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Weekly Current Affairs August 4th Week 2022 
 

అాంతరాా తీయ అాంశాల్ు 
 

పరపాంచాంల్ోన ే అతయల్ప సాంతానోతపతి్త రటేు కోసాం దక్షణి 
కొరయిా తన స ాంత రకిార్డు ను బదదల్ు కొట్ు ాంద ి

 
పరపాంచాంల్ోన ేఅతయల్ప సాంతానోతపతి్త రటేుతో దక్షణి కొరయిా 
తన రకిార్డు ను మరోసారి బదదల్ు కొట్ు ాంది. దక్షిణ కొరయిా 
మహిళల్ు 2021 డటేా ఆధార్ాంగా, వార ి జీవితకాల్ాంల్ో 
సగటున కవేల్ాం 0.81 మాంద ి పిల్లల్ను కలిగ ి ఉాంటార్ని 
అాంచనా వేయబడిాంది, ఇది అాంతకు మ ాందు సాంవత్ర్ాం 
0.84 నుాండి తగిగాంద.ి 2021ల్ో నవజాత శిశువుల్ సాంఖ్య 
260,600క ితగిగాంద,ి ఇది జనాభాల్ో 0.5%కి సమానాం. 
ఐకయరాజయసమిత్త యొకక పరపాంచ జనాభా అాంచనాల్ు 
మరియ  పరపాంచ బాయాంక్ డేటా పరకార్ాం, కనీసాం $30,000 
తల్సరి GDP ఉనన ఆరిిక వయవసిల్ల్ో కొరయిా 
పరపాంచాంల్ోనే అతయాంత వేగవాంతమ ైన వృదాా పయ దేశాం అని 
నివేదకి పరే్కాంది. 2100 నాటక్ి, దాని జనాభా 2019ల్ో 
43% క్షణీత అాంచనా నుాండ ి 53% తగిగ 24 మిలియనల కు 
చేర్డకుాంటుాంది. ఈ సాంవత్ర్ాం ప్రా ర్ాంభాంల్ో అధికార్ాం 
చేపట్ున బాయాంక్ ఆఫ్ కొరియా గవర్నర్స రీ చాాంగ్-యాంగ్ 
ఏపిరల్ల్ో దేశ ఆరిిక వయవసిప  ై హెచచరిాంచాంద.ి జనాభా 
వయసు్ మరయి  ఉతాపదకత మాందగిాంచడాంతో ల్ౌకిక 
సిబదత అాంచుకు చేర్డకుాంటుాంది. 

అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 

 దక్షిణ కొరయిా రాజధాని: సియల్; 

 దక్షిణ కొరయిా కర నీ్: దక్షణి కొరయిా వాన్; 

 దక్షిణ కొరయిా పరధాన మాంత్తర: హాన్ డక్-సూ; 

 దక్షిణ కొరయిా అధ్యక్షుడు: యూన్ సియక్-య ల్. 

S. జ శైాంకర్స దక్షణి అమ రకిా ఖ్ాండానిక ి3-దశేాల్ పర్యటనను 

ప్రా ర్ాంభాంచాడు 

 
ల్ాటన్్ అమ రకిా ప్రా ాంతాంల్ోని అనిన దేశాల్తో సాంబాంధాల్ను 

ప ాంప్ ాందిాంచుకోవడానిక ిఎదుర్డ చూసుి నన విదశేాాంగ మాంత్తర 

డాకుర్స ఎస్ జ శైాంకర్స మూడు దశేాల్ పర్యటనను 

ప్రా ర్ాంభాంచార్డ. ఈ మూడు దశేాల్ అగర నాయకతాాల్తో 

ప్ాటు తన పరతయరిితో మాంత్తర జరిపే సమావేశాంల్ో ఆహార్ాం 

మరయి  ఇాంధ్న భదరత, ర్క్షణ మరయి  భదరత, అాంతరకి్షాం, 

ఐట ీమరయి  ఏరోసపేస్ప  ైదృష్ిు  సారిసాి ర్డ. ఆగసుు  22-27 

తేదీల్ల్ో బరరజిల్, పరాగేా మరయి  అర ాాంటనీాకు పర్యట్ాంచన 

మాంత్తర దక్షిణ అమ రకిా ప్రా ాంతానిక ి వళెలడాం ఇద ే తొలిసార.ి 

మాంత్తర, సీనియర్స అధికార్డల్తో కలిసి, తన సహచర్డల్తో 

ద్ైాప్ాక్షిక నిశిచతారాి ల్ను కలిగ ిఉాంటార్డ మరియ  మూడు 

దేశాల్ోల ని అగర నాయకతాానిన కూడా పిల్ుసాి ర్డ. 

http://www.bankersadda.com/
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మొదటస్ారగిా, డసి ాంబర్స 2022 నాటక్ ి భార్తదశేాం G20 
అధ్యక్ష పదవిని చపేటునుాంద ి

 
G20 స కరటరేయిట్ మరియ  సాంబాంధతి నిరాాణాల్ 
ఏరాపటుకు కేాందర మాంత్తరవర్గాం ఆమోదాం త్లిపిాంది, ఇది 
విధానపర్మ నై నిర్ణయాల్ను అమల్ు చసేుి ాంది మరయి  
2023ల్ో గూర ప్ల్ో భార్తదశేాం యొకక రాబో య ే అధ్యక్ష 
పదవిక ి సాంబాంధిాంచన ఏరాపటల కు బాధ్యత వహిసుి ాంది. 
భార్తదశేాం G20 అధ్యక్ష పదవిని డసి ాంబర్స 1, 2022 నుాండి 
నవాంబర్స వర్కు నిర్ాహిసుి ాంది. 30, 2023, వచేచ ఏడాది 
భార్తదశేాంల్ో జరిగే G20 సమిాట్తో మ గ సుి ాంది. G20 
స కరటరేియట్ 19 దేశాల్ు మరయి  యూరోపయిన్ 
యూనియన్ (EU)తో కూడని ఇాంటర్స-గవర్నమ ాంటల్ 
ఫో ర్మ్ యొకక భార్తదేశ అధ్యక్ష పదవికి సాంబాంధిాంచన 
జాా నాం, కాంట ాంట్, సాాంకేత్తక, మీడియా, భదరత మరయి  
ల్ాజిసిుకల్ అాంశాల్కు సాంబాంధిాంచన పనిని నిర్ాహిసుి ాంద.ి 
 

 

G20 సభ యల్ు ప్రా త్తనిధ్యాం వహసిుి నానర్డ: 
1. పరపాంచ GDPల్ో 90%. 
2. అాంతరాా తీయ పరపాంచ-వాణజియాంల్ో 80%. 
3. పరపాంచ జనాభాల్ో 2/3 వాంతట మాంది G20 సభయ 
దేశాల్ల్ో నివసిసుి నానర్డ. 
4. మొతిాం శిల్ాజ ఇాంధ్న ఉదాగ రాల్ల్ో 84% G20 దేశాల్ు 
ఉతపతి్త చేసుి నానయ. 
ఇద ిపరధాన ల్క్షయయల్ు: 
- పరపాంచ ఆరిిక వృదిాని పునర్డదారిాంచడాం; 
- అాంతరాా తీయ ఆరిిక వయవసిను బల్ోపేతాం చయేడాం; 
- అాంతరాా తీయ ఆరిిక సాంసిల్ను సాంసకరిాంచడాం. 
అధ్యక్ష పదవి గ రాించ: 
G20 అధ్యక్ష పదవి దాని సభ యల్ మధ్య ఏటా జర్డగ తటాంది. 
ప రసిడన్ీ్ మ నుపట్, పరసుి త మరియ  భవిష్యతటి  కురీచల్ 
యొకక మ గ గ ర్డ సభ యల్ నిర్ాహణ సమూహానికి 
నాయకతాాం వహిసుి ాంది, దీనిని టరర యకాగా సూచసాి ర్డ, దీని 
ఉదేద శయాం ఒక అధ్యక్ష పదవి నుాండ ిమర్క అధ్యక్ష పదవికి 
ప్ార్దర్శకత, సర్సత మరియ  కొనసాగిాంపును 
నిరాా రిాంచడాం. జి20కి స ాంతాంగా స కరటరేియట్ ల్ేదు. అధ్యక్ష 
పదవీకాల్ాం కోసాం అధ్యక్ష పదవిని కలిగి ఉనన దశేాంచే 
తాతాకలిక సచవాల్యాం ఏరాపటు చేయబడిాంద.ి 
G20 సభ యల్ు: 
G20 సభ యల్ు అర ాాంటనీా, ఆసేు లేియా, బరరజిల్, క నడా, చ్ైనా, 
ఫరా న్్, జర్ానీ, ఇాండయిా, ఇాండోనేష్ియా, ఇటలీ, జప్ాన్, 
రిపబ్లల క్ ఆఫ్ కొరయిా, మ కి్కో, ర్ష్ాయ, సౌద ీ అరేబ్లయా, 
దక్షిణాఫిరకా, టరకీ, య నెటై డ్ కిాంగ్డమ్, య నెైట డ్ రాష్ాు ే ల్ు 
మరియ  యూరోపయిన్ యూనియన్. 

http://www.bankersadda.com/
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500 ఏళలల్ో యూర్ప్ల్ో అతయాంత దార్డణమ నై కర్డవు 

 
500 ఏళలల్ో ఎననడూ ల్ేనాంత కర్డవుగా అభవరిణాంచార్డ. 

1540 నుాండి ఐరోప్ా వసేవిల్ో ఎననడూ ల్ేనాంత ప్ డిగా 

ఉాందని చ్పపబడుతోాంద,ి ఏడాది ప్ డవునా కర్డవు పదవిేల్ 

మాందిని చాంపిాంది. ఈ సాంవత్ర్ాం డ్ై ైస పల్ రికార్డు  సాి యల్ో 

హీట్ వవే్ను అనుసరసిుి ాంది, ఇద ి అనకే దేశాల్ల్ో 

ఉష్ోణ గరతల్ు చారతిరా తాక గరిష్ు  సాి యకి చేర్డకుాంది. 

ఐరోప్ాల్ోని కొనిన ప దద  నదుల్ు - ర నై్, ప్ో , ల్ోయర్స, డానుబ ే

- ఇవి సాధార్ణాంగా బలీయమ ైన జల్మారాగ ల్ు, మధ్య-

పరిమాణ పడవల్కు కూడా మదదతట ఇవాల్ేవు. నీట్ 

మటాు ల్ు పడిప్ో యనాందున, మ నిగపి్ో యన ఓడల్ 

అవశషే్ాల్ు మరియ  అరషి్ుాంగా పేర్డప్ ాందిన ఆకలి రాళలల , 

అసాధార్ణమ నై ప్ డిగా ఉనన మ నుపట ్ కాల్ాల్ోల  

మ నుపట్ తరాల్చే చక్కబడని రాళలు పూర్ాపు ల్ోతట 

నుాండ ిబయటక్ి వచాచయ. 

బ్లరటన్ ఆరిిక వయవసి రకిార్డు  సాి యల్ో 11% క్షణీాించాంద ి గత 

300 సాంవత్రాల్ల్ో ఇద ేఅత్త తకుకవ అని పరకటా్ంచార్డ 

 

కోవిడ్ -19 ఆాంక్షల్ు, ఉప్ాధ ి అనిశిచత్త మరియ  తగిగన 
డిమాాండ్ యొకక పరభావానిన హెైల్ ైట్ చేసూి , 2020 ల్ో 
బ్లరటన్ ఆరిిక వయవసి రికార్డు  సాి యల్ో 11% క్షణీిాంచాంది, 
అాంతకుమ ాందు ఇద ి -9.9%గా కోర్బడిాంది, ఆఫీస్ ఆఫ్ 
నేష్నల్ సాు టస్ిు క్్ యొకక కొతి గణాాంకాల్ు 
చూపిసుి నానయ, చవర ి త్ైమైాసకిాంల్ో పరిమిత వృదిా  
డబ ల్-డిప్ మాాందాయనిన నివారిాంచాంద.ి 
కలీ్క వాసివాల్ు: 
2020ల్ో యూకే ఆరిిక ఉతపతి్త 11 శాతాం పడపి్ో యాందని 
ఆఫీస్ ఫర్స నేష్నల్ సాు ట్సిుక్్ త్లిపిాంద.ి గత త్ైమైాసకిాంల్ో 
ఆరిిక వయవసి 1% ప రిగనిపపట్క,ీ సవేల్ పరిశరమను 
ప ాంచడాంతో, మొతిాం ఉతపతి్త 2019 చవరి త్ైైమాసికాంతో 
ప్ో లిసేి  7.8% తగిగాంది. ఈ మాాందయాం 2009 ఆరిిక సాంక్షోభాం 
కాంట ే ర ట్ు ాంపు మరియ  బహుశా 300 సాంవత్రాల్ల్ో 
అతయాంత చతి్గా ఉాంద,ి బాయాంక్ ఆఫ్ ఇాంగాల ాండ్ నుాండి 
నమూనాల్ు 1709 యొకక గేరట్ ఫరా స్ు సమయాంల్ో 13% 
క్షీణతను సూచాంచాయ. 
పరాగేా ల్ో మహాతాా గాాంధ ీ విగరహానిన ఆవిష్కరాించన S. 
జ శైాంకర్స 

 
విదేశీ వయవహారాల్ మాంత్తర S జ శైాంకర్స పరాగేాల్ో మహాతాా 
గాాంధ ీపరత్తమను ఆవిష్కరిాంచార్డ మరియ  ర ాండు శతాబాద ల్ 
కిరతాం దక్షిణ అమ రికా దశే సాాతాంతరయ ఉదయమాం ప్రా ర్ాంభమ ైన 
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చారతిరక కాసా డ ిల్ా ఇాండపి ాండన్ి్యాను సాందరశిాంచార్డ. 
ఈ ప్రా ాంతాంతో మొతిాం ద్ైాప్ాక్షకి సాంబాంధాల్ను ప ాంప్ ాందిాంచే 
ల్క్షయాంతో జ శైాంకర్స తన ఆర్డ రోజుల్ దక్షణి అమ రికా 
పర్యటనల్ో మొదట్ దశల్ో బరరజిల్ చరే్డకునానర్డ. దక్షిణ 
అమ రకిాల్ో తొలిసారిగా అధికారకి పర్యటనకు వెళ్లలన జ శైాంకర్స 
పరాగేా , అర ాాంటనీాల్ను కూడా సాందరశిసుి నానర్డ. 
 

