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Weekly Current Affairs August 3rd  Week 2022 
 

అాంతరాా తీయ అాంశాలు 
 

ఐకయరాజ్యసమితి అతటయన్నత స్ాా యి ఇాంటర నట్ ప్ాయనలె్లో 
భారత ఐట ీకారయదరశి  అలకేష్ కుమార్స శరమ ఎాంపకియాయరు 

 
ఐకయరాజ్యసమితి స కరటర ీ జ్న్రల్ ఆాంటోనియో గుటరె రస్ 
భారతదశే ఎలకాుా నిక్స్ మరశయు ఇన్ఫరమమష్న్ టెకానలజీ 
స కరటర ీ అలకేష్ కుమార్స శరమన్ు ఇాంటర నట్ గవర నన్్ప ై 
పరముఖ నిపుణుల బ ాందాంలో నియమిాంచారు. ఇాంటర నట్ 
మారగదరికుడు వాంట్ స ర్సఫ మరశయు నోబలె్ బహుమతి 
గరహతీ జ్రనలిస్ు  మరశయా రసీ్ా కూడా 10 మాంది సభ్ుయల 
ఇాంటర నట్ గవర నన్్ ఫో రమ్ (IGF) లీడర్సషపి్ ప్ాయనలె్లో 
నియమితటలయాయరు. అాంతకేాకుాండా, స్ాాంకమతికతప  ైగుటెర రస్ 
పరతినిధ ి అమన్దపీ్ సాింగ్ గశల్ కూడా ప్ాయనెల్లో ఉాంటారు. 
వారు 2022–23 IGF స ైకలి్్లో ర ాండేళ్ల  కాలానికి 
సేవలాందిస్ాా రు. 
ప్ాయనలె్లోని 10 మాంద ిసభ్ుయల జ్ాబితా: 
 యునెైటడె్ సేుట్్ న్ుాండ ివాంట్ స ర్సఫ, 
 ఈజిప్ు న్ుాండ ిహతమే్ దోవదర్స, 
 డెనామర్సే న్ుాండ ిలిస్ ఫుర్స, 
 మెకి్కోకు చెాందిన్ మరశయా ఫ రానాండా గారాా , 
 ఎస్ోు నియా న్ుాండ ిటూమస్ హ ాండిరక్స ఇలవె స్, 
 ఫిలిపపీన్్ మరశయు USA న్ుాండి మరశయా ర స్ా్, 
 భారతదశేానిక ిచెాందిన్ అలకే ష్ కుమార్స శరమ, 
 ఆసిుయిా న్ుాండి కరోలిన్ ఎడ్ుస్ాు డల ర్స, 
 నెైజీరశయా న్ుాండి గ బాంగా స సన్, మరశయు 
 చెైనాకు చెాందిన్ లాన్ జు. 

ప్ాయనలె్ ప్ాతర ఏమిట?ి 
IGF యొకే ఆదేశాం మరశయు డిజిటల్ సహకారాం కోసాం 
Guterres యొకే రోడ్మాయప్లోని సిఫారు్ల పరకారాం 
ప్ాయనెల్ ఏరాీటు చయేబడిాంది. ప్ాయనెల్ యొకే ప్ాతర 
ఇాంటర నట్ యొకే "వయయహాతమక మరశయు అతయవసర 
సమసయల"తో వయవహరశాంచడాం మరశయు IGFకి వయయహాతమక 
సలహాలన్ు అాందిాంచడాం. 
క నాయ తదుపరశ అధ్యక్షుడగిా వలియాం రూటో పరకటాించబడాా రు 

 
క నాయ ఉప్ాధ్యక్షుడు, వలియాం రూటో ఐదుస్ారుల  ప్ో టీ చసేిన్ 
ర లైా ఒడాింగాప ై గత అధ్యక్ష ఎనినకలోల  వజ్మతగా 
పరకటిాంచబడిన్ తరాెత ఇపుీడు దశే అధ్యక్షుడిగా 
ఎనినకయాయరు. వఫులా చబెుకటకిి ముాందు, క నాయ ఎనినకల 
సాంఘాం అధ్యక్షురాలు రుటో వజ్యానిన పరకటిాంచవచుు. 
రూటోకు 50.49% ఓటుల  రాగా, ఒడిాంగాకు 48.85% ఓటుల  
వచాుయి. 
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స్ాెతాంతరయాం న్ుాండి క నాయ రాజ్కయీాలలో ఆధపితయాం 
చెలాయిాంచిన్ "రాజ్వాంశాల" న్ుాండ ి వరామానిన వాగాా న్ాం 
చేసిన్ రూటో, తన్ అాంగీకార పరసాంగాంలో ఐకయతన్ు కోరుతూ 
ఒక స్ామరసయ సెరానిన పరదరశిాంచారు. క నాయ తూరుీ 
ఆఫిరకాలో పరజ్ాస్ాెమాయనిక ి ఒక న్మూనా, ఇది 
నిరాంకుశతెాం ఉన్న ప్రా ాంతాం. ఈ ఎనినకలు క నాయ 
పరజ్ాస్ాెమాయనిక ిఒక ముాందడుగు అని పరశాంసిాంచబడాా యి, 
ఎాందుకాంట ే పరచారాం రాజ్కయీ పరశపకెతతో గురశాాంచబడాింది. 
స్ాెతాంతరయాం వచిున్పీటి న్ుాండి పరతి క నాయ ఎనినకల 
లక్షణాంగా ఉన్న గశరశజ్న్ సమీకరణకు బదులుగా రాజ్కీయ 
నాయకులు ఆరశాక సమసయలప ై ద షిు  ప టాు రు. 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖయమెనై్ అాంశాలు: 
 క నాయ రాజ్ధాని: నెరైోబి; 
 క నాయ కర న్స్: షిలిలాంగ్. 
కోవడ్ బూసుర్స టకీా యునెటైడె్ కాింగ్డమ్లో మొదట 
ఆమోదాించబడాింద ి

 
బెవైాలవాంట్ మోడరెాన కోవడ్ బూసుర్స వాయకి్ నషే్న్న్ు 
ఆమోదిాంచిన్ మొదటి దశేాంగా బిరటన్ అవతరశాంచిాందని బిరటిష్ 
ఆరోగయ అధికారులు పరేకేనానరు. కోవడ్ బూసుర్స వాయకి్నషే్న్ 
కోవడ్-19 యొకే ఒరశజిన్ల్ స ుయిిన్ మరశయు ఇటవీలి 
ఒమికార న్ వెరషన్ని లక్షయాంగా చసేుకుాంటుాంది. మోడెరాన కోవడ్ 
బూసుర్స వాయకి్నేష్న్న్ు మడెిసని్ అాండ్ హ లా్కమర్స ప్రర డక్సు్ 
ర గుయలకటర ీ ఏజ్ న్స్ (MHRA) కొతా సాంసాకు వయతిరమకాంగా 
"పదునెనై్ స్ాధ్న్ాంగా" ఆమోదిాంచిాంద,ి ఇద ిభ్దరత, నాణయత 
మరశయు సమరాత యొకే అవసరాలన్ు తీరాులని 
నిశుయిాంచుకుాంద.ి 

కోవడ్ బూసుర్స టకీా: ముఖయ అాంశాలు 
 మోడరాన కోవడ్ బూసుర్స వాయకి్ నషే్న్ “స ైీ క్సవాక్స్ 

బెవైాలవాంట్ ఒరశజిన్ల్/ఒమికార న్” యొకే పరతి డోసేజ్ 25 
మెైకోర గార ముల వాయకి్న్ని కలిగశ ఉాంటుాంది, ఇద ి 2020 
న్ుాండ ి ఒరశజిన్ల్ వెరైల్ స ుయిిన్ మరశయు ఓమికార న్ 
ర ాండిాంటని్స లక్షయాంగా చేసుకుాంటుాంది. 

 అధికారుల పరకారాం, మోడరన్ కోవడ్ బూసుర్స 
వాయకి్ నషే్న్లో ఎటువాంటి ముఖయమెనై్ భ్దరతా 
సమసయలు లకవని భ్దరతా పరయవేక్షణలో వలెల డెైాంది 
మరశయు అసలు మోడరాన బూసుర్స డోస్లో ఉన్నటేల  
దుష్్రభావాలు స్ాధారణాంగా నిరాడాంబరాంగా మరశయు 
సపెయ-పరశష్ాేరానిన కలిగశ ఉనానయని వలెల డిాంచిాంది. 

కోవడ్ బూసుర్స టకీా: ముఖయమెనై్ అాంశాలు 
 MHRA చీఫ్ ఎగశాకూయటివ్: డాకుర్స జూన్ ర నై్ 
 మాన్వ ఔష్ధాలప ై కమిష్న్ ఛెరైమన్: ప్రర ఫ సర్స సర్స 

మున్సర్స పరికమహమమద్ 
అదన్పుసమాచారాం 
 బిరటన్ వారశషక దరవయయలబణాం రమటు ర టిు ాంపు అాంక లన్ు 

తాకిాంద,ి ఇది ఒక సాంవత్రాం కిరతాం న్ుాండ ి జూలవలైో 
10.1%క ిచరేుకుాంద ి - 1982 న్ుాండ ిఅతయాంత చురుక నై్ 
ప రుగుదల. అధిక ఆహారాం మరశయు శకిా ఖరుుల 
కారణాంగా U.K. మరశయు యూరప్ల కాంటే U.K.లో 
వనియోగదారుల ధ్రలు మరశాంత వేగాంగా 
ప రుగుతటనానయి. టాయిలవట్ పేపర్స మరశయు టూత్ 
బరష్లతో సహా ఆహారాం మరశయు సేుపుల్్ ధ్రలు 
ప రగడాం వలల  ఈ ప రుగుదల ఎకుేవగా జ్రశగశాంది. పరధాన్ 
దరవయయలబణాం, ఇద ి అసిా రత, ఆహారాం మరశయు ఇాంధ్న్ 
ధ్రలన్ు జూలవలైో 6.2% తాకాింద.ి 
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జ్ాతీయ అాంశాలు 
 

అర సుయిన్ నారోే  నరేసుా లప  ై భారతదశేపు మొదట ి పో్ రుల్ 
'NIDAAN' 

 
దేశాంలో మాదక దరవాయల వయతిరమక చటాు లన్ు అమలు 
చేయడానికి వవధ్ కమాందర మరశయు రాష్ు  ి ప్రా సికూయష్న్ 
ఏజ్ న్స్ల దాెరా అర సుయిన్ మాదక దరవాయల నేరసుా ల 
యొకే మొటుమొదట-ిరకాం డటేాబసే్ కారాయచరణ 
చేయబడిాంద.ి ప్ో రుల్–NIDAAN లకదా అర సుయిన్ నారోే 
నేరసుా లప ై నషే్న్ల్ ఇాంటగిమరటడె్ డటేాబసే్ – నారోేటకి్స్ 
కాంటోర ల్ బూయరో (NCB) దాెరా అభివ దిి  చయేబడిాంది. ఇది 
నారోేటకి్స్ కోఆరశానషే్న్ మకెానిజ్ాం (NCORD) ప్ో రుల్లో 
భాగాం, దీనిని జూలవ ై 30న్ చాండగీఢ్లో 'డరగ్ టార ఫకిాింగ్ 
మరశయు జ్ాతీయ భ్దరత' అన ే జ్ాతీయ సదసు్ 
సాందరభాంగా కమాందర హ ాం మాంతిర అమిత్ ష్ా ప్రా రాంభిాంచారు. 
NIDAAN- గురశాంచి మరశాంత 
NIDAAN ప్ాల ట్ఫారమ్ దాని డటేాన్ు ICJS (ఇాంటర్స-
ఆపరబుల్ కిరమిన్ల్ జ్సిుస్ ససిుమ్) మరశయు ఇ-పిరజ్న్్ 
(కలల డ్-ఆధారశత అపిల కమష్న్) రశప్ో జిటర ీన్ుాండి స్ో ర్స్ చసేుా ాంది 
మరశయు భ్వష్యతటా లో దీనిని క ైమై్ మరశయు కిరమిన్ల్ 
టార కిాంగ్ నటె్వర్సే సిసుమ్ లకదా CCTNSతో 
అన్ుసాంధానిాంచడానిక ిపరణాళిక చయేబడిాంది. ICJS, సుపపరాం 
కోర్సు ఇ-కమిట ీ యొకే చకరవ, కోరుు లు, ప్ో లీసులు, జ్ ైళ్లల  
మరశయు ఫో ర ని్క్స స నై్్ లకబొ రమటరలీు వాంటి నేర నాయయ 
వయవసాలోని వవధ్ సాాంభాల మధ్య డటేా మరశయు 
సమాచారానిన ఒకమ వేదకి న్ుాండ ిఅతటకులు లకకుాండా బదిలీ 
చేయడానికి రూప్ర ాందిాంచబడిాంద.ి 

NIDAAN యొకే పరయోజ్నాలు- 
NIDAAN అనేద ిఅనిన మాదక దరవాయల నరేసుా ల సాంబాంధిత 
డేటా కోసాం ఒక స్ాు ప్ పరశష్ాేరాం మరశయు మాదకదరవాయల 
కమసులన్ు పరశశీలిసుా న్నపుీడు చుకేలన్ు కనెక్సు చయేడానికి 
సమరావాంతమెనై్ స్ాధ్న్ాంగా పరశశోధ్నా సాంసాలకు సహాయాం 
చేసుా ాంది. 
2022లో భారతదశేాం యొకే చమురు డమిాాండ్ 7.73% 
ప రుగుతటాంద,ి ఇద ిపరపాంచాంలోన ేఅతయాంత వగేవాంతమెనై్ద ి

 
ప టోర లు మరశయు డీజిల్ వాంటి ప టోర లియాం ఉతీతటా ల కోసాం 
భారతదశేాం యొకే డమిాాండ్ 2022 లో 7.73 శాతాం 
ప రుగుతటాంద,ి ఇద ిపరపాంచాంలోన ేఅతయాంత వగేవాంతమెనై్దగిా 
అాంచనా. భారతదశే చమురు డిమాాండ్ రోజుకు 0.7 
మిలియన్ల  బాయర ల్్ (మిలియన్ b/d) వదా ఆరోగయాంగా 
ఉాంది, మేలో వారశషక వ దిి  0.8 మిలియన్ బి/డ ి తరాెత 
జూన్లో 16 శాతాం y-o-y వ దిి  చెాందిాంది. భారతదశేాంలో 
కోవడ్-19 పరశమితటల సడలిాంపు మధ్య ఆరశాక పున్ఃప్రా రాంభ్ాం 
కొన్స్ాగశన్ాందున్, భారతదశేాంలో చమురు డిమాాండ్కు ఆరశాక 
కారయకలాప్ాలు ప రుగుతటన్న ఊపాందుకుాంటునానయి. జూన్
లో భారతీయ చమురు డమిాాండ్కు కమాందర పరభ్ుతెాం ప టోర ల్ 
మరశయు డీజిల్ప ై ఎక ై్జ్ సుాంకానిన తగశగాంచడాం, వరాష కాలాం 
ఆలసయాంగా రావడాంతో ప్ాటు ఇాంధ్నాలకు బలమెనై్ డిమాాండ్
కు దారశతీసిాంద.ి 
పరపాంచ అవకాశాలు: 
సమూహాం యొకే నెలవారీ చమురు మార ేట్ నివేదిక 
(OMR) పరకారాం, ఈ ఉతీతటా లకు డిమాాండ్లో ప్ర రుగున్ 
ఉన్న చెనైా యొకే 1.23 శాతాం ప రుగుదలన్ు ఇది 
అధిగమిాంచిాంది. ప టోర లియాం ఉతీతటా లలో ర ాండవ అతిప దా 
వనియోగదారుగా ఉన్న యునెటైెడ్ సేుట్్ వ దిి క ి చాలా 
తకుేవ అవకాశాలన్ు కలిగశ ఉాంది. 
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భారతదశే మూలాలు: 

రష్ాయ (24 శాతాం), ఇరాక్స (21 శాతాం), మరశయు స్ౌదీ 

అరమబియా (15 శాతాం) భారతదేశానికి చమురు దిగుమతిలో 

మొదటి మూడు వన్రులు. 

OPEC గురశాంచి: 

ప టోర లియాం ఎగుమతి దశేాల సాంసా (OPEC) అనేది ఇరాన్, 
ఇరాక్స, కువెైట్, స్ౌద ీ అరమబియా మరశయు వెనిజులా దాెరా 

1960లో ఇరాక్సలో జ్రశగశన్ బాగాా ద్ సమావశేాంలో 

స షిు ాంచబడిన్ శాశెత, అాంతర్స పరభ్ుతె సాంసా. ఇది 

ప్రా రాంభ్ాంలో దాని పరధాన్ కారాయలయానిన సిె టారాల ాండ్లోని 

జ్ న్సవాలో కలిగశ ఉాంద,ి ఇద ి 1965లో ఆసిుయిాలోని 
వయనానకు మారుబడిాంది. ఇది పరపాంచ చమురు ఉతీతాిలో 

44 శాతాం మరశయు పరపాంచాంలోని "నిరూపతిమెనై్" చమురు 

నిలెలలో 81.5 శాతాంగా అాంచనా వయేబడాింద.ి పరసుా తాం, 

సాంసాలో మొతాాం 13 సభ్య దశేాలు ఉనానయి - అలాీరశయా, 

అాంగోలా, కాాంగో, ఈకెటోరశయల్ గశనియా, గాబన్, ఇరాన్, 

ఇరాక్స, కువెైట్, లిబియా, నెైజీరశయా, స్ౌదీ అరమబియా, 
యునెైటడె్ అరబ్ ఎమిరమట్్ మరశయు వెనిజులా. 
 

 

ముఖయమాంతిర అరవాంద్ కమజీరవాల్ ‘మకే్స ఇాండయిా న్ాంబర్స 1’ 
మిష్న్న్ు ప్రా రాంభిాంచారు 

 
ఢలిీల ముఖయమాంతిర, అరవాంద్ కమజీరవాల్ 'మకే్స ఇాండయిా 
న్ాంబర్స 1' పరచారానిన ప్రా రాంభిాంచడాంతో తన్ ఆమ్ ఆదమీ ప్ారీు 
జ్ాతీయ ఆశయానిన అధకిారశకాంగా ఆవష్ేరశాంచారు. ఇకేడ ి
తలేతోరా సేుడియాంలో ఏరాీటు చసేిన్ కారయకరమాంలో 
ఆయన్ సుపరశప్ాలన్ కోసాం ఐదు అాంశాల వజ్న్న్ు 
పరతిప్ాదిాంచారు. ఆమ్ ఆదీమ ప్ారీు (AAP) జ్ాతీయ కన్సెన్ర్స 
ఈ పరచారానిన "జ్ాతీయ మిష్న్"గా అభివరశణాంచారు మరశయు 
పరజ్లలో చరేాలని వజ్ఞపిా  చేశారు. 
ఈ చకరవ యొకే ఐదు ప్ాయిాంటల  ద షిు : 
 ఈ దశేాంలోని పరతి బిడాకు ఉచిత మరశయు నాణయమెనై్ 

వదయన్ు అాందిాంచడాం మన్ాం చయేవలసని్ మొదటి 
వష్యాం. 

 దేశాంలోని పరతి ప్ౌరుడికి ఉచిత మాందులు మరశయు 
పరీక్షా స్ౌకరాయలతో ప్ాటు ఉచిత మరశయు ఉతామమెనై్ 
వెైదయ చికతి్న్ు అాందిాంచడాం మన్ాం తీసుకోవలసని్ 
ర ాండవ చరయ. 

 మూడవది, సర నై్ ఉదేాశయాం మరశయు నిరెహణతో 
స్ాధ్యమయియయ పరతి యువతకు ఉప్ాధ ికలిీాంచాలి. 

 నాలగ వది, పరతి సపా కీి గలరవాం, సమాన్ హకుేలు మరశయు 
భ్దరత ఉాండాలి. 

