ోు బ్ర్స 1, 2022 నుెండి 
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అమలోల క్స వసుత ెంద . ఆగస్ు  10న ఆర్ిక మెంతితెవ శాఖ్ జారీ 
చేసిన గ జిట్ నోటఫిిక్ ష్న్ పెక్ారెం, ఆదాయపు పనున చటుెం 
పెక్ారెం ఆదాయపు పనున చ లిలెంపుదారుగా ఉనన లేదా 
ఉనన ఏ పౌరుడ నైా అక్ోు బ్ర్స 1, 2022 నుెండ ిఅటల్ ప్ నిన్ 
యోజనలో చరేడాన్సక్స అరహత లేద్ు. 
అటల్ ప్ నిన్ యోజన పవెశే న్సయమాలు: 
పెసుత త అటల్ ప్ నిన్ యోజన న్సబ్ెంధ్నల పెక్ారెం, 18-40 
సెంవత్రాల మధ్ు వయసు్ గల భారతీయ పౌరుడు 
మరయ్ు ఏద నైా బ్ాుెంకు లేదా పో సాు ఫసీులో సవేిెంగ్్ ఖ్ాతా 
కలిగ ్ ఉననవారు ఈ పథక్ాన్సక్స ద్రఖ్ాసుత  చసేుక్ోవచుు. 
అయత,ే క్ొతత  రూల్ అమలోల  ఉననెంద్ున, ఆదాయపు పనున 
చ లిలెంపుదారులు అక్ోు బ్ర్స 1, 2022 నుెండి ఈ పథకెంలో 
పాలొు నలేరు మర్యు ప్ టుు బ్డ ిప్ టులేరు. 
లాభాలు: 
1. ఇద  60 ఏళ్ల  వయసు్లో రూ. 1000 నుెండ ి రూ. 

5000 వరకు కనీస హామీ ప్ నిన్ను అెంద సుత ెంద . 
2. చెందాదారున్స మరణెంతో జీవిత భాగసావమిక్స ప్ నిన్ 

మొతతెం జీవితక్ాలెం హామీ ఇవవబ్డుతటెంద . 
3. చెందాదారు మరయ్ు జీవిత భాగసావమి ఇద్దరూ 

మరణ ెంచన సెంద్రభెంలో, మొతతెం ప్ నిన్ క్ారపస్ 
నామినీక్స చ లిలెంచబ్డుతటెంద . 

నకు ఢలి్లల ITU యొకక రజీినల్ సాు ెండర ల్జ ష్న్ ఫ్ో రమ్ను 
న్సరవహెించెంద  

 
నకు ఢిల్లల ITU యొకక రజీినల్ సాు ెండర ల్జ ష్న్ ఫ్ో రమ్కు 
ఆతిథుెం ఇచుెంద , ఇకకడ ఇెంటర నష్నల్ టెలికమరున్సక్ ష్న్ 
యరన్సయన్ రీజినల్ సాు ెండర ల్జ ష్న్ ఫ్ో రమ్ ఫ్ర్స ఆసయిా 

అెండ్ ఓషయిాన్సయా పాెరెంభ్ క్ారుకరమెంలో కమరున్సక్ ష్న్్ 
శాఖ్ సహాయ మెంతిె దవేుసని్ చౌహాన్ పెసెంగ్ెంచారు. 
దేవుసని్హ  చౌహాన్ పెక్ారెం, దేశెం యొకక టెలికమరున్సక్ ష్న్్ 
న ట్వర్సక పపెెంచెంలో ర ెండవ అతిప్ ద్దద  మరయ్ు ఉతతమ 
ధ్రలను అెంద సుత ెంద . 
పాెెంతీయ పెమాణకీరణ ఫ్ో రమ్ యొకక ముఖ్ాుెంశాలు: 
 RSF పెక్ారెం, దేశెం యొకక టెలికమరున్సక్ ష్న్్ న ట్

వర్సక వృద ా క్స క్ ెంద్ె పభె్ుతవెం యొకక మార కట్-
సేనహపూరవక విధానాలు క్ారణమయాుయ. 

 ఈజ్ ఆఫ్ డకయెంగ్ బ్రజిన స్, ఈజ్ ఆఫ్ లివిెంగ్, 
ఆతిన్సరభర్స భారత్ అనే మరడు సత ెంభాలు భారత 
టెలికమరున్సక్ ష్న్్ విధానాన్సక్స పునాద గా ఉనానయన్స, 
ఇద  పెధాన్స నర ెంద్ె మోదీ ద్రశకతవెంలో అభవృద ా  
చేయబ్డిెంద్న్స చౌహాన్ ఉదాఘ టిెంచారు. 

 5G స పకురమ్ వలేెం ఫ్లితాలోల  పభె్ుతవ క్ారుకరమాలప్ ై 
పర్శరమ విశావసెం వుకతెం చసేిెంద్న్స మెంతిె ప్రేొకనానరు. 

 డిజిటల్ విభ్జనను పరష్్కర్ెంచడాన్సక్స, పధెాన మెంతిె 
నర ెంద్ ెమోడీ సపష్ుమెైన రమడ్మాుప్ను ఏరాపటు చశేారు. 

 ఈ పాెజ క్టులో భాగెంగా దశేెంలోన్స ఆరు లక్ష్ల గార మాలనీన 
ఆప్ిుకల్ ఫ ైబ్ర్సలతో పాటు 4G మొబ్ెలై్ కవర జీన్స 
అెంద్ుక్ోనునానయ. 
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 పెభ్ుతవ పెతిష్టాు తికెం: వన్ నషే్న్ వన్ ర ష్న్ క్ారు్  
(ONORC) 3 సెంవత్రాలు పూర్త చసేుకుెంద . 

 
ఈ పథకెం ఇపుపడు దేశవాుపత ెంగా అమలు చయేబ్డెింద , 
జూన్ 2022 లో అసా్ెం ఈ చొరవలో చేరన్ తాజా రాష్ు ెాంగా 
ఉెంద . 2019 ఆగసుు  9న నాలుగు రాష్టాు ా లోల  ప్ ైలట్ పాెజ కుు గా 
పాెరెంభెంచన ONORC మరడేళ్ుల  పూర్త చసేుకుెంద . 
NFSA (నషే్నల్ ఫ్ుడ్ స కూురట్ ీ యాక్టు, 2013) క్సెంద్ 
దశేవాుపత ెంగా ర ష్న్ క్ారు్ ల పో రుబ్రలిట ీక్ోసెం క్ ెంద్ెెం సాెంక్ తిక 
పరజ్ాు నెంతో నడచి ే ONORC పథక్ాన్సన అమలు చసేోత ెంద . 
ఈ వువసి NFSA లబా్రదారులు, ముఖ్ుెంగా వలస 
లబా్రదారులు, బ్యోమెటికె్ట / ఆధార్స ధ్ృవీకరణతో ఇపపటిక్  
ఉనన ర ష్న్ క్ారు్  దావరా దేశెంలోన్స ఏద ైనా ఫ యర్స ప్ ైైస్ ష్టాప్ 
(APS) నుెండి వార ్అరహత కలిగన్ ఆహార ధానాులలో పూర్త 
లేదా క్ొెంత భాగాన్సన క్ లయమ్ చేసుక్ోవడాన్సక్స 
అనుమతిసుత ెంద . అద ే ర ష్న్ క్ారు్ ప్ ై మిగ్లిన ఆహార 
ధానాులను క్ లయమ్ చసేుక్ోవడాన్సక్స వార్ కుటుెంబ్ సభ్ుులు 
ఇెంటిక్స తిర్గ ్రావడాన్సక్స కూడా ఈ వువసి అనుమతిసుత ెంద . 
మిష్న్ వాత్లు పథక్ాన్సన పెభ్ుతవెం పాెరెంభెంచెంద  

 
మహిళా మరయ్ు శిశు అభవృద ా  మెంతితెవ శాఖ్ ప్లిల ల 
సెంక్ష మెం మరయ్ు పునరావాసెం క్ోసెం 2009-10 నుెండి 
క్ ెంద్ ె పాెయోజిత పథకెం “మిష్న్ వాత్లు” పూరవ చ ైల్్ 
ప ె టెక్ష్న్ సరవీస స్ (CPS) పథక్ాన్సన అమలు చేసోత ెంద . 

దనీ్స లక్షాులు: 
మిష్న్ వాత్లు యొకక లక్ష్ుెం భారతదశేెంలోన్స పతెి బ్రడ్కు 
ఆరమగుకరమెైన మర్యు సెంతోష్కరమెనై బ్ాలాున్సన 
అెంద ెంచడెం, వార్ పూర్త సామరాి యన్సన కనుగొనడాన్సక్స 
మర్యు అన్సన విధాలుగా సిి రమెైన రతీిలో అభవృద ా  
చ ెంద్డెంలో వారక్్స సహాయపడే అవక్ాశాలను న్సరాా ర్ెంచడెం, 
సున్సనతతవెం, మద్దతట మర్యు ప్లిల ల అభవృద ా క్స 
సమక్ాల్లకర్ెంచబ్డని పరాువరణ వువసి, జ్ఞవ న లై్ జసిుస్ 
యాక్టు 2015 యొకక ఆదేశాన్సన అెంద ెంచడెంలో మరయ్ు 
SDG లక్షాులను సాధ ెంచడెంలో రాష్టాు ా లు/క్ ెంద్పెాలిత 
పాెెంతాలకు సహాయెం చేసుత ెంద . 
మిష్న్ వాత్లు చవర ్ పెయతనెంగా ప్ిలలలను 
సెంసాి గతీకర్ెంచే సకతెెం ఆధారెంగా క్సలష్ు పర్సిితటలోల  ప్లిల ల 
కుటుెంబ్ ఆధారత్ నాన్-ఇన్సిుటటుష్నల్ సెంరక్ష్ణను 
పోె త్హిసుత ెంద . 
 

 క్ీరడాెంశాలు 
 

క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022: భారతదశేెం యొకక చవర ్పతక్ాల 
సెంఖ్ు మరయ్ు రాుెంక్ట 

 
క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022: 
భారత బ్ృెంద్ెం బ్ర్ి ెంగ్హామ్లో క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022 
పెయాణాన్సన పూర్త చేసిెంద . మొతతెం క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022 
పతక్ాల పటిుకలో భారత్ 61 పతక్ాలు సాధ ెంచెంద . 
భారతదశేెం తన CWG 2022 పెచారాన్సన పతక్ాల పటిుకలో 
నాలు వ-అతటుతతమ దశేెంగా ముగె్ంచెంద . బ్ర్ిెంగ్హామ్లో 
జర్గన్ క్ామన వల్త  క్ీరడలోల  భారత్ 22 బ్ెంగారు పతక్ాలు, 16 
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రజతాలు, 23 క్ాెంసు పతక్ాలు సాధ ెంచెంద . భారతదేశెం 
యొకక క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022 పచెారెం గ లిచన పతక్ాల 
సెంఖ్ు పరెంగా దాన్స ఐద్వ ఉతతమమెైనద . 2010లో ఢలి్లలలో 
జరగ్న్ సవదశేెంలో జరగ్న్ మాుచ్లలో భారతదశేెం 
అతటుతతమ ముగె్ంపు సాధ ెంచెంద , అకకడ 101 పతక్ాలను 
గ లుచుకుెంద . 
భారతదశేెం యొకక ఉతతమ CWG పెచారాలు: 
 2010, నకుఢిల్లల : 101 పతక్ాలు 
 2002, మాెంచ సుర్స: 69 పతక్ాలు 
 2018, గమల్్ క్ోస్ు : 66 పతక్ాలు 
 2014, గాల సోు : 64 పతక్ాలు 
 2022, బ్ర్ిెంగ్హామ్: 61 పతక్ాలు 
CWG చరత్ెలో భారతదశేెం యొకక అతటుతతమ బ్ెంగారు 
పతకెం: 
 2010, నకుఢిల్లల : 38 బ్ెంగారు పతక్ాలు 
 2002, మాెంచ సుర్స: 30 బ్ెంగారు పతక్ాలు 
 2018, గమల్్ క్ోస్ు : 26 బ్ెంగారు పతక్ాలు 
 2006, మలెోిర్సన: 22 బ్ెంగారు పతక్ాలు 
 2022, బ్ర్ిెంగ్హామ్: 22 బ్ెంగారు పతక్ాలు 
భారత టాల్లలో మొద్ట ిమరయ్ు చవర ్పతకెం: 
 వ యట్లిఫ్ుర్స మీరాబ్ాయ చాను 49 క్ జీల విభాగెంలో 

అగరసాి నెంలో న్సలిచన తరావత 2022 క్ామన వల్త  గ మ్్
లో భారతదశేాన్సక్స మొద్టి బ్ెంగారు పతక్ాన్సన 
సాధ ెంచెంద . 

 పాడల ర్స శరత్ కమల్ టేబ్ుల్ టనె్సనస్ పురుష్టల సిెంగ్ల్్ 
పో టీలో బ్ెంగారు పతకెంతో క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022లో 
భారతదశేాన్సక్స చవర్ బ్ెంగారు పతక్ాన్సన సాధ ెంచాడు. 