జాతీయ అాంశాల్ు 
 

నీత్త ఆయగ్ హరదిాార్సను భార్తదశేాంల్ోన ే ఉతిమ 

ఆకాాంక్షల్ జిల్ాల గా పరకటా్ంచాంద 

 
నీత్త ఆయగ్ ఉతిరాఖ్ాండ్ల్ోని పవితర నగర్మ నై హరదిాార్స

ను ఐదు ప్ారామితటల్ప ై ఉతిమ ఆకాాంక్ష జిల్ాల గా 

పరకట్ాంచాంది. నీత్త ఆయగ్ ఆకాాంక్షయతాక జిల్ాల ల్ ప్ోర గార మ్ 

డ్ైర కుర్స రాకషే్ ర్ాంజన్ ఉతిరాఖ్ాండ్ చీఫ్ స కరటర ీS S సాంధ్ు 

మరియ  హరదిాార్స జిల్ాల  కల్ కుర్సకు రాసిన ల్ేఖ్ల్ో జిల్ాల  

ప్రా థమిక మౌలిక సదుప్ాయాల్ అాంశాంల్ో మొదట్ రాయాంక్ 

సాధిాంచాందని మరయి  ర్ూ. 3 కోటల  అదనపు 

కేటాయాంపును ప్ ాందేాందుకు అర్హత సాధిాంచాందని 

నొకకిచప్ిపాంది. 

మూల్ాయాంకనాం కోసాం ప్ారామితటల్ు: 

నీత్త ఆయగ్ ప్రా ర్ాంభాంచన ఆకాాంక్షయతాక జిల్ాల ల్ కార్యకరమాం 

ఐదు కీల్క ప్ారామితటల్ ఆధార్ాంగా జిల్ాల ల్ పనితీర్డను 

అాంచనా వసేుి ాంది. ఈ ప్ారామితటల్ు బాల క్ యొకక 

సామాజిక-ఆరిిక అభవృదిాని కొల్ుసాి య. 

 ఆరోగయాం & ప్ో ష్కాహార్ాం (30%) 

 విదయ (30%) 

 వయవసాయాం & నీట్ వనర్డల్ు (20%) 

 ఫ ైనానిియల్ ఇన్కూల జన్ & సకిల్ డవ్ల్ప్మ ాంట్ (10%) 

 మౌలిక సదుప్ాయాల్ు (10%) 

ఆకాాంక్ష జిల్ాల ల్ కార్యకరమాం గ రాించ: 

NITI ఆయగ్ యొకక ఆకాాంక్షయతాక జిల్ాల ల్ కార్యకరమాం 

2018ల్ో ప్రా ర్ాంభాంచబడిాంది. సామాజిక-ఆరిిక అభవృదిా  

దాారా మోడల్ బాల క్ల్ుగా అభవృదిా  చ్ాందగల్ సాంభావయ 

జిల్ాల ల్ను గ రిిాంచడాం ఈ కార్యకరమాం ల్క్షయాం. ఈ కార్యకరమాం 

కిాంద, గ రిిాంచబడని జిల్ాల ల్ సామాజిక-ఆరిిక సిిత్తని 

మ ర్డగ పర్చడానిక ి మరయి  సమగర మరియ  సమగర 

అభవృదిా కి కేాందర పరభ తాాం చర్యల్ు తీసుకుాంటుాంది. 

భార్తదశే @100 రోడ్మాయప్ను ప్రా ర్ాంభాంచాేందుకు EAC-

PM 

 
నూయఢిలీలల్ో ఈ నలె్ 30న పరధానమాంత్తర ఆరిిక సల్హా 

మాండలి (EAC-PM) భార్త్@100 కోసాం ప్ో టతీతా రోడ్
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మాయప్ను ఆవిష్కరిాంచనుాంది. EAC-PM దాారా 

భార్తదశేాం@100 డాకుయమ ాంట్ భార్తదేశాం తన శతాబ్లద  

సాంవత్రానికి అధరిోహణకు రోడ్మాయప్గా పనిచసేుి ాంది 

మరియ  2047 నాట్క ిఅధిక ఆదాయ సిిత్తకి దేశాం యొకక 

మారాగ నిన త్లియజేసుి ాంద ిమరయి  నిరేదశిసుి ాంది. 

EAC-PM ఇాండయిా@100 రోడ్మాయప్: కలీ్క అాంశాల్ు 

 EAC-PM భార్తదేశ ఆరిిక వయవసిను సుసిి ర్త మరియ  

సిిత్తసాి పకత వెైపు మరిాంతగా తర్లిాంచడానికి, సామాజిక 

పురోగత్త మరయి  భాగసాామయ శేరయసు్ల్ో 

ప్ాతటకుప్ో యాంది, భార్తదశేాంల్ో @100ల్ో విధాన 

ల్క్షయయల్ు, భావనల్ు మరియ  పదాతటల్ను సిఫార్డ్ 

చేసుి ాంది. 

 EAC-PM డాకుయమ ాంట్ (ఇాండియా@100) ష్ రాప G-

20 అమితాబ్ కాాంత్, సభ యడు EAC-PM సాంజీవ్ 

సనాయల్ మరియ  చ్ైర్ాన్ EAC-PM డాకుర్స బ్లబకే్ 

దేబార య్ సమక్షాంల్ో పబ్లల క్ చయేబడుతటాంద.ి 

 హార్ార్సు బ్లజినసె్ సూకల్ నుాండి డాకుర్స అమిత్ కపూర్స, 

ప్ ర ఫ సర్స మ ఖై్ేల్ ఇ. ప్ో ర్ుర్స మరియ  డాకుర్స కిరసిుయన్ 

క ట ల్్ నతేృతాాంల్ోని ఇన్సిుటయయట్ ఫర్స కాాంపటిీటవ్్నసె్ 

"ది కాాంపిటటీ్వ్నెస్ రోడ్మాయప్"ని ర్ూప్ ాందిాంచడానికి 

సహకరిాంచాంది. 

EAC-PM ఇాండయిా@100 రోడ్మాయప్: మ ఖ్యమ నై 

అాంశాల్ు 

 EAC- PM ఛ్ైర్ాన్: డాకుర్స బ్లబకే్ దబేార య్ 

 భార్త పరభ తాానిక ిపరసుి త మ ఖ్య ఆరిిక సల్హాదార్డ: 

వి అనాంత నాగశేార్న్ 

కాేందర మాంత్తర అనురాగ్ ఠాకూర్స ‘ఆజాద ీక ా స్ు ’ ఆన్ల్ నై్ గమే్

ల్ను ప్రా ర్ాంభాంచార్డ 

 
కేాందర మాంత్తర అనురాగ్ ఠాకూర్స జిాంగా ఇాండయిా సహకార్ాంతో 

అభవృదిా  చేసని భార్త సాాతాంతరయ ప్ో రాటాం ఆధార్ాంగా ఆన్

ల్ ైన్ ఎడుయకషే్నల్ గమే్ల్ శేరణ ి "ఆజాద ీ క ా స్ు"ని 

ప్రా ర్ాంభాంచార్డ. ఈ గేమ్ల్ు ఆన్ల్ ైన్ గేమర్సల్ భార ీమార కట్

ల్ోకి పరవేశిాంచడానికి మరియ  గేమ్ల్ దాారా వారికి 

అవగాహన కలిపాంచే పరయతనాం. భార్తదేశ పరభ తాాం యొకక 

వివిధ్ ఆయ ధాల్ు దేశాం నల్ుమూల్ల్ నుాండి ప్ాడని 

సాాతాంతరయ సమర్యధ్ుల్ గ రిాంచ సమాచారానిన 

సేకరిాంచాయ. "ఆజాదీ క ాస్ు" అనేద ి ఈ జాా నానిన 

నేర్డచకోవడాం ఆకరి్ణీయాంగా మరియ  పర్సపర్ చర్యగా 

మారేచ పరయతనాం. 
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65వ కామనెా లి్ ప్ార్లమ ాంటర ీ కానఫర న్్ క నడా దాారా 
నిర్ాహాించబడుతటాంద ి

 
65వ కామనెా లి్ ప్ార్లమ ాంటర ీకానఫర న్్ (CPC)క ినషే్నల్ 
కౌని్ల్ ఆఫ్ ప్ ర వినె్ స్ (NCOP) చ్రై్ాన్ అమోస్ మసోాండో  
నాయకతాాం వహిసాి ర్డ, దీనితో ప్ాటు విశిష్ు  ఎాంపలీ్ బృాందాం 
కూడా ఉాంటుాంది. 65వ కామనెా లి్ ప్ార్లమ ాంటర ీకానఫర న్్ 
(CPC), క నడాల్ోని హాలిఫాక్్ల్ో ఆగసుు  22 నుాండ ి 26, 
2022 వర్కు జర్డగ తటాంది. 65వ కామనెాలి్ ప్ార్లమ ాంటరీ 
కానఫర న్్ కామనెా లి్ ప్ార్లమ ాంట్ల్ు మరయి  శాసనసభల్ 
పరత్తనిధ్ుల్కు ప్ార్లమ ాంటరీ వయవసి మ ర్డగ దల్ల్ు మరయి  
అాంతరాా తీయ రాజకయీ సమసయల్ను చరచిాంచడానిక ివారిిక 
ఫో ర్మ్ను అాందిసుి ాంద.ి 
65వ కామనెా లి్ ప్ార్లమ ాంటర ీసమావశేాం: పరత్తనిధ్ుల్ు 
 వినీనగేానాయ, కామనెాలి్ మహిళా ప్ార్లమ ాంట్ సభ యరాల్ు 
 ఫో బ్ నోకో్ల్ో అబరహాం 
 డిక ల్ డి గాల డసి్ మహాల ాంగ  
 సివివే గాార్ూబే, డమ్ోకరట్క్ అల్యన్్ సభ యడు 
ఈ ప ైన పరే్కనన సభ యల్ు ఉననత సాి య పరత్తనిధి 
బృాందాంగా ఉనానర్డ. 
17వ పరవాస ీభార్తీయ దవిస్ 2023 ఇాండోర్సల్ో జర్గనుాంద ి

 
వచేచ ఏడాద ిజనవరిల్ో ఇాండోర్సల్ో 17వ పరవాస ీభార్తీయ 
దవిస్ 2023 జర్డగ తటాందని విదేశీ వయవహారాల్ మాంత్తరతా 
శాఖ్ అధికార్ పరత్తనిధి అరిాందమ్ బాగిచ త్లిప్ార్డ. పరవాసీ 

భార్తీయ దవిస్ను పరత్త సాంవత్ర్ాం జనవర ి 9వ తదేీన 
భార్తదశే అభవృదిా కి విదేశీ భార్తీయ సమాజాం అాందిసుి నన 
సహకారానికి గ ర్డి గా జర్డపుకుాంటార్డ. ఇది 1915 జనవర ి
9న మహాతాా గాాంధ ీదక్షణిాఫిరకా నుాండ ిభార్తదేశానికి త్తరిగ ి
వచచన జాా పకారి్ాం. 
2015 నుాండి, పరత్త ర ాండు సాంవత్రాల్కు ఒకసారి పరవాసీ 
భార్తీయ దవిస్ (PBD)ని జర్డపుకోవడానిక ి మరయి  
విదేశీ పరవాస నిపుణ ల్ు, విధాన ర్ూపకరి్ల్ు మరయి  
వాటాదార్డల్ భాగసాామయాంతో ఈ మధ్య కాల్ాంల్ో నేపథయాం-
ఆధారిత పరవాసీ భార్తీయ దివస్ సమావేశాల్ను 
నిర్ాహిాంచడానిక ి దాని ఫారాాట్ సవరిాంచబడిాంది. 16వ 
పరవాస ీభార్తీయ దవిస్ భార్తదశేాంల్ోని వార్ణాసలి్ో 21-
23 జనవర ి2019 మధ్య జరిగిాంది. మారషి్స్ పరధాని పరవిాంద్ 
జుగ్నాథ్ గౌర్వ అత్తథగిా హాజర్యాయర్డ. 
మత్య సతేట యాప్ యొకక ఆకాా బజార్స ఫాంక్షన్ పరభ తాాం 
పరవశేప ట్ు ాంద ి

 
నేష్నల్ ఫిష్రీస్ డ్వల్ప్మ ాంట్ బో ర్సు 9వ జనర్ల్ బాడ ీ
మీట్ాంగ్ సాందర్భాంగా, కాేందర మత్య, పశుసాంవరా్క మరయి  
ప్ాడపిరశిరమ శాఖ్ మాంత్తర శీర పరోి తిాం ర్ూప్ాల్ా “మత్యసతేట” 
మొబరైల్ యాప్ల్ో “ఆకాా బజార్స” ఆన్ల్ ైన్ మార కట్ పేల స్ 
ఫీచర్సను పరిచయాం చేశార్డ. భ వనశేార్సల్ోని ICAR-స ాంటరల్ 
ఇన్సిుటయయట్ ఆఫ్ ఫ రష్వాటర్స ఆకాాకల్చర్స (ICAR-CIFA), 
నషే్నల్ ఫషి్రసీ్ డవ్ల్ప్మ ాంట్ బో ర్సు (NFDB), హెైదరాబాద్ 
(PMMSY) సహాయాంతో మత్యసేతట యాప్ అభవృదిా క ి
నిధ్ుల్ు సమకూర్చడానిక ి పరధాన మాంత్తర మత్య సాంపద 
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యజన ఉపయగిాంచబడిాంద.ి ఆకాా బజార్స, ఆన్ల్ ైన్ 
మార కట్ చేపల్ ప ాంపకాం కోసాం అవసర్మ ైన చపేల్ 
వితినాల్ు, మతే, మాందుల్ు మొదల్ నై ఇన్పుట్ల్ను 
గ రిిాంచడాంల్ో చేపల్ ర ైతటల్కు మరియ  ఇతర్ ఆసకిిగల్ 
ప్ారీుల్కు సహాయాం చేసుి ాంద.ి ర ైతటల్ు తమ టబే ల్ స ైజు 
చేపల్ను ఆకాా బజార్స మార కట్ల్ో అమాకానికి కూడా 
అాందిాంచవచుచ. ఆకాా బజార్స మార కట్పేల స్ ఆకాాకల్చర్సల్ో 
ప్ాల్గగ నన అనిన ప్ారీుల్ను లిాంక్ చేయాల్ని భావిసోి ాంది.. 
మత్య సతేట యాప్ యొకక ఆకాా బజార్స: మ ఖ్యమ నై 
అాంశాల్ు 