 ఐదవది, ర తైటలు తమ ఉతీతటా లకు సరసమెనై్ ధ్రలన్ు 
ప్ర ాందేలా మరశయు గలరవాం ప్ర ాందేలా చూడాలి, తదాెరా 
వారు కూడా ర ైతటలు కావాలని పిలల లు గరెాంగా 
చెపీవచుు. 
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 ‘యమునా పర్స ఆజ్ాద ీ కా అమ త్ మహ త్వ్’ 
నిరెహ ాంచదే ిNMCG 

 
జ్లవన్రులు, న్ది అభివ దిి  మరశయు గాంగా పున్రుజాీవన్ 
శాఖ, జ్లశకిా మాంతిరతె శాఖ మరశయు నషే్న్ల్ మిష్న్ ఫర్స 
కీలన్ గాంగా (NMCG) న్ూయ ఢిలీలలోని వాటర్స స్ో ీర్సు్ కలబ్లో 
“యమునా పర్స ఆజ్ాద ి కా అమ త్ మహ త్వ్” 
కారయకరమానిన నిరెహ ాంచాయి. యమునా పర్స ఆజ్ాద ి కా 
అమ త్ మహ త్వ్ సమావశేానిక ి కమాందర జ్లశకిా మాంతిర 
గజ్మాందర సిాంగ్ ష కావత్ అధ్యక్షత వహ ాంచారు. ఈ సాందరభాంగా 
ష కావత్కు BSSF సభ్ుయలు గలరవ వాందన్ాం అాందిాంచారు. 
యమునా పర్స ఆజ్ాద ికా అమ త్ మహ త్వ్ సాందరాభనిన 
పురసేరశాంచుకుని, అతన్ు తిరాంగ అనే జ్ాతీయ జ్ ాండాన్ు 
కూడా ఎగురవేశాడు. 
వచుే 25 ఏళ్లకు ‘పాంచప్రా న్’ లక్షాయనిన పరధాని మోద ీ
పరకటాించారు 

 
పరధాన్మాంతిర న్రమాందర మోద ీ 2022 ఆగసుు  15న్ వరుసగా 
తొమిమదవస్ారశ ఎరరకోట న్ుాండి జ్ాతిని ఉదేాశాంచి 
పరసాంగశాంచారు. పరధాని మోదీ తన్ 88 నిమిష్ాల పరసాంగాంలో 
భారతదశేానిన ఒక దేశాంగా మారముాందుకు తన్ “పాంచ్ ప్రా ణ్ 

లక్షాయలు” (ఐదు పరశష్ాేరాలు) గురశాంచి వవరశాంచారు. 
అభివ దిి  చెాందని్ దేశాం 25 ఏళ్లలో 100వ స్ాెతాంతరయ 
దినోత్వానిన జ్రుపుకునే సమయానికి. పాంచప్రా న్ లక్షయాంప ై 
పరధాని న్రమాందర మోదీ చరశుాంచారు. 
పాంచ ప్రా ణ్: భారతదశేాం యొకే అభివ దిి  చాెందని్ 
పరమాణాలు 
 పరశశుభ్రత పరచారాలు, టీకాలు వేయడాం, వదుయత్ 

కనెక్షన్ుల , బహ రాంగ మలవసరాన్ నిరూమలన్ మరశయు 
స్ౌరశకిా వనియోగాం వాంటివ పాంచప్రా న్ పరకారాం 
స్ాా పిాంచబడని్ భారతదశే పరమాణాలకు ఉదాహరణలు. 

 "బానిసతెాం యొకే భావన్ న్ుాండి వముకిా" యొకే 
పరధాన్ ఉదాహరణ కొతా జ్ాతీయ వదాయ వధాన్ాం. 

 మహ ళ్ల హకుేలు, లిాంగ సమాన్తెాం మరశయు 
ఇాండియా ఫస్ు  అనేవ సాంఘీభావాం మరశయు ఐకయతకు 
జ్ాతీయ చిహానలు. 

 తమ ప్ౌరులు శకిాని ఆదా చేయడాం, రస్ాయన్ రహ త 
వయవస్ాయాం చయేడాం మరశయు అాందుబాటులో ఉన్న 
స్ాగున్సటిని సదిెనియోగాం చేసుకోవడాం వాంటి 
బాధ్యతలన్ు నిరెహ సేా  భారతదేశాం పురోగమిసుా ాంద.ి 

పాంజ్ాబ్ మరశయు హరాయనాలో 11 మాంద ి కొతా హ కైోరుు  
నాయయమూరుా లన్ు నియమిాంచిన్ భారత పరభ్ుతెాం 

 
పాంజ్ాబ్, హరాయనా హ ైకోరుు లోల  మరో 11 మాంద ి హ కైోరుు  
నాయయమూరుా ల నియామకాలన్ు భారత పరభ్ుతెాం 
నియమిాంచిాంది. నిధ ి గుప్ాా , సాంజ్య్ వశష్్, తిరభ్ువన్ 
దహ యా, న్మిత్ కుమార్స, హరమే శ్ మన్ుజ్ా, అమన్ చౌదరశ, 
న్రమష్ సాింగ్, హర్సష బాంగర్స, జ్గోమహన్ బనా్ల్, దపీక్స 
మాంచాందా, అలోక్స జ్ నై్ పరేుల  ఈ నియామకాలోల  ఉనానయి. 
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పరపాంచాంలోన ే అతయాంత ఎతెతా న్ చీనాబ్ ర లైకె బిరడిాని 

ప్రా రాంభిాంచారు 

 
చీనాబ్ న్దిప  ై పరపాంచాంలోనే అతయాంత ఎతెతా న్ ర ైలకె వాంతెన్ 

బాంగారు జ్ాయిాంట్న్ు ప్రా రాంభిాంచారు. స్ాెతాంతరయాం తరాెత 

మొటుమొదటసి్ారశగా, చీనాబ్ న్దిప ై పరపాంచాంలోనే అతయాంత 

ఎతెతా న్ సిాంగశల్-ఆర్సు ర ైలకె బిరడిాప ై ఓవర్సఆర్సు డకె్స తరాెత 

శీరన్గర్స భారతదశేాంలోని మిగశలిన్ ప్రా ాంతాలకు 

అన్ుసాంధానిాంచబడుతటాంద.ి ఈఫిల్ టవర్స కాంటే 35 మీటరల 

ఎతటా లో వాంతెన్ ఉాంటుాంది. 

చీనాబ్ న్ద ిగురశాంచి: 

భారతదశేాంలోని హ మాచల్ పరదేశ్ రాష్ు ాింలోని పశుమ 

(పాంజ్ాబ్) హ మాలయాలలో చాందర మరశయు భాగ అనే 

ర ాండు పరవాహాల సాంగమాం దాెరా చీనాబ్ ఏరీడిాంది. ఇది 

జ్మూమ మరశయు కాశీమర్స కమాందరప్ాలిత ప్రా ాంతాం గుాండా 

పశుమాన్ పరవహ సుా ాంది-వవాదాసీద కాశీమర్స ప్రా ాంతాంలోని 

భారత-పరశప్ాలన్ భాగాం)-శవాలిక్స శరరణి (దక్షిణాం) మరశయు 

చిన్న హ మాలయాలు (ఉతారాం) యొకే ఏటవాలు కొాండల 

మధ్య. టిరముమ సమీపాంలో జీలాం న్దిని సపెకరశాంచిన్ తరాెత, 

చీనాబ్ సిాంధ్ు న్దకిి ఉపన్ద ి అయిన్ సటెల జ్ న్దిలో 

కలుసుా ాంది. 

అరుణాచల్లోని 3వ వమానాశరయాం పరేు ‘దోని ప్ో లో 
వమానాశరయాం’ 

 
అరుణాచల్ పరదశే్లోని మూడవ వమానాశరయాం, ఇపుీడు 
రాష్ు  ి రాజ్ధాని ఇటాన్గర్సలో నిరామణాంలో ఉాంది, దీనిక ి
అరుణాచల్ పరదశే్ పరశప్ాలన్ "దోని ప్ో లో వమానాశరయాం" 
అని పేరు ప టిు ాంది. ముఖయమాంతిర కారాయలయ పరతినిధి 
పరకారాం, రాష్ు  ిమాంతిరవరగాం తన్ సమావశేాంలో వమానాశరయాం 
పేరుగా "డోన్స ప్ో లో వమానాశరయాం"న్ు సపెకరశాంచిాంది. 
అరుణాచల్ పరదేశ్ ముఖయమాంతిర ప మా ఖాండూ సభ్కు 
అధ్యక్షత వహ ాంచారు. 
ఈశాన్య కనకెిువట:ీ 
ప్ాసిఘాట్ మరశయు తేజు వమానాశరయాలు మరశయు 
ఈశాన్య భారతదశేాంలోని 16వ వమానాశరయాం తరాెత 
ఇటాన్గర్సలోని "డోన్స ప్ో లో వమానాశరయాం" అరుణాచల్ 
పరదేశ్కి మూడవ వమానాశరయాం అవుతటాంద.ి ఎయిర్సప్ో రుు  
పన్ులు యుదిప్రా తిపదకిన్ జ్రుగుతటనానయని, తెరలో 
ప్రా రాంభిస్ాా మని ముఖయమాంతిర గతాంలో చెప్ాీరు. పరసుా తాం, 
ఈశాన్య ప్రా ాంతాంలో 15 కారాయచరణ వమానాశరయాలు 
ఉనానయి - గలహతి, సిలాుర్స, దిబూర ఘర్స, జ్ోరాా ట్, తేజ్పయర్స, 
లీలాలాబరశ మరశయు రూపప్ (అస్ా్ాం), తేజు మరశయు 
ప్ాసిఘాట్ (అరుణాచల్ పరదేశ్), అగరాల (తిరపుర), ఇాంఫాల్ 
(మణిపయర్స), షలిాల ాంగ్ (మఘేాలయ), దమిాపయర్స 
(నాగాలాాండ్), లవాంగ్పుయ్ (మిజ్ోరాం) మరశయు ప్ాకోయాంగ్ 
(సికిే ాం). 

http://www.bankersadda.com/
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కోల్కతా 23వ ఎడషి్న్ ఆఫ్ ఇాండయిా ఇాంటరమనష్న్ల్ సపఫుడ్ 
ష్ో  (IISS) న్ు నిరెహ ాంచన్ుాంద ి

 
మెర ైన్ ప్రర డక్సు్ ఎక్స్ప్ో ర్సు డెవలప్మెాంట్ అథారశట ీ(MPEDA) 
సపఫుడ్ ఎక్స్ప్ో రుర్స్ అస్ో సయిియష్న్ ఆఫ్ ఇాండయిా (SEAI)తో 
కలిసి 23వ ఎడిష్న్ ఇాండియా ఇాంటరమనష్న్ల్ సపఫుడ్ ష్ో  
(IISS)ని వచుే ఏడాది ఫిబరవరశ 15 న్ుాండి 7 వరకు జ్ాయ్ 
సిటీ అయిన్ కోల్కతాలో నిరెహ ాంచన్ుాంది. 
భారతదశేాం న్ుాండ ిసముదరపు ఎగుమతటలు: 
2021-22లో, భారతదేశాం US$ 7.76 బిలియన్ల  వలువెైన్ 
13,69,264 టన్ునల సముదర ఉతీతటా లన్ు ఎగుమతి 
చేసిాంద,ి వలువ పరకారాం ఆల్-టెైమ్ హ ై ఎగుమతిని న్మోదు 
చేసిాంద,ి అయితే రకయయల ఉతీతాి ఒక మిలియన్ MTని 
దాటిాంద.ి కాయపుర్స ఫిష్రసీ్ మరశయు ఆకాెకలుర్సన్ు 
ఉదేా శాంచి బహుముఖ వయయహాంతో, ఎగుమతి టరోనవర్స వచేు 
ఐదేళ్లలో US$ 15 బిలియన్లన్ు స్ాధిాంచ ే అవకాశాం ఉాంది. 
సిా రమెనై్ ఫషిిాంగ్ పదితటలు, వలువ జ్ోడిాంపు మరశయు 
వెైవధీయకరణ దాెరా ప రశగశన్ ఆకాెకలుర్స ఉతీతాి ఎగుమతి 
కోసాం నిరమాశాంచబడని్ పరతిష్ాు తమక లక్షాయనికి తోడీడుతటాందని 
భావసుా నానరు. 
IISS గురశాంచి మరశాంత: 
ఎాంపపఈడీఏ చెైరమన్ డాకుర్స క .ఎన్. భారతదేశాం యొకే 
ఎగుమతి స్ామరాా యనిన పరదరశిాంచే లక్షయాంతో పరశశరమలో 
అతిప దా సముదర ఆహార రాంగాంలో దెైె వారశషక ష్ో పపస్ ఈవెాంట్ 
కోల్కతాలోని వశాలమెనై్ బిస్ాె బాంగాళా మళేా ప్రా ాంగన్లో 
నిరెహ ాంచబడుతటాందని రాఘవన్ పరకటిాంచారు. భారతీయ 
ఎగుమతిదారులు మరశయు దేశ సముదర ఉతీతటా ల వదేశీ 
దిగుమతిదారుల మధ్య పరసీర చరయకు ఇది ఒక ఆదరి 
వేదికన్ు అాందసిుా ాంది. 

రక్షణ దళాలు, RBI మరశయు PM ఆఫపస్ అతయాంత 
వశెసన్సయ సాంసాలు 

 
ఇప్ో ్స్ ఇాండయిా నిరెహ ాంచిన్ సరమె పరకారాం దేశాంలో రక్షణ 
దళాలు, RBI మరశయు భారత పరధాన్మాంతిర మూడు 
అతయాంత వశెసన్సయ సాంసాలు. భారత సరోెన్నత 
నాయయస్ాా న్ాం నాలగవ స్ాా న్ాంలో నిలిచిాంది మరశయు దానిని 
స ాంటరల్ బూయరో ఆఫ్ ఇనెె సిుగమష్న్ (CBI) అన్ుసరశాంచిాంది. 
సరమె లో మరశనిన ఫలితాలు: 
3లో కన్ససాం 2 మాంది (పరతివాదులలో 65 శాతాం) 
వశాెస్ానిన కలిగశ ఉన్న రక్షణ దళాలు మొదటి స్ాా న్ాంలో 
ఉనానయి, 2లో 1 (50 శాతాం)తో రశజ్ర్సె బాయాంక్స ఆఫ్ 
ఇాండియా తరాెతి స్ాా న్ాంలో ఉాంద.ి ఒక సాంసాగా 49 శాతాం 
మాంది ప్ౌరులు తమప  ై న్మమకాంతో మూడో స్ాా న్ాంలో 
ఉనానరని సరమె తెలిపిాంది. మధ్యలో స్ామక్సలో ప్ారలమాెంటు 
(33 శాతాం) 7వ స్ాా న్ాంలో, 8వ స్ాా న్ాంలో మీడియా (32 
శాతాం) మరశయు 9వ స్ాా న్ాంలో భారత ఎనినకల సాంఘాం (31 
శాతాం) నిలిచాయి. 
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రాష్ాు ి ల సమాచారాం 
 

దశేాంలో మొటుమొదట ి ఎలకిుాక్స డబుల్ డకెేర్స బసు్ 
ముాంబెలైో ప్రా రాంభిాంచబడాింద ి

 
కమాందర రవాణా మాంతిర, నితిన్ గడేర ీదక్షణి ముాంబెలైోని YB 
స ాంటర్సలో భారతదశేపు మొటుమొదట ిఎలకిుాక్స డబుల్ డకెేర్స 
బసు్న్ు ప్రా రాంభిాంచారు. బసు్ పేరు “సిె చ్ EiV 22”, 
డబుల్ డెకేర్స బసు్న్ు ముాంబె ైప్ౌర రవాణా సాంసా స ప ుాంబర్స 
న్ుాండ ి న్డుపుతటాంద.ి 35 శాతాం కాలుష్యాం డజీిల్, ప టోర ల్ 
వలకల న్ని, ఈ బసు్లన్ు పరవేశప టుడాం వలల  కాలుష్యాం 
తగుగ తటాందని నితిన్ గడేరీ చెప్ాీరు. దేశాంలోనే 
మొటుమొదట ిఎయిర్స కాండషి్నా్ డబుల్ డకెేర్స బసు్తో సహా 
ర ాండు కొతా ఎలకిుాక్స బసు్లు బ హన్ ముాంబె ై ఎలకిుాక్స సప లల  
అాండ్ టార న్్ప్ో ర్సు (బసె్ు) ఫ్పల ట్లో చరేన్ునానయి. 
AC డబుల్ డకెేర్స బసు్ల యొకే ముఖయ లక్షణాలు: 
 బసె్ు  చలో యాప్లో యాప్ ఆధారశత సపటు బుకిాంగ్, లవవై్ 

టరా కిాంగ్ మరశయు చెలిలాంపు; 
 పరతి పరయాణీకునిక ిపరతేయక USB ఛారశాాంగ్ ప్ో ర్సు; 
 సరుా బాటు అయియయ ఫుట్ర స్ు ; 
 రదీా  సమయాలోల  తకుేవ స్ాు ప్లతో ఎక్స్ప రస్ సరీెస్; 
 స్ాధారణ పరయాణకిులకు నలెవారీ ప్ాస్లు. 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖయమెనై్ అాంశాలు: 
 మహారాష్ు  ిరాజ్ధాని: ముాంబె;ై 
 మహారాష్ు  ిముఖయమాంతిర: ఏకనాథ్ సాింధ;ే 
 మహారాష్ు  ిగవరనర్స: భ్గత్ సాింగ్ కోష్ాయర.ీ 

గోవా, భారతదశేాంలో "హర్స ఘర్స జ్ల్" ధ్ వీకరణ ప్రాందని్ 
మొదట ిరాష్ు ాిం 

 
గోవా మరశయు దాదార  & న్గర్స హవేలీ మరశయు డామన్ & 
డయూయ (D&NH మరశయు D&D)లోని అనిన గార మాల 
పరజ్లు తమ గార మానిన "హర్స ఘర్స జ్ల్"గా గార మసభ్ 
ఆమోదిాంచిన్ తీరామన్ాం దాెరా పరకటిాంచారు, గార మాలోల ని 
అనిన గ హాలు కలిగశ ఉనానయని ధ్ వీకరశాంచారు. కుళాయిల 
దాెరా సురక్షితమెైన్ తార గున్సటిని ప్ర ాందడాం మరశయు 
"ఎవరూ వదలకుాండా" ఉాండలేా చూసుకోవడాం. దాదార  & 
న్గర్స హవేలీ, డామన్ & డయూయ మరశయు గోవాలోని 
85,635,000 గార మీణ కుటుాంబాలలో మొతాాం 85,156 
మాందిక ి హర్స ఘర్స జ్ల్తో కుళాయి కనకె్షన్ దాెరా 
తార గున్సరు అాందుబాటులో ఉాంద.ి 
గోవా హర్స ఘర్స జ్ల్ సరశుఫకిమట్ ప్రాందాింద:ి కలీక అాంశాలు 
 భారత పరభ్ుతె ఫ్ాల గ్షిప్ ప్ోర గార మ్, జ్ల్ జీవన్ మిష్న్, 

ఆగష్టు  15, 2019న్ ఎరరకోట ప్రా కారాల న్ుాండి దాని 
ముాందుకు ఆలోచిాంచే పరధాన్మాంతిరచే 
ఆవష్ేరశాంచబడిాంద.ి 

 2024 నాటకిి, దేశాంలోని పరతి గార మీణ కుటుాంబానికి జ్ల్ 
జీవన్ మిష్న్లో వశెసన్సయతన్ు అాందిాంచడాం, తగశన్ 
మొతాాంలో మరశయు అవసరమెైన్ నాణయతతో కూడని్ 
మాంచిన్సట ి కుళాయి న్సటిని దరీఘకాలికాంగా అాందిాంచడాం 
లక్షయాం. 

 రాష్ాు ి లు మరశయు కమాందరప్ాలిత ప్రా ాంతాల సహకారాంతో 
భారత పరభ్ుతెాం ఈ చకరవన్ు నిరెహ సుా ాంద.ి 
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 కోవడ్-19 మహమామరశ సమయాంలో అనకే 
ఎదురుదబెబలు మరశయు ఇబబాందులు ఎదుర నై్పీటిక,ీ 
ఈ వజ్యాం గోవా పాంచాయితీ సభ్ుయలు, ప్ాన్స సమితిల 
నిరాంతర పరయతానల ఫలితాం. 

 జిలాల  మరశయు రాష్ు /ికమాందరప్ాలిత ప్రా ాంతాల అధికారులు, 
మరశయు D&NH మరశయు D&D. కుళాయి కనెక్షన్ 
పరసుా తాం అనిన ప్ాఠశాలలు, అాంగన్వాడ ీ కమాందార లు, 
పరభ్ుతె సాంసాలు, గార మ పాంచాయతీ భ్వనాలు, ఆరోగయ 
సాంరక్షణ స్ౌకరాయలు, కమూయనిటీ స ాంటర్సలు, 
ఆశరమశాలలు మరశయు ఇతర పరభ్ుతె నిరామణాలకు 
తార గున్సటిని అాందసిుా ాంది. 

అరుణాచల్ పరదశే్లో మొదట ి సపుల్ స్ాల గ్ రోడుా న్ు BRO 
నిరశమసుా ాంద ి

 
భార ీ వరాష లు మరశయు పరతికూల వాతావరణ పరశసిాతటలన్ు 
తటుు కునలేా సపుల్ స్ాల గ్ రోడలన్ు నిరశమాంచాేందుకు BRO 
బో రార్స రోడ్ ఆరగనెజై్మష్న్ (BRO) ప లైట్ ప్రా జ్ క్సు ఆధారాంగా 
అరుణాచల్ పరదశే్లో సపుల్ స్ాల గ్ రోడ్న్ు నిరశమసుా ాంది. సపుల్ స్ాల గ్ 
రోడ్ అనదేి భారీ వరషాం మరశయు పరతికూల వాతావరణ 
పరశసిాతటలన్ు తటుు కునేలా మనినక ైన్ రోడ్వలేన్ు 
రూప్ర ాందిాంచడాం లక్షయాంగా ప టుు కున్న మొదటి ప్రా జ్ క్సు. 
అరుణాచల్ పరదశే్లో కొనిన పరమాదకరమెనై్ ప్రా ాంతాలు 
మరశయు భార ీ వరాష లు మరశయు పరతికూల వాతావరణ 
పరశసిాతటలతో బాధ్పడుతటన్న పరదశేాలు ఉనానయి, సపుల్ 
స్ాల గ్ రోడ్ ప్రా జ్ క్సు సహాయ కమాందార లు మరశయు పరభావత 
ప్రా ాంతాల మధ్య సాంబాంధానిన పరశష్ేరశాంచడానికి 
సహాయపడుతటాంది. 