ఇపపట ివరకు భారత్ పతకెం విజ తలు: 
బ్ెంగారెం: 
 సాయఖ్ోమ్ మీరాబ్ాయ చాను (వ యట్ లిఫ్ిు ెంగ్, 

మహిళ్ల 49 క్ జీలు), 

 జ ర మీ లాలెినునెంగా (వ యట్ లిఫ్ిు ెంగ్, పురుష్టల 67 
క్ జీలు), 

 అచెంత ష యుల్ల (వ యట్ లిఫ్ిు ెంగ్, పురుష్టల 73 
క్ జీలు); 

 లవీల  చౌబ్,ే రూపా రాణ  టిరకీ, ప్ిెంక్ీ మరయ్ు నయనోిన్స 
స ైక్సయా (లాన్ బ్ౌల్్, మహిళ్ల ఫ్ో రుల ); 

 హరీిత్ దశేాయ్, సనీల్ శటెిు , శరత్ ఆచెంట, సతున్ 
జాు నశరఖ్రన్ (పురుష్టల టీమ్ టేబ్ుల్ టెన్సనస్); 

 సుధరీ్స (పారా-పవర్సలిఫ్ిు ెంగ్, పురుష్టల హెవీవ యట్), 
 బ్జరెంగ్ పున్సయా (ర జిల ెంగ్, పురుష్టల ఫీెస టుల్ 65 

క్ జీలు), 
 సాక్ష ిమాలిక్ట (ర జిల ెంగ్, మహిళ్ల ఫీెస టుల్ 62 క్ జీ); 
 దీపక్ట పున్సయా (ర జిల ెంగ్, పురుష్టల ఫీెస టుల్ 86 క్ జీలు), 
 రవి కుమార్స ద్హయిా (ర జిల ెంగ్, పురుష్టల ఫీసె టుల్ 57 

క్ జీలు); 
 వినేష్ ఫ్ో గట్ (ర జిల ెంగ్, మహళి్ల ఫీెస టుల్ 53 క్ జీలు); 
 నవీన్ సిహాగ్ (ర జిల ెంగ్, పురుష్టల ఫీసె టుల్ 74 క్ జీలు), 
 భావినా హసుిఖ్ భాయ్ పటలే్ (పారా టబే్ుల్ టెన్సనస్, 

మహిళ్ల సిెంగల్్్, సి 3-5), 
 నీతర ఘెంఘాస్ (బ్ాక్స్ెంగ్, మహిళ్ల 48 క్ జీలు), 
 అమిత్ పెంఘల్ (బ్ాక్స్ెంగ్, పురుష్టల 51 క్ జీలు), 
 ఎలోద స్ పాల్ (పురుష్టల టిెపుల్ జెంప్), 
 న్సఖ్త్ జరీన్ (బ్ాక్స్ెంగ్, మహిళ్ల 50 క్ జీలు); 
 శరత్ ఆచెంట మర్యు శీరజ ఆకుల (టేబ్ుల్ టెన్సనస్, 

మిక్ట్డ్ డబ్ుల్్), 
 ప్ివి సిెంధ్ు (బ్ాుడిిెంటన్, మహళి్ల సిెంగల్్్), 
 లక్ష్ు సేన్ (బ్ాుడిిెంటన్, పురుష్టల సిెంగ్ల్్), 
 ఆచెంట శరత్ కమల్ (టేబ్ుల్ టెన్సనస్, పురుష్టల 

సిెంగ్ల్్); 
 చరాగ్ శటెిు మరయ్ు సాతివక్టసాయరాజ్ రెంక్సర డి్  

(బ్ాుడిిెంటన్, పురుష్టల డబ్ుల్్). 
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రజతెం: 
 సెంక్ త్ సరుర్స (వ యట్ లిఫ్ిు ెంగ్, పురుష్టల 55 క్ జీలు), 
 బ్రెందాురాణ  సో రమఖ్ ైబ్ామ్ (వ యట్ లిఫ్ిు ెంగ్, మహిళ్ల 55 

క్ జీలు), 
 శుశీలా లిక్ాిబ్ామ్ (జూడో , మహిళ్ల 48 క్ జీలు); 
 విక్ాస్ ఠాకూర్స (వ యట్ లిఫ్ిు ెంగ్, పురుష్టల 96 

క్ జీలు); 
 శీరక్ాెంత్ క్సదాెంబ్ర, సాతివక్టసాయరాజ్ రెంక్సర డి్ , బ్ర. 

సుమీత్ ర డి్ , లక్ష్ు సేన్, చరాగ్ 
 శెటిు , గాయతి ెగమప్ీచెంద్, టీసెా జాల్ల, ఆకర్ి కశుప్, అశివన్స 

ప ననపప, ప్ివి సిెంధ్ు (బ్ాుడిిెంటన్, మిక్ట్డ్ టీమ్); 
 తటలిక్ా మాన్ (జూడో , మహిళ్ల +78 క్సలోలు); 
 మురళీ శీరశెంకర్స (పురుష్టల లాెంగ్ జెంప్), 
 ప్ిెయాెంక గమసావమి (మహిళ్ల 10,000 మీటరల నడక), 
 అవినాష్ సాబ్ుల్ (పురుష్టల 3000 మీటరల సీుపుల్

చేజ్); 
 సునీల్ బ్హద్కర్స, నవనీత్ సిెంగ్, చెంద్న్ సిెంగ్, ద నషే్ 

కుమార్స (లాన్ బ్ౌల్్, పురుష్టల ఫ్ో రుల ), 
 అబ్ుద లాల  అబ్రబ్కర్స (పురుష్టల టిెపుల్ జెంప్), 
 ఆచెంట శరత్ కమల్ మరయ్ు సతున్ జాు నశరఖ్రన్ 

(టేబ్ుల్ టెన్సనస్, పురుష్టల డబ్ుల్్), 
 మహిళా క్సరక్ ట్ జటుు , 
 సాగర్స అహాల వత్ (బ్ాక్స్ెంగ్, పురుష్టల +92 క్ జీలు), 
 పురుష్టల హాక్ ీజటుు . 

 

క్ాెంసు: 
 గురురాజా పూజార్ (వ యట్లిఫ్ిు ెంగ్, పురుష్టల 61 

క్ జీలు), 
 విజయ్ కుమార్స యాద్వ్ (జూడో , పురుష్టల 60 

క్ జీలు), 
 హర్ాెంద్ర్స క్ౌర్స (వ యట్ లిఫ్ిు ెంగ్, మహిళ్ల 71 క్ జీలు); 
 లవ్ప్ీతె్ సిెంగ్ (వ యట్లిఫ్ిు ెంగ్, పురుష్టల 109 క్ జీలు); 
 సౌరవ్ ఘోసల్ (సాకాష్, పురుష్టల సిెంగ్ల్్); 
 గురీదప్ సిెంగ్ (వ యట్ లిఫ్ిు ెంగ్, పురుష్టల 109+ 

క్ జీలు), 
 తేజసవిన్ శెంకర్స (పురుష్టల హెజైెంప్), 
 ద వు కక్ార న్ (ర జిల ెంగ్, మహిళ్ల 68 క్ జీలు); 
 మోహిత్ గ రవాల్ (ర జిల ెంగ్, పురుష్టల ఫీసె టుల్ 125 

క్ జీలు), 
 జ ైసిిన్ లెంబ్ల రయ్ా (బ్ాక్స్ెంగ్, మహిళ్ల 60 క్ జీలు), 
 పూజా గ హాల ట్ (ర జిల ెంగ్, మహిళ్ల ఫీెస టుల్ 50 క్ జీలు), 
 పూజా సిహాగ్ (ర జిల ెంగ్, మహిళ్ల ఫీెస టుల్ 76 క్ జీలు); 
 మహిద్ హుసాముదీదన్ (బ్ాక్స్ెంగ్, పురుష్టల 57 

క్ జీలు); 
 దీపక్ట న హాా (ర జిల ెంగ్, పురుష్టల ఫీసె టుల్ 97 క్ జీలు); 
 సో నాల్బ్నె్ మనుభాయ్ పటేల్ (పారా టబే్ుల్ టెన్సనస్, 

మహిళ్ల సిెంగల్్్ C3–5), 
 మహిళ్ల హాక్ీ జటుు , 
 సెందీప్ కుమార్స (పురుష్టల 10,000 మీటరల నడక), 
 అనకన రాణ  (మహళి్ల జావ లిన్ తోె ), 
 సౌరవ్ ఘోసల్ మర్యు దీప్కి్ా పలిలకల్ (సాకాష్, మిక్ట్

డ్ డబ్ుల్్), 
 క్సదాెంబ్ర శీరక్ాెంత్ (బ్ాుడిిెంటన్, పురుష్టల సిెంగ్ల్్), 
 గాయతి ె గమప్ీచెంద్ మర్యు టీెసా జాల్ల (బ్ాుడిిెంటన్, 

మహిళ్ల డబ్ుల్్), 
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 సతున్ జాు నశరఖ్రన్ (టేబ్ుల్ టెన్సనస్, పురుష్టల 
సిెంగ్ల్్). 

 రమహిత్ టోక్ాస్ (బ్ాక్స్ెంగ్, పురుష్టల 67 క్ జీల వ లుర్స 
వ యట్) 

క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022: మొతతెం పతక్ాల సెంఖ్ు 
Rank Country Gold Silver Bronze Total 

1 Australia 67 57 54 178 

2 England 57 66 53 176 

3 Canada 26 32 34 92 

4 India 22 16 23 61 

5 New 

Zealand 

20 12 17 49 

6 Scotland 13 11 27 51 

7 Nigeria 12 9 14 35 

8 Wales 8 6 14 28 

9 South 

Africa 

7 9 11 27 

10 Malaysia 8 8 8 24 
 

క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022: మహళి్ల సెింగల్్్ బ్ాుడిి ెంటనోల  
ప్వీీ సెింధ్ు సవరణ పతకెం సాధ ెంచెంద . 

 
క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022లో మహళి్ల సిెంగ్ల్్ ఫ నైలోల  భారత 

ష్టల ర్స ప్వీీ సెింధ్ు సవరణ పతకెం సాధ ెంచెంద . డబ్ుల్ ఒలిెంప్ిక్ట 

పతక విజ త మిచ ల్ ల్ల (క్ నడా)ను ఓడిెంచ సవరణెం 

సాధ ెంచాడు. ప్ీవీ సిెంధ్ు 21-15, 21-13తో మిచ ల్లల ల్లన్స 

ఓడిెంచెంద . సిెంధ్ు క్ రరీ్స లో క్ామన వల్త  గ మ్్ సిెంగ్ల్్ లో 

ఇదే తొలి సవరణెం క్ావడెం విశరష్ెం. 

క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022: క్సరక్ టోల  ఆసేు లాియా చతేిలో ఓడని 
భారత్ రజత పతకెం 

 
క్ామన వల్త  గ మ్్ (CWG) 2022 చరత్ెలో భారత మహళి్ల 
క్సరక్ ట్ జటుు  చరత్ె సృషిు ెంచ, క్సరక్ టోల  దశేెం యొకక 
మొటుమొద్ట ి పతక్ాన్సన సాధ ెంచెంద . ఎడాా ాసున్ క్సరక్ ట్ 
మెైదానెంలో జర్గన్ పో రులో ఆతిథు ఇెంగాల ెండున ఓడిెంచన 
మహిళ్ల ఇన్ బ్రల  సవరణ పతక పో రుకు చేరుకుెంద . ఎడా్ 
బ్ాసున్ మెైదానెంలో జర్గన్ ఫ ైనల్ మాుచ్ లో తొలుత 
బ్ాుటిెంగ్ చసేిన ఆసేు లాియా 161/8 సో కరు చసేెింద . దెీంతో 
భారత జటుు  19.3 ఓవరలలో 152 పరుగులు మాతెమ ే
చేయగలిగ్ెంద . సవరణ పతక పో రులో భారత్ క్ వలెం 9 
పరుగుల తడేాతో ఓడపిోయెంద . 
అెంతకుముెంద్ు జర్గన్ క్ాెంసు పతక పో రులో నకుజిలాెండ్ 
ఇెంగాల ెండ్ ప్ ై ఎన్సమిద  విక్ టల  తడేాతో విజయెం సాధ ెంచెంద . 
టాస్ గ లిచ బ్ాుటిెంగ్ ఎెంచుకునన ఆతిథు జటుు  న్సరీణత 20 
ఓవరలలో 110/9 మాతెమ ే చయేగలిగ్ెంద . ఇెంగాల ెండ్ క్ ప్ ున్ 
నాట్ సికవర్స (27), అమీ జోన్్ (26) టాప్ సో కరరుల గా 
న్సలిచారు. 
2022 SAFF U20 ఛాెంప్యిన్షపి్: భారత్ 5-2తో 
బ్ెంగాల దశే్ను ఓడెించ టోె ఫనీ్స క్ వైసెం చసేుకుెంద  
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ఒడిశాలోన్స భ్ువనశేవర్సలోన్స కళిెంగ సేుడయిెంలో 2022 
SAFF U20 ఛాెంప్ియన్షపి్ టెైటలి్ను క్ వైసెం 
చేసుక్ోవడాన్సక్స అద్నపు సమయెం తరావత భారత్ 5-2తో 
బ్ెంగాల దశే్ను ఓడిెంచెంద . SAFF U-20 ఛాెంప్యిన్షపి్ 4వ 
ఎడషి్న్కు భారతదేశెం ఆతిథుమిచుెంద . SAFF U-20 
ఛాెంప్యిన్షపి్ అనదే  ద్క్షణిాసయిా ఫ్ుట్బ్ాల్ ఫ డర ష్న్ 
(SAFF)చ ేన్సరవహిెంచబ్డిన పురుష్టల అెండర్స-18 జాతీయ 
జటల కు అెంతరాా తీయ ఫ్ుట్బ్ాల్ పో టీ. భారత జటుు కు క్ ప్ ున్
గా సబి్ాజిత్ సెింగ్ ల్లమాపో క్ాపమ్, గమల్ క్పీర్సగా సో మ్ 
కుమార్స ఉనానరు. 
టోరనమెెంట్లో అతుధ క అవారు్  గరహతీ: 
 టాప్ సో కరర్స - గురుక్రీత్ సెింగ్ (8 గమల్్) 
 ఉతతమ ఆటగాడు - గురుక్రీత్ సెింగ్ 
 ఉతతమ గమల్ క్పీర్స - సో మ్ కుమార్స 
అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు: 
 ద్క్షిణాసయిా ఫ్ుట్బ్ాల్ సమాఖ్ు అధ్ుక్షుడు: క్ాజీ 