 కేాందర మత్య, పశు సాంవరా్క మరియ  ప్ాడి 
పరిశరమ మాంత్తర: శీర పరోి తిాం ర్ూప్ాల్ా 

 రాష్ు  ే మత్య, పశుసాంవరా్క శాఖ్ మాంత్తర: శీర 
ఎల్.మ ర్డగన్ 

 ఫిష్రసీ్ పశుసాంవరా్క శాఖ్ సహాయ మాంత్తర: శీర 
సాంజీవ్ బల్ాయన్ 

 
రాష్ాు ే ల్ సమాచార్ాం 

 

50వ ఆల్ మణపిూర్స ష్టమాంగ్ లీల్ా ఫ సిువల్ 2021-2022 
ప్రా ర్ాంభమవుతటాంద.ి 

 
50వ ఆల్ మణపిూర్స ష్టమాంగ్ లీల్ా ఫ సిువల్ 2021-2022 
ఇాంఫాల్ల్ోని ప్ాయల్ స్ కాాంప్ౌాండ్ల్ోని ఇబో య ైమా ష్టమాాంగ్ 
లీల్ా ష్ాాంగ లన్ల్ో ప్రా ర్ాంభమ ైాంది. మణపిూర్స గవర్నర్స ల్ా 
గణశేన్, మ ఖ్యమాంత్తర ఎన్.బీర న్ సాింగ్ ప్రా ర్ాంభోత్వ 
కార్యకరమానికి హాజర్యాయర్డ. ష్టమాంగ్ లీల్ా అనేది 

మణిపూర్సల్ోని సాాంపరదాయక థియటేర్స మరయి  మహిళా 
కళాకార్డల్ ప్ాతరల్ు అనీన పుర్డష్ నటుల్ు మరయి  
పుర్డష్ ప్ాతరల్ను మహిళా థయిేటర్స గూర పుల్ విష్యాంల్ో 
మహిళా కళాకార్డల్ు ప్ో ష్ిసాి ర్డ. ప్రా ర్ాంభ దశల్ోని ష్టమాంగ్ 
లీల్ా గూర పుల్ు తమ పరదర్శనల్ దాారా మానవతావాదాం, 
సహనాం, విశాాసాం, భకిి, సతయాం మరియ  నాయయానిన 
కాప్ాడేాందుకు మరియ  ప్ోర త్హిాంచడానికి పరయత్తనాంచాయ. 
ష్టమాంగ్ లీల్ా ఉత్వాం: నపేథయాం 
వాసివానికి ష్టమాాంగ్ లీల్ా రాజుల్ు మరయి  పరభ వుల్కు 
అాందిాంచబడని హాసయ శ ైలిగా ప్రా ర్ాంభమ ైాంది, ఇది పరసుి త 
ప్రా ాంగణ నాటకాంగా పరిణామాం చ్ాందిాంద.ి ఆ రోజుల్ోల  ష్టమాంగ్ 
లీల్ తన పరదర్శనల్ దాారా మానవతాాం, సహనాం, 
ఆతావిశాాసాం, భకిి, సతయాం మరియ  నాయయానిన 
కాప్ాడేాందుకు మరియ  ప్ోర త్హిాంచడానికి పరయత్తనాంచాంది. 
8.32% వదద  తల్్ాంగాణా దరవయయల్బణ పట్ుకల్ో అగరసాి నాంల్ో 
ఉాంద ి

 
తల్్ాంగాణ, పశిచమ బరాంగాల్ (8.06%) మరయి  సకికిాం 
(8.01%)తో కలిపి దశేాంల్ోని 6.8% కాంట ేఎకుకవ ఛారీాల్ు 
వసూల్ు చేసుి నానయ. భార్తదశేాం యొకక రటి ైల్ 
దరవయయల్బణాం ఆరిిక వయవసికు బగ్బరే్సగా ఉాంది, ఎాందుకాంటే 
ఇద ి జనవరిల్ో మ నుపట ్ 6% ప రిగిాంద,ి అయతే 
దేశవాయపిాంగా కసుమర్ల నెపైుణయాం కలిగిన విల్ువ ప ర్డగ దల్ 
ట ాంప్ో ల్ో భారీ అసమానతల్ు ఉనానయ, డజను రాష్ాు ే ల్ు 
మధ్యసి దరవయయల్బణాం 6 కాంట ే తకుకవగా ఉనానయ. % 
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మరియ  మరో 12 రాష్ాు ే ల్ు 2022 నాట్క ి7% కాంటే ఎకుకవ 
సగటున ఉనానయ. కలయాంట్ వాల్ూయ ఇాండక్్్ దాారా 
అాంచనా వేయబడని హెడ్ల్ నై్ దరవయయల్బణాం 2022 మొదట్ 
ఏడు నెల్ల్ోల  సగటున 6.8%గా ఉాంది, ఇద ి కవరేజ్ 
తయారీదార్డల్ు స ట్ చసేిన 6% అధిక టాల్ర న్్ థ్రష్ో ల్ు  
కాంటే బాగా ఎకుకవగా ఉాంది. 
జాతీయ సగటు కాంట ేతకుకవ ఉనన రాష్ాు ే ల్ు: 
కరే్ళ (4.8%), తమిళనాడు (5.01%), పాంజాబ్ (5.35%), 
ఢలిీల (5.56%), కరాణ టక (5.84%) వాంట ్ రాష్ాు ే ల్ోల  రటి ైల్ 
ఖ్ర్డచల్ు 6% కాంట ే తకుకవగా ప ర్డగ తటనానయ. 
మణిపూర్స, గోవా మరియ  మఘేాల్య వాంట్ చనన రాష్ాు ే ల్ు 
ఈ కాల్ాంల్ో సగటు దరవయయల్బణాం 4% కాంట ే తకుకవగా 
ఉనానయ, వర్డసగా 1.07%, 3.66% మరియ  3.84%. 
2022 నాటక్ి 14 రాష్ాు ే ల్ు, జమూా & కాశీార్స రాష్ు ాేంతో 
కలిపి, 2022 నాట్కి దేశవాయపిాంగా సాధార్ణాం కాంటే ప రిగిన 
విల్ువను చూసిాంది, అయతే ఆ ర ాండు రాష్ాు ే ల్ోల  7% కాంటే 
ఎకుకవ దరవయయల్బణాం ప రగిిాంది. తల్్ాంగాణ, పశిచమ బరాంగాల్ 
మరియ  సకిికాంల్ల్ోని దుకాణదార్డల్ు గార మీణ మరయి  
కాాంకీరట్ ప్రా ాంతాల్ల్ో వారి మిశరమ రిట ైల్ దరవయయల్బణాం 
వర్డసగా 8.32%, 8.06% మరయి  8.01% చ్పుపన 
ఖ్ర్డచల్ ప ర్డగ దల్ను ఎదుర్కనానర్డ. 
 

 

జాతీయ సగటు కాంట ేఎకుకవ ఉనన రాష్ాు ే ల్ు: 
మహారాష్ు ,ే హరాయనా (7.7%), మధ్యపరదశే్ (7.52%), 
అసా్ాం (7.37%), ఉతిర్ పరదశే్ (7.27%), గ జరాత్ 
మరయి  జమూా కాశీార్స (7.2%), రాజసాి న్ (7.1%)తో 
ప్ాటు అనకే పరధాన రాష్ాు ే ల్ దరవయయల్బణాం గణనీయాంగా 
ప రిగిాంది. "రాష్ాు ే ల్ దరవయయల్బణ ఛారీాల్ల్ో వయతాయసాం 
మ ఖ్యాంగా ర ాండు భాగాల్ కార్ణాంగా ఉాంది" అని బరోడా 
ఆరిిక సాంసి పరధాన ఆరిికవతిే మదన్ సబనవిస్ పేర్కనానర్డ. 
“ఒకట ్భోజన ఖ్ర్డచల్ు, ర్వాణా ఖ్ర్డచల్ు జోడిాంచనాందున 
ఉతపతి్త చయేని రాష్ాు ే ల్ు దరవయయల్బణానిన ప ాంచాయ. 
ర ాండవది, కొనిన రాష్ాు ే ల్ు గాయస్ ఖ్ర్డచల్ను తగిగాంచాయ, 
అయత ేఇతర్డల్ు తగిగాంచల్ేదు, ఇది అదనాంగా వయతాయసానిన 
కలిగి ఉాంది, ”అని ఆయన చ్ప్ాపర్డ. ఇాంకా, కలయాంట్ విల్ువ 
సూచకల్ోని వయవసాయ విభాగాం భోజన ధ్ర్ల్కు మ ర్డగ ైన 
వెయటజేీని కలిగ ిఉననాందున, నగర్ ప్రా ాంతాల్ కాంట ేగార మీణ 
ప్రా ాంతాల్ను అధికాంగా కలిగి ఉనన రాష్ాు ే ల్ు మ ర్డగ ైన 
దరవయయల్బణానిన ఎదుర్కాంటునానయ, శీర సబనవిస్ 
గ రిిాంచార్డ. 
నాగాల్ాాండ్ 119 సాంవత్రాల్ల్ో 2వ ర లై్ేా సేుష్న్ను 
ప్ ాందాింద ి

 
ఈశానయ రాష్ు ాేం, నాగాల్ాాండ్ 119 సాంవత్రాల్ విరామాం 
తరాాత శోఖ్ువిల్ో కొతి సౌకరాయనిన ప్రా ర్ాంభాంచడాంతో ర ాండవ 
ర లై్ేా సేుష్న్ను ప్ ాందిాంది. రాష్ు ాేంల్ోని వాణిజయ కాేందరాం 
నడిబొ డుు న ఉనన దమిాపూర్స ర లై్ేా సేుష్న్ 1903ల్ో 
ప్రా ర్ాంభాంచబడిాంద.ి మ ఖ్యమాంత్తర నీఫియ  రియ శోఖ్ువి 
ర ైల్ేా సేుష్న్ నుాండి డోనీ ప్ో ల్ో ఎక్్ప రస్ను పగట్పూట జ ాండా 
ఊపి ప్రా ర్ాంభాంచార్డ. 

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/16382/ssc-je-electrical-technical-live-classes-by-adda247
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డోనీ ప్ో ల్ో ఎక్్ప రస్ పరత్తరోజూ అసా్ాంల్ోని గౌహత్త మరయి  
అర్డణాచల్ పరదేశ్ల్ోని నహరాల గన్ మధ్య నడచిాంది. ర ైల్ు 
సరీాస్ ఇపుపడు దిమాపూర్స నుాండి కొనిన కలి్ోమీటర్ల 
దూర్ాంల్ో ఉనన శోఖ్ువి వర్కు ప్ డిగిాంచబడిాంది. నాగాల్ాాండ్ 
మరియ  అర్డణాచల్ పరదశే్ల్ు నరే్డగా శోఖ్ువి ర లై్ేా సేుష్న్ 
వర్కు దోనీ ప్ో ల్ో ఎక్్ప రస్ ప్ డగిిాంపుతో ర ైల్ు సరీాస్ దాారా 
అనుసాంధానిాంచబడతాయ. 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
 నాగాల్ాాండ్ రాజధాని: కోహిమా; 
 నాగాల్ాాండ్ మ ఖ్యమాంత్తర: నీఫియ  రియ; 
 నాగాల్ాాండ్ గవర్నర్స: జగదషీ్ మ ఖి (అదనపు 

బాధ్యత). 
కరానటక పరభ తాాం మరయి  ఇష్ా ఫౌాండషే్న్ 
వయవసాయానిన ప్ోర త్హాించడానిక ి ఒక అవగాహన 
ఒపపాందానిన కుదుర్డచకునానయ 

 
దాని వయవసాి పకుడు జగీగ వాసుదవే్ (సదుగ ర్డ) పరకార్ాం, ఇష్ా 
ఫౌాండషే్న్ తన “సవే్ సాయల్” పరచార్ాంల్ో భాగాంగా నేల్ 
ఆరోగాయనిన మ ర్డగ పర్చడానికి కరాణ టక పరభ తాాంతో 
అవగాహన ఒపపాందాం (MOU) ప ై సాంతకాం చసేుి ాంది. ఇతర్ 
మాంతటర ల్తో ప్ాటు, మ ఖ్యమాంత్తర బసవరాజ్ బొ మ ైా 
ఆదివార్ాం ప్ాయల్ స్ గౌర ాండ్్ను సాందరశిాంచ “సవే్ సాయల్”ప ై 
అవగాహన ఒపపాందాంప  ైసాంతకాం చేయనునానర్డ. 

ఇష్ా ఫౌాండషే్న్ కరాణ టక పరభ తాాంతో ఎాంఓయూప  ైసాంతకాం 
చసేాింద:ి కలీ్క అాంశాల్ు 
 “సేవ్ సాయల్” పరచార్ాం కోసాం తన 100 రోజుల్ మోటర్స

బరైక్ యాతరల్ో భాగాంగా, సదుగ ర్డ (జగదషీ్ వాసుదవే్) 
ఇష్ా ఫౌాండషే్న్ కోసాం కరాణ టకల్ోని బరాంగళూర్డ వచాచర్డ. 

 జగదషీ్ వాసుదవే్ (సదుగ ర్డ) ల్ాండన్ల్ో ప్రా ర్ాంభమ నై 
ఈష్ా ఫౌాండషే్న్ పరయతనాం ఇపుపడు కావేరలి్ో చేరిాందని 
పేర్కనానర్డ. వార్డ ఇపుపడు కరాణ టకల్ో ఉనానర్డ. 