సపుల్ స్ాల గ్ రోడ్: పరయోజ్నాలు 
 మనినక అనదేి సపుల్ స్ాల గ్ యొకే పరధాన్ పరయోజ్న్ాం. 

రోడల న్ు నిరశమాంచడానిక ిసపుల్ స్ాల గ్ని ఉపయోగశాంచడాం వలల  
రోడల  మనినక మరశయు నాణయత మరెుగుపడతాయి, అవ 
సురక్షతిాంగా ఉాంటాయి. 

 భారతదశేాం ఉకుే ఉతీతాిలో ర ాండవ స్ాా న్ాంలో ఉాంది 
మరశయు సపుల్ స్ాల గ్న్ు ఉపయోగశాంచడాం ఖరుుతో 
కూడుకున్న ఎాంపకి. కాాంకీరట్ లకదా సిమెాంటుతో రోడల న్ు 
నిరశమాంచడాం కాంట ే సపుల్ స్ాల గ్ని ఉపయోగశాంచి రోడల న్ు 
నిరశమాంచడానికి అయియయ ఖరుు చాలా తకుేవ. 

 భారతదశేాంలోని ఉకుే పరశశరమ భారీ మొతాాంలో 
ఉకుేన్ు ఉతీతాి చేసుా ాంద ి మరశయు మటెల్ రశకవరీ 
తరాెత, సపుల్ స్ాల గ్లో ఎకుేవ భాగాం 
వసమరశాంచబడుతటాంది. రోడలప  ై సపుల్ స్ాల గ్ వాడకాం 
వయరాా లన్ు తగశగాంచడాంలో మరశయు భారతదశేాంలోని 
ఉకుే పరశశరమల వయరాా లన్ు రసీ కైిలాంగ్ చయేడాంలో 
సహాయపడుతటాంద.ి 

 సపుల్ స్ాల గ్ రోడలలో కారబన్ ప్ాదముదర ఇతర వసుా వులతో 
నిరశమాంచిన్ స్ాధారణ రోడల  కాంటే తకుేవగా ఉాంటుాంద.ి 

‘ఆకాశాం న్ుాండ ి ఔష్ధ్ాం’: అరుణాచల్ పరదశే్లో మొదట ి
ప లైట్ ప్రా జ్ క్సు ప్రా రాంభిాంచబడాింద ి

 
మొదట ిప లైవట్ ప్రా జ్ క్సు: 'మడెసిని్ ఫరమ్ ద ిస ైే ' 
‘మడెసిని్ ఫరమ్ ద ి స ైే ’ ప లైట్ ప్రా జ్ క్సు డోరన్ సరీె స్న్ు 
అరుణాచల్ పరదశే్ ముఖయమాంతిర ప మా ఖాండూ 
ప్రా రాంభిాంచారు. పరధాని న్రమాందర మోద ీ ప్రా రాంభిాంచిన్ ఆజ్ాద ీ
కా అమ త్ మహ త్వ్లో ‘ఆకాశాం న్ుాంచి ఔష్ధ్ాం’ కూడా 
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ఒక భాగాం. తూరుీ కమెాంగ్ జిలాల లోని స ప్ాీ న్ుాండి 
చాయోయాాంగ్ తాజ్ో వరకు మొదట ి వజ్యవాంతమెైన్ 
వమానానిన నిరెహ ాంచారు. ఈ ప ైలట్ ప్రా జ్ క్సు భారతదేశాం 
యొకే ఆరోగయ సాంరక్షణ రాంగాంలో కొతా స్ాాంకమతికతలన్ు 
పరశచయాం చేయాలనే పరధాన్ మాంతిర న్రమాందర మోడ ీయొకే 
వజ్న్ ఫలితాంగా ఉాంది. 
ఒడశిా పరభ్ుతెాం దాని తీరప్రా ాంతానిన రక్షాించడానిక ిNIOT తో 
ఒక అవగాహన్ ఒపీాందాంప  ైసాంతకాం చసేాింద ి

 
వరదలు, తటఫాన్ులు, నలే కోత మరశయు అధకి అలలు 
మొదలవనై్ అనకే పరక తి వెపైరతీాయల న్ుాండ ితీర ప్రా ాంతాలన్ు 
రక్షాించడానిక ి ఒడశిా పరభ్ుతెాం చనెెనైక ి చాెందని్ నషే్న్ల్ 
ఇనిటటిూయట్ ఆఫ్ ఓష్న్ టకెానలజీ (NIOT)తో అవగాహన్ 
ఒపీాందాం (MOU) కుదురుుకుాంద.ి వాతావరణ మారుీల 
పరభావాంతో తీరప్రా ాంతాలు పరతి సాంవత్రాం పరక తి 
వెైపరతీాయలన్ు ఎదురకేాంటునానయి. గాంజ్ాాం, పయర,ీ ఖోరాి , 
కమాందరప్ాడ, భ్దరక్స, బాలకశెర్స మరశయు జ్గత్సిాంగ్పయర్స అనే 
ఏడు జిలాల లు ఈ కారయకరమాం దాెరా పరయోజ్న్ాం 
ప్ర ాందుతాయి. 
 

 

లాభాలు: 
ఇది ఈ జిలాల లు తీర ప్రా ాంత రక్షణ కోసాం చనెెనైలోని NIOT 
న్ుాండ ిస్ాాంకమతిక పరశజ్ాఞ న్ాం మరశయు డజి్ నై్న్ు ప్రాందడానిక ి
సహాయపడుతటాంద.ి జిలాల లు ఇపీటకిమ ఫ లైిన్, హుధ్ుద్, 
టటిీల , అాంఫాన్, బులుబల్, యష్, గులాబ్, జ్వాద్ మొదలవనై్ 
తటఫాన్ులన్ు ఎదురకేనానయి. మొదట ి దశలో 199 క.ిమీ 
మరే కమాందరప్ాడ, బాలకశెర్స, భ్దరక్స జ్గత్సిాంగ్పయర్స, పయరశ తీర 
ప్రా ాంతాలోల  పన్ులు చపేటిు తదుపరశ దశలో గాంజ్ాాం, ఖోరాి లన్ు 
కలుపుతారు. రాష్ు  ి పరభ్ుతెాం తన్ స్ర ాంత వన్రుల న్ుాంచి 
ఖరుు చేసుా ాంది. 
ఒడశిా ఆాందోళ్న్లు: 
ఒడశిాలో దాదాపు 480 క.ిమీ మరే వశాలమెనై్ తీరప్రా ాంతాం 
ఉాంద ి మరశయు తీర ప్రా ాంతాలు పరక తి వెపైరతీాయలకు 
గురవుతాయి. తటఫాన్ులు చాలా ఎకుేవ గాలి వగేాంతో అధిక 
అలల ప రుగుదలకు కారణమవుతాయి, ఫలితాంగా ప్రా ణాలు 
మరశయు ఆసుా లు న్ష్ుప్ో తాయి. ఈ మధ్య కాలాంలో చాలా 
చోటల  తీరప్రా ాంతాం కోతకు గురవుతోాంది. 
 

బాయాంకాింగ్ & ఆరశిక అాంశాలు 
 

హ చ్డఎిఫ్స ి బాయాంక్స ఉతార కమరళ్లో మొదట ి మొతాాం 
మహ ళ్ల శాఖన్ు ప్రా రాంభిాంచిాంద ి

 
ఉతార కమరళ్లోని కోజికోడ్లో హ చ్డఎిఫ్స ి బాయాంక్స పయరశాగా 
మహ ళ్ల శాఖన్ు ప్రా రాంభిాంచిాంద.ి న్గర కారకీరమష్న్ మయేర్స 
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బీనా ఫిలిప్ హ చ్డిఎఫ్స ి బాయాంక్స శాఖన్ు ప్రా రాంభిాంచారు. 
మారశు 31, 2022 నాటకిి, బాయాంక్స పరకారాం, శార మిక శకిాలో 
మహ ళ్లు 21.7% (21,486) ఉనానరు. 2025 నాటికి, 
ప ైీవేట్ రుణదాత దానిని 25%క ి ప ాంచాలన్ుకుాంటునానరు. 
నిరశాష్ు  స్ాా యిక ి మిాంచిన్ డలీ్లకు ర గుయలకటర్స ఆమోదాం 
అవసరాం, ఇద ిమార ే ట్పేల స్లో అనెతైిక వాయప్ార పదితటలప ై 
నిఘా ఉాంచుతటాంది. 
HDFC బాయాంక్స ఆల్-ఉమనె్ బార ాంచ్: 
దక్షిణ (తమిళ్నాడు, పుదుచేురశ & కమరళ్) బార ాంచ్ బాయాంకిాంగ్ 
హ డ్ సాంజీవ్ కుమార్స పరకారాం, HDFC బాయాంక్స యొకే అనిన 
మహ ళ్ల శాఖన్ు ప్రా రాంభిాంచడాం, HDFC బాయాంక్స యొకే 
లిాంగ మరశయు వెైవధ్య కారయకరమాలన్ు ముాందుకు 
తీసుక ళ్ల ాందుకు వారు చేసుా న్న పరయతానలకు మరో 
ఉదాహరణ. 
దకేన్ అరబన్ కో-ఆపరమటవి్ బాయాంక్స లవసై న్్న్ు RBI రదుా  
చసేాింద ి

 
రుణదాతకు తగశన్ మూలధ్న్ాం మరశయు ఆదాయ 
అవకాశాలు లకన్ాందున్ కరాణ టకలోని డెకేన్ అరబన్ కో-
ఆపరమటివ్ బాయాంక్స లవసై న్్న్ు రదుా  చేసని్టుల  ఆర్సబిఐ 
తెలిపిాంది. బాయాంక్స సమరశీాంచిన్ డేటా పరకారాం, 99 శాతాం 
కాంటే ఎకుేవ మాంది డిప్ాజిటరుల  డపి్ాజిట్ ఇన్ూ్ర న్్ అాండ్ 
క రడటి్ గాయర ాంట ీకారకీరమష్న్ (DICGC) న్ుాండి తమ డిప్ాజిటల  
పయరశా మొతాా నిన సపెకరశాంచడానికి అరుా లు అని స ాంటరల్ 
బాయాంక్స ఒక పరకటన్లో తెలిపిాంది. 

యాకి్ స్ బాయాంక్స "అలిుమా శాలర ీప్ాయకమజీ"ని అాందాించడానిక ి
FCIతో MOU సాంతకాం చసేాింద ి

 
భారతదశేాం యొకే మూడవ అతిప దా ప ైీవటే్ రాంగ బాయాంకు, 
యాకి్స్ బాయాంక్స తన్ ఉదో యగులాందరశక ీ పరతేయకమెైన్ 
పరయోజ్నాలు & ఫపచరలతో కూడిన్ "అలిుమా శాలర ీ
ప్ాయకమజీ"ని అాందిాంచడానిక ిఫుడ్ కారకీరమష్న్ ఆఫ్ ఇాండయిా 
(FCI)తో ఒక అవగాహన్ ఒపీాందానిన కుదురుుకుాంది. ఈ 
అవగాహన్ ఒపీాందాంతో, పబిల క్స స కాు ర్స అాండర్సటకేాింగ్్ 
(PSU) స కాు ర్సలోని ఉదోయగులకు సాంపయరణ బాయాంకిాంగ్ 
సేవలన్ు అాందిాంచడానిక ి బాయాంక్స తన్ నిబదితన్ు 
పున్రుదిరశాంచిాంద.ి వవధ్ కసుమర్స స గ మాంటల  బాయాంకిాంగ్ 
అవసరాలన్ు తీరముాందుకు, వారశ ఆరశాక ఆకాాంక్షలు & 
మెైలురాళ్లన్ు చరేుకోవడాంలో వారశకి సహాయపడేాందుకు 
యాకి్స్ బాయాంక్స చేసుా న్న నిరాంతర పరయతాననిక ిఈ MoU 
పరతిబిాంబాం. 
ఈ పరతయేకమెనై్ అలిుమా శాలర ీప్ాయకమజీ దాెరా, బాయాంక్స వాంట ి
అనకే పరయోజ్నాలన్ు అాందసిుా ాంద:ి 
 రూ.20 లక్షల వరకు వయకిాగత పరమాద భీమా 
 అదన్పు వదయ గార ాంటుప్ోు  రూ. 8 లక్షలు 
 రూ. 20 లక్షలు వరకు మొతాాం శాశెత వెకైలయాం భీమా 

పరయోజ్న్ాం. 
 రూ.20 లక్షల వరకు శాశెత ప్ాక్షిక వెైకలయాం కవరమజీ 
 ఎయిర్స యాకి్డెాంట్ భీమా రూ. 1 కోట ి
 కుటుాంబ సభ్ుయనికి ఉచిత అదన్పు డెబిట్ కారా్స 
 గ హ రుణాంప  ై12 EMI మాఫప 
 కుటుాంబ సభ్ుయనికి 3 జీరో బాయలవన్్ ఖాతాలు 
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అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖయమెనై్ అాంశాలు: 
 యాకి్స్ బాయాంక్స స్ాా పిాంచబడిాంది: 1993; 
 యాకి్స్ బాయాంక్స పరధాన్ కారాయలయాం: ముాంబె,ై 

మహారాష్ు ;ి 
 యాకి్స్ బాయాంక్స చెైరమన్: రాకమష్ మఖిజ్ా; 
 యాకి్స్ బాయాంక్స MD & CEO: అమితాబ్ చౌదరశ; 
 యాకి్స్ బాయాంక్స టాయగ్లవైన్: బాధ ికా నామ్ జిాందాగ్. 
ఎమర ాన్స్ క రడటి్ లవనై్ గాయర ాంట ీసపే మ్ (ECLGS) పరశమితిని 
5 లక్షల కోటల కు కమాందరాం ఆమోదాించిాంద ి

 
అతయవసర క రడటి్ లవనై్ గాయర ాంట ీసపే మ్ (ECLGS) పరశమితిని 
రూ .50,000 కోటల  న్ుాండ ిరూ .5 లక్షల కోటల కు ప ాంచడానిక ి
కమాందర మాంతిరవరగాం ఆమోదాం పరకటాించిాంద.ి ECLGS ఒక 
నిరాంతర పథకాం మరశయు రూ. 50,000 కోటుల  అదన్ాంగా 
వచేు ఏడాద ిమారశు 31 లోపు ఈ పథకాం చెలుల బాటు వరకు 
ఆతిథయ మరశయు సాంబాంధిత రాంగాలలోని సాంసాలకు 
వరశాాంపజ్మస్ాా రు. 
తకుేవ ఖరుుతో రూ .50,000 కోటల  వరకు అదన్పు 
రుణానిన అాందిాంచడానికి రుణ సాంసాలన్ు ప్ోర త్హ ాంచడాం 
దాెరా ఈ రాంగాలలోని సాంసాలకు చాలా అవసరమెైన్ 
పరయోజ్నాలు లభిస్ాా యి, ఈ వాయప్ార సాంసాలు వారశ 
కారాయచరణ బాధ్యతలన్ు తీరుడానికి మరశయు వారశ 
వాయప్ారాలన్ు కొన్స్ాగశాంచడానికి వీలు కలిీసుా ాంద.ి ఆగసుు  
5వ తేద ీవరకు ECLGS కిాంద సుమారు రూ.3.67 లక్షల 
కోటల  రుణాలు మాంజూరయాయయి. 

ఇటవీలి అభివ దిి : 
ఈ మహమామరశ కాాంటాక్సు-ఇనెుని్వ్ రాంగాలన్ు, ముఖయాంగా 
ఆతిథయ మరశయు సాంబాంధతి రాంగాలన్ు మరశాంత తీవరాంగా 
పరభావతాం చసేిాందని ఒక అధికారశక పరకటన్. ఇతర రాంగాలు 
రశకవర ీమారగాంలో వేగాంగా తిరశగశ వచిున్పీటిక,ీ ఈ రాంగాలకు 
డిమాాండ్ దీరఘకాలాం ప్ాటు అణచివేయబడటాం 
కొన్స్ాగుతటాంద,ి వారశ జీవనోప్ాధి మరశయు రశకవరీక ి తగశన్ 
జ్ోకాయల అవసరానిన సూచిసుా ాంది. 202-23 కమాందర బడెాట్లో 
ECLGS చలెుల బాటున్ు మారశు, 2023 వరకు ప్ర డగిశాంచడాం, 
ECLGS గాయర ాంటడీ్ కవర్స పరశమితిని రూ.50,000 కోటుల  
ప ాంచి మొతాాం రూ.5 లక్షల కోటల కు ప ాంచుతటన్నటుల  
పరకటిాంచిాంది. 
ECLGS గురశాంచి: 
ఫిబరవరశ 29, 2020 నాటికి అనిన రుణ సాంసాలలో మరశయు 
గత రోజులోల  రూ.50 కోటల  వరకు మరశయు 60 రోజుల వరకు 
బకాయి ఉన్న రుణగరహతీలకు వారశ దాెరా అాందిాంచబడే 
అరాత కలిగశన్ క రడటి్ సదుప్ాయానికి సాంబాంధిాంచి సభ్య రుణ 
సాంసాలకు 100% గాయర ాంటనీి అాందసిుా ాంద.ి 
5 సాంవత్రాల ప్ాటు GDP 9% వ దిి  చాెందతి,ే FY29 
నాటకి ి భారతదశేాం 5 టిరలియన్ డాలరల ఆరశాక వయవసాగా 
ఉాంటుాంద ి

 
వచుే ఐదళే్లలో GDP సిా రాంగా 9 శాతాం వ దిి  చాెందతినే ే
2028-29 నాటకి ి భారత్ ఐదు టిరలియన్ ఆరశాక వయవసాగా 
మారుతటాందని RBI మాజీ గవరనర్స డి సుబాబరావు 
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అనానరు. ఫ డరమష్న్ ఆఫ్ తెలాంగాణ ఛాాంబర్స ఆఫ్ కామర్స్ 
అాండ్ పరసాంగ పరశశరమలో భారతదశేాం @75- భారత దేశానికి 
స్ాెతాంతరయాం వచిు 75 సాంవత్రాలు జ్రుపుకుాంద ి 5 
టిరలియన్ డాలరల ఆరశాక వయవసా దశిగా పయనిాంచడాం. 
కలీక సవాళ్లల : 
5 టిరలియన్ల  ఆరశాక వయవసాన్ు స్ాధిాంచేాందుకు భారత్కు 
ఎనిమిద ి కలీక సవాళ్లల  ఉనానయని ఆయన్ అనానరు. 
ప టుు బడ ి ప ాంపుదల, ఉతాీదకత మరశయు వదయ మరశయు 
ఆరోగయ ఫలితాలన్ు మరెుగుపరచడాం, ఉదోయగాల స షిు , 
వయవస్ాయ ఉతాీదకతన్ు ప ాంప్ర ాందాించడాం, సూా ల ఆరశాక 
సిా రతాెనిన కొన్స్ాగశాంచడాం, గోల బల్ మగెా టెరాండ్లన్ు 
నిరెహ ాంచడాం మరశయు ప్ాలన్న్ు మరెుగుపరచడాం సవాళ్లల  
అని పేరకేాంది. రాష్ు  ి సబి్డీలప ై పరధాని మోద ీ చరున్ు 
ప్రా రాంభిాంచారని, ఈ పరశసిాతికి అనిన రాజ్కయీ ప్ారీులు 
కారణమని సుబాబరావు అనానరు. 
భారతదశేాం ఏపిరల్ 2023 న్ుాండ ి20% ఇథనాల్తో ప టోర ల్న్ు 
సరఫరా చయేడాం ప్రా రాంభిాంచన్ుాంద ి

 
భారతదశేాం వచేు ఏడాద ిఏపిరల్ న్ుాండ ిఎాంపకి చసేని్ ప టోర ల్ 
పాంపులలో 20 శాతాం ఇథనాల్తో ప టోర ల్న్ు సరఫరా 
చయేడాం ప్రా రాంభిసుా ాంద ి మరశయు చమురు దిగుమతటలప ై 
ఆధారపడటానిన తగశగాంచి పరాయవరణ సమసయలన్ు 
పరశష్ేరశాంచాలని చూసుా న్నాందున్ ఆ తరాెత సరఫరాలన్ు 
వేగవాంతాం చసేుా ాంది. E20 ప టోర ల్ (20 శాతాం ఇథనాల్తో 
కలిపని్ ప టోర లు) కొాంత పరశమాణాంలో ఏపిరల్ 2023 న్ుాండి 
అాందుబాటులో ఉాంటుాంది మరశయు మిగశలిన్ది 2025 నాటికి 
కవర్స చయేబడుతటాంద.ి 

కరాణ టక బాయాంక్స టర్సమ డపి్ాజిట్ సపే మ్ "KBL అమ త్ 
సమ దిి"ని ప్రా రాంభిాంచిాంద ి