సలాహుదీదన్; 
 ద్క్షిణాసయిా ఫ్ుట్బ్ాల్ సమాఖ్ు సాి ప్ిెంచబ్డిెంద : 

1997; 
 ద్క్షిణాసయిా ఫ్ుట్బ్ాల్ సమాఖ్ు పధెాన క్ారాులయెం: 

ఢాక్ా, బ్ెంగాల దేశ్; 
 ద్క్షిణాసయిా ఫ్ుట్బ్ాల్ సమాఖ్ు సెంక్షపి్ీత కరణ: SAFF; 
 ద్క్షిణాసయిా ఫ్ుట్బ్ాల్ సమాఖ్ు పధెాన క్ారుద్ర్శ: 

అనవరుల్ హుక్ట. 
చ స్ పాెడజిీ వి పెణవ్ భారతదశే 75వ గార ెండ్ మాసుర్స 
అయాుడు 

 

చ న ైనక్స చ ెంద న చ స్ పాెడిజీ వి పెణవ్ రొమనే్సయాలో జర్గ్న 
టోరనమెెంట్లో విజయెం సాధ ెంచడెం దావరా భారతదశే 75వ 
గార ెండ్మాసుర్స అయాుడు. చ న నైక్స చ ెంద న పణెవ్ తన 
మరడవ మర్యు చవర ్GM పమెాణాన్సన మరయ్ు గార ెండ్
మాసుర్స టెటైిల్ను సాధ ెంచడాన్సక్స రొమేన్సయాలోన్స బ్యా 
మర లో జరగ్్న లిెంప్ డయిా ఓప్ న్ను గ లుచుకునానడు. 
భారత చ స్ ద గుజెం విశవనాథన్ ఆనెంద్ ఫడి ే డపిూుట ీ
ప్ సెడి ెంట్ అయాురు 

 
భారత చ స్ లలజ ెండ్, విశవనాథన్ ఆనెంద్ అెంతరాా తీయ చ స్ 
సమాఖ్ు లేదా పపెెంచ చ స్ సమాఖ్ు (FIDE), క్ీరడల 
పెపెంచ గవర్నెంగ్ బ్ాడీక్స డపిూుటీ ప్ ెసడి ెంట్గా 
ఎన్సనకయాురు. పసెుత త అధ్ుక్షుడు ఆరాకడ ీ డోవరమకవిచ్ 
ర ెండోసార్ తిర్గ్ ఎన్సనకయాురు. ఐద్ుసారుల  పపెెంచ 
ఛాెంప్ియన్ అయన ఆనెంద్ డోవరమకవిచ్ జటుు లో సభ్ుుడు. 
అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు: 
 పెపెంచ చ స్ సమాఖ్ు పధెాన క్ారాులయెం: లౌసాన్, 

సివటారాల ెండ్; 
 పెపెంచ చ స్ ఫ డర ష్న్ సాి ప్ిెంచబ్డిెంద : 20 జూలలై 1924, 

పార్స్, ఫ్ాెన్్. 
క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022: బ్ాక్స్ ెంగ్లో న్సఖ్త్ జరనీ్ సవరణెం 
గ లుచుకుెంద  
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2022 క్ామన వల్త  గ మ్్లో న్సఖ్త్ జరనీ్ సవరణెం సాధ ెంచెంద  
బ్ర్ి ెంగ్హామ్లో జరగ్న్ క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022లో న్సఖ్త్ 
జరనీ్ బ్ెంగారు పతక్ాన్సన గ లుచుకుెంద . మహళి్ల లలటై్-ఫ్ టల  
48kg-50kg బ్ాక్స్ ెంగ్లో ఆమ ె ఫ నైల్్లో 5-0 తడేాతో 
నారతర్సన ఐలాెండ్్కు చ ెంద న మకె్ట నౌల్ను ఓడిెంచెంద . 
క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022లో న్సఖ్త్ జరీన్ సవరణ పతకెంతో 
భారత్ మొతతెం 17 సవరాణ లు మరయ్ు 48 పతక్ాలు 
సాధ ెంచెంద . న్సఖ్త్ జరీన్ బ్ాక్స్ెంగ్ పెపెంచెంలో తన 
ఆధ పతాున్సన మరమసార్ న్సరూప్ిెంచుకుెంద . 
క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022: పురుష్టల ఫీసె టుల్లో ర జల ర్స 
మోహతి్ గ రవాల్ క్ాెంసుెం 

 
క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022లో పురుష్టల ఫీెస టుల్ 125 క్ జీల 
విభాగెంలో భారత గార పల ర్స మోహిత్ గ రవాల్ జమెైక్ాకు చ ెంద న 
ఆరమన్ జాన్న్ను ఓడిెంచ క్ాెంసు పతక్ాన్సన క్ వైసెం 
చేసుకునానడు. క్ాెంసు పతక పో రులో గ రవాల్ 5-0తో 
జాన్న్ను ఓడిెంచాడు. అతను క్ వలెం మరడు న్సమిష్టాల 
30 స కనలలో పతక్ాన్సన క్ వైసెం చేసుకునానడు. మోహిత్ 
క్ావరుర్స ఫ నైల్ బ్ౌట్లో స పైెస్కు చ ెంద న అలలక్స్యోస్ 
క్ౌసిల డసి్ప్ ై విజయెం సాధ ెంచ తన పచెారాన్సన పాెరెంభెంచాడు, 
అయత ేస మీ-ఫ నైల్లో క్ నడాకు చ ెంద న ఆఖ్ర ్ఛాెంప్యిన్ 
అమర్సవీర్స ధసేి చేతిలో ఓడిపో యాడు. 

క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022: భారత గార పల ర్స ద వు కక్ార న్ క్ాెంసు 
పతక్ాన్సన గ లుచుకుెంద  

 
భారత ర జల ర్స, ద వు కక్ార న్ క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022లో 
మహిళ్ల 68 క్ జీల విభాగెంలో క్ాెంసు పతక్ాన్సన 
గ లుచుకుెంద . క్ాెంసు పతక పో రులో, కక్ార న్ వికురీ బ్ెై ఫ్ాల్ 
దావరా 26 స కనలలో టోెంగా యొకక టెైగర్స లిల్లల క్ాకర్స 
లలమాల్లన్స ఓడిెంచెంద . కక్ార న్ వికుర ీబ్ె ైఫ్ాల్ దావరా క్ వలెం 
26 స కనలలో పతక్ాన్సన క్ ైవసెం చేసుకునానడు. 
ద వు కక్ార న్ గురె్ంచ: 
ద వు కక్ార న్ (జననెం 1998) భారతదేశాన్సక్స చ ెంద న ఫీసె టుల్ 
ర జల ర్స. ద వు ఢిల్లల సేుట్ ఛాెంప్ియన్షపి్లో 17 బ్ెంగారు 
పతక్ాలతో సహా 60 పతక్ాలను గ లుచుకుెంద  మరయ్ు 
ఎన్సమిద  సారుల  భారత్ క్ సర ్టెటైిల్ను గ లుచుకుెంద . 
క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022: మహళి్ల ఫీసె టుల్లో అనుి  మాలిక్ట 
రజతెం క్ వైసెం చసేుకుెంద  

 
భారత గార పల ర్స లేదా ర జల ర్స, అనుి  మాలిక్ట క్ామన వల్త  గ మ్్ 
2022లో మహళి్ల ఫీసె టుల్ 57 క్ జీల విభాగెంలో రజత 
పతక్ాన్సన గ లుచుకుెంద . ఆమె సవరణ పతక పో రులో 
న ైజీరయ్ాకు చ ెంద న అడ కురమయ్ప్  ై 3-7 తేడాతో ఓటమిన్స 
ఎద్ురొకెంద . క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022 ర జిల ెంగ్లో మాలిక్ట 
భారతదశేాన్సక్స మొద్టి పతక్ాన్సన అెంద ెంచాడు. 
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అనుి  మాలిక్ట క్ రరీ్స: 
 అనుి  మాలిక్ట (జననెం 5 ఆగసుు  2001) ఒక భారతీయ 

ఫీెస టుల్ ర జల ర్స. నార వలోన్స ఓసోల లో జర్గ్న 2021 పెపెంచ 
ర జిల ెంగ్ ఛాెంప్యిన్షిప్లో మహిళ్ల 57 క్సలోల ఈవ ెంట్
లో ఆమె రజత పతక్ాన్సన గ లుచుకుెంద . 

 మహిళ్ల విభాగెంలో పెపెంచ ఛాెంప్ియన్షపి్లో రజత 
పతకెం సాధ ెంచన తొలి భారతీయ ర జల ర్సగా న్సలిచెంద . 

క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022: పురుష్టల 65 క్ జీల విభాగెంలో 
బ్జరెంగ్ పున్సయా సవరణెం గ లుచుకునానడు 

 
బ్జరెంగ్ పున్సయా తన 3వ క్ామన వల్త  గ మ్్ పతక్ాన్సన 
మర్యు పురుష్టల 65 క్ జీల విభాగెంలో వరుసగా ర ెండో  
బ్ెంగారు పతక్ాన్సన గ లుచుకునానడు. టోక్ోు ఒలిెంప్ిక్ట్ 
క్ాెంసు పతక విజ త క్ నడాకు చ ెంద న లాచ్లాన్ మెక్టనీల్ను 
ఫ ైనలోల  (9-2) ఓడిెంచాడు. అతను 2014లో తన తొలి 
CWGలో రజతెం గ లుచుకునానడు మరయ్ు నాలుగు 
సెంవత్రాల క్సరతెం గమల్్ క్ాస్ులో బ్ెంగారు పతక్ాన్సన 
గ లుచుక్ోవడెం దావరా రెంగును మరెుగుపర్చాడు. 
బ్జరెంగ్ పున్సయా గురె్ంచ: 
బ్జరెంగ్ పున్సయా (జననెం 26 ఫబి్ెవర ్ 1994) ఒక 
భారతీయ ఫీసె టుల్ ర జల ర్స, అతను 65-క్సలోల బ్రువు 
విభాగెంలో పో టీపడతాడు. పున్సయా భారతదేశెంలోన్స 
హరాునా రాష్ు ెాంలోన్స ఝజార్స జిలాల లోన్స ఖ్ుదాన్ గార మెంలో 
జన్సిెంచారు. 

క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022: మహళి్ల ర జిల ెంగ్లో సాక్ష ిమాలిక్ట 
సవరణెం గ లుచుకుెంద  

 
సాు ర్స ఇెండయిన్ ర జల ర్స, సాక్ష ిమాలిక్ట 2022 బ్ర్ిెంగ్హామ్ 
క్ామన వల్త  గ మ్్లో మహిళ్ల ర జిల ెంగ్ ఫీసె టుల్ 62 క్ జీల 
విభాగెంలో బ్ెంగారు పతక్ాన్సన గ లుచుకుెంద . ఆమె ఫ ైనల్లో 
క్ నడాకు చ ెంద న అనా గమడని జ్ గొెంజాలలజ్ను ఓడిెంచెంద . 
29 ఏళ్ల  అతను క్ావరుర్స-ఫ నైల్లో టకె్సనకల్ సుప్ీరయ్ార్టీ 
దావరా ఇెంగలెండ్కు చ ెంద న క్ ల్ల్ బ్ర్సన్ను 10-0తో 
ఓడిెంచాడు మరయ్ు స మీ-ఫ నైల్లో టెక్సనకల్ ఆధ కుత 
దావరా క్ామరెూన్కు చ ెంద న బ్రె త ఎమిలియన్ ఎటాన్ 
నోు లలల ను 10-0తో ఓడిెంచాడు. 
సాక్ష ిమాలిక్ట గురె్ంచ: 
 సాక్ష ి మాలిక్ట (జననెం 3 స ప్ ు ెంబ్ర్స 1992) ఒక 

భారతీయ ఫీెస టుల్ ర జల ర్స. మాలిక్ట 3 స ప్ ు ెంబ్ర్స 1992న 
హరాునాలోన్స రమహ్తక్ట జిలాల లోన్స మోఖ్ాా  గార మెంలో సుఖ్
బీర్సకు జన్సిెంచాడు. 

 ఆమె 2013లో క్ాెంసుెం మరయ్ు 2017లో సవరణెంతో 
ర ెండుసారుల  క్ామన వల్త  ఛాెంప్ియన్షపి్ పతక విజ త. 
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క్ామన వల్త  గ మ్్ 2022: ర జిల ెంగ్లో భారత ఆటగాడు దపీక్ట 
పున్సయా బ్ెంగారు పతక్ాన్సన గ లుచుకునానడు. 