 సదుగ ర్డ మాటాల డుతూ తాను 27,278 క.ిమీ కోర్డ్ను 
పూరిి చశేానని, కరాణ టకకు రాకమ ాందు ఇష్ా ఫౌాండేష్న్ 
కోసాం గత 94 రోజుల్ వయవధిల్ో 593 ఈవెాంట్ల్ల్ో 
ప్ాల్గగ నాననని చప్్ాపర్డ. 

 ఆధాయత్తాక నాయకుడ్నై సదుగ ర్డ మాటాల డుతూ, తమ 
బృాందాం 193 దశేాల్కు ఒకోక దశేాం యొకక ల్క్షణాల్ 
ఆధార్ాంగా పరతయేకమ ైన “సవే్ సాయల్” కార్యకరమాల్ను 
ర్ూప్ ాందిాంచాందని మరయి  ఆ పతార ల్ను ఆ 
పరభ తాాల్కు అాందిాంచాందని చ్ప్ాపర్డ. 

 ఆ పతార ల్ను దశేాల్ు సీరయిస్గా తీసుకునానయని, 74 
దేశాల్ు MOUప ై సాంతకాల్ు చేశాయని, సఫిార్డ్ల్ను 
ప్ాట్సాి మని హామీ ఇచాచయని జగదీశ్ వాసుదవే్ 
(సదుగ ర్డ) పేర్కనానర్డ. 

ఇష్ా ఫౌాండషే్న్ కరాణ టక పరభ తాాంతో అవగాహన ఒపపాందాంప  ై
సాంతకాం చసేాింద:ి మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు 
 కరాణ టక మ ఖ్యమాంత్తర: బసవరాజ్ సో మపప బొ మ ైా  
 కరాణ టక రాజధాని: బరాంగళూర్డ 
 ఇష్ా ఫౌాండేష్న్ వయవసాి పకుడు: జగదషీ్ వాసుదవే్ 

(సదుగ ర్డ) 

http://www.bankersadda.com/
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అసా్ాం CM హమిాంత బ్లసాా శర్ా ‘విదాయ ర్థ్ – సూకల్ ఆన్ 
వీల్్’ ప్రా జ కుు ను ప్రా ర్ాంభాంచార్డ 

 
అసా్ాం మ ఖ్యమాంత్తర హమిాంత బ్లసాా శర్ా ‘విదాయ ర్థ్-
సూకల్ ఆన్ వీల్్’ ప్రా జ కుు ను ప్రా ర్ాంభాంచార్డ. ఈ ప్రా జ క్ు 
ఆరిికాంగా వనెుకబడని పిల్లల్కు 10 నలె్ల్ ప్ాటు ప్రా థమిక 
విదయను అాందాించడాం ల్క్షయాంగా ప టుు కుాంది. అసా్ాంల్ోని 
గౌహత్త హెకైోర్డు  ప్రా ాంగణాంల్ో జరిగని కార్యకరమాంల్ో ఈ 
ప్రా జ కుు ను ప్రా ర్ాంభాంచార్డ. 
విదాయ ర్థాం-ప్ాఠశాల్ ప్రా జ క్ు అాంట ేఏమిట?్ 
 విదాయ ర్థ్-సూకల్ ఆన్ వీల్్ 10 నలె్ల్ ప్ాటు నిర్డపదే 

పలి్ల ల్కు ప్రా థమిక విదయను అాందజసేుి ాందని 
నివేదిాంచబడిాంది. 10 నెల్ల్ తరాాత, పిల్లల్ు సాంపరదాయ 
విదాయ విధానాంల్ో చేర్చబడతార్డ. 

 ప్రా జ క్ు కిాంద పిల్లల్కు యూనిఫారాల్ు మరియ  
ప్ాఠయపుసికాల్ు మరియ  ఉచత మధాయహన భోజనాం 
అాందిాంచబడుతటాంది. ఈ ప్రా జ కుు  కిాంద విదాయర్డి ల్కు 
మధాయహన భోజనాం, యూనిఫారాల్ు, ప్ాఠయపుసికాల్ు 
ఉచతాంగా అాందజయేనునానర్డ. 

 

 

అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
 అసా్ాం రాజధాని: దసిూపర్స; 
 అసా్ాం మ ఖ్యమాంత్తర: హమిాంత బ్లసాా శర్ా; 
 అసా్ాం గవర్నర్స: ప్ ర ఫ సర్స జగదషీ్ మ ఖి. 
చాండగీఢ్ విమానాశరయానిక ి భగత్ సాింగ్ పరే్డ ప టేు ాందుకు 
పాంజాబ్ & హరాయనా అాంగకీరాించాయ 

 
మొహాలీల్ోని చాండగీఢ్ అాంతరాా తీయ విమానాశరయానిక ి
ష్హదీ్ భగత్ సాింగ్ పేర్డ ప టేు ాందుకు పాంజాబ్, హరాయనా 
పరభ తాాల్ు అాంగకీరిాంచాయ. పాంజాబ్ CM భగవాంత్ మాన్, 
హరాయనా డపిూయట ీసఎీాం దుష్యాంత్ చౌతాల్ా మధ్య జరిగిన 
సమావశేాంల్ో ఈ నిర్ణయాం తీసుకునానర్డ. దగిగజ సాాతాంతరయ 
సమర్యధ్ుడు భగత్ సిాంగ్ అమర్వీర్డడు అయన మారిచ 
23న పాంజాబ్ పరభ తాాం ఇపపటక్ే రాష్ు  ేస ల్వు పరకట్ాంచాంది. 
పరధానాాంశాల్ు: 
 ర్ూ. 485 కోటల  ఎయర్సప్ో ర్సు ప్రా జ క్ు పాంజాబ్ మరియ  

హరాయనా పరభ తాాల్ ఎయర్సప్ో ర్సు్ అథారటి ీ ఆఫ్ 
ఇాండయిా (AAI) జాయాంట్ వెాంచర్స. 

 2017ల్ో పాంజాబ్ పరభ తాాం ఈ విమానాశరయానికి 
"ష్హదీ్-ఎ-ఆజాం సరాద ర్స ష్హదీ్ భగత్ సాింగ్ 
అాంతరాా తీయ విమానాశరయాం, మొహాలి" అని పరే్డ 
ప టాు ల్ని డిమాాండ్ చేసిాంది. 

 2016ల్ో చాండగీఢ్ విమానాశరయానికి భగత్ సిాంగ్ పరే్డ 
ప టాు ల్ని హరాయనా అస ాంబీల  ఏకగీరవాంగా తీరాానాం చసేిాంది. 
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బాయాంకాింగ్ & ఆరిాక అాంశాల్ు 
 

సాకమర్ల వివరాల్తో "ఫరా డ్ రజిిసీు "ే బాల క్లిస్ును RBI 

విడుదల్ చసేుి ాంద ి

 
బాయాంకిాంగ్ వయవసి నుాండి పునరావృత నేర్సుి ల్ను దూర్ాంగా 

ఉాంచడాంల్ో సహాయపడటానిక,ి భార్తీయ రజిర్సా బాయాంక్ 

(RBI) ఫరా డ్ రిజిసీు  ే బాల క్లిస్ును అభవృదిా  చేసోి ాంది. 

ఎగిాకూయటవ్్ డ్రై కుర్స అనిల్ కుమార్స శర్ా పరకార్ాం, ఫరా డ్ రజిిసీు  ే

మోసాం చేయడానికి తర్చుగా ఉపయగిాంచ ే IP (ఇాంటర నట్ 

ప్ోర టరకాల్) చర్డనామాల్ు మరియ  ఫో న్ నాంబర్ల వాంట్ 

డేటాను రికార్సు చసేుి ాంది. అభవృదిా  చేయబో య ేయాంతార ాంగాం 

దాారా బాయాంకుల్ు ఈ వివరాల్ను రజిర్సా బాయాంక్ ఆఫ్ 

ఇాండయిా (RBI)క ి నివదేిాంచగల్వు. ఈ నేర్సుి ల్ు ఆరిిక 

వయవసిను దురిానియగాం చేయకుాండా మోసాం తరాాత 

మోసానికి ప్ాల్పడకుాండా ఆపడాంల్ో ఇది RBIకి 

సహాయపడుతటాంది. 

రజిర్సా బాయాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా (RBI): అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు 

మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు 

 RBI ఎగిాకూయటవ్్ డ్రై కుర్డల : అనిల్ కుమార్స శర్ా, డాకుర్స 

రాజీవ్ ర్ాంజన్, డాకుర్స సతీ్తకాాంత పటానయక్  

 RBI గవర్నర్స: శకిికాాంత దాస్ 

యధా: ఇాండయిన్ ఆరీా తో కలిస ి BOB ఫ నైాన్్ కాాంటాక్ు
ల్ స్ క రడటి్ కార్సును ప్రా ర్ాంభాంచాంద ి

 
నషే్నల్ పమే ాంట్్ కార్పరషే్న్ ఆఫ్ ఇాండయిా (NPCI) 
సహకార్ాంతో బాయాంక్ ఆఫ్ బరోడా-మదదతటగల్ BOB 
ఫ నైానిియల్ స ల్ూయష్న్్ దాారా BOB ఫ నైాన్్ ఇాండయిన్ 
ఆరీా  దళాల్ కోసాం యదా సహ-బార ాండడ్్ ర్ూప ేక రడటి్ కార్సును 
ప్రా ర్ాంభాంచాంద.ి కొతి కో-బార ాండ్డ్ క రడటి్ కార్సు ర్ూపే ప్ాల ట్
ఫార్మ్ల్ో అాందుబాటుల్ోకి వసుి ాంది మరియ  కాాంటాక్ుల్ స్ 
ల్క్షణాల్ను కలిగ ిఉాంటుాంద.ి 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
 NPCI COO: పరవీణా రాయ్ 
 MD & CEO, BFSL: శ ైల్ేాందర సిాంగ్ 
 చీఫ్ ఆఫ్ ఆరీా సాు ఫ్: జనర్ల్ మనోజ్ ప్ాాండ ే
RBI నివదేకి: జూన్ 2022 త్ైైమాసకిాంల్ో బాయాంక్ క రడటి్ 
ప ర్డగ దల్ 14.2% వగేవాంతమ ాైంద ి

 
రజిర్సా బాయాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా విడుదల్ చేసని డటేా పరకార్ాం 
జూన్ 2021తో మ గిసని త్ైమైాసకిాంల్ో బాయాంక్ క రడటి్ వృదిా  
6% నుాండి జూన్ 2022ల్ో మ గసిిన త్ైైమాసకిాంల్ో 14.2%క ి
ప రగిాింద.ి మారిచ 2022తో మ గిసని మూడు నెల్ల్ోల  బాయాంక్ 
క రడిట్ 10.8% ప రగిిాంది. గత ఐదు త్ైమైాసకిాల్ోల  మొతిాం 
డిప్ాజిటల ల్ో సిిర్మ నై 9.5 నుాండి 10.2% వారిిక వృదిా  
కనిపిాంచాంది. 
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GST వసూళలల  ప రగినిపపటక్ ీ రాష్ు  ే ఆదాయ వృదిా  9%క ి
పడపి్ోయాంద ి

 
FY23ల్ో రాష్ాు ే ల్ ఆదాయ వృదిా  7-9 శాతానిక ి
దిగజార్డతటాందని, GST వసూళలల  అక రష్న్ల్ో 
దోహదపడతాయని నివేదకి పేర్కాంది. మహమాార-ిపరభావిత 
FY21ల్ో తకుకవ బసే్ కార్ణాంగా FY22ల్ో ఆదాయ వృదిా  
25 శాతాం ప రగిిాంది, మొతిాం GSDP (సూి ల్ రాష్ు  ే
దేశీయతపతి్త)ల్ో 17 రాష్ాు ే ల్ు 90 శాతాం వాటాను కలిగి 
ఉనానయని రేట్ాంగ్ ఏజ నీ్ కిరసలి్ విశేలష్ిాంచాంది. 
మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
FY23ల్ో, ఆరోగయకర్మ నై పనున తేలిక ైన ఆదాయాం వృదిా క ి
తోడపడుతటాంద,ి వసుి  మరయి  సవేల్ పనున (GST) 
వసూళలల  మరయి  కేాందరాం నుాండ ి వచేచ కటేాయాంపుల్ు, 
రాష్ాు ే ల్ ఆదాయాంల్ో 45 శాతాం వర్కు ఉాంటాయ - దృఢమ ైన 
ర ాండాంక ల్ వృదిాని చూపుతటాందని అాంచనా. . ఆదాయ వృదిా క ి
అత్తప దద  పేరర్ణ మొతిాం రాష్ు  ేGST సకేర్ణల్ నుాండి వసుి ాంది, 
ఇది ఇపపటక్ే FY22ల్ో 29 శాతాం పుాంజుకుాంద.ి 
RBI తార్ల్ో డజిిటల్ ర్ూప్ాయని ప్రా ర్ాంభాంచనుాంద ి

 
రజిర్సా బాయాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా (RBI) ఈ ఆరిిక 
సాంవత్ర్ాంల్ోన ే తన డజిిటల్ ర్ూప్ాయ, స ాంటరల్ బాయాంక్ 
డజిిటల్ కర నీ్ (CBDC)ని పరవేశప టేు అవకాశాం ఉాంది. 

ఫిబరవరిల్ో తన బడ్ాట్ 2022 పరసాంగాంల్ో ఆరిిక మాంత్తర 
నిర్ాల్ా సతీారామన్ పరకట్ాంచనపపట్ నుాండి దశేాంల్ో 
డిజిటల్ ర్ూప్ాయ గ రిాంచ చర్చల్ు జర్డగ తటనానయ. ఆ 
సమయాంల్ో, డిజిటల్ ర్ూప్ాయని 2022-2023ల్ో 
ప్రా ర్ాంభాంచనుననటుల  ఆమ  చప్్ాపర్డ. 
అద ిఎల్ా పని చసేుి ాంద:ి 
 రజిర్సా బాయాంక్ అభవృదిా  చసేుి నన డజిిటల్ ర్ూప్ాయ 

బాల క్చయ్న్, ప ైైవటే్ కాంప నీల్ు అాందిాంచే పరసుి త మొబరలై్ 
వాల్ ట్ ససిుమ్ల్ా కాకుాండా అనిన ల్ావాదవేీల్ను టేరస్ 
చయేగల్దు. పరత్త ఫయిట్ కర నీ్ప  ైఒక పరతయేక సాంఖ్య 
ఉననటేల , RBI జారీ చేసే డిజిటల్ కర నీ్ని యూనిటలల్ో 
ల్ కికాంచనుననటుల  గతాంల్ో వారాి  సాంసి PTI 
నివేదిాంచాంది. 