 
ఆజ్ాదీ కా అమ త్ మహ త్వ్గా స్ాెతాంతరయాం ప్ర ాందని్ 75 
సాంవత్రాల సాందరభాంగా, కరాణ టక బాయాంక్స కొతా టర్సమ 
డిప్ాజిట్ సపే మ్, అభ్ుయదయ కాయష్ సరశుఫకిమట్ (ACC) కిాంద 
KBL అమ త్ సమ దిి  మరశయు 75 వారాల (525 రోజులు) 
కాలవయవధ ి కోసాం ఫకి్స్డ్ డపి్ాజిట్ని పరవశేప టిు ాంది. ఈ 
డిప్ాజిట్ సపే మ్క ి వడీా  రమటు సాంవత్రానికి 6.10%. గకపీ 
దేశభ్కిా సాంపరదాయాం మరశయు వలువలన్ు చితీరకరశసుా న్న 
కరాణ టక బాయాంక్స, దాని వలువెనై్ ప్ో ష్కుల ఆకాాంక్షలు 
మరశయు కలలన్ు నెరవేరుడానికి ఎలలపుీడూ సిదిాంగా 
ఉాంది. కొతా ఉతీతాి, KBL అమ త్ సమ దిితో, బాయాంక్స మా 
కసుమర్సలకు వడీా  రమటల  ప ాంపు పరయోజ్నానిన వసారశసుా ాంది. 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖయమెనై్ అాంశాలు: 
 కరాణ టక బాయాంక్స పరధాన్ కారాయలయాం: మాంగళ్ూరు; 
 కరాణ టక బాయాంక్స CEO: మహాబలకశెర M. S; 
 కరాణ టక బాయాంక్స స్ాా పిాంచబడిాంది: 18 ఫిబరవరశ 1924. 
4 సెతాంతర డెరై కురలన్ు RBI స ాంటరల్ బో రుా క ి GoI తిరశగశ 
నియమిాంచిాంద ి
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సతీష్ కాశీనాథ్ మరాఠమ, స్ాెమినాథన్ గురుమూరశా, రమవతి 
అయయర్స మరశయు సచిన్ చతటరమె ద ిRBI స ాంటరల్ బో రా్స లకదా 
రశజ్ర్సె బాయాంక్స ఆఫ్ ఇాండయిా స ాంటరల్ బో రా్సలో ప్ార్సుటెమై్, 
నాన్-అఫపషియల్ డెైర కుర్సలుగా పనిచయేడానికి జ్ాతీయ 
పరభ్ుతెాంచే నామకరణాం చయేబడాా రు. RBI స ాంటరల్ బో రా్సకు 
తదుపరశ సూచన్ల వరకు గురుమూరశా మరశయు మరాఠమ 
మరో నాలుగు సాంవత్రాల కాలానిక ి రనీామినేట్ 
చేయబడిన్టుల  RBI తన్ వెబ్స ైట్లో తెలిపిాంది. 
RBI స ాంటరల్ బో రా్స: కలీక అాంశాలు 
 స ప ు ాంబర్స 18, 2022న్ RBI స ాంటరల్ బో రుా  పరసుా త 

పదవీకాలాం ముగశయడాంతో, అయయర్స మరశయు 
చతటరమెద ి మరో నాలుగు సాంవత్రాల ప్ాటు పరేు 
మారుబడాా రు. 

 మహాీందార  అాండ్ మహాీందార  గూర ప్ చెరైమన్ ఆన్ాంద్ 
మహాీందార , వణేు శీరనివాసన్, జ్ డైస్ లవఫై్ స నైె్ స్ చెరైమన్ 
పాంకజ్ పటలే్ మరశయు మానిటర ీప్ాలసప కమిట ీమాజీ 
సభ్ుయడు రవీాందర ధోలాకయిా ప్ార్సుటెైమ్గా 
పనిచయేడానికి పరభ్ుతెాం జూన్లో నామినేట్ చసేిాంద.ి 
RBI స ాంటరల్ బో రుా లో నాన్-అఫపషయిల్ డెైర కురుల . 

 RBI యొకే స ాంటరల్ బో రా్స సభ్ుయలు దరవయ వధాన్ 
నిరణయాలలో వయకిాగతాంగా ప్ాలగగ న్డాం కాంటే స ాంటరల్ 
బాయాంక్స కోసాం ఒక ప దా చితార నిన అాందసి్ాా రు. 

 

 

RBI స ాంటరల్ బో రా్స: ముఖయమెనై్ అాంశాలు 
 మహీాందార  & మహీాందార  గూర ప్ చెైరమన్: ఆన్ాంద్ మహాీందార  
 జ్ ైడస్ లవఫై్ స ైనె్స్ చెరైమన్: పాంకజ్ పటలే్ 
 TVS మోటార్స్ చెైర్సపర్న్: వణేు శీరనివాసన్ 
సేుట్ బాయాంక్స ఆఫ్ ఇాండయిా "ఉత్వ్ ఫకి్స్డ్ డపి్ాజిట్ 
సపే మ్"ని ప్రా రాంభిాంచిాంద.ి  

 
దేశాంలో అతిప దా రుణదాత, సేుట్ బాయాంక్స ఆఫ్ ఇాండయిా 
(SBI) "ఉత్వ్ డపి్ాజిట్ సపే మ్" అనే పరతయేకమెైన్ టర్సమ 
డిప్ాజిట్ ప్ోర గార మ్న్ు పరవేశప టిు ాంద.ి ఈ ఫిక్స్డ్ డిప్ాజిట్ 
సపేమ్ అధకి వడీా  రమటుల  కలిగశ ఉాంటుాంది మరశయు పరశమిత 
సమయాం వరకు మాతరమే అాందుబాటులో ఉాంటుాంది. ఈ 
కారయకరమాం దశేాం యొకే 76వ స్ాెతాంతరయ సాంవత్రాం 
సాందరభాంగా పరవేశప టుబడిాంది, దీనిని ఆజ్ాద ీ కా అమ త్ 
మహ త్వ్గా జ్రుపుకుాంటారు. 
ఉత్వ్ ఫకి్స్డ్ డపి్ాజిట్ సపే మ్లో: 
 1000 రోజుల కాలపరశమితి కలిగశన్ ఫకి్స్డ్ డిప్ాజిటలప ై 

SBI సాంవత్రానిక ి 6.10% వడీా  రమటున్ు అాందిస్ోా ాంద.ి 
మరశయు సపనియర్స సటిజి్న్ుల  స్ాధారణ రమటు కాంటే 
0.50% అదన్పు వడీా  రమటున్ు ప్ర ాందేాందుకు అరుా లు. 

 ఈ రమటుల  15 ఆగసుు  2022 న్ుాండ ిఅమలులోక ివస్ాా యి 
మరశయు పథకాం 75 రోజుల ప్ాటు చలెుల బాటు 
అవుతటాంద.ి 
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పథకాల యొకే వవధ్ రమటుల : 
 SBIలో ₹2 కోటల  లోపు ఫకి్స్డ్ డపి్ాజిటలప ై వడీా  రమటుల  

ఇటీవల ప ాంచబడాా యి. SBI కొతా వడీా  రమటల న్ు ఆగస్ు 13, 
2022న్ పరకటిాంచిాంద ి మరశయు సరుా బాటు ఫలితాంగా, 
బాయాంక్స వవధ్ అవధ్ుల కోసాం వడీా  రమటలన్ు 15 bps 
ప ాంచిాంది. 

 SBI 180 న్ుాండ ి210 రోజులోల  మచెూయర్స అయియయ ఫకి్స్డ్ 
డిప్ాజిటల ప ై వడీా  రమటలన్ు 4.40% న్ుాండ ి 4.55%క ి
ప ాంచిాంద.ి 

 ఏడాద ి న్ుాంచి ర ాండళే్ల  లోపు మెచూయరశట ీ ఉన్న ఫకి్స్డ్ 
డిప్ాజిటల ప ై SBI వడీా  రమటలన్ు 5.30% న్ుాంచి 5.45%క ి
ప ాంచిాంద.ి 

 2 సాంవత్రాల న్ుాండ ి 3 సాంవత్రాల లోపు 
మెచూయరశటీ ఉన్న డిప్ాజిటలప ై వడీా  రమటు 5.35% న్ుాండ ి
5.50% క ిప రశగశాంద,ి అయితే 3 సాంవత్రాల న్ుాండ ి5 
సాంవత్రాల లోపు డపి్ాజిటలప ై వడీా  రమటు 5.45% న్ుాండ ి
5.60% క ిప రశగశాంద.ి 

 SBI 5 సాంవత్రాలు మరశయు 10 సాంవత్రాల వరకు 
మెచూయర్స అయియయ ఫకి్స్డ్ డిప్ాజిటల ప  ై వడీా  రమటున్ు 
5.50% న్ుాండ ి5.65%క ిప ాంచిాంది. 

అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖయమెనై్ అాంశాలు: 
 SBI చెరై్సపర్న్: దనిేష్ కుమార్స ఖరా. 
 SBI పరధాన్ కారాయలయాం: ముాంబెై. 
 SBI స్ాా పిాంచబడిాంద:ి 1 జూలవై 1955. 
కోటక్స మహాీందార  బాయాంక్స "కోటక్స కీరమ్" జీవన్శ లైి-కమాందీరక త 
కారకీరమట్ జీతాం ఖాతాన్ు ప్రా రాంభిాంచిాంద ి

 
కోటక్స మహీాందరా  బాయాంక్స "కోటక్స కీరమ్" పరేుతో జీవన్శ ైలి-
కమాందీరక త జీతాం ఖాతాన్ు ప్రా రాంభిాంచిాంది. ఈ ఖాతా 

MNCలు, రశటెైల్లు, నాయయ సాంసాలు, యునికార్సనలు 
మొదలవైన్ వాటిలో పని చసేే దాని కసుమర్సలకు అప్గమరడ్ 
చేసిన్ అన్ుభ్వానిన అాందసిుా ాంది. ఖాతా భారతదేశాంలోని 
అనిన కారకీరమట్లకు అాందుబాటులో ఉాంటుాంద ి మరశయు 
జీవన్శ ైలి, పరయాణాం, ఆరోగయ సాంరక్షణ, అాంతటా అనేక 
అధికారాలు మరశయు రశవారా్సలతో వసుా ాంది. భోజ్న్ాం, 
నెైపుణయాం మరశయు అభాయస అన్ుభ్వాలు. 
కోటక్స కీరమ్: 
కోటక్స కీరమ్ బెాంగళ్ూరులో ప్రా రాంభిాంచబడుతోాంది, న్గరాం 
యొకే వభిన్నమెైన్ పరతిభ్ మరశయు కారకీరమటల  కారణాంగా. 
పరతి జీతాం ఖాతా కాాంపిలమెాంటర ీ జ్ న్ క రడిట్ కారా్సతో సహా 
పిరఫర నిషయల్ బాయాంకిాంగ్ సవేలతో వసుా ాంద.ి ఖాతాదారుడు 
కాాంపిల మెాంటరీ ఎయిర్సప్ో ర్సు లాాంజ్ యాక ్స్న్ు ప్ర ాందవచుు 
మరశయు వారశ కుటుాంబ సభ్ుయలకు పిరవీ లీగ్ 
పరతేయకాధకిారాలన్ు కూడా బహుమతిగా ఇవెవచుు. కోటక్స 
కీరమ్ ఆరోగయాం & ఆరోగయాం, జీవన్శ ైలి, వనోదాం, 
నాలవడా్/లవరశనాంగ్ & ఫిట్నెస్ అన్ుభ్వాలన్ు అాందిాంచ ే అగర 
జీవన్శ ైలి బార ాండ్లకు సభ్యతాెలన్ు కూడా అాందసిుా ాంది. 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖయమెనై్ అాంశాలు: 
 కోటక్స మహీాందార  బాయాంక్స CEO: ఉదయ్ కోటక్స; 
 కోటక్స మహీాందార  బాయాంక్స పరధాన్ కారాయలయాం: ముాంబె;ై 
 కోటక్స మహీాందార  బాయాంక్స స్ాా పిాంచబడిాంద:ి ఫబిరవరశ 2003. 
 

నియామకాలు 
 

NaBFID కొతా MDగా రాజ్కరిణ్ రాయ్ నియమితటలయాయరు 
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నషే్న్ల్ బాయాంక్స ఫర్స ఫ నైాని్ాంగ్ ఇన్ఫరా సు కిుర్స అాండ్ డవెలప్
మాెంట్ (NaBFID) కమాందరాం మరశయు బో రుా  రాజ్కరిణ్ రాయ్ 
జిని రాబో యియ ఐదేళ్లప్ాటు దాని మనేజేిాంగ్ డెరై కుర్స (MD)గా 
నియమిాంచిాంది. RBI, కమాందరాం మరశయు డవెలప్మాెంట్ 
ఫ నైాన్్ సాంసాల (DFI) నామినేష్న్ మరశయు వతేన్ కమిటీ 
కిలయర న్్ ఆధారాంగా జూలవ ై 30న్ NaBFID బో రుా  రాయ్ 
నియామకానిన ఆమోదిాంచిాంద.ి అతన్ు ఆగసుు  8న్ DFI 
యొకే MDగా బాధ్యతలు సపెకరశాంచాడు మరశయు 
నియామకాం వవరాల పరకారాం, మే 18, 2027 వరకు ఉన్నత 
పదవలో ఉాంటాడు. 
గ రన్డాకు చాెందని్ స మైన్ సిుయిలె్ కొతా UNFCCC 
ఎగశాకూయటవి్ స కరటరగీా నియమితటలయాయరు. 

 
జ్రమన్సలోని బాన్ కమాందరాంగా పనిచేసుా న్న ఐకయరాజ్యసమితి 
వాతావరణ మారుీ స కరటరేశయట్ న్ూతన్ కారయనిరాెహక 
కారయదరశిగా స మైన్ సిుయిలె్ న్ు ఐరాస స కరటరీ జ్న్రల్ 
ఆాంటోనియో గుటరెరస్ నియమిాంచారు. ఈ నియామకానికి 
బూయరో ఆఫ్ ది యుఎన్ ఫేరమ్ వర్సే కనెె న్షన్ ఆన్ క లలమటే్ 
చాేంజ్ (UNFCCC) ఆమోదాం తెలిపిాంద.ి. 
ఐఏఎస్ పపయూష్ గోయల్న్ు నాట్గశరడ్ సపఈఓగా కమాందర 
పరభ్ుతెాం నియమిాంచిాంద ి

 
నాగాలాాండ్ కమడర్సకు చెాందని్ ఐఏఎస్ అధికారశ పపయూష్ 
గోయల్న్ు నాట్గశరడ్ (నేష్న్ల్ ఇాంటెలిజ్ న్్ గశరడ్) కొతా 
సపఈఓగా కమాందర పరభ్ుతెాం నియమిాంచిాంది. దీాంతో ప్ాటు మరో 

26 మాంది అధకిారులన్ు అదన్పు కారయదరశి ప్ో సుు లో 
ఉాంచుతూ కమాందర పరభ్ుతెాం ఉతారుెలు జ్ార ీ చసేాింది. 
పపయూష్ గోయల్ పరసుా తాం కమాందర హ ాం మాంతిరతె శాఖలో 
అదన్పు కారయదరశిగా పనిచసేుా నానరు. 
అపీటి చీఫ్ IPS అధికారశ ఆశష్ గుప్ాా  సరశహదుా  భ్దరతా 
దళ్ాం (BSF) అదన్పు డెైర కుర్స జ్న్రల్గా 
నియమితటలవనై్పీట ిన్ుాండి జూన్ న్ుాండి దాని CEO పదవ 
ఖాళీగా ఉాంది. పపయూష్ గోయల్ స్ాా న్ాంలో కమాందరప్ాలిత ప్రా ాంత 
కమడర్సకు చెాందని్ 1996 బాయచ్ ఐఏఎస్ అధికారశ చాందరకర్స 
భారతి నియమితటలయాయరు. పరసుా తాం ఆయన్ రక్షణ 
మాంతిరతె శాఖలో జ్ాయిాంట్ స కరటరీగా ఉనానరు. 
NATGRID: 
NATGRID అనేద ి భారతదేశాం యొకే ఉగరవాద నిరోధ్క 
స్ామరాా యలన్ు ప ాంప్ర ాందిాంచ ేలక్షయాంతో గూఢచార సకేరణ కోసాం 
కమాందర సాంసా. ఇద ి ఉగరవాద నిరోధ్క పరయోజ్నాల కోసాం 
సమీక త ఇాంటెలిజ్ న్్ మాసుర్స డేటాబసే్ నిరామణాం, ఇది 
భారత పరభ్ుతెాం ఆధ్ెరయాంలోని వవధ్ పరధాన్ భ్దరతా సాంసాల 
డేటాబేస్లన్ు కలుపుతూ 21 వేరమెరు సాంసాల న్ుాండి 
సేకరశాంచిన్ సమగర న్మూనాలన్ు సేకరశసుా ాంది, వీటనిి భ్దరతా 
ఏజ్ న్స్లు 24 గాంటలోల  సులభ్ాంగా యాక ్స్ చేయవచుు. 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖయమెనై్ అాంశాలు: 
 NATGRID ఏరీడిాంది: 2009; 
 NATGRID పరధాన్ కారాయలయాం: న్ూయఢిలీల , భారతదేశాం. 
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స ైన్ు్ & టకెానలజీ 
 

గగన్యాన్ మిష్న్ కోసాం ISRO HAL న్ుాండ ి కూర  
మాడూయల్ ఫ యిరశాంగ్న్ు అాందుకుాంద ి

 
హ ాందుస్ాా న్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటడె్ (HAL) గగన్యాన్ 
మిష్న్లో ఉపయోగశాంచడానిక ి ర ాండు ముకేల అాంతరశక్ష 
పరశకరాలన్ు భారత అాంతరశక్ష పరశశోధ్నా సాంసా (ఇస్ోర )కి 
అాందజ్మసిాంది. ఈ మిష్న్ కోసాం HAL న్ుాండి భారతదశేపు 
టాప్ సేీ స్ ఏజ్ న్స్ కొన్ుగోలు చసేిన్ ర ాండవ కూర  మాడూయల్ 
ఫ యిరశాంగ్ (CMF). ఈ ర ాండు CMFలు కొాంత స్ామరాయాంలో 
ఉపయోగశాంచబడుతటన్నపీటిక,ీ మొదటి పరయోగాంలో HAL 
న్ుాండ ిISRO ప్ర ాందిన్ CMF ఉపయోగశాంచబడుతటాంది. 
గగనాయన్ మిష్న్: గురశాంచి 
 గగనాయన్ మిష్న్, సాంసే తాంలో "స ైే కార ఫ్టు" అని 

అన్ువదసిుా ాంది, ఇది భారతీయ సబిబాందితో కూడని్ 
ఆరశబటల్ సేీస్కార ఫ్టు , ఇది ఇాండియన్ హయయమన్ సేీస్
ఫ్ లల ట్ ప్ోర గార మ్కు పునాది అాంతరశక్ష నౌకగా 
ఉపయోగపడుతటాంది. 

 గగన్యాన్ మిష్న్, భారతదేశాం యొకే దరీఘకాల 
ఆలసయమెైన్ మొదట ిమాన్వ అాంతరశక్ష పరయాణ ప్రా జ్ క్సు, 
2023లో ప్రా రాంభిాంచబడుతటాంద.ి 

 గగన్యాన్ మిష్న్ మాన్వులన్ు అాంతరశక్షాంలోకి 
పాంపుతటాంది. 

 ప్ో లార్స శాటలివైట్ లాాంచ్ వెహ కల్ (PSLVC-53) యొకే 
మిష్న్న్ు ప్రా రాంభిాంచిన్ తరువాత ఇటవీల మాటాల డని్ 
ఇస్ోర  ఛెరైమన్ S స్ో మనాథ్ పరకారాం, గగన్యాన్ మిష్న్ 
వవధ్ రకాల పరీక్ష మరశయు అభివ దిి  వమానాలకు 
లోన్వుతటాంది. 