 
భారత ర జల ర్స దపీక్ట పున్సయా 2022 క్ామన వల్త  గ మ్్లో 
పురుష్టల 86 క్సలోల విభాగెంలో పురుష్టల 86 క్సలోల 
విభాగెంలో 3-0 తేడాతో పాక్ససాి న్కు చ ెంద న ముహమిద్ 
ఇనామ్ను ఓడిెంచ బ్ెంగారు పతక్ాన్సన గ లుచుకునానడు. 
అెంతకుముెంద్ు జర్గన్ స మీఫ ైనల్లో, దపీక్ట 3-1తో 
క్ నడాకు చ ెంద న అలలగాా ెండర్స మరర్సను ఓడిెంచాడు, అతను 
పాెరెంభ్ పాయెంటలను ప ెందాడు. ర జిల ెంగ్లో భారత్కు ఇద  
మరడో  బ్ెంగారు పతకెం. 
రయ్ల్ మాడిెడ్ 2-0తో ఐనాు ా చ్ు ఫ్ాెెంకఫరుు ు ఓడెించ 2022 
UEFA సకపర్స కప్ గ లుచుకుెంద . 

 
ఫినాల ెండోల న్స హెలి్ెంక్సలో జర్గన్ 2022 UEFA సకపర్స కప్ 
లో రయ్ల్ మాడిడె్ 2-0తో ఐనాు ా చ్ు  ఫ్ాెెంకఫరుు ు ఓడిెంచ 
ర్క్ారు్  సాి యలో ఐదోసార ్ విజయెం సాధ ెంచెంద . UEFA 
సకపర్స కప్ అనేద  ర ెండు పెధాన యరరమప్యిన్ కలబ్ పో టీల 
యొకక విజ తల క్ొరకు UEFA దావరా న్సరవహిెంచబ్డ ేఒక 
వార్ిక ఫ్ుట్ బ్ాల్ మాుచ్, అనగా. UEFA ఛాెంప్ియన్్ ల్లగ్ 
మర్యు UEFA యరరమపా ల్లగ్. గత సీజన్ యొకక 
ఛాెంప్ియన్్ ల్లగ్ విజ తలు రయ్ల్ మాడిెడ్ యరరమపా ల్లగ్ 
విజ తలు ఐనాు ా క్టు ఫ్ాెెంక్ట ఫ్ర్సు ను ఓడెించ ఐద్వసార ్టెటైలి్ ను 
గ లుచుకుెంద . రయ్ల్ మాడిడె్ ఐన్టాె చ్ు  ఫ్ాెెంక్టఫ్ర్సును 

ఓడిెంచడెంతో పతెి అరాభాగెంలో డవేిడ్ అలబ్ా మరయ్ు 
కరమీ్ బ్ెెంజ మా గమల్్ చేశారు. మాున్ ఆఫ్ ద్ మాుచ్ 
క్ స మిరమకు ద్క్సకెంద . 
వ సిు ెండసీ్ మాజీ క్ ప్ ున్ క్రీన్ ప లార్్స 600 ట2ీ0 మాుచ్లు 
ఆడని తొలి క్సరక్ టర్స. 

 
వ సిు ెండసీ్ మాజీ ఆల్ రౌెండర్స క్రీన్ ప లార్్స 600 ట2ీ0 
మాుచ్లు ఆడని తొలి క్సరక్ టర్సగా న్సలిచాడు. మాెంచ సుర్స 
ఒర్జినల్్తో జర్గన్ లెండన్ సపిరట్్ మాుచ్లో హార్్స-హటిిు ెంగ్ 
బ్ాుటర్స ఈ మెలైురాయన్స సాధ ెంచాడు. అతన్స వ నుక 
ఆటగాళ్ుల  డవేన్ బ్ాె వో (543 మాుచ్లు), ష్టోయబ్ మాలిక్ట 
(472), క్సరస్ గ ల్ (463), రవి బ్ొ పారా (426) ఉనానరు. 
టనె్సనస్ లలజ ెండ్ స ర నా విలియమ్్ టనె్సనస్ నుెంచ రట్ెరై ి ెంట్ 
పెకటెించెంద . 

 
అమెరక్్ాకు చ ెంద న టెన్సనస్ ద గుజెం స ర నా విలియమ్్ 
ర్టెైర ిెంట్ పకెటిెంచెంద . విలియమ్్ ఈ పెకటనలో తన 
కుటుెంబ్ెంప్ ై ద్ృషిు  సార్ెంచాలన్స, తనకు దాదాపు ఐద్ు 
సెంవత్రాల కుమార త ఒక అకక ఉనానరన్స వాళ్ళతో కలిసి 
జీవిెంచాలన్స క్ోరుకుెంటుెంద్న్స వాె శారు. విలియమ్్ ర డి్ట్ 
వువసాి పకుడు అలలక్స్స్ ఒహాన్సయన్ ను వివాహెం 
చేసుకునానరు. 
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పెబ్ాత్ జయసకరు మరయ్ు ఎమాి లాెంబ్ జూలల ై 2022 
క్ొరకు ICC ప్ేలయర్స ఆఫ్ ద  మెంత్గా న్సలిచారు. 

 
అెంతరాా తీయ క్సరక్ ట్ క్ౌన్స్ల్ (ICC) శీరలెంక సపిన్ సెంచలనెం 
పెబ్ాత్ జయసకరు మరయ్ు ఇెంగాల ెండ్ బ్ాుటిెంగ్ ఆల్-
రౌెండర్స ఎమాి లాెంబ్లను జూలల ై2022 క్ొరకు తమ ప్ేలయర్స 
ఆఫ్ ద  మెంత్ అవారు్ ల విజ తలుగా పకెటిెంచెంద .. 
ICC మనె్్ ప్ేలయర్స ఆఫ్ ద  ప్ీవెియస్ మెంత్: 
 జనవర్ 2022: క్ీగన్ ప్ీటర్న్ (ద్క్షిణాఫికె్ా) 
 ఫిబ్ెవర్ 2022: శరరయాస్ అయుర్స (భారతదేశెం) 
 మార్ు 2022: బ్ాబ్ర్స ఆజెం (పాక్ససాత న్) 
 ఏప్ిెల్ 2022: క్ శవ్ మహారాజ్ (ద్క్షిణాఫికె్ా) 
 మే 2022: ఏెంజ లో మాథకుస్ (శీరలెంక) 
 జూన్ 2022: జానీ బ్ెయర్ససోు  (ఇెంగలెండ్) 
ICC మహళిా ప్ేలయర్స ఆఫ్ ద  ప్ీవెియస్ మెంత్ 
 జనవర్ 2022: హథీర్స న టై్ (ఇెంగలెండ్) 
 ఫిబ్ెవర్ 2022: అమేలియా క్ ర్స (నకుజిలాెండ్) 
 మార్ు 2022: రాచ ల్ హ న్్ (ఆసేు లాియా) 
 ఏప్ిెల్ 2022: అలిసా్ హీల్ల (ఆసేు లాియా) 
 మే 2022: తటబ్ా హసన్ (పాక్ససాి న్) 
 జూన్ 2022: మారజ్ానే క్ాప్ (ద్క్షణిాఫిెక్ా) 
అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు: 
 ICC సాి ప్ిెంచబ్డిెంద : 15 జూన్ 1909; 
 ICC ఛ ైరిన్: గ రగ్ బ్ార లే; 
 ICC CEO: గ ఒఫ్ఫ అలాల డసీ్; 
 ICC పెధాన క్ారాులయెం: ద్ుబ్ాయ్, యున ైటడె్ అరబ్ 

ఎమిర ట్్. 

మహళి్ల IPL 1వ ఎడషి్న్ మారు్ 2023లో జరగనుెంద  

 
ఉమెన్ ఇెండయిన్ ప్ీెమియర్స ల్లగ్ 1వ ఎడషి్న్ మార్ు 2023 
నుెండి ఒక న ల విెండోలో న్సరవహిెంచబ్డుతటెంద్న్స మరయ్ు 
ఐద్ు జటలతో జరగ్  అవక్ాశెం ఉెంద్న్స BCCI సనీ్సయర్స 
అధ క్ార్ ఒకరు ధ్ృవీకర్ెంచారు. BCCI ప్ ద్దలు ఈ సమసును 
చర్ుెంచారు మరయ్ు ద్క్షణిాఫికె్ాలో మహిళ్ల T20 పపెెంచ 
కప్ తరావత టోరనమెెంట్ క్ోసెం మార్ు విెండో  
కనుగొనబ్డిెంద . 
BCCI ప్ ెసడి ెంట్ సౌరవ్ గెంగరల్ల మర్యు స కరటర ీ జ  ష్టా 
ఇద్దరూ వరే వరు ఇెంటరూవయలలో 2023 WIPL 
పాెరెంభ్మయయు సెంవత్రెం అన్స గతెంలో ధ్ృవీకర్ెంచారు. 
చాలా మెంద  క్సరక్ ట్ ప్ేమెికులు WIPL ఒక విపల వాన్సన 
తీసుకువసుత ెంద్న్స మర్యు భారతదేశెంలో మహిళ్ల క్సరక్ ట్ 
పెమాణెం ఒక క్ావెంటెం ల్లప్ కలిగ ్ఉెంటుెంద్న్స నముితారు. 
ముెంబ్ెై ఇెండయిన్్, రాజసాి న్ రాయల్్, చ న ైన సకపర్స 
క్సెంగ్్ వెంట ి జటుల  జటల ను క్ొనుగమలు చేసేెంద్ుకు తమ 
ఆసక్సతన్స వుకతెం చేసని సెంగతి త లిసిెందే. 
టాటా సీుల్ చ స్ ఇెండయిా టోరనమెెంట్ 2022: మహళి్ల 
విభాగెం మొద్టసిారగ్ా పెవశేప్ టుబ్డెింద  

 
టాటా సీుల్ చ స్ ఇెండియా టోరనమెెంట్ యొకక 4వ ఎడషి్న్ 
క్ోల్కతాలో నవెంబ్ర్స 29 నుెండి డిస ెంబ్ర్స 4, 2022 వరకు 
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జరుగుతటెంద . ఇపపటవిరకు ఓప్ న్ స క్ష్న్ మాతెమే ఉనన 
టోరనమెెంట్లో మొద్టసిార్గా పతెేుక మహిళ్ల విభాగెం 
జోడిెంచబ్డిెంద . టాటా సీుల్ చ స్ ఇెండియా (రాప్ిడ్ మరయ్ు 
బ్రల టా్) భారతదశేెంలోన్స అతుెంత ముఖ్ుమెైన చ స్ 
టోరనమెెంట్లలో ఒకటి. క్ోనరేు హెంప్ీ, డి హారక్, ఆర్స వ శైాలి 
వెంటి అగరశరరణ  భారత మహళిా క్ీరడాక్ారులు తొలి మహళి్ల 
ఎడిష్న్లో పో టీ పడనునానరు. 
అగరశరరణ  అెంతరాా తీయ గార ెండ్మాసుర్సలు, అగరశరరణ  భారతీయ 
పురుష్టలు మర్యు మహిళా గార ెండ్మాసుర్సలు, యువ 
భారతీయ పెతిభావెంతటలు మర్యు టోరనమెెంట్కు 
అెంబ్ాసిడర్స మరయ్ు సలహాదారుగా విశవనాథన్ ఆనెంద్ ఈ 
సెంవత్రెం పో టీన్స మెరుగుపరుసాత రు. ఆట చరత్ెలో 
మొద్టిసార్గా, పురుష్టల మర్యు మహిళ్ల విభాగాలకు 
బ్హుమతి న్సధ  సమానెంగా ఉెంటుెంద . 
1వ ఖ్ లో ఇెండయిా ఉమనె్్ హాక్ ీల్లగ్ (U-16) మజేర్స ధాున్
చెంద్ సేుడయిెంలో జరగనుెంద . 

 
మొద్టి ఖ్ లో ఇెండయిా ఉమనె్్ హాక్ ీ ల్లగ్ అెండర్స-16 
ఆగష్టు  16 నుెండి 23, 2022 వరకు నకుఢిల్లలలోన్స మేజర్స 
ధాున్చెంద్ సేుడియెంలో జరగనుెంద . ఖ్ లో ఇెండయిా 
ఉమెన్్ హాక్ీ ల్లగ్ (U-16) ఖ్ లో ఇెండయిా యొకక మరమ 
పెయతనెం. సో పర్సు్ ఫ్ర్స ఉమనె్ క్ాెంపో న ెంట్, ఇద  విసత ృత శరరణ  
సో పర్సు్ క్ాెంప్ిటషీ్న్లలో ఎకుకవ మెంద  మహిళా 
భాగసావమాున్సక్స అతుెంత అవసరమెనై చరులను 
తీసుకుెంటుెంద . మద్దతట గార ెంటుల  ఇవవడమే క్ాకుెండా 
ఈవ ెంట్ల సర నై సెంసి మర్యు అమలులో సహాయెం 
చేసుత ెంద . 

ఖ్ లో ఇెండయిా ఉమనె్్ హాక్ ీ ల్లగ్ అెండర్స-16 యొకక 
ముఖ్ు అెంశాలు: 
 1వ ఖ్ లో ఇెండియా ఉమెన్్ హాక్ ీల్లగ్ (U-16) ఫజే్ 1 

ఆగసుు  16 నుెండ ి 23 వరకు ష డకుల్ చయేబ్డిెంద , 
ఇకకడ దశేవాుపత ెంగా మొతతెం 16 జటుల  
పాలొు ెంటునానయ. ఫేజ్ 1లో మొతతెం 56 మాుచ్లు 
జరగనుెండగా, 300 మెంద క్స ప్ ైగా క్ీరడాక్ారులు 
పో టీపడనునానరు. 