 CBDC అనదే ిడజిిటల్ ల్ేదా వర్డచవల్ కర నీ్, అయతే 
ఇది గత దశాబద ాంల్ో పుటుగ్డుగ ల్ాల  పుటుు కొచచన ప ైైవటే్ 
వర్డచవల్ కర నీ్ల్ు ల్ేదా కిరప్ోు కర నీ్తో ప్ో ల్చదగినది 
కాదు. ప ైైవటే్ వర్డచవల్ కర నీ్ల్ు జారీ చేసవేార్డ 
ల్ేనాందున ఏ వయకిి యొకక ర్డణాం ల్ేదా బాధ్యతల్ను 
సూచాంచవు. ప ైైవటే్ కిరప్ోు కర నీ్ల్ు ఎపపట్క ీచటుపర్మ నై 
ట ాండర్స కాదని పరభ తాాం ఇపపట్కే చ్పపిాంది. ప ైైవటే్ 
కిరప్ోు కర నీ్ల్ు జాతీయ భదరత మరియ  ఆరిిక సిిర్తాాంప ై 
పరభావాం చూపే అవకాశాం ఉననాందున RBI వాటన్ి 
తీవరాంగా వయత్తరకేిసోి ాంద.ి 

పరమ ఖ్ ఆరిికవతిేల్ు Q1 GDP వృదిాని 13-15.7% వదద  
ఆశిసుి నానర్డ 

 
పరమ ఖ్ ఆరిికవతిేల్ు 2022-23 మొదట్ త్ైమైాసకిాంల్ో 
అధిక పక్షప్ాతాంతో ఆరిిక వయవసిల్ో 13-15.7 శాతాం వృదిాని 
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సాధిాంచార్డ. సేుట్ బాయాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా గూర ప్ చీఫ్ 
ఎకనామిక్ అడ్ైాజర్స సౌమయ కాాంత్త ఘోష్ మాటాల డుతూ, 
మొదట్ త్ైైమాసికాంల్ో జిడిపి 15.7 శాతాం దాట్ప్ో తటాందని, 
తటద ిసాంఖ్యల్ు ఎకుకవగా మ దిరాంచే అవకాశాల్ు ఎకుకవగా 
ఉనానయని, అద ే సమయాంల్ో చీఫ్ ఎకనామిస్ు  అదిత్త 
నాయర్స అనానర్డ. రేట్ాంగ్ ఏజ నీ్ ICRA, జూన్ త్ైమైాసకిాంల్ో 
ఆరిిక వయవసి చాల్ా తకుకవగా 13 శాతానిక ిప ర్డగ తటాందని 
పేర్కాంది. జాతీయ గణాాంక కారాయల్యాం మొదట్ త్ైమైాసిక 
GDP సాంఖ్యల్ను వచచే వార్ాం తరాాత పరకటస్ుి ాంది. 
ఇటవీలి ట రాండ్: 
మహమాార ి యొకక మొదట్ తర్ాంగాం కార్ణాంగా జూన్ 
2020ల్ో GDP 23.9 శాతాం కుదాించబడనిపపటక్,ీ జూన్ 
2021ల్ో 20.1 శాతానిక ి అధకి ప్ోర తా్హానిన అాందిాంచాంది, 
ర ాండవది నుాండ ి ప్రా ణనష్ుాం పర్ాంగా ఈ కాల్ాం మరిాంత 
వినాశకర్మ నైది. COVID-19 యొకక తర్ాంగాం. రజిర్సా 
బాయాంక్ నేతృతాాంల్ోని దరవయ విధాన కమిటీ ఆగసుు  5 ప్ాల్సీ 
సమీక్షల్ో ఏపిరల్-జూన్ త్ైమైాసకిాంల్ో ఆరిిక వయవసి 16.2 
శాతాం వృదిా  చ్ాందుతటాందని అాంచనా వేసిాంది. 
డజిిటల్ ఎసో ర ో సవేల్ కోసాం యస్ బాయాంక్తో కాయస్లర్స 
భాగసాామయాం కలిగ ిఉాంద ి

 
గోల బల్ ఎసో ర ోబాయాంకిాంగ్ స ల్ూయష్న్ ప్ ర వెడైర్స, కాస్లర్స బాయాంక్ 
కసుమర్లకు డజిిటల్ ఎసో రో సేవల్ను అాందిాంచడానిక ి యస్ 
బాయాంక్తో భాగసాామయాం కలిగ ి ఉాంది. ఈ సాంసి వయకుి ల్ు 
మరియ  సాంసిల్ కోసాం గోల బల్ డజిిటల్ ఎసో రో ప్ాల ట్ఫార్మ్, 
దేశీయ మరియ  సరిహదుద  ఎసో రో పరషి్ాకరాల్ను 
అాందిసోి ాంద.ి 

ఈ భాగసాామయాం దాారా, ఎాంటర్సప ైైజ్ ఎసో ర ో బాయాంకాింగ్ 
సిల్ాంల్ో ఆధపితయాం కోసాం ఇదదర్ూ ప్ో ల్ ప్ జిష్న్ల్ో ఉనానర్డ 
మరయి  విభనన కసుమర్స బసే్ల్ మధ్య సుల్భాంగా 
సీా కరాించడానిక ిసవేల్ని డిజిటల్గా పరజాసాామీయకరిాంచార్డ. 
ఎసో రో బాయాంకిాంగ్ సాధార్ణాంగా చాల్ా కిలష్ుాంగా ఉాంటుాంది 
మరియ  సాాంకేత్తకత మరియ  ఆవిష్కర్ణల్ు అతయాంత 
సాంకిలష్ుమ ైన అవసరాల్కు కూడా పరషి్ాకరాల్ను 
అాందిాంచగల్వని దాని పరతేయకమ నై డజిిటల్ ఆఫర్సతో కాయస్లర్స 
నిర్ూపిాంచాంది. 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
 యస్ బాయాంక్ సాి పిాంచబడిాంది: 2004; 
 యస్ బాయాంక్ పరధాన కారాయల్యాం: మ ాంబర,ై మహారాష్ు ;ే 
 యస్ బాయాంక్ MD & CEO: పరశాాంత్ కుమార్స; 
 యస్ బాయాంక్ టాయగ్ల్ నై్: మా నెపైుణాయనిన 

అనుభవిాంచాండ.ి 
ఆరిిక డటేాకు ప్రా పయతను సుల్భతర్ాం చయేడానిక ి స బీ 
ఖ్ాతా అగిరగటేర్స ఫేరమ్వర్సకల్ో చరేాింద ి

 
రజిర్సా బాయాంక్ ఆఫ్ ఇాండయిా (RBI) మ ాందుకు తచ్చన 
ఖ్ాతా అగిరగేటర్స ఫేరమ్వర్సకల్ో చరే్మని స కూయరటిసీ్ అాండ్ 
ఎకే్ఛాంజ్ బో ర్సు ఆఫ్ ఇాండయిా (స బీ)చ ేసూచాంచబడని సాు క్ 
మార కట్ మధ్యవర్డి ల్కు అస ట్ మనేజే్మ ాంట్ సాంసిల్ు 
(AMCల్ు) మరియ  డపి్ాజిటరీల్ు ఉదాహర్ణల్ు. 
అదనాంగా, మార కట్ ర గ యల్ేటర్స, స బీ అగిరగేటర్స ఫేరమ్వర్సకల్ో 
చేరిన సాు క్ మార కట్ పరాయవర్ణ వయవసిల్ో ప్ాల్గగ నవేారికి 
మాతరమ ేవరిిాంచే నిబాంధ్నల్ను ఏరాపటు చసేిాంద.ి 
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అదనపు సమాచార్ాం  
 దేశీయ చ్లిలాంపుల్ నటె్వర్సక ర్ూపపే ై వివిధ్ ర్కాల్ క రడటి్ 

కార్సుల్ను ప్రా ర్ాంభాంచేాందుకు, ICICI బాయాంక్ నషే్నల్ 
పమే ాంట్్ కార్పరషే్న్ ఆఫ్ ఇాండయిా (NPCI)తో 
భాగసాామాయనిన ఏరాపటు చేసిాంద.ి ICICI బాయాంక్ ర్ూపే 
క రడిట్ కార్సు ప్రా ర్ాంభాంల్ో బాయాంక్ జ మ్సోు న్ సిరసీ్ యొకక 
కోర్ల్ వరేియాంట్ల్ో అాందిాంచబడుతటాంది; Rubyx 
మరియ  Sapphiro వేరయిాంట్ల్ు తార్ల్ో 
అనుసరిాంచబడతాయ. "ICICI బాయాంక్ కోర్ల్ ర్ూప ే
క రడటి్ కార్సు" అని పలి్ువబడ ే కాాంటాక్ుల్ స్ కార్సు అనకే 
ర్కాల్ అధకిారాల్ు మరియ  పరయజనాల్ను 
అాందిసుి ాంది. 

 
నియామకాల్ు 

 

భార్త 49వ పరధాన నాయయమూరిిగా జసిుస్ ఉదయ్ ఉమషే్ 
ల్లిత్ పరమాణ సీా కార్ాం చశేార్డ 

 
భార్త 49వ పరధాన నాయయమూరిిగా జసిుస్ ఉదయ్ ఉమషే్ 
ల్లిత్ పరమాణ సీాకార్ాం చేశార్డ. రాష్ు పేత్త భవన్ల్ో జరిగిన 
కార్యకరమాంల్ో భార్త రాష్ుపేత్తగా ఎనినక ైన శీరమత్త దౌర పద ి
మ ర్డా పరమాణ సీాకార్ాం చేయాంచార్డ. ఈ కార్యకరమాంల్ో 
ఉపరాష్ు పేత్త జగ్దపీ్ ధ్న్ఖ్ర్స, పరధానమాంత్తర నరేాందరమోదీ, 
కేాందరమాంతటర ల్ు ప్ాల్గగ నానర్డ. జసిుస్ ల్లిత్ పూరీాకుడు 
జసిుస్ ఎనీా ర్మణ కూడా పరమాణ సీాకార్ కార్యకరమాంల్ో 
ప్ాల్గగ నానర్డ. 

ఉదయ్ ఉమషే్ ల్లిత్ గ రాించ: 
ఉదయ్ ఉమషే్ ల్లిత్ (జననాం 9 నవాంబర్స 1957) 
భార్తదశేానిక ి49వ మరయి  పరసుి త పరధాన నాయయమూరిి. 
గతాంల్ో ఆయన భార్త సుపీరాంకోర్డు  నాయయమూరిిగా 
పనిచశేార్డ. సుపీరాంకోర్డు కు నరే్డగా పదోననత్త ప్ ాందిన 
ఆర్డగ ర్డ సీనియర్స నాయయవాదుల్ల్ో జసిుస్ ల్లిత్ ఒకర్డ. 
అతను 49వ పరధాన నాయయమూరిిగా డబ్రబై నాల్ుగ  రోజుల్ 
ప్ాటు భార్త పరధాన నాయయమూరిిగా బాధ్యతల్ు సీాకరిాంచన 
తరాాత 8 నవాంబర్స 2022న పదవీ విర్మణ 
చేయనునానర్డ. 
సౌర్వ్ గాంగూలీ డీరమ్స ట్గో మొదట ్ బార ాండ్ అాంబాసడిర్సగా 
ఎాంపకియాయడు  

 
DreamSetGo, కీరడా అనుభవాల్ు మరయి  పరయాణ వదేిక, 
సౌర్వ్ గాంగూలీని తన మొదట ్ బార ాండ్ అాంబాసడిర్సగా 
పరకట్ాంచాంది. 2019ల్ో సాి పిాంచబడిన, DreamSetGo ఒక 
నిరిదష్ు సమసయను పరిష్కరిసోి ాంద ి - పరపాంచవాయపిాంగా కీరడా 
ఈవెాంట్ల్ు మరయి  అభమానుల్ కోసాం అనుభవాల్ను 
యాక ్స్ చయేడాం. DreamSetGo కోసాం "సూపర్స 
క ప ున్"గా, గాంగూలీ మాాంచస్ుర్స సటి,ీ చల్ి్యా FC, ICC 
టార వలె్ అాండ్ టయర్స్, AO టార వలె్, F1® అనుభవాల్ు 
మరియ  మరనిినాంటత్ో దాని కీల్క భాగసాామాయల్ దాారా 
అాందిాంచే DSG యొకక కూయరేట డ్ అనుభవాల్ను పరచార్ాం 
చేయడాంల్ో కలీ్క ప్ాతర ప్ో ష్సిాి ర్డ. 
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ఇటవీల్ నియమిాంచబడని బార ాండ్ అాంబాసడిర్డల : 
 రిష్బ్ పాంత్: డిష్ టీవీ ఇాండయిా 
 ఝ ల్న్ గోసాామి: అనిన మహిళల్ు మాయచ్ అధకిారకి 

జటుు  
 రిష్బ్ పాంత్: ఉతిరాఖ్ాండ్ బార ాండ్ అాంబాసడిర్స 
 జసీరతీ్ బ మాా : య నిక్్ 
 ర్వీాందర జడజేా: కినారా రాజధాని 
 సాృత్త మాంధాన: IIT మదార స్ ఇాంకుయబటే్ సాు ర్ుప్,  
IMFల్ో భార్తదశేానిక ిఎగిాకూయటవ్్ డ్రై కుర్సగా మాజీ CEA K 
సుబరమణయిన్ను GoI నియమిాంచాంద ి

 
అాంతరాా తీయ దరవయ నిధ ి (IMF)ల్ో భార్తదేశానికి 
ఎగిాకూయటవ్్ డ్రై కుర్సగా మాజీ పరధాన ఆరిిక సల్హాదార్డ, KV 
సుబరమణయిన్ నియమితటల్యాయర్డ. అతని పదవీకాల్ాం 
నవాంబర్స నుాండి ప్రా ర్ాంభమవుతటాంద ిమరియ  31 అకోు బర్స 
2022 వర్కు పరమ ఖ్ ఆరిికవతిే సురిాత్ ఎస్ భల్ాల  ED 
(భార్తదశేాం), IMF పదవీకాల్ానిన కుదాించడాం దాారా 
మూడేళలప్ాటు ల్ేదా తదుపరి ఉతిర్డాల్ు వచేచ వర్కు, ఏది 
మ ాందుగా ఉాంట ేఅది కొనసాగ తటాంద.ి 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
 IMF నిరాాణాం: 27 డసి ాంబర్స 1945; 
 IMF పరధాన కారాయల్యాం: వాష్ాింగున్, D.C., య నెటై డ్ 

సేుట్్; 
 IMF సభయ దేశాల్ు: 190; 
 IMF MD: కిరసాు లినా జారిావా. 