HAL మరశయు ISRO: అనిన ప్ో ట ీ పరకీ్షలకు ముఖయమెనై్ 
అాంశాలు: 
 ఇస్ోర  చెరైమన్: ఎస్ స్ో మనాథ్ 
 HAL చెరైమన్: మిహ ర్స కాాంతి మిశార  
 కమాందర అాంతరశక్ష మాంతిర: జితేాందర సిాంగ్ 
భారతదశేపు మొటుమొదట ి 3D-పిరాంటడె్ హయయమన్ 
కారశనయాన్ు CCMB, IIT హ దైరాబాద్ మరశయు LVPEI 
అభివ దిి  చశేాయి 

 
హ ైదరాబాద్లోని పరశశోధ్కులు క తిరమ కారశనయా (3D-
పిరాంటడె్ హయయమన్ కారశనయా)న్ు వజ్యవాంతాంగా 3డ-ి
పిరాంట్ చసేి భారతదేశాంలోనే మొదటిస్ారశగా కుాందేలు కాంటిలో 
ఉాంచారు. L V పరస్ాద్ ఐ ఇన్సిుటూయట్ (LVPEI), ఇాండయిన్ 
ఇన్సిుటూయట్ ఆఫ్ టకెానలజీ-హ దైరాబాద్ (IIT-H) మరశయు 
స ాంటర్స ఫర్స స లుయలార్స అాండ్ మాలికుయలర్స బయాలజీ 
(CCMB) పరశశోధ్కులు మాన్వ దాత కారశనయల్ 
కణజ్ాలాంతో తయారు చసేిన్ 3D-పిరాంటడె్ హయయమన్ 
కారశనయాన్ు రూప్ర ాందిాంచారు. . 
3D-పిరాంటడె్ హయయమన్ కారశనయా: కలీక అాంశాలు 
 ఉతీతాి (3D-పిరాంటడె్ హయయమన్ కారశనయా) పరభ్ుతెాం 

మరశయు దాత తె సాంసాల మదాతటతో స్ాా నికాంగా 
స షిు ాంచబడిాంది; ఇది పయరశాగా సహజ్మెనై్ది, సిాంథటకి్స 
పదారాా లు లకనిది మరశయు రోగులు ఉపయోగశాంచడానికి 
సురక్షతిాం. 

 పరతేయక బయోమిమెటకి్స హ ైడోరజ్ ల్న్ు (పటేెాంట్ ప ాండిాంగ్లో 
ఉాంది) రూప్ర ాందిాంచడానికి, LVPEI, IITH మరశయు 
CCMB న్ుాండి పరశశోధ్కులు డీస లుయలర జాై్ కారశనయల్ 
టిష్ూయ మాయటిరక్స్ మరశయు మాన్వ కళ్ళ న్ుాండ ిఉతీతాి 
చేయబడిన్ మూలకణాలన్ు ఉపయోగశాంచారు. 
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 ఈ హ డైోరజ్ ల్ 3D-పిరాంటడె్ హయయమన్ కారశనయాకు 
పునాది పదారాాంగా పనిచసేిాంద.ి 

 3D-పిరాంటడె్ హయయమన్ కారశనయా బయో కాాంప్ాజిబుల్, 
సహజ్మెనై్ద ి మరశయు జ్ాంతటవుల ఉపఉతీతటా లు 
లకనిద ి ఎాందుకాంట ే ఇద ి మాన్వ కారశనయల్ కణజ్ాలాం 
న్ుాండ ితీసుకోబడిన్ భాగాలతో తయారు చయేబడిాంద.ి 

3D-పిరాంటడె్ హయయమన్ కారశనయా: పరశశోధ్కులు మరశయు 
నిధ్ులు 
LVPEI న్ుాండి పరముఖ పరశశోధ్కులు, డాకుర్స సయన్ బసు 
మరశయు డాకుర్స వవకే్స సాింగ్, 3D-పిరాంటడె్ హయయమన్ 
కారశనయా అనదే ిక రటోకోన్స్ మరశయు కారశనయల్ స్ాేరశరాంగ్
తో సహా పరశసిాతటల చికతి్లో గమమ్-మారుతటన్న మరశయు 
వపల వాతమక ఆవష్ేరణ అని పేరకేనానరు. 
బయోటెకానలజీ వభాగాం 3D-పిరాంటడె్ హయయమన్ కారశనయా 
అధ్యయనానికి నిధ్ులు సమకూరశుాంది మరశయు 
వజ్యవాడలోని శీర పదామవతి వాెంకటశేెర ఫౌాండషే్న్ రోగశ 
కిలనికల్ టరయల్్కు అవసరమెనై్ అన్ువాద పన్ులకు 
నిధ్ులు సమకూరుసుా ాంద.ి 
 

 కమిటలీు & పథకాలు 
 

కమాందరాం ప్ాలన్ 1000 జ్ాతీయ పరచారాం మరశయు తలిలదాండుర ల 
యాప్న్ు ప్రా రాంభిాంచిాంద ి

 
ప్ాలన్ 1000 జ్ాతీయ పరచారాం మరశయు పరే ాంటాింగ్ యాప్: 
మొదట ి 1000 రోజుల పరయాణాం ప్ాలన్ 1000 జ్ాతీయ 
పరచారాం మరశయు పరే ాంటాింగ్ యాప్న్ు కమాందర ఆరోగయ శాఖ 
సహాయ మాంతిర భారతీ పరవీణ్ పవార్స ముాంబెలైో 

ప్రా రాంభిాంచారు. ప్ాలన్ 1000 నషే్న్ల్ కాయాంప యిన్ 
మరశయు పేర ాంటిాంగ్ యాప్న్ు ప్రా రాంభిాంచడాం దాెరా పలిల ల 
మరణాల రమటున్ు తగశగాంచడాం మరశయు పుటిున్ తరాెత బిడా 
మొదటి 1000 రోజుల వరకు జ్ాగరతా తీసుకోవడాం లక్షయాంగా 
ప టుు కుాంద.ి 
కమాందర ఆరోగయ శాఖ సహాయ మాంతిర ఈ పరచారానిన వాసావాంగా 
ప్రా రాంభిాంచారు. లాాంచ్ ఈవెాంట్లో భారతీ పరవీణ్ పవార్స 
పరసాంగశసూా , 2014లో 2019లో 1000 జ్న్నాలకు 45గా 
ఉన్న శశు మరణాల రమటున్ు 2019లో 35క ితగశగాంచాేందుకు 
భారతదశేాం వగేాంగా చరయలు చపేటిు ాందని అనానరు. 
బాల్ ఆధార్స ఇనిషయిియటవి్: UIDAI కాింద 79 లక్షల మాంద ి
పలిల లు న్మోదు చసేుకునానరు 

 
యూనిక్స ఐడాెంటఫికిమష్న్ అథారశట ీ (UIDAI) దాెరా బాల్ 
ఆధార్స ఇనిషయిియటవి్ కాింద 0-5 సాంవత్రాల మధ్య 
వయసు్ గల 79 లక్షల మాంద ి పలిలలు న్మోదు 
చసేుకునానరు. బాల్ ఆధార్స ఇనిషియియటివ్ అనదే ి 0-5 
సాంవత్రాల వయసు్లో ఉన్న ఎకుేవ మాంది పిలలలన్ు 
చేరుకోవడానికి భారత పరభ్ుతెాం చేసని్ కొతా పరయతనాం, ఇది 
తలిలదాండుర లు మరశయు పలిల లు వవధ్ స్ౌకరాయలు మరశయు 
పరయోజ్నాలన్ు ప్ర ాందేాందుకు కూడా సహాయపడుతటాంది. 
బాల్ ఆధార్స అాంట ేఏమిట?ి 
5 సాంవత్రాల కాంట ే తకుేవ వయసు్ ఉన్న పలిలలకు 
బాల్ ఆధార్స జ్ార ీచయేబడుతటాంద.ి ఇది న్సలిరాంగు కారా్స, ఇది 
ప దాలకు జ్ార ీచయేబడిన్ ఆధార్స కారా్స న్ుాండ ివరేు చేసుా ాంది. 
బాల్ ఆధార్సకు 5 సాంవత్రాల కాంట ే తకుేవ వయసు్ 
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ఉన్న పలిలల బయోమటెిరక్స వవరాలు అవసరాం లకదు. 
పిలల లకు 5 ఏళ్లల  వచిున్ తరాెత బయోమటెిరక్స అప్డటే్లు 
తపీనిసరశ. 31 మారశు 2022 వరకు, 0-5 సాంవత్రాల 
మధ్య వయసు్ గల 2.64 కోటల  మాంది పిలలలు బాల్ ఆధార్స 
కలిగశ ఉనానరు, అయితే జూలవై 2022 నాటికి వారశ సాంఖయ 
3.43 కోటల కు ప రశగశాంది. 
బాల్ ఆధార్స: పరయోజ్నాలు 
 ఆధార్స అనదే ి ఒక పరతయేక గురశాాంపు రుజువు. 0-5 

సాంవత్రాల మధ్య వయసు్ ఉన్న పిలలలు ర ళై్లల  
మరశయు వమానాలలో పరయాణిాంచడానిక ి ఆమోదాం 
కోసాం పరతయేక గురశాాంపు రుజువుగా ఉపయోగశాంచవచుు. 

 బాల్ ఆధార్స వవధ్ పరభ్ుతె సబి్డ ీపథకాలకు అరుా లు. 
 బాల్ ఆధార్సతో వవధ్ ప్ాఠశాలలోల  అడమిష్న్ పరకిరయలు 

సులభ్ాంగా ఉాంటాయి. 
 

వాయప్ారాం & ఒపీాందాలు 
 

స్ామర్సు PoS పరశకరాలన్ు అమలు చయేడానిక ి Samsung 
స్ోు ర్సలతో Paytm భాగస్ాెమయాం కుదురుుకుాంద ి

 
Paytm భారతదశేాం అాంతటా శామ్సాంగ్ స్ోు ర్సలతో 
భాగస్ాెమయాం కలిగశ ఉాంద,ి స్ామర్సు చలెిలాంపులన్ు సులభ్తరాం 
చయేడానిక ి అలాగమ ప్ాయిాంట్-ఆఫ్-సేల్ పరశకరాల వసారణ 
దాెరా దాని లోన్ సరీె స్ Paytm ప్ో స్ుప యిడ్. లాయప్టాప్
లు, స్ామర్సుఫో న్లు, టలెివజ్న్, స్ామర్సు వాచ్లు మొదలవనై్ 
స్ామ్సాంగ్ పరశకరాలన్ు కొన్ుగోలు చేసే వనియోగదారులన్ు 
దేశాంలోని ఏదెనైా అధకీ త స్ోు ర్స న్ుాండి Paytm చెలిలాంపు 
స్ాధ్నాల దాెరా చెలిలాంచడానిక ి ఈ భాగస్ాెమయాం 
అన్ుమతిసుా ాంద,ి ఇాందులో UPI, వాలవట్, కొన్ుగోలు తరాెత 
చెలిలాంపు పథకాం, డెబిట్ కారా్సలు మరశయు క రడటి్ కారా్సలు 
ఉాంటాయి.. 

అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖయమెనై్ అాంశాలు: 
 Paytm యొకే MD మరశయు CEO: వజ్య్ శరఖర్స 

శరమ; 
 Paytm స్ాా పిాంచబడిాంది: ఆగసుు  2010; 
 Paytm పరధాన్ కారాయలయాం: నోయిడా, ఉతార పరదేశ్, 

భారతదశేాం.] 
ONDCని పరమోట్ చయేడానిక ియిసె్ బాయాంక్స స లల ర్స యాప్తో 
భాగస్ాెమాయనిన పరకటాించిాంద ి

 
యిసె్ బాయాంక్స స లల ర్స-స ాంటిరక్స ఇాంటెలిజ్ న్్ ప్ాల ట్ఫారమ్ 
అయిన్ స లల ర్స యాప్తో తన్ భాగస్ాెమాయనిన పరకటిాంచిాంది. 
యిెస్ బాయాంక్స మరశయు స లల ర్సయాప్ల మధ్య ఈ 
భాగస్ాెమయాం ఓప న్ నెట్వర్సే డజిిటల్ కామర్స్ (ONDC)ని 
సపెకరశాంచడానిక ిదాని కలయిాంట్ బసే్లోని వకమరతల వభాగానిన 
ప్ోర త్హ సుా ాంది మరశయు వారశ డిజిటల్ కామర్స్ 
ప్ాదముదరన్ు వసారశాంచడాంలో వారశకి సహాయపడుతటాంది. 
ఓప న్ నటె్వర్సే డజిిటల్ కామర్స్ లకదా ONDC అనేది 
భారత పరభ్ుతెాం యొకే వయయహాతమక చకరవ, ఇద ిడజిిటల్ 
కామర్స్ సాలానిన పరజ్ాస్ాెమీయకరశాంచడాం లక్షయాంగా 
ప టుు కుాంద.ి ONDC అనేది భారతీయ ఈ-కామర్స్ మార ేట్
లో ఫ్ిల ప్కార్సు మరశయు అమజె్ాన్లకు పరతాయమానయాం. 
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అవారుా లు 
 

దాదాభాయ్ నౌరోజీ లాండన్ హ మ్క ి బూల  పేల క్స గలరవాం 
లభిాంచిాంద ి

 
దాదాభాయ్ నౌరోజీ లాండన్ హ మ్కి ‘బూల  పేల క్స’ లభిసుా ాంది, 
ఇద ి లాండన్లో నివసిాంచిన్ మరశయు పనిచేసని్ పరముఖ 
వయకుా ల కోసాం పరతయేకిాంచబడిన్ గలరవాం. నౌరోజీ బిరటన్లో 
ప్ారలమాెంటు సభ్ుయనిగా ఎనినక నై్ మొదటి ఆసియా వయకిా. బూల  
పేల క్స పథకాం, ఇాంగీలష్ హ రశటజే్ సెచఛాంద సాంసాచే 
నిరెహ ాంచబడుతటాంది, లాండన్ అాంతటా నిరశాష్ు భ్వనాల 
చారశతరక ప్రా ముఖయతన్ు గలరవసుా ాంది. భారత స్ాెతాంతరయ 75వ 
వారశషకోత్వ వడేుకల సాందరభాంగా నౌరోజీ ఫలకానిన 
ఆవష్ేరశాంచారు. 
నౌరోజీ తరచుగా "భారతదశేపు గార ాండ్ ఓలా్ మాన్" అని 
పిలవబడవేాడు, 1897లో భారతదేశానికి పయరశా స్ాెతాంతరయాం 
కోసాం అతని ఆలోచన్లు ఎకుేవగా మారుతటన్న 
సమయాంలో వాషిాంగున్ హౌస్, 72 అనరెీల ఉదాయన్వన్ాం, 
ప ాంగమ, బోర మీల కి మారశన్టుల  నివేదిాంచబడిాంది. ఆ ఎరుపు రాంగు 
-ఇటుక ఇాంటిలో ఇపుీడు ఒక ఫలకాం ఉాంది: “దాదాభాయ్ 
నౌరోజీ 1825-1917 భారత జ్ాతీయవాది మరశయు MP 
ఇకేడ నివసిాంచారు”. 
బూల  పేల క్స అాందుకున్న ఇతర భారతీయులు: 
రాజ్ా రామ్ మోహన్ రాయ్, మహాతామ గాాంధ,ీ శీర అరబిాందో , 
జ్వహర్సలాల్ నహెయూ  మరశయు BR అాంబదేేర్స ఇళ్లలో బూల  
పేల క్స ఏరాీటు చయేబడిాంది. గాాంధీ ఇలుల  1986లో న్సలి 

ఫలకాంతో సమరశాంచబడిాంద.ి 1989లో నాటిాంగ్ హ ల్లోని 60 
ఎలిగన్ క రస ాంట్లోని భారతదశేపు మొదట ి పరధాన్ మాంతిర 
జ్వహర్సలాల్ నెహయూ  నివాసాం బూల  పేల క్సన్ు అాందుకుాంద.ి 
ఇాండయిన్ ఫలి్మ ఫ సిువల్ ఆఫ్ మలె్బో ర్సన (IFFM) అవారా్స్ 
2022 పరకటాించిాంద ి

 
ఇాండియన్ ఫిల్మ ఫ సిువల్ ఆఫ్ మలె్బో ర్సన (IFFM) 2022 
యొకే 13వ ఎడిష్న్ ఆగసుు  12న్ ప్రా రాంభ్మె ైఆగస్ు 30న్ 
ముగుసుా ాంద.ి ఆసేు లిియాలో ఏటా నిరెహ ాంచబడ ే ఈ 
కారయకరమాం భారతీయ చలన్చితర పరశశరమలో కొనిన 
పరముఖమెనై్ మరశయు పరశాంసలు ప్ర ాందని్ చితార లన్ు 
పరదరశి ాంచడాం దాెరా జ్రుపుకుాంటుాంది, TV పరదరిన్లు 
మరశయు దశేాం న్ుాండ ి వబె్ సిరసీ్. ఫ సిువల్ యొకే 
ముఖాయాంశాలలో ఒకట ి అవారా్స్ నెటై్, ఇకేడ భారతీయ 
సినిమా మరశయు గత సాంవత్రాం న్ుాండి OTT సనినవేశాం 
న్ుాండ ి ఉతామ పరదరిన్కారులకు ఎాంపకి చేయబడిన్ 
అవారుా లు ఇవెబడతాయి. 
రశతిెక్స ధ్ాంజియాని హ స్ు  చేసని్ ఈవెాంట్, ఈ ఈవెాంట్లో 
కబీర్స ఖాన్ యొకే స్ో ీర్సు్ డార మా 83 మరశయు దాని స్ాు ర్స 
రణ్వీర్స సిాంగ్, అలాగమ ప ైమీ్ వీడియో వెబ్ సరిీస్ ముాంబెై డెైరీస్ 
26 మరశయు జ్లా్ చితరాం ప దా వజ్యాలు స్ాధిాంచాయి. 
అతయధిక నామినేష్న్ుల  ప్ర ాందని్ ర ాండు చితార లు: జ్ ై భీమ్ 
మరశయు గాంగూబాయి కతియావాడి– ఒకే అవారుా  కూడా 
గ లుచుకోలకకప్ో యాయి. 
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ఇాండయిన్ ఫలి్మ ఫ సిువల్ ఆఫ్ మలె్బో ర్సన 2022 అవారుా ల 
వజ్మతల పయరశా జ్ాబితాన్ు చూడాండ:ి 

S.no వరగాం వజ్మతలు 

1. ఉతామ చితరాం 83 

2. ఉతామ దరికుడు 
ష్ూజిత్ సిరాేర్స (సరాా ర్స 

ఉదాాం) మరశయు అపరాణ  సేన్ 
(ది రమపిస్ు) 

3. ఉతామ న్టుడు రణవీర్స సిాంగ్ (83) 

4. ఉతామ న్ట ి ష ఫాలీ ష్ా (జ్లా్) 

5. ఉతామ సరిీస్ ముాంబెై డెరైీస్ 26/11 

6. 
సిరీస్లో ఉతామ 

న్టుడు 
మోహ త్ ర ైనా (ముాంబయి 

డెైరీస్ 26/11) 

7. 
సిరీస్లో ఉతామ 

న్ట ి
స్ాక్ష ితన్ెర్స (మాయి) 

8. ఉతామ ఇాండీ చితరాం జ్గీగ 

9. 
ఉపఖాండాం న్ుాండి 

ఉతామ చితరాం 
జ్ాయ్లాయాండ్ 

10. 
లవైఫ్టెైమ్ అచీవ్
మెాంట్ అవారుా  

కపిల్ దవే్ 

11. 
సినిమా అవారా్సలో 

డిస్రపుర్స 
వాణి కపయర్స (చాండీగఢ్ కరమ 

ఆషికి) 

12. 
ఈకాెలిటీ ఇన్ 
సినిమా అవారుా  

జ్లా్ 

13. 
లీడర్సషపి్ ఇన్ 

సినిమా అవారుా  
అభిషేక్స బచున్ 

 కీరడాాంశాలు 
 

FIBA U-18 మహ ళ్ల ఆసయిా బాస ే ట్బాల్ ఛాాంపయిన్
షపి్కు బాెంగళ్ూరు ఆతిథయాం ఇవెన్ుాంద ి

 
స ప ు ాంబర్స 5న్ ప్రా రాంభ్మయియయ FIBA U-18 మహ ళ్ల 
ఆసయిా బాస ే ట్బాల్ ఛాాంపయిన్షపి్కు బాెంగళ్ూరు 
ఆతిథయాం ఇవెన్ుాంది. కరాణ టక కీరడలు మరశయు యువజ్న్ 
స్ాధకిారత మాంతిర డాకుర్స నారాయణగలడ పరకారాం, బాెంగళ్ూరు 
స ప ు ాంబర్స 5 న్ుాండ ి 11 వరకు FIBA U-18 మహ ళ్ల 
ఆసయిా బాస ే ట్బాల్ ఛాాంపయిన్షపి్కు ఆతిథయాం 
ఇవెన్ుాంద.ి FIBA U-18 పురుష్టల బాస ే ట్బాల్ 
ఛాాంపియన్షపి్లో ప్ాలగగ నేాందుకు ఇరాన్కు వెళ్లతటన్న 
భారత పురుష్టల జ్టుు కు మాంతిర డాకుర్స నారాయణగలడ్ 
వలకకరుల సమావేశాంలో కీరడా స్ామగశరని అాందజ్మశారు. 
భారత ఒలిాంపకి్స సాంఘాం (IOA) వయవహారాలన్ు టకేోవర్స 
చసేాేందుకు ఢలిీల హ కైోరుు  కమిటనీి నియమిాంచిాంద.ి 