 సో పర్సు్ అథారట్ీ ఆఫ్ ఇెండయిా 3 ద్శల పో టలీకు 
మొతతెం రూ. 53.72 లక్ష్లను క్ టాయెంచెంద , ఇెంద్ులో 
ప్ ైైజ్ మనీ రూ. 15.5 లక్ష్లు ఉనానయ. 

 ఖ్ లో ఇెండయిా ఉమనె్్ హాక్ ీల్లగ్ (U-16) యొకక ఫజే్ 
1 మరయ్ు 2 రౌెండ్-రాబ్రన్ ఫ్ారాిట్లో ఉెంటాయ. 

 మొద్టి 2 ద్శలు పూరతయన తరావత జటల  తటద  
రాుెంక్సెంగ్ న్సరణయెంచబ్డుతటెంద . 

 ద్శ 3 వరీుకరణ మాుచ్లను కలిగ్ ఉెంటుెంద , ఇకకడ 
పెతి జటుు  కనీసెం 3 మాుచ్లు ఆడుతటెంద . 

 
రక్ష్ణ రెంగెం 

 

మలేషయిాతో మిలిటర ీ డిెల్్ ‘ఉదారశక్సత ’లో పాలొు నెేంద్ుకు 
IAF బ్యలుదరేె్ంద  

 
రాయల్ మలేషియా ఎయర్స ఫ్ో ర్స్ (RMAF)తో నాలుగు 
రమజ్ఞల ద వైపాక్షిక వాుయామెం ‘ఉదారశక్సత ’లో పాలొు నేెంద్ుకు 
ఇెండియన్ ఎయర్స ఫ్ో ర్స్ (IAF) బ్ృెంద్ెం మలేషయిాకు 
బ్యలుదరే్ెంద . ఈ వాుయామెం IAF ఆగెంతటక సభ్ుులకు 
RMAF నుెండ ిక్ొెంతమెంద  అతటుతతమ న్సపుణులతో ఉతతమ 
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అభాుసాలను పెంచుక్ోవడాన్సక్స మర్యు నరేుుక్ోవడాన్సక్స 
అవక్ాశాన్సన ఇసుత ెంద , అద ే సమయెంలో పరసపర పో రాట 
సామరాి యలను కూడా చరు్సుత ెంద . 
ఈ వాుయామెం ర ెండు వ ైమాన్సక ద్ళాల మధ్ు వివిధ్ 
వ ైమాన్సక పో రాట కసరతటత లకు సాక్ష్ుమిసుత ెంద్న్స, ఇద  
దీరఘక్ాల సేనహ బ్ెంధాన్సన బ్లోప్తేెం చేసుత ెంద్న్స మరయ్ు 
ర ెండు వ ైమాన్సక ద్ళాల మధ్ు రక్ష్ణ సహక్ార మారాు లను 
మెరుగుపరుసుత ెంద్న్స, తదావరా ఈ పాెెంతెంలో భ్ద్తెను 
ప్ ెంప ెంద సుత ెంద్న్స IAF త లిప్ిెంద . భారత వ మైాన్సక ద్ళ్ెం Su-
30 నుెండ,ి MKI మర్యు C-17 విమానాలు పాలొు ెంటాయ, 
అయత ే RMAF Su-30 MKM విమానాలను 
నడుపుతటెంద . 
అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు : 
 ఇెండియన్ ఎయర్సఫ్ో ర్స్ సాి ప్ిెంచబ్డిెంద : 08 అక్ోు బ్ర్స 

1932; 
 భారత వ ైమాన్సక ద్ళ్ెం పెధాన క్ారాులయెం: నకుఢిల్లల ; 
 ఇెండియన్ ఎయర్సఫ్ో ర్స్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయర్స సాు ఫ్: వివకే్ట 

రామ్ చౌద్ర్. 
హమిాచల్ పదెశే్లో భారత్-అమరెక్్ా జాయెంట్ స పష్ల్ 
ఫ్ో ర ్ స్ ఎక్ర ై్ జ్ ‘వజె పెహార్స 2022 పాెరెంభ్ెం 

 
భారతదశేెం-US జాయెంట్ స పష్ల్ ఫ్ో ర ్ స్ వాుయామెం 
“ఎక్ట్ వజె పెహార్స 2022”, ఆగసుు  08, 2022న హమిాచల్ 
పెదశే్లోన్స బ్క్ోల హ్లోన్స స పష్ల్ ఫ్ో ర ్స్ టెైనై్సెంగ్ సకకల్లో 
పాెరెంభ్మెైెంద . మాజీ వజె పెహార్స 2022 వార్ిక వాుయామెం 
యొకక 13వ ఎడషి్న్. ఉమిడి మిష్న్ పాల న్సెంగ్ మరయ్ు 
క్ారాుచరణ వూుహాలు వెంటి రెంగాలలో అతటుతతమ 
అభాుసాలు మరయ్ు అనుభ్వాలను పెంచుక్ోవడెం ఈ 
ఉమిడ ివాుయామెం యొకక పధెాన లక్ష్ుెం. 

మాజీ వజె పెహార్స 2022 గురె్ంచ: 
 ఉమిడ ి మిష్న్ పెణాళిక మర్యు క్ారాుచరణ 

వూుహాలు వెంట ి రెంగాలలో అతటుతతమ అభాుసాలు 
మర్యు అనుభ్వాలను పెంచుక్ోవడాన్సక్స ఈ ఉమిడి 
వార్ిక వాుయామెం భారతదేశెం మర్యు US మధ్ు 
పెతాుమానయెంగా న్సరవహిెంచబ్డుతటెంద . 

 రక్ష్ణ మెంతితెవ శాఖ్ పెక్ారెం, రాబ్ల యయ 21 రమజ్ఞల 
వువధ లో, ర ెండు స ైనాుల బ్ృెందాలు సెంయుకతెంగా 
శిక్ష్ణ, పెణాళిక మరయ్ు పెతుేక క్ారుకలాపాల శరరణ , 
ఉగరవాద్ వుతిర క క్ారుకలాపాలు మర్యు పరవత 
పాెెంతాలలో అనుకరణ సాెంపదెాయ మర్యు 
అసాధారణమెనై ద్ృశాులలో వ ైమాన్సక క్ారుకలాపాలను 
న్సరవహిసాత య. 

 ఈ ఉమిడి వాుయామెం ఇరు దేశాల పతెేుక బ్లగాల 
మధ్ు సెంపదెాయ సేనహ బ్ెంధాన్సన బ్లోప్తేెం 
చేయడెంతోపాటు భారత్ మర్యు అమరె్క్ా మధ్ు 
ద ైవపాక్షిక రక్ష్ణ సహక్ారాన్సన మరెుగుపరచడెంలో ఒక 
ముఖ్ుమెనై ద్శ. 

ఇెండయిన్ ఆరీి  & DFI ‘హమి్ డోెన్-ఎ-థాన్’ క్ారుకరమాన్సన 
పాెరెంభెంచాయ 

 
భారత స నైుెం డోెన్ ఫ డర ష్న్ ఆఫ్ ఇెండయిా సహక్ారెంతో 
హమి్ డోెన్-ఎ-థాన్ క్ారుకరమాన్సన పాెరెంభెంచెంద . రక్ష్ణ 
తయారీలో సవయెం పెతిపతితక్స అనుగుణెంగా ఈ చొరవ ఉెంద . 
ఫ్ెెంట్లలనై్ ద్ళాల అవసరాలను తీరుడాన్సక్స పాత్-బ్ేకె్సెంగ్ డోెన్ 
సామరాి యలను అభవృద ా  చయేడాన్సక్స భారత డోెన్ పరాువరణ 
వువసికు అవక్ాశాలను అెంద ెంచడెం దనీ్స లక్ష్ుెం. 1వ ద్శలో, 
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హిమాలయాలోల  ఆరీి ఆపర ష్నల లో ఉపయోగ్ెంచేెంద్ుకు 
డోెనల ను అభవృద ా  చేసాత రు. 
ఆపర ష్న్ సెంసదాి్తను పరకీ్షెించడాన్సక్స భారత స నైుెం పాన్-
ఇెండయిా డిలె్ 'స కైలలటై్' న్సరవహెించెంద  

 
భారత స నైుెం జూలల ైచవర ్వారెంలో 'ఎక్ట్ స కైలలటై్' ప్రేుతో 
పాన్-ఇెండయిా శాటిలలటై్ కమరున్సక్ ష్న్ ఎక్ర ై్జ్ఞన 
న్సరవహిెంచెంద . ఈ అభాుసెం యొకక పెధాన లక్ష్ుెం దాన్స 
హెైటెక్ట శాటలిలైట్ కమరున్సక్ ష్న్ వువసిల యొకక క్ారాుచరణ 
సెంసిదా్త మర్యు ద్ృఢతావన్సన పరీక్షిెంచడెం, ఒక విరమధ చే 
దాడి జరగ్్నపుపడు. 
క్లీక అెంశాలు: 
 2025 నాటిక్స అద్నపు భ్ద్ెతా లక్ష్ణాలతో భారత స ైనుెం 

తన స ెంత మల్లు-బ్ాుెండ్ డ డిక్ టెడ్ శాటలిలైటున కలిగ్ 
ఉెండటాన్సక్స సనానహాలు చేసోత ెంద . 

 ఆరీిక్స చ ెంద న GSAT-7B ఉపగరహెం అతాుధ్ున్సక 
భ్ద్ెతా ఫచీరలతో రూప ెంద ెంచన మొటుమొద్ట ి సవదేశీ 
మల్లు బ్ాుెండ్ ఉపగరహెం. మెైదానెంలో మోహర్ెంచన 
ద్ళాలు, ర్మోటాు  ప్ ైలట్ చసేిన విమానాలు, గగనతల 
రక్ష్ణ ఆయుధాలు మర్యు ఇతర మిష్న్-క్సరటికల్ 
మర్యు ఫ ైర్స సపో ర్సు పాల టాఫరమల  క్ోసెం వూుహాతిక 
కమరున్సక్ ష్న్ అవసరాలకు ఇద  మద్దతట ఇసుత ెంద . 

 ఇసోె , అెంతర్క్ష్, భ్రభాగాలకు బ్ాధ్ుత వహిెంచే వివిధ్ 
ఏజ నీ్లు కూడా ఈ వినాుసాలోల  పాలొు నానయ. 

 ఇపపటకి్  IAF, నవేీలకు స ెంత GSAT-7 శరరణ  
ఉపగరహాలు ఉనానయ. 

 

 ద నోత్వాలు 
 

హరిమషమిా ద నోత్వాన్సన పపెెంచవాుపత ెంగా ఆగసుు  6న 
జరుపుకుెంటారు 

 
ర ెండవ పపెెంచ యుదా్ెం ముగ్ెంపులో 1945లో జపాన్లోన్స 
హిరమషిమాప్ ై అణుబ్ాెంబ్ు దాడి చేసని జాు పక్ారిెం ఆగసుు  6న 
హిరమషిమా ద నోత్వాన్సన జరుపుకుెంటారు. ఆగష్టు  6, 
1945న జపాన్లోన్స హిరమషమిా పటుణెంప్  ైయున ైటెడ్ సేుట్్ 
“లిటిల్ బ్ాయ్” అన ేఅణు బ్ాెంబ్ును జారవిడచినపుపడు ఈ 
భ్యెంకరమెనై సెంఘటన జర్గ్ెంద . 2022 పెపెంచెంలో 
మొటుమొద్ట ి అణు బ్ాెంబ్ు దాడకి్స 77వ వార్ిక్ోత్వాన్సన 
సకచసుత ెంద . జపాన్లోన్స హరిమషిమా ప్ీస్ మెమోరయ్ల్ 
పార్సకలో జరుపుకునే రమజ్ఞ, అణు యుదాా ల పభెావాలను 
హెైలలైట్ చసేుత ెంద , చెంపబ్డని వార్క్స గౌరవెం ఇసుత ెంద , అణు 
వాుప్ిత న్స న్సరుతా్హపరుసుత ెంద  మర్యు పెపెంచ శాెంతిన్స 
పోె త్హిసుత ెంద . 
హరిమషమిా డ ేచరత్ె: 
1939-1945లో చురుగాు  సాగ్న 2వ పెపెంచ యుదా్ెంలో, 
9000 పౌెండల  కెంట ే ఎకుకవ యుర న్సయెం-235తో 
పెపెంచెంలో మొటుమొద్టిగా మోహర్ెంచన అణు బ్ాెంబ్ును 
లోడ్ చశేారు మర్యు US B-29 బ్ాెంబ్ర్స విమానెం, ఎనోలా 
గ  ఆగసుు  6న జపాన్ నగరెం హిరమషిమాప్  ై దాడ ి చసేెింద . 
1945. ప్లేుడు చాలా ప్ ద్దద , ఇద  వ ెంటన ే70,000 మెంద న్స 
చెంప్ి, 90% నగరాన్సన తటడిచప్ టిు ెంద  మరయ్ు తరువాత 
సుమారు 10,000 మెంద  పజెలు ర డయియష్న్ ఎక్ో్ోజర్స 
పెభావెంతో మరణ ెంచారు. 
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ఆగసుు  07న జాతీయ చనేతే ద నోత్వాన్సన జరుపుకుెంటారు 