RBL బాయాంక్ నాన్ ఎగిాకూయటవ్్ డ్రై కుర్డల గా శివకుమార్స 
గోప్ాల్న్, గోప్ాల్ జ నై్ నియమితటల్యాయర్డ 

 
ప ైైవేట్ ర్ాంగ ర్డణదాత RBL బాయాంక్ నాన్ ఎగిాకూయట్వ్ 
డ్ైర కుర్డల గా గోప్ాల్ జ నై్ మరయి  డాకుర్స శివకుమార్స గోప్ాల్న్
ల్ను నియమిాంచాంది. RBL బాయాంక్ తన 2.0 వూయహానిన 
వేగవాంతాం చేయడానిక ిసాంబాంధతి అనుభవాం ఉనన విభనన 
నాయకుల్ను జోడిాంచే పనిల్ో ఉాంది. కొతి చేర్డపల్తో, బాయాంక్ 
బో ర్డు ల్ో 14 మాంది సభ యల్ు ఉాంటార్డ. ప ైవైేట్ పేల స్మ ాంట్ 
ప్రా త్తపదికన, "ట మై్-టు-ట మై్ ప్రా త్తపదకిన" డ్ట్ 
స కూయరిటలీ్ జారీ దాారా ర్ూ. 3,000 కోటల  వర్కు 
సేకరిాంచేాందుకు RBL బాయాంక్ బో ర్డు  ఆమోదిాంచాంది. 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
 RBL బాయాంక్ సాి పిాంచబడిాంది: 1943; 
 RBL బాయాంక్ పరధాన కారాయల్యాం: మ ాంబర;ై 
 RBL BANK MD & CEO: R సుబరమణయకుమార్స; 
 RBL బాయాంక్ టాయగ్ల్ ైన్: అప్ో న కా బాయాంక్. 
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NII డ్రై కుర్సగా ఒడయిా శాసివైతిే దబేాససిా మొహాంత్త 
నియమితటల్యాయర్డ 

 
ఒడియా శాసిైవతిే, దబేాససిా మొహాంతీ నషే్నల్ ఇన్
సిుటయయట్ ఆఫ్ ఇమ యనాల్జీ (NII) డ్ైర కుర్సగా 
నియమితటల్యాయర్డ. పరసుి తాం NIIల్ో సాు ఫ్ స ైాంటస్్ుగా 
పనిచసేుి నానడు. కాయబ్లనటె్ నియామకాల్ కమిట ీ ఈ 
నియామకానికి ఆమోదాం త్లిపిాంద,ి పదవి బాధ్యతల్ు 
సీాకరిాంచన తదే ీ నుాండ ి మరయి  అతని పదవీ విర్మణ 
వయసు్ వర్కు అమల్ుల్ోకి వసుి ాంది. ఒడిశా కేడర్సకు 
చ్ాందిన 1987 బాయచ్ IAS అధకిార ిరాజషే్ వర్ా ఆగసుు  18న 
రాష్ు పేత్త దౌర పద ి మ ర్డా కార్యదరిశగా నియమితటల్ ైన 
తరాాత ఆ సాి నాం ఖ్ాళీ అయాంద.ి 
రాష్ు పేత్త దౌర పద ి మ ర్డా కార్యదరశిగా రాజషే్ వర్ా 
నియమితటల్యాయర్డ 

 
ఒడిశా కడేర్స 1987 బాయచ్ IAS అధికారి, రాజషే్ వర్ా 
రాష్ు పేత్త దౌర పద ిమ ర్డా కార్యదరశిగా నియమితటల్యాయర్డ. 
అతను 1980-బాయచ్ IAS అధకిారి అయన కపలి్ దవే్ త్తరప్ాఠ ి
సాి నాంల్ో ఉనానర్డ. పరసుి తాం ఆయన కార్పరటే్ వయవహారాల్ 
మాంత్తరతా శాఖ్ కార్యదరిశగా పనిచసేుి నానర్డ మరయి  
ఒడిశా మ ఖ్యమాంత్తర నవీన్ పటానయక్కు పరధాన 
కార్యదరిశగా కూడా పనిచేశార్డ. గతాంల్ో, వర్ా ఒడిశా 

మ ఖ్యమాంత్తర నవీన్ పటానయక్కు పిరని్పల్ స కరటరీగా 
మరియ  ఒడశిా పరభ తా ఇాంధ్న శాఖ్ పిరని్పల్ స కరటరీగా 
కూడా పనిచశేార్డ. 
ఇతర్ కార్యదరశి జాబ్లతా 
 పరధానమాంత్తరక ిప ైవైేట్ స కరటరీ: వివకే్ కుమార్స 
 విదేశాాంగ కార్యదరిశ: వినయ్ మోహన్ కాాతార  
 పరధాని మోదకీి సల్హాదార్డ: తర్డణ్ కపూర్స 
 ఆరిిక కార్యదరిశ: TV సో మనాథన్ 
 ర వెనూయ కార్యదరశి: తర్డణ్ బజాజ్ 
 ఆరిిక వయవహారాల్ కార్యదరశి: అజయ్ సథే్ 
 కాయబ్లనటె్ స కరటరీ: రాజీవ్ గౌబా 
 వయయ కార్యదరిశ: టవీీ సో మనాథన్ 
వికరమ్ దొర సైాామి UK భార్త హెకైమిష్నర్సగా 
నియమితటల్యాయర్డ 

 
వికరమ్ క . దొర సైాామి, య నెటై డ్ కిాంగ్డమ్ల్ో భార్తదేశాం 
యొకక కొతి హెకైమిష్నర్సగా నియమితటల్ నై ఒక 
అనుభవజాుడ్నై దౌతయవతిే, ఇది ర ాండు దశేాల్ విసిరిసుి నన 
వూయహాతాక కూటమిని బట్ు ఒక మ ఖ్యమ నై సాి నాంగా 
పరిగణిాంచబడుతటాంది. వికరమ్ క . దొర సైాామి పరసుి తాం 
బాంగాల దశే్ల్ో భార్త హెకైమిష్నర్సగా ఉనానర్డ. అతను 1992 
బాయచ్క ి చ్ాందిన ఇాండియన్ ఫారిన్ సరీాస్ అధికార.ి మే 
1994ల్ో, వికరమ్ క . దొర సైాామి 1992 మరయి  1993 
మధ్య నూయ ఢలిీలల్ో తన ఇన్-సరీాస్ శిక్షణను పూరిి చసేిన 
తరాాత హాాంకాాంగ్ల్ోని భార్త హెైకమిష్న్ల్ో మూడవ 
కార్యదరిశగా నియమితటల్యాయర్డ. 
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బ్లల్ గటే్్ ఫౌాండషే్న్ తన టరసీుల్ బో ర్డు ల్ో ఆశిష్ ధావన్ను 
నియమిాంచాంద ి

 
బ్లల్ & మ లిాండా గటే్్ ఫౌాండషే్న్ టరసీుల్ బో ర్డు ల్ో భార్తీయ 
పరోపకార ి ఆశిష్ ధావన్ పరే్డ ప్ ాందార్డ. ఫౌాండేష్న్ తన 
టరసీుల్ బో ర్డు ల్ో ఇదదర్డ కొతి సభ యల్ నియామకానిన 
పరకట్ాంచాంది. ఆశిష్ ధావన్ కనార ాన్్ ఫౌాండషే్న్ 
వయవసాి పకుడు మరియ  CEO, మరయి  అతనితో ప్ాటు, 
USల్ోని స పల్మాన్ కళాశాల్ అధ్యక్షురాల్ు డాకుర్స హలె్ న్ డ ి
గలే్ కూడా నియమితటల్యాయర్డ. 
 

స ైను్ & ట కానల్జీ 
 

CAE యొకక AI శిక్షణా వయవసిను ఉపయగాించన మొదట ్
ఎయర్సల్ నై్గా AirAsia ఇాండయిా అవతరాించాంద ి

 
ఎయర్సల్ ైన్ ప లై్ట్ల్కు శిక్షణ ఇవాడానికి CAE యొకక 
కృత్తరమ మధే్సు్తో నడచిే శిక్షణా వయవసిను ఉపయగిాంచన 
మొదట్ ఎయర్సల్ నై్గా AirAsia ఇాండయిా నిలిచాంది. CAE 
అనేది ఏకకాల్ సాాంకేత్తకతప ై ఆధార్పడిన ప లై్ట్ శిక్షణ 
పరిష్ాకరాల్ యొకక పరమ ఖ్ ప్ ర వెడైర్స. CAE పరధాన 
కారాయల్యాం క నడాల్ో ఉాంద.ి AirAsia అవల్ాంబ్లాంచన శిక్షణా 
విధానానిన CAE ర ైజ్ అని పిల్ుసాి ర్డ, ఇది ప ైల్ట్ శిక్షణా 
స ష్న్ల్ల్ో నిజ-సమయ డటేాను అాందసిుి ాంది మరయి  

అధిక నాణయత గల్ శిక్షణను అాందిాంచడానిక ి వాట్ని 
విశేలష్ిసుి ాంద.ి CAE ర ైజ్ సిమ యల్ేటర్స శిక్షణ డేటాను 
బో ధ్కుల్ కోసాం విల్ువెైన అాంతర్దృష్టు ల్ుగా 
అనువదిాంచడానిన కూడా ప్రా ర్ాంభసుి ాంది. 
ఎయర్స ఏష్యిా ఇాండయిా గ రాించ 
AirAsia India Private Limited టాటా సన్్ ప ైవైటే్ 
లిమిట డ్ యొకక అనుబాంధ్ సాంసి మరయి  దాని పరధాన 
కారాయల్యాం బరాంగళూర్డల్ో ఉాంది. AirAsia యొకక వాణిజయ 
కార్యకల్ాప్ాల్ు 12 జూన్ 2014న ప్రా ర్ాంభమయాయయ 
మరియ  ఇది భార్తదేశాం అాంతటా 50కి ప గైా పరతయక్ష 
మరియ  100 కనకెిుాంగ్ మారాగ ల్ోల  పరయాణసిుి ాంది. 
దశేాంల్ోన ే మొటుమొదట ్ సాదశేీ మాంకపీ్ాక్్ ట స్ు కటి్ 
ప్రా ర్ాంభాంచబడాింద ి

 
కోతటల్ వాయధనిి పరకీ్షాించడానిక ి భార్తదశేాం దశేీయాంగా 
అభవృదిా  చసేని మొటుమొదట ్ RT-PCR కటి్ను అభవృదిా  
చేసిాంద.ి ఈ కిట్ను టార నా్సియా బయ-మ డికల్్ అభవృదిా  
చేసిాంద,ి ఈ కిట్ను స ాంటర్స పిరని్పల్ స ాైంటఫ్కి్ అడ్ైా జర్స 
అజయ్ కుమార్స సూద్ ఆవిష్కరిాంచార్డ. WHO 
అాంతరాా తీయ ఆాందోళనతో కూడని పబ్లల క్ హలిె్ ఎమర ానీ్ని 
పరకట్ాంచన ఇన్ఫ క్షన్ను మ ాందసుి గా గ రిిాంచడాంల్ో 
మరియ  మ ర్డగ నై నిర్ాహణల్ో కటి్ సహాయపడుతటాంద.ి 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
 టార నా్సయిా బయ-మ డకిల్్ పరధాన కారాయల్యాం 

సాి నాం: మ ాంబర;ై 
 టార నా్సయిా బయ-మ డికల్్ సాి పిాంచబడిాంది: 1979. 
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అనానమణ ి 104వ జయాంత్త: భౌత్తక శాసివైతిేకు గూగ ల్ 
డూడుల్ నివాళలల్రపిాంచాంద ి

 
భార్తదశే వాతావర్ణ మహళిగా పరసదిిా  చ్ాందని అనాన మణ ి
భార్తీయ భౌత్తక శాసివైేతి మరయి  భార్తదశేపు 
అతటయతిమ శాసివైేతిల్ల్ో ఒకర్డ. అనాన మణి పరశిోధ్నల్ు 
చేసార్డ, బహుళ పరచుర్ణల్ు వార సార్డ మరియ  సౌర్ 
వికరి్ణాం, ఓజోన్ మరయి  పవన శకిిని కొల్వడాం దాారా 
వాతావర్ణ పరకిరాల్ ర్ాంగాంల్ో పురోగత్త సాధాించార్డ. స ైన్్ 
మరియ  రీస ర్సచ ర్ాంగానికి ఆమ  చసేిన గణనీయమ ైన కృష్ ి
కార్ణాంగా, అనాన మణ ి "భార్త వాతావర్ణ మహళి" అన ే
బ్లర్డదును ప్ ాందార్డ. 
అనానమణ ిఆవిష్కర్ణ: 
 వాతావర్ణాంల్ోని ఓజోన్ను కొలిచే పరకిర్ాం అయన 

ఓజోన్సో ాండ్ను అనాన మణ ికనుగ్నానర్డ. 
 తటాంబా రాక ట్ పరయగ సదుప్ాయాంల్ో అనాన మణి 

నిరిాాంచన వాతావర్ణ పరిశీల్నా కేాందరాం కూడా ఉాంద.ి 
 సో ల్ార్స థర్ాల్ ససిుమ్్ప ై అనాన మణి పుసికాల్ు చాల్ా 

పరసిదిా  చ్ాందాయ. అనాన మణ ి భౌత్తక శాసిైాం మరియ  
వాతావర్ణ శాసాి ే నికి అనేక మ ఖ్యమ ైన కృష్ి చేసార్డ. 