 
భారత ఒలిాంపకి్స సాంఘాం తన్ వయవహారాలన్ు చేపటుడానికి 
ముగుగ రు సభ్ుయల కమిట ీ ఆఫ్ అడమినిసేు టిర్స్ (COA)న్ు 
ఏరాీటు చేయాలని ఢిలీల హ కైోరుు  ఆదేశాంచిాంది. స్ో ీర్సు్ కోడ్ 
న్ు ప్ాటాించడానిక ి IOA "నిరాంతర తిరోగమన్ాం" తరువాత 
కోరుు  ఈ నిరణయాం తీసుకుాందని PTI తెలిపిాంది. 
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తీరుీ యొకే సాంక్షపాిాం: 
జ్సిుస్ మనోమహన్, జ్సిుస్ న్జీమ వజీరశలతో కూడిన్ 
ధ్రామసన్ాం IOA రోజువారీ వయవహారాలన్ు నిరెహ ాంచే 
COAలో సుపపరాంకోరుు  మాజీ నాయయమూరశా జ్సిుస్ అనిల్ ఆర్స 
దవ,ే మాజీ పరధాన్ ఎనినకల కమిష్న్ర్స డాకుర్స ఎస ైె  ఖురమష,ి 
వదశేీ వయవహారాల మాంతిరతె శాఖ మాజీ కారయదరశి  వకాస్ 
సెరూప్ సభ్ుయలుగా ఉాంటారని తెలిపిాంది. ఒలిాంపకి్స సెరణ 
పతక వజ్మత అభిన్వ్ బిాందార , పరపాంచ ఛాాంపయిన్ షపి్ పతక 
వజ్మత అాంజు బాబీ జ్ారా్స, ఒలిాంపయిన్ బొ ాంబాయిలా దవే 
కన్్లవు ాంట్ కీరడాకారులుగా వయవహరశాంచన్ునానరు. COAలోని 
పరతి సభ్ుయడికి నెలకు రూ.3 లక్షల గలరవ వేతన్ాం, కన్్లవు ాంట్ 
కీరడాకారులకు రూ.1.5 లక్షలు అాందజ్మస్ాా మని కోరుు  
తెలిపిాంది. 
తదన్ాంతర పరశణామాలు: 
ఐఓఏన్ు అాంతరాా తీయ ఒలిాంపిక్స కమిటీ భారతదశేాం కోసాం 
జ్ాతీయ ఒలిాంపిక్స కమిటగీా గురశాాంచిాంద.ి ఈ బాధ్యతన్ు 
కొతాగా నియమిాంచిన్ కమిటీకి అపీగశాంచాలని కోరుు  IOA 
ఎగశాకూయటవి్ కమిటనీి ఆదేశాంచిాంది. ఆఫపస్ బేరరల పదవీకాలాం 
మరశయు ఓటు హకుేకు సాంబాంధిాంచిన్ సమసయలన్ు 
పరశగణన్లోకి తీసుకున్న తరువాత, కోరుు  IOAలో ఒక వయకిాక ి
"లవఫై్ ప రసడిాెంట్" పదవ మరశయు అటువాంట ిశాశెత పదవ 
చటువరుదిాంగా ఉాందని కొటిువసే,ి అధ్యక్షుడకిి మరశయు అదే 
వధ్ాంగా అనిన ఆఫపస్ బేరరుల  మరశయు EC యొకే 
సభ్ుయలకు కూడా చటుపరకారాం మూడు పదవీకాలాలకు 
పరశమితాం చేయాలని పేరకేాంది. 
న్వాంబర్స 16-25, 2022 న్ుాండ ి మలకషయిాలోని ఇప్ో లో 
అజ్ాల న్ ష్ా కప్ 

 

మలకసయిాకు చాెందని్ పరముఖ పురుష్టల హాక ీటోరనమాెంట్ 
సులాా న్ అజ్ాల న్ ష్ా కప్ 2022 న్వాంబర్స 16 న్ుాంచి 25 
వరకు ఇప్ో లో జ్రగన్ుాంది. కోవడ్ -19 మహమామరశ 
కారణాంగా ర ాండు సాంవత్రాల తరాెత ఈ టోరనమెాంట్ తిరశగశ 
వస్ోా ాంది. పరపాంచ నాెం.1 ఆసేు లిియా, ఐదో స్ాా న్ాంలో ఉన్న 
జ్రమన్స, భారత్, న్ూయజిలాాండ్, క న్డాలన్ు ఈ టోరనమెాంట్ 
కు ఆహాెనిాంచారు. సులాా న్ అజ్ాల న్ ష్ా కప్ కు శాశెత వేదిక 
అయిన్ మలకషయిాలోని ఇప్ో హ్ న్గరాంలోని అజ్ాల న్ ష్ా 
సేుడియాంలో అనిన మాయచ్ లు జ్రుగుతాయి. 
చివరశస్ారశగా 2019లో జ్రశగశన్ అజ్ాల న్ ష్ా టోరనమెాంట్ 
ఫ ైన్లోల  భారత్ న్ు ఓడిాంచి దక్షిణ కొరశయా వజ్యాం 
స్ాధిాంచిాంద,ి ఇది 3వ టెైటలి్. ఈ టోరనమెాంట్ లో ఉతామ 
ఆటగాడు సురమాందర్స కుమార్స. అతయధకి అజ్ాల న్ ష్ా 
టోరనమెాంట్ న్ు ఆసేు లిియా (10 స్ారుల ) గ లుచుకుాంది, 
తరువాత భారతదశేాం 5 టెటైళి్లతో మరశయు ప్ాకసి్ాా న్, దక్షణి 
కొరశయా చరెో 3 టెటైళి్లతో ఉనానయి. 
ఫఫిా ఆల్ ఇాండయిా ఫుట్బాల్ ఫ డరమష్న్ (AIFF)ని సస ీ ాండ్ 
చసేాింద.ి 

 
FIFA చటాు లన్ు తీవరాంగా ఉలల ాంఘ ాంచే థరా్స ప్ారీుల న్ుాండి 
అన్ుచిత పరభావాం కారణాంగా అఖిల భారత ఫుట్బాల్ 
సమాఖయ (AIFF)ని తక్షణమ ే సస ీాండ్ చయేాలని FIFA 
కలని్ల్ బూయరో ఏకగీరవాంగా నిరణయిాంచిాంద.ి AIFF ఎగశాకూయటివ్ 
కమిట ీఅధకిారాలన్ు సపెకరశాంచడానికి నిరాెహకుల కమిటీని 
ఏరాీటు చేయాలన ే ఉతారుె రదుా  చేయబడని్ తరాెత 
మరశయు AIFF పరశప్ాలన్ AIFFలప ై పయరశా నియాంతరణన్ు 
తిరశగశ ప్ర ాందని్ తరాెత సస ీన్షన్ ఎతాివేయబడుతటాంది. 
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సస ీ న్షన్ తరాెత భారత్ ఓటమి: 
 సస ీన్షన్ అాంటే 11-30 అకోు బర్స 2022న్ భారతదశేాంలో 

జ్రగాలి్న్ FIFA U-17 మహ ళ్ల పరపాంచ కప్ 2022™, 
పరసుా తాం భారతదశేాంలో పరణాళికాబదిాంగా 
నిరెహ ాంచబడదు. 

 FIFA టోరనమెాంట్కు సాంబాంధిాంచి తదుపరశ దశలన్ు 
అాంచనా వేస్ోా ాంది మరశయు అవసరమెతైే మరశయు 
అవసరమెతైే కలని్ల్ బూయరోకు వష్యానిన రశఫర్స 
చేసుా ాంది. 

 FIFA భారతదేశాంలోని యువజ్న్ వయవహారాలు 
మరశయు కీరడల మాంతిరతె శాఖతో నిరాంతరాం 
నిరామణాతమక సాంపరదిాంపులు జ్రుపుతోాంది మరశయు ఈ 
కమసుకు ఇాంకా స్ాన్ుకూల ఫలితాం రావచుని ఆశాభావాం 
వయకాాం చేస్ోా ాంది. 

అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖయమెనై్ అాంశాలు: 
 FIFA అధ్యక్షుడు: జియాని ఇనాఫాంటినో; 
 FIFA స్ాా పిాంచబడిాంది: 21 మే 1904; 
 FIFA పరధాన్ కారాయలయాం: జూయరశచ్, సిె టారాల ాండ్. 
 ఐరాల ాండ్ ఆల్ రలాండర్స క వన్ ఓ'బిరయన్ ఈ ఏడాది 

ఆసేు లిియాలో జ్రగన్ున్న ట2ీ0 పరపాంచకప్లో ప్ో టీ 
న్ుాంచి తపుీకున్న తరాెత అాంతరాా తీయ కిరక ట్కు 
రశటెరై మాంట్ పరకటాించాడు.  

 
రక్షణ రాంగాం 

 

రష్ాయ న్ుాంచి ఆరు Tu-160 లాాంగ్ రమాంజ్ బాాంబరలన్ు 
కొన్ుగోలు చయేన్ున్న భారత్ 

 

భారతదశేాం తన్ వయయహాతమక శకిాని ప ాంచుకోవడానికి రష్ాయ 
న్ుాండి Tu-160 బాాంబర్సన్ు కొన్ుగోలు చయేాలని 
భావస్ోా ాంద.ి ఈ బాాంబర్స పరక తిలో ఎాంత పరమాదకరమెనై్ది 
కాబటిు  దాని ప్రా రాంభ్ వమానానిన అమెరశకా వయతిరమకిాంచిాంది. 
Tupolev Tu-160 బాాంబర్స గరశష్ు  వేగాం 2220 kmph. ఈ 
వమాన్ాం ఎగురుతటన్నపుీడు మోయగల గరశష్ు బరువు 
110,000 కలిోలు. దీనిక ి 56 మీటరల ర కేలు ఉనానయి. 
రష్ాయ Tu-160 బాాంబర్స అని పిలువబడ ేవయయహాతమక బాాంబర్స
న్ు ఉతీతాి చేసుా ాంది. ఫలితాంగా, బాాంబర్స తన్ స్ాా వరాం న్ుాండి 
వేల కిలోమీటరల దూరాంలో దాడి చేయవచుు. 
HAL వదశేాలోల  తన్ మొదట ి మార ే టాింగ్ కారాయలయానిన 
మలకషయిాలో స్ాా పాించన్ుాంద ి

 
హ ాందూస్ాా న్ ఏరోనాటకి్స్ లిమిటడె్ (HAL) మలకషయిాలో 
తలేికప్ాట ి యుది వమాన్ాం (LCA) తేజ్స్ కోసాం సాంభావయ 
ఒపీాందాం కోసాం కలలాలాంపయర్సలో తన్ మొదట ిఅాంతరాా తీయ 
మార ేటిాంగ్ మరశయు అమమకాల కారాయలయానిన 
స్ాా పిాంచడానికి అవగాహన్ ఒపీాందాం (MOU) 
కుదురుుకుాంద.ి తేజ్స్న్ు రాయల్ మలకషియన్ ఎయిర్స 
ఫో ర్స్ కోసాం ఫ టైర్స లీడ్-ఇన్ టెైీన్ర్స (FLIT) వమాన్ాంగా 
మలకషయిా పరశగణసిుా న్నాందున్ ఈ మారుీ జ్రశగశాంది. 
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భారత స నైాయనిక ిరక్షణ మాంతిర రాజ్నాథ్ సాింగ్ "F-INSAS" 
వయవసాన్ు అాందాించారు 

 
ఢిలీలలో జ్రశగశన్ వవధ్ రక్షణ మరశయు వయయహాతమక వయవసాల 
ఆవష్ేరణ కారయకరమాంలో భారత రక్షణ మాంతిర రాజ్నాథ్ 
సాింగ్ ఎాంతో కాలాంగా ఎదురుచూసుా న్న ఫయయచర్స ఇన్ఫాాంటీర 
స్ో లార్స యాజ్ ఎ ససిుమ్ (F-INSAS)ని భారత స నైాయనికి 
అాందజ్మశారు. F-INSAS యొకే పయరశా గమర్సలో AK-203 
అస్ాల్ు  ర ఫైిల్ ఉాంటుాంది, ఇది రష్యన్-మూలాం గాయస్-
ఆపరమటెడ్, మాయగజ్ ైన్-ఫ డ్, స లవక్సు-ఫ ైర్స అస్ాల్ు ర ఫైిల్. 
(F-INSAS) ససిుమ్ గురశాంచి: 
 300 మీటరల పరశధ ి కలిగశన్ ర ఫైిల్ యూనిటల న్ు భారత్-

రష్ాయ జ్ాయిాంట్ వెాంచర్స దాెరా తయారు 
చేయన్ునానరు. 

 లక్షయ స్ాధ్న్ కోసాం 200 మీటరల పరశధితో ర ఫైిల్-మ ాంటడె్ 
హ లోగార ఫకి్స ద శయాం అాందిాంచబడిాంద.ి 

 పదాతిదళానిక ి హ లవమట్తో కూడని్ నెటై్ వజ్న్ స్ౌకరయాం 
కలిీాంచబడిాంద.ి హ లవమట్ మరశయు చకకాే 9 mm 
మాందుగుాండు స్ామగశర మరశయు AK-47 అస్ాల్ు ర ఫైిల్్ 
న్ుాండ ిరక్షిాంచగలదు. 

 యుదిభ్ూమిలో కమాాండ్ ప్ో స్ులు మరశయు ఇతర 
అాంశాలతో కమూయనికమష్న్ కోసాం హాయాండ్్-ఫపర హ డ్స ట్ 
అాందిాంచబడిాంద.ి 

పదాతి దళ్ స ైనికుడి మన్ుగడ కోసాం, వయవసాలో బాలిసిుక్స 
హ లవమట్, బాలిసిుక్స గాగుల్్, బులవల ట్ పయై ఫ్ వెస్ు , ఎలోబ ప్ాయడ్
లు మరశయు మోకాలి ప్ాయడ్లు అాందిాంచబడాా యి. F-
INSASలో అతాయధ్ునిక లక్షయ సకేరణ మరశయు 

కమూయనికమష్న్ వయవసా కూడా ఉాంది. డఫి న్్ రసీ ర్సు అాండ్ 
డవెలప్మాెంట్ ఆరగనెజై్మష్న్ (DRDO) 2000ల ప్రా రాంభ్ాంలో 
F-INSAS ప్రా జ్ క్సున్ు స నై్యాం యొకే ఇన్ఫాాంటీర సో్ లార్స 
ఆధ్ున్సకరణ కారయకరమాం యొకే లక్షాయలకు అన్ుగుణాంగా 
పయరశా స ీకుామ్ మరశయు స నైిక ఆపరమష్న్ వయవధలిో స ైనికుడ ి
పనితీరున్ు ఆపిుమెైజ్ చయేడానికి రూప్ర ాందిాంచిాంది. 
శీరలాంకకు ఇాండయిా గశఫ్టు  డోరశనయర్స మారశటెమై్ నిఘా ఎయిర్స 
కార ఫ్టు  న్ు బహుమతిగా ఇచిుాంద ి

 
భారతదశేాం ఆగసుు  15న్ శీరలాంకకు డోరశనయర్స సముదర నిఘా 
వమానానిన బహుమతిగా ఇచిుాంద,ి ఇది దీెప దేశాం తన్ 
తీరప్రా ాంత జ్లాలోల  మాన్వ మరశయు మాదకదరవాయల అకరమ 
రవాణా, సమగశలాంగ్ మరశయు ఇతర వయవసపాక త నరేాల వాంటి 
బహుళ్ సవాళ్లన్ు మరశాంత సమరావాంతాంగా ఎదురోేవడానికి 
వీలు కలిీసుా ాంద.ి భారతదేశాం తన్ 76వ స్ాెతాంతరయ 
దినోత్వానిన జ్రుపుకున్న రోజు మరశయు దీెప దేశాం 
యొకే వయయహాతమక హాంబన్టోటా ఓడరమవులో హ టైకె్స చెనై్సస్ 
క్షపిణ ి మరశయు ఉపగరహ టార కాింగ్ షపి్ డాక్సలకు ఒక రోజు 
ముాందు జ్రశగశన్ అదుభతమెైన్ అపీగశాంత కారయకరమాంలో 
శీరలాంక అధ్యక్షుడు రణలి్ వకరమసాింఘ ేప్ాలగగ నానరు. 
వమాన్ాం యొకే పరయోజ్నాలు: 
ఈ వమాన్ాం శకిా గుణకాం వలవ పని చసేుా ాందని, మాన్వ 
మరశయు మాదకదరవాయల అకరమ రవాణా, సమగశలాంగ్ మరశయు 
ఇతర వయవసపాక త నేరాల వాంటి అనేక సవాళ్లన్ు దాని 
తీరప్రా ాంత జ్లాలోల  మరశాంత సమరావాంతాంగా ఎదురోేవడానికి 
శీరలాంకకు వీలు కలిీసుా ాందని వదశేాాంగ మాంతిరతె శాఖ 
తెలిపిాంది. 
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వయస్ాు క్స-2022: రష్ాయలో ఇాండో-చెనైా స నైిక కసరతటా లు 
జ్రగన్ునానయి 

 
చెనైా యొకే పపపుల్్ లిబరమష్న్ ఆరీమ రష్ాయలో వయస్ాు క్స-
2022 వయయహాతమక కమాాండ్ మరశయు సిబబాంది 
వాయయామాంలో ప్ాలగగ ాంటుాంద,ి ఇాందులో భారతదశేాం, 
బలెారస్, తజికసి్ాా న్ మరశయు మాంగోలియా స ైనాయలు కూడా 
ఉనానయి, దేశ రక్షణ మాంతిరతె శాఖ తెలిపిాంద.ి చెైనా 
యొకే పపపుల్్ లిబరమష్న్ ఆరీమ ర ాండు దేశాల వారశషక స ైనిక 
సహకార పరణాళిక మరశయు ఒపీాందానికి అన్ుగుణాంగా, 
వయస్ాు క్స-2022 (తూరుీ) వయయహాతమక వాయయామాంలో 
ప్ాలగగ న్డానికి రష్ాయకు కొనిన దళాలన్ు పాంపుతటాంది. 
వయస్ాు క్స-2022: కలీక అాంశాలు 
 చెనైా రక్షణ మాంతిరతె శాఖ పరకారాం, భారతదశేాం, 

బెలారస్, తజికసి్ాా న్ మరశయు మాంగోలియా కూడా 
వయస్ాు క్స-2022 డిరల్ కోసాం దళాలన్ు అాందజ్మస్ాా యి, 
అయితే ఈ వష్యాంప ై భారత స ైన్యాం అధకిారశక పరకటన్ 
వడుదల చేయలకదు. 

 ఈ వనాయస్ాలలో చెనైా స ైన్యాం యొకే భాగస్ాెమయాం 
పరసుా త అాంతరాా తీయ మరశయు ప్రా ాంతీయ పరశసిాతితో 
సాంబాంధ్ాం కలిగశ లకదు, కాని బదులుగా ఇతర 
భాగస్ాెమయ దశేాల స నైాయలతో ఆచరణాతమక మరశయు 
సుహ దాభవ సాంబాంధాలన్ు బలోపేతాం చేయడానిక,ి 
వయయహాతమక సమన్ెయానిక ి అడాాంకిని ప ాంచడానికి 
మరశయు భ్దరతా బదెిరశాంపుల శరరణికి పరతిసీాందిాంచే 
స్ామరాా యనిన ప ాంచడానిక ిఉదేా శాంచబడిాంద.ి 

 రష్ాయ వారాా  సాంసా TASS పరకారాం, రష్ాయ జ్న్రల్ స్ాు ఫ్ 
అధిపతి వాలవరీ గ రాసమిోవ్ ఆధ్ెరయాంలో తూరుీ 
మిలిటరీ డసిిు కి్సులోని 13 శక్షణా కమాందార లలో వయస్ాు క్స-2022 
వయయహాతమక కమాాండ్ మరశయు సిబబాంది వాయయామాం 
నిరెహ ాంచబడుతటాంది. ఆగసుు  30 మరశయు స ప ు ాంబర్స 5 
మధ్య, కసరతటా లు జ్రుగుతాయి. 

 ప్ాలగగ నే స నైికులు తూరుీ ప్రా ాంతాంలో స ైనిక భ్దరతన్ు 
నిరెహ ాంచడానిక ి రశహార్ల్ చసే్ాా రని రష్ాయ రక్షణ 
మాంతిరతె శాఖ గతాంలో సూచిాంచిాంది. 