 
భారతదశేెంలో, చనేేత క్ార్ికులను గౌరవిెంచటాన్సక్స ఏటా 
ఆగసుు  7వ తదేనీ జాతీయ చనేతే ద నోత్వాన్సన 
జరుపుకుెంటారు. చనేేత మన అద్ుభతమెైన సాెంసకృతిక 
వారసతావన్సక్స చహనెం మర్యు జీవనోపాధ క్స ముఖ్ుమెైన 
వనరు. దేశెం యొకక సామాజిక ఆర్ిక అభవృద ాక్స చనేేత 
పర్శరమ యొకక సహక్ారెం మర్యు నేత క్ార్ికుల 
ఆదాయాన్సన కూడా ఈ రమజ్ఞ హెైలలైట్ చేసుత ెంద . 2022 8వ 
జాతీయ చనేతే ద నోత్వెం. ఈ సెంవత్రెం జాతీయ చనేేత 
ద నోత్వెం 2022 నేపథుెం “ హాుెండ్ లూమ్ ఎన్ ఇెండయిన్ 
లలగస(ిచనేతే, భారతీయ వారసతవెం)”. 
జాతీయ చనేతే ద నోత్వెం 2022: పథక్ాలు 
ఈ క్ారుకరమాలలో సమగర చేనతే కలసుర్స అభవృద ా  పథకెం 
(CHCDS), జాతీయ చేనతే అభవృద ా  క్ారుకరమెం (NHDP), 
చేనేత నేత సమగర సెంక్ష మ పథకెం (HWCWS), మరయ్ు 
నకలు సరఫ్రా పథకెం (YSS) ఉనానయ. 
భారతదశేెం ఆగసుు  07, 2022న 2వ ‘జావ లిన్ తోె  
ద నోత్వెం’న్స జరుపుకుెంటుెంద  

 
అథ్ ల టకి్ట్ ఫ డర ష్న్ ఆఫ్ ఇెండయిా (AFI) ఆగష్టు  7, 
2022న ర ెండవ ‘జావ లిన్ తోె  ద నోత్వెం’న్స 
జరుపుకుెంటుెంద . టోక్ోులో అథ్ ల టకి్ట్లో భారతదేశాన్సక్స 
మొద్టి ఒలిెంప్కి్ట బ్ెంగారు పతక్ాన్సన సాధ ెంచన జావ లిన్ 

తోెయర్స నీరజ్ చమపాె గౌరవారిెం ఈ ద నోత్వాన్సన 
మొద్టసిారగ్ా 2021లో జరుపుకునానరు. జావ లిన్ తోె  
ద నోత్వెంన్స పాటిెంచాలనే ఈ న్సరణయెం మర్ెంత యువతను 
క్ీరడల వ పైు ఆకర్ిెంచడాన్సక్స మర్యు అథ్ ల టిక్ట్లో ఉజవల 
భ్విష్ుతటత  క్ోసెం ఛాెంప్యిన్లను సిదా్ెం చేయడాన్సక్స కూడా 
ఒక పెయతనెం. 
నీరజ్ చమపాె టోక్ోులోన్స ఒలిెంప్కి్ట సేుడయిెంలో 87.58 మీటరల 
ద్కరెం జావ లిన్ విసరి్, ఒలిెంప్కి్ట్లో అథ్ ల టకి్ట్లో భారతదేశ 
పతక కరువును ముగ్ెంచ చరత్ ె సృషిు ెంచాడు. ఒలిెంప్ిక్ట్ 
చర్తలెో అథ్ ల టకి్ట్లో భారత్కు ఇదే తొలిసార ్ బ్ెంగారు 
పతకెం. AFI యొకక పయెతనెం ఆగస్ు  7న్స జావ లిన్ తోె  డేగా 
ప్ేరొకనడెం మర్ెంత యువతను క్ీరడ వ ైపు ఆకర్ిెంచే 
పెయతనెం. 
అన్సన పో ట ీపరకీ్ష్లకు ముఖ్ుమెనై అెంశాలు: 
 అథ్ ల టకి్ట్ ఫ డర ష్న్ ఆఫ్ ఇెండయిా ప్ ెసడి ెంట్: అడలిేల  J 

సుమర్వాలా; 
 అథ్ ల టకి్ట్ ఫ డర ష్న్ ఆఫ్ ఇెండయిా సాి ప్ిెంచబ్డిెంద : 

1946; 
 అథ్ ల టకి్ట్ ఫ డర ష్న్ ఆఫ్ ఇెండియా పెధాన క్ారాులయెం 

సాి నెం: నకుఢిల్లల . 
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పెపెంచ ఆద వాస ీ పజెల అెంతరాా తీయ ద నోత్వెం: ఆగసుు  
09 

 
పెపెంచ ఆద వాసలీ అెంతరాా తీయ ద నోత్వాన్సన 
పెపెంచవాుపత ెంగా ఆగసుు  09న జరుపుకుెంటారు. ఈ వడేుక 
సాి న్సక పజెల పాతనెు మరయ్ు వార్ హకుకలు, సెంఘాలు 
మర్యు శతాబ్ాద లుగా వారు సకేర్ెంచన మరయ్ు 
అెంద ెంచన జాు నాన్సన పర్రక్షిెంచడెం యొకక పాెముఖ్ుతను 
హెైలలైట్ చేసుత ెంద . 
పెపెంచ ఆద వాసలీ అెంతరాా తీయ ద నోత్వెం 2022: 
నపేథుెం 
ఈ సెంవత్రెం పెపెంచ ఆద వాసీల అెంతరాా తీయ ద నోత్వెం 
యొకక నేపథుెం "సాెంపెదాయ జాు నెం యొకక సెంరక్ష్ణ 
మరయ్ు పసెారెంలో సాి న్సక మహళి్ల పాతె" (“ద  రమల్ ఆఫ్ 
ఇెండజిీన్సయస్ ఉమనె్ ఇన్ ద  ప్ేసెరే వష్ణ్ అెండ్ టాె న్స్ిష్న్ 
ఆఫ్ టెడెషి్నల్ నాలలడా్”). 
పెపెంచ ఆద వాస ీ పెజల అెంతరాా తీయ ద నోత్వెం: 
పాెముఖ్ుత 
దేశీయ మర్యు గర్్జన సెంసకృతటలు మర్యు సెంఘాలు 
మన మరలాలను తిరగ్్ చకసుక్ోవడాన్సక్స అనుమతిసాత య. 
సాి న్సకులు సెంపాద ెంచన జాు నాన్సన త లుసుక్ోవడెం 
సాెంసకృతికెంగా మరయ్ు శాసీత ైయెంగా కూడా చాలా 
ముఖ్ుమెనైద . పురాతన సెంసకృతటలు శతాబ్ాద లుగా తమ 
మనుగడ వూుహాలను పర్పూరణెం చేశాయ మరయ్ు 
ఆధ్ున్సక శాసత వైేతతలకు అద్ుభతెంగా సహాయపడ ేవాుధ్ులకు 
న్సవారణలను కనుగొనానయ. స ైన్్తో పాటు, సాి న్సక భాష్ల 
అవగాహన మరయ్ు పరర్క్ష్ణ, వార్ ఆధాుతిిక పదా్తటలు 
మర్యు తతావలు కూడా చాలా ముఖ్ుమెైనవి. 

ఆగసుు  09న నాగసాక్స ద నోత్వాన్సన పెపెంచెం జరుపుకుెంద  

 
జపాన్ పతెి సెంవత్రెం ఆగసుు  9వ తేదీన్స నాగసాక్స 
ద నోత్వాన్సన జరుపుకుెంటుెంద . ఆగష్టు  9, 1945 న, 
యున టైడె్ సేుట్్ జపాన్లోన్స నాగసాక్సప్  ై అణు బ్ాెంబ్ును 
విసిర్ెంద . విశాలమెనై, గుెండెన్స ఆక్ారాన్సన కలిగ్ ఉననెంద్ున 
బ్ాెంబ్ు రూపకలపన క్ారణెంగా దనీ్సక్స "ఫ్ాుట్ మాున్" అన్స 
క్ోడ్ ప్రేు ప్ టాు రు. ఆగష్టు  9, 1945న, US B-29 బ్ాెంబ్ర్స 
నగరెంప్  ై ఒక అణు బ్ాెంబ్ును జారవిడిచెంద , దాదాపు 
20,000 మెంద  మరణ ెంచారు. 2022 సెంవత్రెం 
సెంఘటన యొకక 77వ వార్ిక్ోత్వాన్సన సకచసుత ెంద  
మర్యు దాడిలో పాెణాలు క్ోలోపయన లేదా భ్యెంకరమెైన 
అణు ర డయియష్న్లో న మిద గా చన్సపో వడాన్సక్స సజీవెంగా 
మిగ్లిపో యన వారెంద్ర్క్ీ న్సవాళ్ులరప్సుత ెంద . 
నాగసాక్స ద నోత్వాన్సన ఎెంద్ుకు జరుపుకుెంటారు? 
బ్ాెంబ్ు దాడిలో పాెణాలతో బ్యటపడని వార్న్స 
సిర్ెంచుక్ోవడాన్సక్స నాగసాక్స డ ే కూడా ఒక ముఖ్ుమెైన 
రమజ్ఞ. అణుబ్ాెంబ్ు క్ారణెంగా, చాలా మెంద  ర డయియష్న్ 
అనారమగుెం లేదా క్ాున్ర్స తో మిగ్లిపోయారు. ఈ రమజ్ఞ, 
వారు ఇతరులు విష్టాద్ెం నుెండి నరేుుక్ోవడాన్సక్స మరయ్ు 
అణావయుధాల నుెండి భ్విష్ుతటత లో మరణాలను 
న్సవార్ెంచడాన్సక్స సహాయపడటాన్సక్స పన్స చసేకత న ేఉనానరు. 
నాగసాక్స ద నోత్వ' 2022: చరత్ ె
 ఆగసుు  9, 1945 న, ఒక అమెర్కన్ బ్ాెంబ్ర్స నాగసాక్సప్ ై 

అణుబ్ాెంబ్ును జారవిడిచ సుమారు 40,000 మెంద న్స 
తక్ష్ణమ ేచెంపారు. 
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 మరడు రమజ్ఞల క్సరతెం ఆగసుు  6న హరిమషిమా నగరెంప్ ై 
బ్ాెంబ్ర్స అణుబ్ాెంబ్ును జారవిడచి నెంద్ుకు 80,000 
మెంద క్స ప్ ైగా మరణ ెంచారు. జపాన్ ప్  ైఈ ర ెండు వరుస 
అణుదాడులు 1945 ఆగసుు  15 న జర్గన్ పెపెంచ 
యుదా్ెంలో బ్షే్రతటగా లొెంగ్పో వలసి వచుెంద . 

 అణుబ్ాెంబ్ుల వినాశకరమెనై శక్సత గుర్ెంచ అవగాహన 
ప్ ెంచడాన్సక్స జపాన్ పతెి సెంవత్రెం ఆగసుు  9 న 
నాగసాక్స ద నోత్వాన్సన పర్శీలిెంచడెం పాెరెంభెంచెంద . 
దాడిలో బ్ాధ తటల బ్ాధ్లు, బ్ాధ్ల గుర్ెంచ పపెెంచాన్సక్స 
గురుత చేయడెం, పాెణాలు క్ోలోపయన వార్న్స గౌరవిెంచడెం 
ఈ రమజ్ఞ యొకక ఉదేద శెం. 

పెపెంచ సెింహాల ద నోత్వెం ఆగసుు  10న పెపెంచవాుపత ెంగా 
న్సరవహెించబ్డెింద  

 
పెపెంచ సెింహాల ద నోత్వెం ఆగసుు  10న పపెెంచవాుపత ెంగా 
జరుపుకుెంటారు. ఈ రమజ్ఞ సిెంహాల పటల  అవగాహన 
కలిపెంచడెం మర్యు వాటి పరర్క్ష్ణకు తక్ష్ణెం కృష ి
చేయాలి్న అవసరెం ఉెంద . సిెంహాలు న్సశశబ్దెంగా 
పెపెంచవాుపత ెంగా అెంతర్ెంచపోయయ పెమాద్ెంలో ఉనానయ. 
సిెంహాలు దాదాపు మరడు మిలియన్ సెంవత్రాల క్సరతెం 
ఆఫికె్ా, ఆసయిా, యరరప్ మరయ్ు మధ్ుపాెచు దశేాలలో 
సేనహపూరవకెంగా సెంచర్ెంచాయ. 
పెపెంచ సెింహాల ద నోత్వెం 2022: పాెముఖ్ుత 
పెపెంచ సిెంహాల ద నోత్వెం యొకక ఉదేదశుెం, గతెంలో 
సకచెంచనటుల గా, సిెంహాల సెంరక్ష్ణ యొకక పాెముఖ్ుత 

గుర్ెంచ పజెలకు అవగాహన ప్ ెంచడెం. ఇెంటర నష్నల్ 
యరన్సయన్ ఫ్ర్స కనార వష్న్ ఆఫ్ నచేర్స (IUCN) దావరా 
బ్ెద ర్ెంపు జాతటల ర డ్ లిస్ులో సిెంహాలు హాన్స కలిగ్ెంచే 
జాతిగా గుర్తెంచబ్డా్ య. NewsOnAIR పెక్ారెం, పసెుత తెం 
పెపెంచెంలో 30,000 మర్యు 100,000 మధ్ు సిెంహాలు 
మిగ్లి ఉనానయ. సిెంహాల భ్ద్ెతను న్సరాా ర్ెంచడాన్సక్స, అవి 
ఎద్ురొకనే బ్దె ర్ెంపుల గుర్ెంచ పజెలకు అవగాహన 
ప్ ెంచడెం, వాటి సహజ ఆవాసాలను రక్షిెంచడెం మరయ్ు ఈ 
రకమెనై మర్న్సన ఆవాసాలను న్సర్ిెంచడెం చాలా క్ీలకెం. 
భారతదశేెంలో సెింహాల సెంఖ్ు: 
 ఆఫిెక్ా మినహా, పపెెంచవాుపత ెంగా అడవి సిెంహాల సెంఖ్ు 

బ్ాగా తగ్ుెంద , అయత ేప్ ద్ద  జెంతటవులు భారతదశేెంలో 
సహజెంగా సిిరపడా్ య. ముఖ్ుెంగా గర్్స ఫ్ార స్ులో, 
ఆఫిెక్ా వ లుపల ఉనన ఏక్ కై అడవి సిెంహాలకు 
న్సలయెంగా ఉననెంద్ున, భారతదేశెంలో వాటి జనాభా 
న్సరెంతరెంగా విసత ర్సోత ెంద్న్స గమన్సెంచడెం ఆసక్సతకరెం. 