 అనాన మణ ి పరిశోధ్న కార్ణాంగా, భార్తదశేాం 
ఖ్చచతమ ైన వాతావర్ణ సూచనల్ను 
ర్ూప్ ాందిాంచగలిగిాంది. 

 అనాన మణి అధ్యయనాల్ు దశేాం పునర్డతాపదక శకిిని 
వినియగిాంచుకోవడానిక ిమార్గాం సుగమాం చసేిాంద.ి 

ల్డఖ్కు శకిిని సర్ఫరా చయేడానిక ి భూఉష్ణ  శకిిని 
ఉపయగాించాలి 

 
ల్డఖ్ల్ో 14,000 అడుగ ల్ ఎతటి ల్ో, ONGC భూతాప 
శకిిని తీయడానికి సిదామవుతోాంది. చ్నైాతో వాసివ 
సరిహదుద ల్ో ఉనన చుమర్సకు వళెలల  ర్హదారికి దూర్ాంగా 
14,000 అడుగ ల్ కాంట ేఎకుకవ ఎతటి ల్ో ఉనన పుగా వదద  
భూమి యొకక కోర్స నుాండ ి ఆవిర ి పరవాహానిన 
ఉపయగిాంచుకున ే ల్క్షయాంతో రాష్ు -ేర్క్షణ అనేాష్కుడు 
ONGC బయల్ుదరేిాంది. భార్తదేశాంల్ో, భూతాప శకిి 
కొతేిమీ కాదు. భార్త పరభ తాాం మొదట్సారిగా 1973ల్ో 
దేశాం యొకక భూఉష్ణ  హాట్సాపట్ల్ప  ై ఒక నివేదకిను 
అాందిాంచాంద.ి జియల్ాజికల్ సరేా  ఆఫ్ ఇాండయిా (GSI) 
నిసా్ర్మ ైన డిరలిలాంగ్ అనేాష్ణల్ో భావి వేడ ి నీట్ బ గగ 
మరియ  భూఉష్ణ  ప్రా ాంతాల్ను వెల్లడిాంచన తరాాత ఇది 
జరిగిాంది. అాంచనాల్ పరకార్ాం, భార్తదేశాం 10 గిగావాటల  
జియథర్ాల్ శకిిని ఉతపతి్త చయేగల్ సామరాి యనిన కలిగి 
ఉాంది. 
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కమిటలీ్ు & పథకాల్ు 
 

విదాయ మాంత్తరతా శాఖ్ సాార్సు ఇాండయిా హాయకథాన్-2022ని 
నిర్ాహాించాంద ి

 
విదాయ మాంత్తరతా శాఖ్ సాార్సు ఇాండయిా హాయకథ్ాల న్-2022ను 
నిర్ాహిాంచాంద.ి సాార్సు ఇాండియా హాయకథాన్-2022 (SIH 
2022) యొకక గార ాండ్ మ గిాంపు సాందర్భాంగా, పరధాన 
మాంత్తర నరాేందర మోద ీహాజర నై వారతిో సాంభాష్ిాంచార్డ. పరధాని 
వీడియ కానఫర న్్ దాారా పరసుి త విదాయర్డి ల్తో 
మాటాల డార్డ. ర ాండు సాార్సు ఇాండయిా హాయకథాన్ 2022 
ఎడషి్న్ల్ు సాార్సు ఇాండయిా హాయకథాన్ (SIH) హార్సువరే్స 
మరయి  సాార్సు ఇాండయిా హాయకథాన్ (SIH) సాఫ్టువరే్స. హార్సు
వేర్స మరియ  సాఫ్టువేర్స గార ాండ్ ఫ నైల్ల్ు వర్డసగా ఆగసుు  
25–29 మరయి  ఆగసుు  25–26 తేదలీ్ల్ో ష్ డూయల్ 
చేయబడాు య. 
సాార్సు ఇాండయిా హాయకథ్ాల న్-2022: గ రాించ 
2017ల్ో, ప్రా ర్ాంభ సాార్సు ఇాండయిా హాయకథ్ాల న్ (SIH) 
జరిగిాంది. సాంవత్రానికి ఒకసారి, సాార్సు ఇాండయిా 
హాయకథ్ాల న్ను మానవ వనర్డల్ అభవృదిా  మాంత్తరతా శాఖ్ 
(MHRD) ఇనోనవేష్న్ విభాగాం నిర్ాహసిుి ాంది, ఇది 
విదాయర్డి ల్కు కార్పరేష్న్ల్ు, పరభ తేాతర్ సాంసిల్ు మరయి  
పరభ తా సాంసిల్ దాారా ఎదుర్యేయ సమసయల్కు 
సమాధానాల్ను ర్ూప్ ాందిాంచడానిక ి అవకాశాం కలిపసుి ాంది. 
ఈ సాంవత్ర్ాం, విదాయ మాంత్తరతా శాఖ్ 15,000 కాంటే ఎకుకవ 
మాంది విదాయర్డి ల్కు సాార్సు ఇాండియా హాయకథ్ాల న్ సాఫ్టువేర్స 
మరియ  హార్సువరే్స ఎడిష్న్ను నిర్ాహిసోి ాంద.ి య వకుల్ల్ో 
ఆవిష్కర్ణ ధోర్ణ ి మరియ  ఆవిష్కర్ణల్ సాంసకృత్తని 

ప్ోర త్హిాంచే పరయతనాంల్ో MoE సాార్సు ఇాండియా హాయకథాన్ 
- జూనియర్సని కూడా పరచియాం చేసిాంది. 
పరధానమాంత్తర జన్ ధ్న్ యజన 8 సాంవత్రాల్ు పూరిి 
చసేుకుాంద,ి ఫ నైానిియల్ ఇాంకూల జన్ ప్ోర గార మ్ 

 
పరధానమాంత్తర జన్ ధ్న్ యజన 8 సాంవత్రాల్ు పూరిి 
చసేుకుాంద ి
పరధాన మాంత్తర జన్ ధ్న్ యజన 8 సాంవత్రాల్ు పూరిి 
చేసుకుాంది మరియ  ఈ కాల్ాంల్ో దాని పరధాన ల్క్షయయల్ను 
సాధిాంచాంద.ి పరధానమాంత్తర జన్ ధ్న్ యజన అనేది పరధాన 
మాంత్తర నరేాందర మోదచీే ప్రా ర్ాంభాంచబడిన ఒక పరధాన ఆరిిక 
చేరిక కార్యకరమాం మరియ  28 ఆగసుు  2014న 
ప్రా ర్ాంభాంచబడిాంద.ి 2014ల్ో ఎనినకల్ తరాాత తన మొదట్ 
సాాతాంతరయ దనిోత్వ పరసాంగాంల్ో జన్ ధ్న్ యజనను పరధాని 
నరేాందర మోదీ పరకట్ాంచార్డ. ఎనిమిదళేలల గా, PM జన్ ధ్న్ 
యజన (PMJDY) 462.5 మిలియనల  మార్డకను తాకాింది, 
10 ఆగసుు  2022 నాట్క,ి ఈ ఖ్ాతాల్ల్ోని డపి్ాజిటుల  
దాదాపు 1.73 ట్రలియన్ల్ుగా ఉనానయ. 
పరధానమాంత్తర జన్ ధ్న్ యజన (PMJDY): ల్క్షయయల్ు 
 PM జన్ ధ్న్ యజన (PMJDY) అనదేి 

భార్తదశేాంల్ోని అనిన కుటుాంబాల్కు సమగర ఆరిిక 
చేరికను తీసుకురావడానిక ిఉదేద శిాంచన జాతీయ మిష్న్ 
ఆరిిక చేరకి కార్యకరమాం. 

 PMJDY పరత్త ఇాంటక్ ి కనీసాం ఒక ప్రా థమిక బాయాంకిాంగ్ 
ఖ్ాతా, ఆరిిక అక్షరాసయత, క రడటి్ యాక ్స్, బీమా 
మరియ  ప నిన్ సౌకరాయనిన కలిగి ఉాండ ే బాయాంకిాంగ్ 
సౌకరాయల్కు సార్ాత్తరక ప్రా పయతను అాందిాంచడాం ల్క్షయాంగా 
ప టుు కుాంద.ి 
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 ల్బా్లదార్డల్ు ₹ 1 ల్క్ష కవరజేీతో కూడని అాంతరనిరిాత 
పరమాద బీమాతో ర్ూప ేడ్బ్లట్ కార్డు ను ప్ ాందుతార్డ. 

 అనిన పరభ తా పరయజనాల్ను ల్బా్లదార్డని ఖ్ాతాకు 
పాంపడాం మరయి  కేాందర పరభ తాాం యొకక పరతయక్ష 
పరయజనాల్ బదిలీ (DBT) పథకానిన మ ాందుకు 
తీసుకురావడాం. 

 పేల్వమ ైన కనెకిువిటీ మరియ  ఆన్ల్ ైన్ ల్ావాదేవీల్ు 
వాంట్ సాాంకేత్తక సమసయల్ు పరిష్కరిాంచబడతాయ. 

 ట లికాాం ఆపరేటర్సల్ దాారా మొబరైల్ ల్ావాదేవీల్ు 
మరియ  కాయష్ అవుట్ ప్ాయాంట్ల్ వల్  వారి ఏరాపటు 
చేసిన కేాందరా ల్ు కూడా ఈ పథకాం కిాంద ఆరిిక చేరకి 
కోసాం ఉపయగిాంచబడతాయ. 

పరధానమాంత్తర జన్ ధ్న్ యజన (PMJDY): ల్క్షయయల్ు 
 ప్రా థమిక సేవిాంగ్్ బాయాంక్ ఖ్ాతా ల్భయత వాంట్ వివిధ్ 

ఆరిిక సేవల్కు ప్రా పయతను నిరాా రిాంచడానిక ి
 నీడ్-బేస్ు  క రడటి్, ర మిట న్్ సదుప్ాయాం, బీమా 

మరియ  ప నిన్ల్కు యాక ్స్ అాందిాంచడానికి. 
భార్త పరభ తాాం "ఒక దశేాం ఒక ఎర్డవుల్ు" కార్యకరమానిన 
నిర్ాహసిుి ాంద ి

 
వన్ నషే్న్ వన్ ఫ రిుల్ జైర్స: దేశవాయపిాంగా ఎర్డవుల్ బార ాండ్
ల్ను ప్రా మాణీకరిాంచడానికి అనిన వాయప్ారాల్ు తమ 
వసుి వుల్ను “భార్త్” బార ాండ్ పరే్డతో వికరయాంచాల్ని 
పరభ తాాం ఒక ఉతిర్డా జారీ చేసిాంది. వన్ నషే్న్ వన్ 
ఫ రిుల్ జైర్స ఆర్ుర్స పరకార్ాం, పరభ తా ల్ేదా ప ైవైేట్ ర్ాంగాంల్ో 
తయార్డ చసేే కాంప నీతో సాంబాంధ్ాం ల్ేకుాండా, అనిన 
ఎర్డవుల్ సాంచుల్ు, యూరియా, డి-అమోనియాం ఫాసేఫట్ 
(DAP), మూయరియటే్ ఆఫ్ ఊటాష్ (MOP) ల్ేదా NPK , 

"భార్త్ యూరియా," "భార్త్ DAP," "భార్త్ MOP," 
మరియ  "భార్త్ NPK" బార ాండ్ పరే్డను కలిగి ఉాంటుాంది. 
ఒక ేదశేాం ఒక ఎర్డవుల్ు: కలీ్క అాంశాల్ు 
 వన్ నషే్న్ వన్ ఫ రిుల్ ైజర్స నిర్ణయాంప  ైఎర్డవుల్ సాంసిల్ు 

పరత్తకూల్ాంగా సపాందిాంచాయ, ఇది "తమ బార ాండ్ విల్ువ 
మరయి  మార కట్ వయతాయసానిన నాశనాం చసేుి ాంద"ి అని 
పేర్కాంది. 

 కేాందర పరభ తాాం ఎర్డవుల్ సాంసిల్కు ఏటా సబ్ల్డీల్ు 
అాందిాంచ ే వన్ నేష్న్ వన్ ఫ రిుల్ జైర్స ప్ోర గార మ్ అయన 
పరధాన్ మాంత్తర భార్తీయ జనువర్క్ పరియజన (పిఎమ్
బ్లజ పి) యొకక ఒకే బార ాండ్ పేర్డ మరయి  చహాననిన 
తపపనిసరిగా బాయగ్ల్ు కలిగి ఉాండాల్ని తీర్డప ఇాంకా 
నిరేదశిాంచాంది. 

 వన్ నషే్న్ వన్ ఫ రిుల్ ైజర్స నిర్ణయాం ఎర్డవుల్ పరశిరమకు 
హానికర్ాం ఎాందుకాంటే బార ాండ్ల్ు, ఉతపతటి ల్ను వరే్డ 
చేయడాంతో ప్ాటు, ర ైతటల్ల్ో కాంప నీ ఖ్ాయత్తని 
సాి పిాంచడాంల్ో కూడా సహాయపడతాయ. 