మారాెడ ీ యోధ్ుడు వీర్స దురాగ దాస్ రాథోడ్ వగరహానిన 
ఆవష్ేరశాంచిన్ రక్షణ మాంతిర రాజ్నాథ్ సాింగ్ 

 
రాజ్స్ాా న్లోని జ్ోధ్పయర్సలో ఆయన్ 385వ జ్యాంతి 
సాందరభాంగా రక్షణ మాంతిర రాజ్నాథ్ సాింగ్ "వీర్స దురాగ దాస్ 
రాథోడ్" వగరహానిన ఆవష్ేరశాంచారు. ఈ సాందరభాంగా రక్షా 
మాంతిర వీర్స దురాగ దాస్ రాథోడ్కు నివాళ్లలరశీ ాంచారు, 
స్ామాజిక స్ామరసయాం, నిజ్ాయితీ, ధెరైయాం మరశయు భ్కిాక ి
పరతీకగా ఆయన్న్ు పరేకేనానరు. కుల, మతాలకు అతీతాంగా 
సమాజ్ాంలోని వభ్జ్న్ అాంశాలకు వయతిరమకాంగా శాాంతి, 
స్ామరసయాం కోసాం ప్ాటుపడిన్ వీర్స దురాగ దాస్ రాథోడ్న్ు 
పరజ్లు సూఫరశాగా తీసుకోవాలని ఆయన్ పేరకేనానరు. 
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శాన్ డయిాగోలో 75 లాయప్ "ఆజ్ాద ీకా అమ త్ మహ త్వ్ 
రన్" వరకు INS సతటీరా 

 
INS స్ాతటీరా మొదటసి్ారశ శాన్ డయిాగో చరేుకుాంద ి
భారత నావకాదళ్ నౌక (INS) స్ాతటీరా భారతదేశ 
స్ాెతాంతరయ 75 సాంవత్రాలన్ు పురసేరశాంచుకుని ఆగసుు  
13న్ శాన్ డియాగో హారబర్స ఉతార అమెరశకా ఖాండానికి 
చేరుకుాంది. INS సతటీరా భారత స్ాెతాంతరయ దనిోత్వాం 
సాందరభాంగా శాన్ డయిాగో US నేవీ బసే్లో 75 లాయప్ల 
ఆజ్ాదీ కా అమ త్ మహ త్వ్ రన్న్ు నిరెహ ాంచిాంది. 
భారతదశేానిక ి స్ాెతాంతరయాం వచిు 75 ఏళ్లల  పయరాయిన్ 
సాందరభాంగా ఉతార అమెరశకా ఖాండాంలోని పరవాస 
భారతీయుల సమక్షాంలో ఈ నౌక భారత తిరవరణ పతాకానిన 
ఎగురవేసిాంద ి మరశయు పరముఖ స్ాా నిక పరముఖులన్ు 
పరదరశి ాంచిాంద.ి. 
INS సతటీరా గురశాంచి 
 హవాయిలోని ప ర్సల హారబర్సలో భారతీయ నౌకాదళ్ 

యుదినౌక, INS సతటీరా మరశయు P81 LRMRASW 
ఎయిర్సకార ఫ్టులు అతిప దా బహుప్ాక్షిక నావకా 
వనాయస్ాలలో ఒకటెనై్ ది రశమ్ ఆఫ్ ది పసఫిిక్స ఎక్ర్సస జై్ 
(RIMPAC)లో ప్ాలగగ నానయి. 

 జూన్ 27న్, INS స్ాతటీరా బహుప్ాక్షకి నౌకాదళ్ 
వాయయామాల కోసాం హవాయిక ి చరేుకోగా, P81 
వమాన్ాం 22 జూలవ ై2022న్ చరేుకుాంది. 

 INS సతటీరా మరశయు ఒక P81 మారశటెమై్ ఈ 
వాయయామాంలో ప్ాలగగ ాంద,ి ఇది ఆరు వారాల ప్ాటు 
స్ాగశన్ తీవర కారయకలాప్ాలు మరశయు శక్షణలో సమాచార 
మారశీడిని ప ాంప్ర ాందిాంచడాం మరశయు వదేశీ దేశాల 
నౌకాదళాల మధ్య న్మమకానిన ప ాంప్ర ాందిాంచడాం లక్షయాంగా 
ప టుు కుాంద.ి 

 
పుసాకాలు మరశయు రచయితలు 

 

నతెనాయహు ఆతమకథ 'బీబీ: మె ైస్ోు ర'ీ న్వాంబర్సలో వడుదల 
కాన్ుాంద ి

 
మాజీ పరధాని బెాంజ్మిన్ నెతనాయహు ఈ పతన్ాంలో ఒక 
జ్ాఞ పకాం రాబో తోాంద.ి “బీబీ: మెై స్ోు రీ” న్వాంబర్స 22న్ 
ఇజ్ార యిలె్లో పరచురశాంచబడుతటాంది. యూదుల రాజ్ాయనిన 
స్ాా పిాంచిన్ ఒక సాంవత్రాం తరాెత జ్నిమాంచిన్ నేన్ు, దానిని 
నాశన్ాం చయేాలని కోరుకునే శకుా లన్ు ఎదురోేవడానికి 
మరశయు చయేని వారశతో శాాంతిని నెలకొలీడానిక ి నా 
జీవతానిన అాంకితాం చేశాన్ు. నా కథ వష్ాదాం మరశయు 
వజ్యాం, ఎదురుదబెబలు మరశయు వజ్యాలు, 
నేరుుకున్న ప్ాఠాలు మరశయు పిరయమెనై్వారు ఎాంతో 
ఇష్ుపడతారు. ఇది ఇజ్ార యిెల్తో అలలబడిాంది, ఇది 
అదుభతమెనై్ భ్వష్యతటా న్ు రూప్ర ాందిాంచడానికి వశాెసాం 
మరశయు సాంకలీాం అధిగమిాంచలకని అసమాన్తలన్ు 
అధిగమిాంచగలదని నిరూపిాంచిాందని, 72 ఏళ్ల  నెతనాయహు 
ఒక పరకటన్లో తెలిప్ారు. 
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నతెనాయహు గురశాంచి: 
నెతనాయహు పరముఖ జియోనిస్ు మరశయు వదాయవతాే అయిన్ 
బెాంజియోన్ నతెనాయహు కుమారుడు మరశయు ఉగాాండాలోని 
ఎాంటెబేబలో హ జై్ాక్స చేయబడని్ వమాన్ాంలో బాందలీన్ు 
1976లో పరఖాయతిగాాంచిన్ ర సూేయకి నాయకతెాం 
వహ సుా న్నపుీడు చాంపబడా జ్ోనాథన్ నెతనాయహు 
స్ో దరుడు. నేష్న్లిస్ు  లికుడ్ ప్ారీు యొకే దరీఘకాల 
నాయకుడు, బెాంజ్మిన్ నెతనాయహు 1996-1999 వరకు 
పరధాన్మాంతిరగా కూడా పనిచశేారు. 
 

 దనిోత్వాలు 
 

పరధాన్మాంతిర న్రమాందర మోద ీ2022 వభ్జ్న్ భ్యాాందోళ్న్ల 
సాంసమరణ దనిోత్వానిన ప్ాటాించారు 

 
1947లో దేశ వభ్జ్న్ సమయాంలో భారతీయుల బాధ్లు 
మరశయు తాయగాలన్ు దశేానిక ిగురుా  చేసేాందుకు ఆగసుు  14వ 
తేదీని "వభ్జ్న్ భ్యాన్క దనిోత్వాం"గా ప్ాటిాంచాలని గత 
సాంవత్రాం స్ాెతాంతరయ దినోత్వ పరసాంగాంలో పరధాని న్రమాందర 
మోడీ పరకటిాంచారు. ఈ రోజు ప్ాకసి్ాా న్ స్ాెతాంతరయాంతో 
సమాన్ాంగా ఉాంటుాంది. "మన్ పరజ్ల ప్ో రాటాలు మరశయు 
తాయగాల" జ్ాఞ పకారాాం ఈ రోజున్ు జ్రుపుకుాంటారు. 
ఇదిలా ఉాంటే, భారతదశేాం 75 సాంవత్రాల స్ాెతాంతరయ 
వేడుకలన్ు పయరశా సిెాంగ్తో జ్రుపుకోవడానిక ిసదిిాంగా ఉాంది. 
దేశవాయపాాంగా ప దా సాంఖయలో ASI స్ామరక చిహానలు మూడు 
రాంగుల థమీ్లో వెలిగశప్ో యాయి మరశయు దేశవాయపాాంగా 
ప్ౌరులు మరశయు రాజ్కీయ ప్ారీులు 'హర్స ఘర్స తిరాంగా' 
పరచారాంలో 'తిరాంగా' రాయలీలన్ు ప్రా రాంభిాంచాయి. ఈ వారాం 

ప్రా రాంభ్ాంలో, లోక్ససభ్ సపీకర్స ఓాం బిరాల  ప్ారలమెాంటు లవైబరరీ 
భ్వన్ాంలో 'వభ్జ్న్ యొకే భ్యాన్క సిాతి'ప  ై ఒక 
పరదరిన్న్ు ప్రా రాంభిాంచారు. 
వభ్జ్న్ భ్యాన్క దనిోత్వాం 2022: భారతదశే వభ్జ్న్ 
ఆగష్టు  15, 1947 నాటి వారాలు మరశయు నలెలోల , 
భారతదశేాం మరశయు ప్ాకిస్ాా న్లుగా భారతదేశ వభ్జ్న్ తీవర 
రకాప్ాతాం మరశయు మత హ ాంస, ఆసిా  న్ష్ుాం మరశయు 
గణన్సయమెైన్ అసిా రతకు దారశతీసిాంద.ి వభ్జ్న్ తరచుగా 
మాన్వ చరశతరలో అతయాంత హ ాంస్ాతమకమెనై్ మరశయు 
వేగవాంతమెనై్ స్ాా న్భ్రాంశాంలో ఒకటగిా పరశగణిాంచబడుతటాంది. 
నపేదయాం: 
భారతదశే వభ్జ్న్ దాని ప్రా థమిక రూపాంలో అపయరెమెైన్ 
మాన్వ స్ాా న్భ్రాంశాం మరశయు బలవాంతపు వలసల కథ. ఇది 
గరహాాంతర మరశయు నిరోధ్క వాతావరణాంలో మిలియన్ల  
మాంద ి కొతా గ హాలన్ు వెతటకుతటన్న కథ. వశాెసాం 
మరశయు మతాం మీద ఆధారపడని్ హ ాంస్ాతమక వభ్జ్న్ 
యొకే కథ కాంటే ఇది జీవన్ వధాన్ాం మరశయు సహజీవన్ాం 
యొకే యుగాలు అకస్ామతటా గా మరశయు నాటకీయాంగా 
ఎలా ముగశశాయి అనే కథ కూడా. 
పరపాంచ ఫో టోగరఫప దనిోత్వాం ఆగసుు  19న్ జ్రుపుకుాంటారు 

 
పరతి సాంవత్రాం ఆగసుు  19న్ పరపాంచ ఫో టోగరఫప 
దనిోత్వానిన జ్రుపుకుాంటారు. పరపాంచ ఫో టోగరఫప దనిోత్వాం 
యొకే లక్షయాం అవగాహన్ కలిీాంచడాం, ఆలోచన్లన్ు 
పాంచుకోవడాం మరశయు ఫో టోగరఫపని తీసుకునలేా పరజ్లన్ు 
ప్ోర త్హ ాంచడాం. వారశషక వేడుక ఫో టోగరఫప కళ్కు నివాళ్లలు 
అరశీసుా ాంద ిమరశయు దాని పటల  మకుేవ ఉన్నవారశని కలిసి 

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


ఆగష్టు  మూడవ వారాాంతపు కర ాంట్ అఫ రై్స్ 
 

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

తమ పనిని పాంచుకునేలా ప్ోర త్హ సుా ాంది. ఔతా్హ కులు 
ఫో టోగరఫపని క రరీ్సగా కొన్స్ాగశాంచేాందుకు ఇద ి ఒక 
ఉతేా జ్కరమెైన్ రోజుగా కూడా ఉపయోగపడుతటాంద.ి 
పరపాంచ ఫో టోగరఫప దనిోత్వాం 2022: ప్రా ముఖయత 
పరపాంచ ఫో టోగరఫప దినోత్వాం అనేది ఫో టోగరఫప యొకే కళ్ 
మరశయు కార ఫ్టు మరశయు ఈ శ ైలి పటల  పరజ్లకు ఉన్న 
అభిరుచిని జ్రుపుకునే రోజు. చారశతార తమక సాంఘటన్లన్ు 
డాకుయమెాంట్ చయేడాం న్ుాండ ి వయకిాగత నెరవరేుీ మరశయు 
జ్ాఞ పకశకిాని స షిు ాంచడాం కోసాం మాధ్యమాం యొకే ఉదేాశయాం 
ఎలా అభివ దిి  చెాందిాందో  కూడా ఈ రోజు గురశాసుా ాంది. 
పరపాంచ ఫో టోగరఫప దనిోత్వాం: చరశతర 
ఈ రోజు ప్రా రాంభ్ాం 1837లో ఫ రాంచ్కు చెాందని్ జ్ోస ఫ్ నెైస్ఫో ర్స 
న్సపే్ మరశయు లూయిస్ డాగురమ పరపాంచాంలోనే 
మొటుమొదటి ఫో టోగార ఫకి్స పరకిరయ అయిన్ 'డాగుయరోటెపై్'ని 
కన్ుగకనానరు. ర ాండు సాంవత్రాల తరువాత జ్న్వరశ 9, 
1939న్, ఫ రాంచ్ అకాడమీ ఆఫ్ స నైె్స్ దాెరా డాగుయరోటెైప్ 
అధికారశకాంగా ఆమోదిాంచబడిాంది. ఏడు నెలల తరాెత 
ఆగష్టు  19, 1839న్, ఫ రాంచ్ పరభ్ుతెాం పరశకరానికి పేటెాంట్న్ు 
కొన్ుగోలు చేసిాందని న్ముమతారు. వారు డాగుయరోటెైప్ 
యొకే ఆవష్ేరణన్ు పరపాంచానికి బహుమతిగా 
పరకటిాంచారు మరశయు అాందరశక ీ ఉచితాంగా అాందుబాటులో 
ఉాంచారు మరశయు ఆ రోజున్ు పరపాంచ ఫో టోగరఫప దినోత్వాంగా 
గురశాాంచడాం ప్రా రాంభిాంచారు. 
ఆగసుు  19న్ పరపాంచ మాన్వతా దనిోత్వానిన ప్ాటాించారు 

 

అనిన అసమాన్తలకు వయతిరమకాంగా వపతటా లు మరశయు 
సాంక్షోభాల బాధతిటలకు సెచఛాందాంగా సహాయాం చసేే అనిన 
సహాయ మరశయు ఆరోగయ కారయకరాలన్ు గురశాాంచడానిక ి పరతి 
సాంవత్రాం ఆగసుు  19న్ పరపాంచ మాన్వతా దనిోత్వానిన 
జ్రుపుకుాంటారు. పరపాంచవాయపాాంగా మాన్వతా సహాయాం 
ఆవశయకత గురశాంచి అవగాహన్ కలిీాంచడాం ఈ రోజు లక్షయాం. 
ప్రా ణాలన్ు రక్షిాంచడానికి మరశయు మాన్వతా కారణాలకు 
మదాతట ఇవెడానిక ి కొాంతమాంద ి తీసుకున్న రశస్ేన్ు ఈ 
రోజు పరజ్లకు గురుా  చసేుా ాందని UN భావస్ోా ాంద.ి 
పరపాంచ మాన్వతా దనిోత్వాం 2022: పరచారాం 
2022 పరచారాం, ఐకయరాజ్యసమితి పరకారాం, "అతయవసరమెనై్ 
ఆరోగయ సాంరక్షణ, ఆశరయాం, ఆహారాం, రక్షణ, న్సరు మరశయు 
మర నోన అాందాించ ే వలేాద ి మాంద ి వాలాంటరీుల , నిపుణులు 
మరశయు సాంక్షోభ్-పరభావత వయకుా లప "ై వలెుగునిసుా ాంది. 
పరపాంచ మాన్వతా దనిోత్వాం 2022: ప్రా ముఖయత 
ఐకయరాజ్యసమితి అవసరమెనై్ వయకుా లు మరశయు వారశకి 
సహాయాం చేస ేవారశ కథలన్ు వవరశాంచడానిక ిడజిిటల్ కళ్న్ు 
ఉపయోగశాంచాలని నిరణయిాంచిాంది. పరచారాం మధ్యలో, 
అాందాంగా చితీరకరశాంచబడిన్ సహాయ కారయకరా ప్రర ఫ ైల్ల శరరణిని 
అాంతరాా తీయ సాంసా తెలిపిాంది. ఈ ప్రర ఫ లై్లు మాన్వతావాద 
పని యొకే వడెలుీ మరశయు లోతటన్ు వవరశస్ాా యి 
మరశయు సమిషిుగా వసా త మాన్వతా గార మానిన 
సూచిస్ాా యి. 
పరపాంచ మాన్వతా దనిోత్వాం: చరశతర 
19 ఆగష్టు  2003న్, ఇరాక్సలోని బాగాా ద్లోని క నాల్ హ టల్
ప ై జ్రశగశన్ బాాంబు దాడలిో ఇరాక్స స కరటర ీ జ్న్రల్ స రశగయో 
వయిెరా డ ిమలెోల  యొకే UN పరతేయక పరతినిధతిో సహా 22 
మాంది మాన్వతావాద సహాయక సిబబాంద ి మరణిాంచారు. 
ఐదు సాంవత్రాల తరువాత, ఐకయరాజ్యసమితి జ్న్రల్ 
అస ాంబీల  ఆగసుు  19ని పరపాంచ మాన్వతా దనిోత్వాం 
(WHD)గా పరేకేాంటూ తీరామనానిన ఆమోదిాంచిాంద.ి 
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సదాభవనా దవిస్ 2022: రాజీవ్ గాాంధ ీజ్యాంతి 

 
రాజీవ్ గాాంధ ీ జ్యాంతిని పురసేరశాంచుకుని భారతదేశాం 
సదాభవనా దివస్న్ు జ్రుపుకుాంటుాంది. సదాభవన్ దవిస్ 
2022 2022 ఆగసుు  20న్ రాజీవ్ గాాంధ ీ78వ జ్యాంతిని 
గురుా చేసుకుాంటుాంది. 1992లో రాజీవ్ గాాంధీ మరణాన్ాంతరాం 
కాాంగ రస్చే సదాభవనా దివస్న్ు స్ాా పిాంచారు. సదాభవనా 
దివస్ భారతదేశ ప్ౌరులాందరశలో శాాంతి, స్ామరసయాం, 
స్ాన్ుభ్ూతి మరశయు ఐకయతన్ు ప్ోర త్హ సుా ాంది. దనీిప ై 
దేశవాయపాాంగా పలు స్ాాంసే తిక కారయకరమాలు, ప్ో టీలు 
నిరెహ సుా నానరు. 
సదాభవనా దవిస్ 2022: ప్రా ముఖయత 
 సదాభవనా దవిస్ భారతదశే ప్ౌరులాందరశలో స్ామరసయాం, 

శాాంతి, జ్ాతీయ సమగరత, ఐకయత మరశయు 
స్ాన్ుభ్ూతిని ప్ోర త్హ సుా ాంది. 

 ఈ రోజున్, మన్ాం రాజీవ్ గాాంధ ీ జ్యాంతిని 
జ్రుపుకుాంటాము మరశయు కాాంగ రస్ సపనియర్స 
అధికారులు మరశయు సమీప బాంధ్ువులు ఆయన్కు 
నివాళ్లలరశీాంచారు. 

 

 

 సదాభవనా దవిస్ పచుదన్ాం, పరాయవరణ పరశరక్షణ 
మరశయు పరక తి అాందాల గురశాంచి అవగాహన్ 
కలిీాంచడానిక ికూడా పరసదిిి  చెాందిాంద.ి 

 ఈ రోజు భ్ూమి రోజురోజుకు ఎదురకేాంటున్న పరాయవరణ 
సవాళ్ల  గురశాంచి పరజ్లకు అవగాహన్ కలిీసుా ాంది. 

 ఈ రోజు పరాయవరణాంలో భాగమెైన్ కన్ససాం ఒక మొకేన్ు 
నాటడానిన ప్ోర త్హ సుా ాంది. 

అక్షయ్ ఉరాా  దవిాస్ 2022: భారతదశేాం పున్రుతాీదక 
ఇాంధ్న్ దనిోత్వానిన జ్రుపుకుాంద ి

 
అక్షయ్ ఊరాా  దవిస్ 2022 
పరతి సాంవత్రాం ఆగసుు  20వ తదేీన్ భారతదశేాం అక్షయ్ 
ఉరాా  దవిస్ లకదా పున్రుతాీదక ఇాంధ్న్ దనిోత్వానిన 
పరశశీలకులుగా జ్రుపుకుాంటారు. అక్షయ్ ఉరాా  దవిాస్ 
2022 లకదా పున్రుతాీదక ఇాంధ్న్ దనిోత్వాం 
భారతదశేాంలో పున్రుతాీదక ఇాంధ్న్ అభివ దిి  మరశయు 
సపె కరణ గురశాంచి అవగాహన్ కలిీాంచడాం లక్షయాంగా 
ప టుు కుాంద.ి అక్షయ్ ఉరాా  దవిాస్ 2022, సహజ్ వన్రుల 
క్షీణత యొకే పరమాదకర రమటున్ు ప్ోర త్హ ాంచడాం మరశయు 
వరుసలో ఉాంచడాం దాెరా దాని ప్రా ముఖయతన్ు సూచిసుా ాంది. 
ఈ రోజు పవన్ శకిా, స్ౌరశకిా మరశయు జ్లశకిా వాంట ిసహజ్ 
వన్రుల వనియోగాం గురశాంచి పరజ్లకు అవగాహన్ 
కలిీసుా ాంది. 
అక్షయ్ ఉరాా  దవిస్ 2022: పరచారాం యొకే లక్షాయలు 
 యువ తరాం సహాయాంతో అవగాహన్ ప ాంప్ర ాందాించడానిక ి

ప్ాఠశాల వదాయరుా లు మరశయు కళాశాల వదాయరుా లన్ు 
లక్షయాంగా చేసుకోవడాం ఈ పరచారాం లక్షయాం. 
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 రాబో యియ భారతదశే భ్వష్యతటా  కాబటిు  పిలలలు పరధాన్ 
ద షిు  ప టాు రు మరశయు ముాందుగా వారశకి అవగాహన్ 
కలిీాంచడాం చాలా ముఖయాం. 