 గుజరాత్లోన్స గ్ర్స అడవులోల  మరయ్ు సౌరాష్ు  ా రక్షతి 
పాెెంతెంలో సుదీరఘక్ాలెం క్షీణ ెంచన తరావత ఆసయిాటకి్ట 
సిెంహాల సెంఖ్ు కరమెంగా ప్ రగ్్ెంద . 

 2015 మరయ్ు 2020 మధ్ు, వాట ిసెంఖ్ు 523 నుెండ ి
674క్స ప్ ర్గ్ెంద . చాలా ప్ ద్ద  ఆఫిెకన్ సిెంహాలు 
భారతదశేెంలోన్స ఆసయిా సిెంహాలకు ద్కరపు బ్ెంధ్ువు. 

పెపెంచ సెింహ ద నోత్వెం: చరత్ ె
2013లో మొద్ట ి పపెెంచ సిెంహ ద నోత్వాన్సన 
జరుపుకునానరు. బ్రగ్ క్ాుట్ ఇన్సషియయటివ్ మర్యు నషే్నల్ 
జియోగార ఫిక్ట నుెండ ి డ ర క్ట మరయ్ు బ్వెరీల జౌబ్ెర్సు దనీ్సన్స 
సాి ప్ిెంచారు. సిెంహాలను వాటి సహజ వాతావరణెంలో 
రక్షిెంచడెం వార్ లక్ష్ుెం. అద్నెంగా, అడవి ప్లిుల లకు ద్గురగా 
ఉనన పాెెంతాలతో భ్ద్ెతా చరులప్ ై సహకర్ెంచాలన్స వారు 
లక్ష్ుెంగా ప్ టుు కునానరు. 
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పెపెంచ జీవ ఇెంధ్న ద నోత్వెం ఆగసుు  10న 
పెపెంచవాుపత ెంగా జరుపుకుెంటారు 

 
సాెంపెదాయ శిలాజ ఇెంధ్నాలకు పెతాుమానయెంగా నాన్-
ఫ్ాసిల్ ఇెంధ్నాల విన్సయోగెం గుర్ెంచ అవగాహన 
కలిపెంచేెంద్ుకు పతెి సెంవత్రెం ఆగసుు  10న పెపెంచ జీవ 
ఇెంధ్న ద నోత్వాన్సన జరుపుకుెంటారు. ఈ రమజ్ఞన, 
పెభ్ుతవెం మర్యు ప్ ైైవటే్ సెంసిలు ఒక భననమెైన శక్సత 
వనరుగా శిలాజ రహిత ఇెంధ్నాల పాెముఖ్ుత గుర్ెంచ 
అవగాహన కలిపెంచేెంద్ుకు కలిసి వసాత య. 
పెపెంచ జీవ ఇెంధ్న ద నోత్వెం 2022: పాెముఖ్ుత 
ముడి చమురుప్ ై మన ఆధారపడటాన్సన తగ్ుెంచడెంలో జీవ 
ఇెంధ్నాలు క్లీకెం మర్యు ఇద  పర్శుభ్మెెైన 
వాతావరణాన్సన న్సరాా ర్సుత ెంద . ఇద  గార మీణ పెజలకు మర్ెంత 
ఉపాధ  కలపనకు దార్తీసుత ెంద . ఇద  క్ారిన్ ఉదాు రాలను 
తగ్ుెంచడెంలో కూడా సహాయపడుతటెంద . శిలాజ ఇెంధ్నాల 
ద్హనెం క్ారిన్ ఉదాు రాలకు దార్తీసుత ెంద  మరయ్ు ఇద  
మన గాలి మరయ్ు పరాువరణాన్సక్స చాలా హాన్సకరెం. 
 

 

పెపెంచ జీవ ఇెంధ్న ద నోత్వెం: చరత్ ె
1893లో జరిన్ ఆవిష్కరత సర్స రుడాల్ఫ డజీిల్ తన డజీిల్ 
ఇెంజన్ను వేరుశనెగ నకన తో విజయవెంతెంగా 
నడిప్ిెంచనెంద్ున ఆగసుు  10న్స పెపెంచ జీవ ఇెంధ్న 
ద నోత్వెంగా ఎెంచుకునానరు. ఇద  శిలాజ ఇెంధ్నాలకు 
సురక్షతిమెనై, పునరుతాపద్క మర్యు సిిరమెైన 
పెతాుమానయాన్సన సృషిు ెంచనెంద్ున ఇద  మారు-బ్ేకె్సెంగ్ 
ఆవిష్కరణ. భారతదశేెంలో, ప్ టోె లియెం మరయ్ు సహజ 
వాయువు మెంతితెవ శాఖ్ (MoP&NG) మరయ్ు 
పరాువరణెం, అటవీ మరయ్ు వాతావరణ మారుపల 
మెంతిెతవ శాఖ్ (MoEFCC) పెపెంచ జీవ ఇెంధ్న 
ద నోత్వెం, 2015 నుెండ ిజరుపుక్ోవడెం పాెరెంభెంచాయ. 
అెంతరాా తీయ యువజన ద నోత్వెం ఆగసుు  12న 
జరుపుకుెంటారు 

 
అెంతరాా తీయ యువజన ద నోత్వాన్సన పెతి సెంవత్రెం 
ఆగసుు  12న జరుపుకుెంటారు. పెపెంచ యువత 
ఎద్ురొకెంటునన సమసుల గుర్ెంచ అవగాహన ప్ ెంచడాన్సక్స 
ఈ రమజ్ఞను జరుపుకుెంటారు. సుసిి ర అభవృద ా  లక్షాులు 
(SDGs) సాధ ెంచడాన్సక్స అన్సన తరాలకు చరులు 
అవసరమన్స మర్యు ఎవర్నీచప్ టురాద్న ే సెందేశాన్సన 
విసత ృతెం చేయడమే అెంతరాా తీయ యువజన విడది  
ద నోత్వెం 2022 యొకక లక్ష్ుెం. ఇద  అెంతర జనర ష్న్ 
ఐకుతకు క్ొన్సన అడ్ెంకుల గుర్ెంచ అవగాహన ప్ ెంచుతటెంద , 
ముఖ్ుెంగా వయసు్ వాద్ెం, ఇద  యువత మరయ్ు 
వృద్ుా లను పభెావితెం చేసుత ెంద , ఇద  మొతతెం సమాజెంప్ ై 
హాన్సకరమెైన లక్ష్ణాలను కలిగ్సుత ెంద . 

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


 ఆగష్టు  ర ెండవ వారాెంతపు కర ెంట్ అఫ ైర్స్ 
 

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

అెంతరాా తీయ యువజన ద నోత్వెం 2022: నపేథుెం 
అెంతరాా తీయ యువజన ద నోత్వెం యొకక 2022 ఎడషి్న్ 
యొకక నపేథుెం "తరాల మధ్ు సెంఘభీావెం: అన్సన 
వయసు్ల క్ోసెం పెపెంచాన్సన సృషిు ెంచడెం." 
ఐకురాజుసమితి (UN) యొకక ఎజ ెండా 2030 పెక్ారెం, 
సిి రమెనై అభవృద ా  లక్షాులను సాధ ెంచడాన్సక్స యువత 
మర్యు పాత తరాల మధ్ు సహక్ారెం మరయ్ు 
సామరసుెం అవసరెం. 
అెంతరాా తీయ యువజన ద నోత్వెం: పాెముఖ్ుత 
మానవ నాగర్కత యొకక పురమగతి అన్సన తరాల పజెల 
మధ్ు సహక్ారెంప్ ై ఆధారపడ ి ఉెంటుెంద . మన 
పరాువరణాన్సన పర్రక్షిెంచడాన్సక్స, ఉగరవాదాన్సన 
వుతిర క్సెంచడాన్సక్స మర్యు పపెెంచ శాెంతిన్స న లక్ొలపడాన్సక్స 
యువత అవసరమెైన అన్సన మద్దతటను ప ెందాలి. ఈ ద శగా 
యువతలో సకఫర్తన్స న్సెంప్ేెంద్ుకు వర్సకష్టాప్లు, 
సమావశేాలు, సాెంసకృతిక క్ారుకరమాల దావరా అెంతరాా తీయ 
యువజన ద నోత్వాన్సన న్సరవహిసుత నానరు. 
పెపెంచ ఏనుగుల ద నోత్వాన్సన పపెెంచవాుపత ెంగా ఆగసుు  
12న జరుపుకునానరు 

 
పెపెంచ వాుపత ెంగా ఏనుగుల ద్ుసిితిప్ ై అవగాహన 
కలిపెంచేెంద్ుకు పెతి సెంవత్రెం ఆగసుు  12న పపెెంచ 
ఏనుగుల ద నోత్వాన్సన జరుపుకుెంటారు. ఈ జెంతటవులను 
ఎెంద్ుకు రక్షిెంచాలి మర్యు వాటి మనుగడను 
న్సరాా ర్ెంచడాన్సక్స ఎలాెంట ి చటాు లు మరయ్ు చరులను 
రూప ెంద ెంచవచము హెైలలటై్ చయేడాన్సక్స ఈ రమజ్ఞ 

పెయతినసుత ెంద . పపెెంచ ఏనుగుల ద నోత్వెం యొకక 
పెధాన లక్ష్ుెం ఏనుగుల సెంరక్ష్ణప్ ై అవగాహన కలిపెంచడెం 
మర్యు అడవి మరయ్ు బ్ెందీ అయన ఏనుగుల మరెుగ ైన 
రక్ష్ణ మరయ్ు న్సరవహణ క్ోసెం జాు నెం మరయ్ు సానుకూల 
పర్ష్టాకరాలను పెంచుక్ోవడెం. 
పెపెంచ ఏనుగుల ద నోత్వెం 2022: పాెముఖ్ుత 
పెపెంచవాుపత ెంగా ఈ సున్సనతమెనై ద గుజాలు సమసుల 
గుర్ెంచ అవగాహన ప్ ెంచడెంలో పెపెంచ ఏనుగుల 
ద నోత్వెంలో క్ీలక పాతె పో షసిుత ెంద . ఈ జెంతటవులు వేట, 
అకరమ వనుపాెణుల వాుపారెం, ఆవాసాల విధ్వెంసెం 
మర్యు మర నోన బ్ెద ర్ెంపులను ఎద్ురొకెంటునానయ. ఈ 
జీవులు వృద ా  చ ెంద్గల సుసిిరమెనై మర్యు సురక్షతిమెైన 
వాతావరణాన్సన సృషిు ెంచే ద శగా పన్సచేయడెం చాలా ముఖ్ుెం. 
పెపెంచ అవయవ దాన ద నోత్వెం ఆగసుు  13న 
జరుపుకుెంటారు 

 
పెపెంచ అవయవ దాన ద నోత్వాన్సన ఆగసుు  13న 
పెపెంచవాుపత ెంగా జరుపుకుెంటారు. అవయవ దానెం యొకక 
పాెముఖ్ుత గుర్ెంచ అవగాహన కలిపెంచడాన్సక్స ఈ రమజ్ఞను 
పాటిసాత రు. అవయవాలను దానెం చయేడెంప్ ై ఉనన వివిధ్ 
అపో హలను తొలగ్ెంచడెంలో కూడా ఇద  క్లీక పాతె 
పో షిసుత ెంద . మరణ ెంచన వార ్క్సడీనలు, గుెండ , క్ోల మెం, కళ్ుల , 
ఊప్ిర్తితటత లు మొద్లలనై అవయవాలను దానెం చయేడెం 
వలల  దరీఘక్ాలిక వాుధ్ులతో బ్ాధ్పడుతటనన వార ్పాెణాలను 
క్ాపాడవచుు. అయనపపటిక్,ీ వార్ అవయవాలను దానెం 
చేసేవార్క్స హెచ్ఐవి, క్ాున్ర్స లేదా గుెండ  జబ్ుిలు 
రాకుెండా చకసుక్ోవడెం చాలా ముఖ్ుెం. 
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పెపెంచ అవయవ దాన ద నోత్వెం 2022: థమీ్ 
పెపెంచ అవయవ దాన ద నోత్వెం 2022 యొకక ఈ 
సెంవత్రెం థమీ్ “అవయవాలను దానెం చేస ి పాెణాలను 
క్ాపాడేెంద్ుకు పెతిజు చదేాద ెం”. అవయవ దానెం ఆవశుకత 
గుర్ెంచ అవగాహన కలిపెంచడాన్సక్స మర్యు దాతలు తమ 
పాెణాలను రక్షిెంచే సహక్ారాన్సక్స ధ్నువాదాలు త లిప్ేెంద్ుకు 
ఈ ద నోత్వాన్సన జరుపుకుెంటారు. 
పెపెంచ అవయవ దాన ద నోత్వెం: చరత్ ె
మొద్టి విజయవెంతమెనై అవయవ మారప్డి 1954లో 
యున ైటడె్ సేుట్్లో జర్గ్ెంద . కవల సో ద్రులు రమనాల్్ 
మర్యు రచ్ర్్స హరె్క్ట మధ్ు మరతపె్ిెండాల మార్పడిన్స 
విజయవెంతెంగా న్సరవహిెంచనెంద్ుకు 1990లో ఫిజియాలజీ 
మర్యు మడెిసని్లో నోబ్ెల్ బ్హుమతిన్స అెంద్ుకునన 
డాకుర్స జోస ఫ్ ముర ర దీన్సన్స చేశారు. 
అెంతరాా తీయ లలఫ్తాెండర్స్ డ ే ఆగసుు  13న 
న్సరవహెించబ్డెింద  

 
పెపెంచవాుపత ెంగా ఆగసుు  13న అెంతరాా తీయ లలఫ్తాెండర్స్ డే 
జరుపుకుెంటారు. కుడచిేతి ఆధ పతు పపెెంచెంలో జీవిెంచే 
వామపక్ష్ వుకుత ల అనుభ్వెం గుర్ెంచ అవగాహన 
ప్ ెంచడాన్సక్స ఈ రమజ్ఞను పాటిసాత రు. ఈ రమజ్ఞ ఎడమచేతి 
వాటెం ఉననవారు ఎద్ురొకన ే సమసులప్ ై అవగాహన 
కలిపసుత ెంద , ఉదాహరణకు ఎడమచేతి వాటెం ప్ిలలలకు పతెేుక 
అవసరాల యొకక పాెముఖ్ుత మర్యు ఎడమచేతి వాటెం 
వార్క్స సకిజోఫ నె్సయా వచేు అవక్ాశెం. 

అెంతరాా తీయ లలఫ్ాు ెండర్స్ డ ే2022: పాెముఖ్ుత 
పెధానెంగా కుడిచతేి వాటెం పపెెంచెంలో ఎడమచతేి వాటెం 
గుర్ెంచ అవగాహన ప్ ెంచడెం ఈ రమజ్ఞ లక్ష్ుెం. ఇద  
ఎడమచేతి వాటెం వుకుత ల పతెేుకత మరయ్ు వుతాుసాలను 
జరుపుకుెంటుెంద , ఇద  పపెెంచ జనాభాలో ఏడు నుెండ ిపద  
శాతెం మెంద న్స కలిగ్ ఉనన మానవతవెం యొకక ఉపసమితి. 
అెంతరాా తీయ లలఫ్ాత ెండర్స్ డ:ే చరత్ ె
ఇెంటర నష్నల్ లలఫ్టుతాెండర్స్ డేన్స కలబ్చ ే 13 ఆగసుు  1992న 
వార్ిక క్ారుకరమెంగా పాెరెంభెంచబ్డిెంద , పెతిచమటా లలఫ్టు
హాుెండరుల  తమ పెతుేకతను జరుపుక్ోవచుు మరయ్ు 
ఎడమచేతి వాటెం వలల  కలిగ  పెయోజనాలు మరయ్ు 
అపెయోజనాల గుర్ెంచ పెజలోల  అవగాహన ప్ ెంచుక్ోవచుు. 
ఈ ఈవ ెంట్ ఇపుపడు పపెెంచవాుపత ెంగా జరుపుకుెంటారు. 
UKలో లలఫ్టు-వి-ర ైట్ సో పర్సు్ మాుచ్లు, లలఫ్టు  హాుెండ్ టీ పారీు 
మర్యు లలఫ్టుహాుెండర్స్ సృజనాతికత, అనుకూలత 
మర్యు క్ీరడా పరాకరమాలు జరుపుకునే దేశవాుపత ెంగా "లలఫ్ీు  
జోన్లు"తో సహా 20 కెంటే ఎకుకవ పాెెంతీయ ఈవ ెంట్లు 
ఉనానయ. 
పెపెంచ సెంసకృత ద వాస్ 2022: చరత్ె, పాెముఖ్ుత 
మరయ్ు లక్షాులు 

 
పెపెంచ సెంసకృత ద నోత్వెం లేదా పెపెంచ సెంసకృత ద వస్ 
2022 శార వణ పూర్ణమ సెంద్రభెంగా జరుపుకుెంటారు. 
పెపెంచ సెంసకృత ద నోత్వెం కూడా రక్షా బ్ెంధ్న్ పెండుగతో 
సమానెంగా ఉెంటుెంద . 2022లో, పపెెంచ సెంసకృత 
ద నోత్వాన్సన 12 ఆగసుు  2022న జరుపుకుెంటారు. 
సెంసకృతెం అన్సన భాష్లకు తలిల మర్యు ఇద  పెపెంచెంలో 
ఉనన పురాతన భాష్లలో ఒకట.ి 
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పెపెంచ సెంసకృత ద నోత్వెం 2022: చరత్ ె
 సెంసకృతెం 3500 సెంవత్రాల క్సరతెం భారతదశేెంలో 

ఉద్భవిెంచెంద్న్స నముితారు. 
 మొద్ట ి పెపెంచ సెంసకృత ద నోత్వాన్సన 1969లో 

జరుపుకునానరు. 
 సెంసకృతెం ర ెండు క్ాలాలుగా విభ్జిెంచబ్డిెంద , వ ైద క 

మర్యు క్ాల సకిల్. 
 వేద్ సెంసకృతెం ఋగ వద్ెం, ఉపన్సష్తటత లు మర్యు 

పురాణాలలో ఒక భాగెం. 
 వేదాలు 1000 నుెండి 500 BCE వరకు 

కూరుబ్డా్ య. 
 యరరమప్యినుల  సెంసకృత భాష్చ ే ఎకుకవగా 

పెభావితమయాురు. సర్స విలియెం జోన్్, 1783లో 
కలకతాత లోన్స బ్రటెిష్ సుప్ీెెంక్ోరుు  నాుయమరర్తగా 
భారతదశేాన్సన సెంద్రశ్ెంచన ఆెంగల పెండతిటడు. తరావత 
ఏషియాటిక్ట స స టైీన్స సాి ప్ిెంచాడు. 

పెపెంచ సెంసకృత ద నోత్వెం 2022: పాెముఖ్ుత 
 భారతదశే పాెచీన చర్తలెో, పజెలు మాటాల డే మొద్టి 

భాష్ సెంసకృతెం అన్స నముితారు. 
 సెంసకృతాన్సన 'దవేతల భాష్' అన్స కూడా ప్లిుసాత రు 

మర్యు ఈ భాష్కు గౌరవెం ఇవవడాన్సక్స దేశవాుపత ెంగా 
ఈ ద నోత్వాన్సన జరుపుకుెంటారు. 

 ఈ రమజ్ఞన, ఈ భాష్ను పోె త్హిెంచడాన్సక్స మర్యు 
అభనెంద ెంచడాన్సక్స వివిధ్ క్ారుకరమాలు 
న్సరవహిెంచబ్డతాయ. 

 

 

మరణాలు 
 

మాజీ క్సరక్ ట్ అెంప్ రై్స రూడ ీ క్ోర్సుజ న్ క్ారు పెమాద్ెంలో 
మరణ ెంచారు 

 
అెంతరాా తీయ క్సరక్ ట్ మాజీ అెంప్ రై్స రూడ ీ క్ోర్సుజ న్ క్ారు 
పెమాద్ెంలో మరణ ెంచారు. అతన్స వయసు్ 73. 1981లో 
అెంప్ ైర్ెంగ్న్స సవీకర్ెంచన క్ోర్సుజ న్, 1992లో పో ర్సు ఎలిజబ్తె్లో 
భారత్ మరయ్ు ద్క్షణిాఫికె్ా మధ్ు జరగ్్న తన మొద్టి 
అెంతరాా తీయ మాుచ్లో న్సలబ్డా్ డు, అతను 2010 
సెంవత్రెంలో రట్ెైర్స అయయు వరకు 331 అెంతరాా తీయ మాుచ్
లలో అెంప్ ైర్సగా పన్సచశేాడు. 
AIADMK తొలి MP మాయ తవేర్స కనునమరశారు 

 
మాజీ పారలమెెంటు సభ్ుుడు (MP) మర్యు సనీ్సయర్స ఆల్ 
ఇెండయిా అనాన ద్ెవిడ ముననేటె కజగెం (AIADMK) 
రాజక్యీ నాయకుడు క్ . మాయ తవేర్స వృదాా పు సెంబ్ెంధ త 
అనారమగుెంతో మరణ ెంచారు. ఆయన వయసు 87. 
అనానడీఎెంక్  తొలి ఎెంప్ీ. 1973లో ద ెండిగల్ లోక్ట సభ్ 
న్సయోజకవరాు న్సక్స జర్గన్ ఉప ఎన్సనకలో పో టీ చయేడెం 
దావరా పారీు తొలి విజయాన్సన నమోద్ు చేయడెం దావరా 
ఆయన పారీు రాజక్యీ పెపెంచెంలోక్స పెవేశిెంచడాన్సక్స 
నాయకతవెం వహిెంచారు. అలాగ , AIADMK పారీు యొకక 
ఐక్ాన్సక్ట 'ర ెండు-ఆకులు' చహానన్సన ఎెంచుకుననద  శీర 
మాయా తవేర్స. ఆ తరావత AIADMKను వీడి DMKలో 
చేరారు. 

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


 ఆగష్టు  ర ెండవ వారాెంతపు కర ెంట్ అఫ ైర్స్ 
 

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

ఇతరములు 
 

AVSAR క్ారుకరమెంలో భాగెంగా మనోజ్ సనిాహ  పాెరెంభెంచన 
"UMEED మార కట్ ప్ేల స్". 

 
జమరి క్ాశీిర్స లోన్స శీరనగర్స అెంతరాా తీయ 
విమానాశరయెంలో లలఫ్ిున ెంట్ గవరనర్స మనోజ్ సనిాహ  
పాెరెంభెంచన ఎయర్స పో ర్సు అథారట్ ీఆఫ్ ఇెండయిా యొకక 
AVSAR పథకెంలో భాగెంగా UMEED మార కట్ ప్ేల స్. 
జమరి విమానాశరయెం ఇపుపడు పో లుద్గన్ మార కట్ ప్ేల స్ 
ను కలిగ్ ఉెంద , మరయ్ు ర ెండు పదెేశాలు మొతతెం 20 
జిలాల ల నుెండ ివసుత వులను కలిగ ్ఉెంటాయ, ఇద  UMEED 
మార కట్ ప్ేల స్. శీరనగర్స విమానాశరయెంలో 20×20 అడుగుల 
LED వీడియో వాలున లలఫ్ిున ెంట్ గవరనర్స ఆవిష్కర్ెంచారు. 
ఉమడే్ మార కట్ ప్ేల స్: హెలైలటై్్ 

 UMEED మార కట్ ప్ేల స్ పాెజ క్టు సాి న్సక కళాక్ారులు 
మర్యు J&K రూరల్ లలైవీలహుడ్ మిష్న్ స ల్ఫ హెల్ప 
గరర ప్ల కళాక్ారులకు తమ వసుత వులను నరేుగా 
విన్సయోగదారులకు వికరయెంచడాన్సక్స వేద కను 
కలిపసుత ెంద్న్స గవరనర్స మనోజ్ సనిాహ  ప్ేరొకనానరు. 

 సవయెం-సహాయ సమరహాల దావరా ఉతపతిత  
చేయబ్డిన వసుత వులు జాతీయ మార కట్కు బ్హిరుతెం 
అవుతాయన్స, సాి న్సక కళాక్ారుల సెంఘాన్సక్స సహాయెం 
చేసుత ెంద  మర్యు UMEED మార కట్ ప్ేల స్లో ఉతపతిత  
మార కటిెంగ్ క్ోసెం తగ్నెంత అవక్ాశాలను అెంద సాత య. 

 శీరనగర్సలోన్స విమానాశరయెంలో లలఫ్ిున ెంట్ గవరనర్స 
గతెంలో 20X20 అడుగుల LED వీడియో వాల్ను 
ఆవిష్కర్ెంచారు. 

 LED వీడియో వాల్ప్ ై, అధ క్ార్క వడేుకను 
పాెరెంభెంచడాన్సక్స 75 సెంవత్రాల సావతెంతాె యన్సన 
పురసకర్ెంచుకున్స “హర్స ఘర్స తిరెంగ” నపేథుెం ప్ేల  
చేయబ్డిెంద . ఉమీద్ మార కట్ ప్ేల స్: పన్స చసేోత ెంద  
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