 ఈ పరచారాంలో అనేక ప్ాఠశాలలు, కళాశాలలు, 
వదాయరుా లు అధిక సాంఖయలో ప్ాలగగ నానరు. 

 పరచారాం కిాంద, అక్షయ్ ఉరాా  దవిస్ పరచారాం సాందరభాంగా 
స్ాాంసే తిక కారయకరమాలు, డబిటేుల , డార యిాంగ్ ప్ో టలీు 
మరశయు రాయలీలు వాంట ి వవధ్ కారయకలాప్ాలు కూడా 
నిరెహ ాంచబడాా యి. 

పరపాంచ దోమల దనిోత్వానిన ఆగసుు  20న్ ఎాందుకు 
ప్ాటసి్ాా రు? చరశతర మరశయు ప్రా ముఖయత 

 
పరపాంచ దోమల దనిోత్వాం: వరాష కాలాం అాంటే మలకరశయా, 
డెాంగూయ జ్ెరాం, చికున్గునాయ వాంటి దోమల వలల  వచేు 
వాయధ్ులు ఎకుేవగా పరబలుతటనానయి. పరపాంచ దోమల 
దనిోత్వాం పరపాంచవాయపాాంగా మిలియన్ల  మాంది పరజ్లు దాని 
న్ుాండ ి చనిప్ో యియ పరమాదాంలో ఉనానరని మన్కు 
గురుా చేసుా ాంద,ి అయిన్పీటిక ీ ఇది చికతి్ చయేదగశన్ది 
మరశయు నివారశాంచదగశన్ద.ి దీనితో సహా పరతి సాంవత్రాం ఈ 
అనారోగయాం పరజ్లన్ు నాశన్ాం చేసుా ాంది. పరపాంచ ఆరోగయ సాంసా 
పరకారాం, 2019 మరశయు 2020 సాంవత్రాల మధ్య 
మలకరశయా సాంబాంధిత మరణాలలో 69,000% ప రుగుదల 
ఉాంది. 

మరణాలు 
 

BCCI మాజీ స కరటర ీఅమితాబ్ చౌదరశ కన్ునమూశారు 

 
 BCCI మాజీ తాతాేలిక కారయదరశి , జ్ారఖాండ్ సేుట్ కిరక ట్ 
అస్ో సయిియష్న్ (JSCA) అధ్యక్షుడు అమితాబ్ చౌదరశ 
కన్ునమూశారు. అతన్ు 2019 వరకు BCCI తాతాేలిక 
కారయదరశి గా పనిచేశాడు. అతన్ు 2004లో కిరక ట్ 
అడిమనిసేు షి్న్లోకి పరవేశాంచాడు మరశయు ఒక దశాబాా నికి 
ప ైగా జ్ారఖాండ్ సేుట్ కిరక ట్ అస్ో సియియష్న్ (JSCA) 
అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాడు. 
అమితాబ్ చౌదరశ క రరీ్స: 
 2005లో జిాంబాబేె  పరయటన్లో చౌదరశ తొలిస్ారశగా 

భారత జ్టుు కు జ్టుు  మేనజే్ర్సగా నియమితటలయాయరు, 
స్ౌరవ్ గాంగూలీ మరశయు గ రగ్ చాప ల్ మధ్య జ్రశగశన్ 
అఘాయితాయలన్ు గురుా  చేసుకునానరు. 

 BCCI అధ్యక్షుడిగా అన్ురాగ్ ఠాకూర్స హయాాంలో చౌదరశ 
2013 న్ుాండి 2015 వరకు BCCI జ్ాయిాంట్ స కరటరగీా 
కూడా పనిచశేారు. 

 అతన్ు రశటెరాై్స సపనియర్స IPS అధికారశ, అతన్ు జ్ారఖాండ్ 
ప్ో లీస్తో IGP స్ాా యికి ఎదగిాడు మరశయు జ్ారఖాండ్ 
పబిల క్స సరీెస్ కమిష్న్ ఛెైరమన్గా ఉనానడు. జ్ారఖాండ్ 
కిరక ట్కు మ లిక సదుప్ాయాలన్ు అభివ దిి  చేయడాంలో 
అతన్ు కీలక ప్ాతర ప్ో షిాంచాడు. 
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పరముఖ స్ాు క్స మార ే ట్ ఇనెె సుర్స రాకమష్ జున్జున్వాలా 
కన్ునమూశారు 

 
పరముఖ స్ాు క్స మార ేట్ ఇనెెసుర్స, రాకమష్ ఝున్ఝున్వాలా 
62 ఏళ్ల  వయసులో కన్ునమూశారు. తరచుగా 'ఇాండయిాస్ 
వార న్ బఫ ట్' అని మరశయు భారతీయ మార ేటల  బిగ్ బుల్ 
అని పిలుస్ాా రు, జున్జున్వాలా నికర వలువ $5.8 
బిలియన్ుల . మిడాస్ టచ్ ఉన్న ప టుు బడదిారుడు, జున్జున్
వాలా దేశాంలోని 48వ అతయాంత సాంపన్ునడు. 
రాకమష్ ఝున్జున్వాలా: 
 అతన్ు జూలవై 5, 1960 న్ రాజ్స్ాా న్స కుటుాంబాంలో 

జ్నిమాంచాడు, జున్జున్వాలా బొ ాంబాయిలో ప రశగాడు, 
అకేడ అతని తాండిర ఆదాయపు పన్ున కమిష్న్ర్సగా 
పనిచశేారు. అతన్ు సిడెన్హామ్ కళాశాల న్ుాండి 
పటుభ్దుర డయాయడు మరశయు ఆ తరాెత ఇన్సిుటూయట్ 
ఆఫ్ చారురా్స అకలాంటెాంట్్ ఆఫ్ ఇాండయిాలో చేరాడు. 

 అతన్ు 1986లో టాటా టీ యొకే 5,000 షరేలన్ు రూ. 
43కి కొన్ుగోలు చయేడాంతో తన్ మొదటి ప దా లాభానిన 
సాంప్ాదిాంచాడు మరశయు మూడు నలెలోల  స్ాు క్స 
రూ.143క ిప రశగశాంది. 

 మూడేళ్లలో రూ.20-25 లక్షలు సాంప్ాదిాంచాడు. జున్
జున్వాలా స్ాు క్స మార ే ట్లోకి పరవేశాంచిన్పుీడు, 
స నె్క్స్ 150 ప్ాయిాంటల  వదా ఉాంది. 

క రరీ్స: 
 వదయ దాెరా చారురా్స అకలాంటెాంట్, అతన్ు ఖాతాలన్ు 

ఆడిట్ చేయడానికి బదులుగా దలాల్ సపు టి్న్ు 
ఎాంచుకునానడు. 1985లో ఝున్జున్వాలా రూ. 5,000 
మూలధ్న్ాంగా ప టుు బడి ప టాు రు. 

 స ప ు ాంబర్స 2018 నాటికి ఆ మూలధ్న్ాం రూ.11,000 
కోటల కు ప రశగశాంద.ి అతని ప్ో ర్సుఫో లియోలో స్ాు ర్స హ లా్, 
టెైటాన్, రాలిస్ ఇాండయిా, ఎస్ాేర్సు్, క న్రా బాయాంక్స, 
ఇాండియన్ హ టల్్ కాంప న్స, ఆగోర  టకె్స ఫుడ్్, న్జ్ారా 
టెకానలజీస్, టాటా మోటార్స్ వాంటి కాంప న్సలు 
ఉనానయి. 

 మొతాాం మీద జూన్ తెైీమాసికాం ముగశసే సమయానిక ి47 
కాంప న్సలోల  అతనిక ి వాటా ఉాంది. టెటైాన్, స్ాు ర్స హ లా్, 
టాటా మోటార్స్ మరశయు మెటోర  బార ాండ్్ అతని అతిప దా 
హ లాిాంగ్లలో కొనిన. 

 అతన్ు హాంగామా మీడియా మరశయు ఆప ుక్సలకు ఛెైరమన్
గా ఉనానరు మరశయు వెైస్రా య్ హ టల్్, కాాంకరా్స 
బయోటెక్స, ప్ోర వయగ్ ఇాండియా మరశయు జియోజిత్ 
ఫ ైనానిషయల్ సరీెస స్ వాంట ి సాంసాల డెరై కురల బో రుా లో 
ఉనానరు. 

ఇాండయిన్ అమరెశకన్ జ్రనలిస్ు  ఉమా ప మమరాజు 
కన్ునమూశారు 

 
ఒక భారతీయ అమరెశకన్ జ్రనలిస్ు , ఉమా ప మమరాజు 64 
సాంవత్రాల వయసు్లో మరణిాంచారు. ఆమె ద ి ఫాక్స్ 
రశప్ో ర్సు, ఫాక్స్ న్ూయస్ లవవై్, ఫాక్స్ న్ూయస్ నౌ మరశయు ఫాక్స్ 
ఆన్ టెరాండ్్ వాంట ివవధ్ ష్ో లలో భాగమెైాంద.ి పరశశోధ్నాతమక 
రశప్ో రశుాంగ్ మరశయు జ్రనలిజ్ాం కోసాం ఆమె తన్ క రీర్సలో అనేక 
ఎమీమ అవారుా లన్ు అాందుకుాంది. 
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ప మమరాజు తన్ క రీర్సలో అనకే ఎమీమ అవారుా లన్ు 
అాందుకోవడాం దాెరా పరశశోధ్నాతమక రశప్ో రశుాంగ్ రాంగాంలో 
భారతీయ అమెరశకన్ జ్రనలిసుు లకు మారగాం సుగమాం 
చేసిాంద.ి అమరెశకాకు చెాందిన్ బిగ్ ససిుర్స్ ఆరగనెైజ్మష్న్ ఆమెకు 
ది ఉమనె్ ఆఫ్ అచీవ్మెాంట్ అవారుా న్ు పరదాన్ాం చసేాింది. 
ఆమె రశప్ో రశుాంగ్ కోసాం ఉమనె్ ఇన్ కమూయనికమష్న్్ న్ుాండి 
టెకా్స్ AP అవారుా  మరశయు మాయటిరక్స్ అవారుా న్ు కూడా 
గ లుచుకుాంద.ి ఆమె స్ాీట్లవైట్ మాయగజ్ నై్ యొకే "20 
ఇాంటెరసిు ాంగ్ ఉమెన్ ఆఫ్ 1998"లో ఒకరశగా కూడా 
కనిపిాంచిాంది. 
 

 ఇతరములు  
 

రామ్సర్స స టై్లు: మరో 11 భారతీయ చితాడ ినలేలకు రామ్
సర్స గురశాాంపు లభిాంచిాంద ి

 
భారతదశేాంలో 13,26,677 హ కాు రల వసపా రణాంలో ఉన్న మొతాాం 
75 స ైట్లన్ు చయేడానికి భారతదేశాం రామ్సర్స స టై్ల 
జ్ాబితాలో మరో 11 చితాడి నేలలన్ు చరేశుాంది. 75 స్ాెతాంతరయ 
భారతదశేాం యొకే 75 వ సాంవత్రాంలో 75 రామ్ర్స స టైుల . 
రామ్సర్స స ైట్లుగా గురశాాంచబడని్ 11 కొతా స ైట్లు ఉనానయి: 
తమిళ్నాడులో నాలుగు, ఒడిశాలో మూడు, జ్మూమ 
మరశయు కాశీమర్సలో ర ాండు మరశయు మధ్యపరదశే్ మరశయు 
మహారాష్ులిో ఒకొేకేటి. 

1982 న్ుాండ ి 2013 వరకు, మొతాాం 26 భారతీయ స టై్లు 
రామ్సర్స స ైట్ల జ్ాబితాలో చేరుబడాా యి, అయితే, 2014 
న్ుాండ ి 2022 వరకు, దేశాం రామ్సర్స స టై్ల జ్ాబితాకు 49 
కొతా చితాడ ి నేలలన్ు చేరశుాంది. ఈ ఏడాదిలోనే మొతాాం 28 
స ైట్లన్ు రామ్సర్స స టై్లుగా పరకటిాంచారు. 
కొతా రామ్సర్స స టై్లుగా గురశాాంచబడని్ 11 భారతీయ చితాడ ి
నలేలు: 
 ఒడిశాలోని తాంప్ారా సరసు్; 
 ఒడిశాలోని హ రాకుడ్ రశజ్రాెయర్స; 
 ఒడిశాలోని అన్ు్ప్ా సరసు్; 
 మధ్యపరదశే్లోని యశెాంత్ స్ాగర్స; 
 తమిళ్నాడులోని చితరాంగుడ ిపక్షుల అభ్యారణయాం; 
 తమిళ్నాడులోని సుచిాందరాం తేరూర్స వెట్లాయాండ్ 

కాాంప ల క్స్; 
 తమిళ్నాడులోని వడువయరు పక్షుల అభ్యారణయాం; 
 తమిళ్నాడులోని కాంజిరాంకులాం పక్షుల అభ్యారణయాం; 
 మహారాష్ులిోని థానే కీరక్స; 
 జ్మూమ మరశయు కాశీమర్సలోని హ ైగమ్ వెట్లాయాండ్ 

కనా్రమెష్న్ రశజ్ర్సె; 
 జ్మూమ మరశయు కాశీమర్సలోని ష్ాల్బగ్ వెట్లాయాండ్ 

కనా్రమెష్న్ రశజ్ర్సె. 
 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/16249/ssc-2022-in-telugu-complete-foundation-batch-by-adda247


ఆగష్టు  మూడవ వారాాంతపు కర ాంట్ అఫ రై్స్ 
 

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

రామ్సర్స స టై్ అాంట ేఏమిట?ి 
రామ్సర్స స టై్ అనేద ిరామ్సర్స కనెెన్షన్ కిాంద అాంతరాా తీయ 
ప్రా ముఖయత కలిగశన్ చితాడి నలే ప్రా ాంతాం, దనీిని "ది కనెెన్షన్ 
ఆన్ వటె్లాయాండ్్" అని కూడా పిలుస్ాా రు, ఇది 1975లో 
అమలోల క ి వచిున్ యునెస్ో ేచే 1971లో స్ాా పిాంచబడిన్ 
అాంతర్స పరభ్ుతె పరాయవరణ ఒపీాందాం. ఇది జ్ాతీయ చరయ 
కోసాం అాందసిుా ాంది. మరశయు చితాడ ి నలేల పరశరక్షణకు 
సాంబాంధిాంచి అాంతరాా తీయ సహకారాం మరశయు వాటి 
వన్రులన్ు వవేకవాంతమెనై్ సిా రమెనై్ వనియోగాం 
ఇాండయిన్ ర లైకె ప్రర టకె్షన్ ఫో ర్స్ "ఆపరమష్న్ యాతిర సురక్ష" 
ప్రా రాంభిాంచిాంద ి

 
ఇాండియన్ ర ైలకె ప్రర టెక్షన్ ఫో ర్స్ (RPF), ఆపరమష్న్ యాతిర 
సురక్షగా పలిువబడే ప్ాన్-ఇాండియా ఆపరమష్న్న్ు 
ప్రా రాంభిాంచిాంద.ి ఈ చకరవ కిాంద, పరయాణకీులకు రలాండ్-ది-
కాల క్స భ్దరతన్ు అాందిాంచడానిక ిఅనేక చరయలు తీసుకోబడాా యి. 
యాతిర సురక్ష ఆపరమష్న్ కకి్సస్ాు ర్సు చయేడానికి, జూలవై 
2022లో పరయాణికులన్ు దోచుకునే నేరసుా లప ై RPF నెల 
రోజుల ప్ాటు ప్ాన్-ఇాండయిా డెైీవ్న్ు ప్రా రాంభిాంచిాంది. ఈ డెైీవ్ 
సమయాంలో, RPF 365 మాంద ి అన్ుమానితటలన్ు 
పటుు కుాంద,ి వారశని చటుపరమెనై్ చరయ కోసాం సాంబాంధిత 
GRPలకు అపీగశాంచారు. 
ఈ చకరవలో భాగాంగా, పరయాణకిులకు ఫయల్పయై ఫ్ భ్దరతన్ు 
అాందిాంచడానిక ిఅనకే చరయలు తీసుకోబడుతటనానయి, అాంటే, 
ర ైలు ఎస్ాేరశుాంగ్, సేుష్న్లలో కనిపిాంచ ే ఉనికి, CCTV దాెరా 
నిఘా, కిరయాశీల నేరసుా లప  ైనిఘా, నరేసుా ల గురశాంచి నిఘా 
సేకరణ మరశయు వాటిప ై చరయలు, బాల క్స స్ాీట్లన్ు 

గురశాాంచడాం మరశయు నరేాలకు ప్ాలీడే ర ైళ్లల /వభాగాలు 
మరశయు పరయాణకీులప  ై నరేాలన్ు తగశగాంచేాందుకు 
కారాయచరణ వయయహానిన రూప్ర ాందిాంచడానికి ఇతర వాటి మధ్య 
భ్దరతన్ు ప ాంచడాం. 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షలకు ముఖయమెనై్ అాంశాలు: 
 ర ైలకె మాంతిర: అశెని వెషై్ణవ్. 
షపిిీ ాంగ్ మాంతిరతె శాఖ 110 ఏళ్ల  భారతీయ ఓడరమవుల 
చటాు నిక ిసవరణన్ు పరతిప్ాదాించిాంద ి

 
నౌకాశరయాలు, షపిిీ ాంగ్ మరశయు జ్లమారాగ ల మాంతిరతె 
శాఖ భారతీయ ఓడరమవుల చటుాం, 1908ని సవరశాంచడానికి 
ముస్ాయిదాన్ు వడుదల చసేిాంద,ి ఇది వవాదాల 
పరశష్ాేరానికి కొతా యాంతార ాంగానిన స షిు ాంచడాం దాెరా 
పరధానతేర ఓడరమవులన్ు జ్ాతీయ స్ాా యిలోకి తీసుకురావడాం 
దాెరా ఈ రాంగాంలో వసా తమెైన్ సాంసేరణలన్ు 
తీసుకురావాలని లక్షయాంగా ప టుు కుాంద.ి , మరశయు 
స్ాధకిారత సముదర రాష్ు  ి అభివ దిి  మాండలి (MSDC). 
భారతీయ ఓడరమవుల చటుాం, 1908 110 సాంవత్రాల కాంట ే
ప్ాతద.ి 
వరామాన్ ఫేరమ్వర్సేలన్ు పరతిబిాంబిాంచలేా, భారతదేశాం 
యొకే అాంతరాా తీయ బాధ్యతలన్ు చేరుడాం, ఉదభవసుా న్న 
పరాయవరణ సమసయలన్ు పరశష్ేరశాంచడాం మరశయు జ్ాతీయ 
పరయోజ్నాల ద ష్ాు య ఓడరమవుల రాంగాం యొకే సాంపరదాింపుల 
అభివ దిిక ి సహాయాం చయేడాం వాంటి చటాు నిన 
పున్రుదిరశాంచడాం అతయవసరాం. అయిత,ే భారతదశేాంలో 12 
పరధాన్ ఓడరమవులన్ు నియాంతిరసుా న్న కమాందర పరభ్ుతెాం చతేిలో 
అధిక అధికారానిన కమాందీరకరశాంచే అవకాశాంప ై వమరిలు 
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ఎదురకేన్న మజే్ర్స ప్ో ర్సు్ అథారశట ీచటుాం సవరణ గత ఏడాది 
పరవేశప టిున్ వధ్ాంగాన ే ఈ బిలుల  కూడా ఎదురకేాంటుాందని 
రాంగ నిపుణులు అాంటునానరు. 
కమిట ీపరతిప్ాదతి సభ్ుయలు: 
చాలా మాంది కమాందర మరశయు రాష్ు  ివాటాదారులు ఈ కలని్ల్
లో స్ాా న్ాం ప్ర ాందని్పీటిక,ీ అనిన తటది బెైాండిాంగ్ అధకిారాలు 
చెైర్సపర్న్ చేతటలోల  ఉాంటాయి, పరతిప్ాదతి సవరణ పరకారాం, 
కమాందర ఓడరమవుల మాంతిర. పరధాన్ నౌకాశరయాలు కమాందర 
నిబాంధ్న్ల పరశధలిో పనిచసే్ాా యి, అయిత ే పరధానతేర, 
పరతేయకిాంచి ప ైవీేట్ ఓడరమవులు సాంబాంధిత రాష్ు  ి సముదరతీర 
బో రుా లు మరశయు స్ాా నిక చటాు ల దాెరా పనిచేస్ాా యి కాబటిు  
అనిన ఓడరమవులకు స్ాా యిని స షిు ాంచేాందుకు బిలుల  

పరయతినసుా ాందని మాంతిరతె శాఖలోని సపనియర్స అధకిారులు 
తెలిప్ారు. 
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