J&K పరభ తాాం విల్ేజ్ డఫి న్్ గార్సు్ ప్ోర గార మ్, 2022ని 
పరకటా్ంచాంద ి

 
విల్ేజ్ డఫి న్్ గార్సు్ సకీమ్ 2022 (VDGS-2022), 
జమూా & కాశీార్స (J&K) రాష్ాు ే నిక ిఇటీవల్ే పరవేశప టుబడిన 
ర్క్షణ భాగాంతో కూడిన ప్ోర గార మ్. ఆజాదీ కా అమృత్ 
మహో త్వ్ ఇపపటక్ే అనకే కార్యకరమాల్ను ప్రా ర్ాంభాంచాంది 
మరియ  జమూా సరిహదుద  ప్రా ాంతాల్ల్ో భదరతను ప ాంచే 
ప్రా థమిక ల్క్షయాంతో ఈ కార్యకరమాం కూడా ఆ సమయాంల్ో 
పరవేశప టుబడిాంది. 
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J&K విల్ేజ్ డఫి న్్ గార్సు్ ప్ోర గార మ్ 2022: మ ఖ్యమ నై 
అాంశాల్ు 
 జమూా కాశీార్స కేాందరప్ాలిత ప్రా ాంతాం ల్ ఫ్ిునెాంట్ గవర్నర్స: 

మనోజ్ సనిాహ  
 జమూా మరియ  కాశీా కేాందరప్ాలిత ప్రా ాంతాం యొకక 

రాజధానుల్ు: శీరనగర్స (వసేవి) జమూా (శీతాకాల్ాం) 
టార న్్జ ాండర్డల  ఆయ ష్ాాన్ భార్త్ PM-JAY కాింద కవర్స 
చయేబడతార్డ 

 
భార్త పరభ తాాం పరకార్ాం, టార న్్జ ాండర్లను ఆయ ష్ాాన్ 
భార్త్ పరధాన్ మాంత్తర జన్ ఆరోగయ యజన (AB PM-JAY) 
పరిధలి్ోక ి తీసుకువసాి ర్డ. ఆరోగయ మరయి  కుటుాంబ 
సాంక్షేమ మాంత్తరతా శాఖ్ మరయి  సామాజిక నాయయాం 
మరియ  సాధకిార్త శాఖ్ ఆధ్ార్యాంల్ోని నషే్నల్ హెలి్ 
అథారటిీ (NHA) ఆయ ష్ాాన్ భార్త్-PMJAY కిాంద టార న్్
జ ాండర్ల కోసాం సమగర మరయి  మిశరమ ఆరోగయ ప్ాయకజేీని 
అాందిాంచడానికి అవగాహన ఒపపాందాం (MOU) ప ై సాంతకాం 
చేసిాంద.ి 
MoU గ రాించ: 
నేష్నల్ హెలి్ అథారటిీ (NHA) మరయి  సామాజిక 
నాయయాం & ఉప్ాధ ి మాంత్తరతా శాఖ్ (MoSJE) మధ్య ఈ 
అవగాహనా ఒపపాందాం దేశవాయపిాంగా లిాంగమారిపడి వయకుి ల్కు 
(టార న్్జ ాండర్స వయకుి ల్ కోసాం నేష్నల్ ప్ో ర్ుల్ జార ీ చసేిన 
లిాంగమారిపడి ధ్ృవీకర్ణ పతార నిన కలిగ ిఉనన) అనిన ఆరోగయ 
సాంర్క్షణ పరయజనాల్ను విసిరిాంపజసేుి ాంది. MoSJE ఒక 
టార న్్జ ాండర్స ల్బా్లదార్డనికి సాంవత్రానికి ర్ూ.5 ల్క్షల్ 
బీమా ర్క్షణను అాందిసుి ాంద.ి 

MoUల్ోని మ ఖ్ాయాంశాల్ు: 
 ఈ చర్యల్ో భాగాంగా, టార న్్జ ాండర్ల కోసాం ఇపపట్క ేఉనన 

AB PM-JAY ప్ాయకజేీల్ు మరియ  నిరిదష్ు  ప్ాయకజేీల్ు 
(స క్్ రీఅస ైన్మ ాంట్ సరా్ర ీ (SRS) మరియ  చకతి్) 
సహా సమగర మాసుర్స ప్ాయకజేీని సిదాాం చసేుి నానర్డ. 

 ఫలితాంగా, లిాంగమారిపడి చయేనివార్డ దేశవాయపిాంగా 
ఏద్ైనా AB PM-JAY ఎాంప్ాయనలె్ ఆసుపతటర ల్ల్ో చకిత్ 
ప్ ాందేాందుకు అర్డహ ల్వుతార్డ, అకకడ నిరిదష్ు  ప్ాయకజేీల్ు 
అాందుబాటుల్ో ఉాంచబడతాయ. ఇతర్ కేాందరాం/రాష్ు  ే
ప్రాయజిత పథకాల్ నుాండ ిఅటువాంట్ పరయజనాల్ను 
ప్ ాందని టార న్్జ ాండర్లాందరకిీ ఈ పథకాం వరిిసుి ాంది. 

 సామాజిక నాయయాం మరయి  సాధికార్త మాంత్తరతా శాఖ్ 
టార న్్జ ాండర్స కమూయనిటీ కోసాం అనేక కార్యకరమాల్ను 
చేపట్ు ాంది, ఇద ి "టార న్్జ ాండర్స పర్్న్్ (హకుకల్) 
చటుాం, 2019", గరమిా గేరహ్, PM దక్ష్, అమల్ు. 

నషే్నల్ యాక్షన్ ఫర్స మ కానిజాం శానిటషే్న్ ఎకోససిుమ్ 
(NAMASTE) 

 
సామాజిక నాయయాం మరయి  సాధకిార్త మాంత్తరతా శాఖ్ 
మరియ  గృహనిరాాణ మరయి  పటుణ వయవహారాల్ 
మాంత్తరతా శాఖ్ నషే్నల్ యాక్షన్ ఫర్స మ కానిజాం శానిటషే్న్ 
ఎకోససిుమ్ (NAMASTE) అన ేసాంయ కి చ్ర్వ పథకానిన 
ప్రా ర్ాంభాంచాయ. నేష్నల్ యాక్షన్ ఫర్స మ కానిజాం శానిటషే్న్ 
ఎకోసిసుమ్ (NAMASTE) ప్ారశిుదాయ కారిాకుల్ భదరత 
మరియ  గౌర్వాం కోసాం అర్బన్ ఇాండయిాల్ో పని చయేాల్ని 
ల్క్షయాంగా ప టుు కుాంది. ఈ పథకాం ప్ారిశుదాయ మౌలిక 
సదుప్ాయాల్ నిర్ాహణ మరియ  కార్యకల్ాప్ాల్కు 
కీల్కమ ైన సహాయకుల్ల్ో ఒకరగిా ప్ారిశుధ్య కారిాకుల్ను 
గ రిిాంచే ఎనేబ ల్ ఎకోససిుమ్ను సృష్ిు ాంచడాం దాారా ల్క్షయయనిన 
సాధిసుి ాంది. 
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వాయప్ార్ాం & ఒపపాందాల్ు 
 

రలి్యన్్ ఇాండసీు సే్ 3.5 ల్క్షల్ కోటల  ర్ూప్ాయల్ ప టుు బడ ి
ప టాు ల్ని యచసోి ాంద ి

 
రలి్యన్్ ఇాండసీు సే్ లిమిట డ్ (RIL) చ్రై్ాన్ మరయి  
మేనేజిాంగ్ డ్ైర కుర్స మ ఖ్షే్ అాంబానీ సో మవార్ాం కాంప నీ 45వ 
వారిిక సర్ాసభయ సమావశేాంల్ో ర్ూ. 3.5 ల్క్షల్ కోటల  
ప టుు బడ ి పరణాళ్లకల్ను పరకట్ాంచార్డ. తన పరసాంగాంల్ో, 5G 
యొకక వగేవాంతమ నై రోల్ అవుట్ప  ైర్ూ. 2,00,000 కోటుల , 
వాల్ూయ చయ్న్ల్ల్ో O2C సామరాి యల్ను విసిరాించడాంల్ో 
ర్ూ. 75,000 కోటుల  మరయి  కొతి ఇాంధ్న వాయప్ార్ాంల్ో ర్ూ. 
75,000 కోటుల  ప టుు బడ ి పరణాళ్లకల్ు ఉనానయని, గత 
ఏడాద ిపరకట్ాంచనటుల గా, నిబదాతను ర ట్ు ాంపు చసేే అవకాశాం 
ఉాందని అాంబానీ చ్ప్ాపర్డ. అభవృదిా  చ్ాందుతటనన 
నమూనాల్ సేకల్బ్లలిటీ ఆధార్ాంగా. 
భార్తదశే సాాంసకృత్తక వార్సతాానిన ప్ోర త్హాించడానిక ి
య నసెో కతో రాయల్ ఎనీఫల్ు  భాగసాామయాం కుదుర్డచకుాంద ి

 
రాయల్ ఎన్ఫలీ్ు  య నసెో క (య నెటై డ్ నషే్న్్ 
ఎడుయకషే్నల్, స ాైంటఫ్కి్ అాండ్ కల్చర్ల్ ఆర్గనెజైషే్న్)తో 
భాగసాామయాం కుదుర్డచకుాంద,ి హిమాల్యాల్తో ప్రా ర్ాంభాంచ 
'ఇన్టాాంజిబ ల్ కల్చర్ల్ హరెిటజే్ ఆఫ్ ఇాండయిా'ని 
ప్ోర త్హిాంచడానిక ి మరయి  ర్క్షిాంచడానిక.ి ఈ కార్యకరమాం 

పశిచమ హిమాల్యాల్ు మరియ  ఈశానయ ప్రా ాంతాంల్ోని 
ఇాంటాాంజిబ ల్ కల్చర్ల్ హరెటిజే్ (ICH) అభాయసాల్ 
అనుభవపూర్ాక మరయి  సృజనాతాక పరదర్శనగా 
నిర్ాహిాంచబడిాంది. 
ఇాందుల్ో పరదర్శన, ప్ాయనెల్ చర్చల్ు, చల్నచతర పరదర్శనల్ు, 
పరదర్శనల్ు మరియ  ఉపనాయస పరదర్శనల్ు ఉాంటాయ. 
నాల్ుగ  రోజుల్ ప్ాటు జరిగ ే ఈ కార్యకరమాంల్ో పరమ ఖ్ 
కళాకార్డల్ు, డిజ నైర్డల , చఫ్్ల్ు, మికా్ల్జిసుు ల్ు, 
సాంగీతకార్డల్ు, నటుల్ు, ఫో టరగార ఫర్సల్ు మరియ  సామాజిక 
అభవృదిా  ర్ాంగానికి చ్ాందని ఆదలి్ హుసే్ న్, పటీర్స 
డ'ిఅసో కలి, సో నమ్ డుబల్, రటీా బరనరీా, మలిలకా విరిద 
మరయి  తే్ వాాంగ్ నామ్గ లై్ వాంట ్ పరమ ఖ్ుల్ు 
ప్ాల్గగ ాంటార్డ. యాాంగ్డుప్ ల్ామా, నిల్ాా  వాాంగోా మరయి  
అనుమితర ఘోష్. 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
 రాయల్ ఎనీఫల్ు  CEO: బ్ల. గోవిాందరాజన్ (18 ఆగసుు  

2021–); 
 రాయల్ ఎనీఫల్ు  పరధాన కారాయల్యాం: చన్ెనై; 
 రాయల్ ఎనీఫల్ు  సాి పిాంచబడిాంది: 1955; 
 ఐష్ర్స మోటార్స్ మేనేజిాంగ్ డ్ైర కుర్స మరయి  CEO: 

సదిాా రి్ ల్ాల్; 
 రాయల్ ఎనీఫల్ు  మాతృ సాంసి: ఐష్ర్స మోటార్స్. 
గోద్రజ్ ఆగోర వటె్ ప్ామాయల్ కోసాం అసా్ాం, మణపిూర్స 
మరయి  త్తరపుర్ల్తో ఒపపాందాల్ు కుదుర్డచకుాంద ి
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గోద్రజ్ అగోర వటె్, విభనన వయవసాయ వాయప్ార్ సమేాళనాం, 
ఎడిబ ల్ ఆయల్్-ఆయల్ ప్ామ్ చ్ర్వప ై జాతీయ మిష్న్ 
కిాంద ఆ ప్రా ాంతాంల్ో ఆయల్ ప్ామ్ వృదిాని ప్ోర త్హిాంచడానికి 
మరియ  ప్ోర త్హిాంచడానికి అసా్ాం, మణపిూర్స మరయి  
త్తరపుర్ పరభ తాాల్తో ఒక అవగాహన ఒపపాందాంప ై సాంతకాం 
చేసినటుల  పరకట్ాంచాంది. గోద్రజ్ ఆగోరవెట్ మరయి  రాష్ు  ే
పరభ తాాల్ మధ్య భాగసాామయాం ఈ రాష్ాు ే ల్ోల  ఆయల్ ప్ామ్ 
ప్ాల ాంటల  విసిర్ణకు కొతి అవకాశాల్ను సృష్ిుసుి ాంది మరయి  
ర ైతటల్కు మదదతట ఇసుి ాంది. 
గోద్రజ్ ఆగోర వటె్ ప్ామాయల్ కోసాం ఒపపాందాంప  ై సాంతకాం 
చసేాింద:ి కలీ్క అాంశాల్ు 
 ర ైతటల్ ఆదాయానిన ర ట్ు ాంపు చేయడాం మరియ  

ఆయల్ ప్ామ్ ఉతపతి్తల్ో సిిర్మ నై విసిర్ణను 
ప్ోర త్హిాంచడాం దాారా భార్తదశే చమ ర్డ మిష్న్ 
వెనుక చోదక శకిిగా ఉాండాల్నే గోద్రజ్ ఆగోరవెట్ యొకక 
దీర్ఘకాలిక ల్క్షయయనిక ి అనుగ ణాంగా ఈ ఒపపాందాల్ు 
ఉనానయ. 

 మొతిాం దశేాంల్ో, గోద్రజ్ ఆగోరవెట్ 65,000 ఎకరాల్ోల  
ప్ామాయల్ను పాండిాంచాంద.ి 

 రాబో యే సాంవత్రాల్ోల , గోద్రజ్ ఆగోరవెట్ దీనిని 
100,000 హకెాు ర్లకు ప ాంచాల్ని భావిసోి ాంది. 

గోద్రజ్ అగోర వటె్: మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు 
 గోద్రజ్ అగోరవెట్ CEO: ఆద ిబ రోా రీా గోద్రజ్ 
 

 

హరతి ప్ారశిార మికవతిేల్కు మదదతటగా SIDBI మరయి  
టాటా పవర్స యొకక TPRMG సహకరాించాయ 

 
దేశవాయపిాంగా 1,000 గీరన్ ఎనరీా వాయప్ారాల్ను 
నిరిాాంచడానికి, సాాల్ ఇాండసీు సే్ డవ్ల్ప్మ ాంట్ బాయాంక్ ఆఫ్ 
ఇాండయిా (SIDBI) మరయి  TP ర నూయవబ ల్ మ కైోర గిరడ్ 
లిమిట డ్ (TPRMG), టాటా పవర్స యొకక పూరిి 
యాజమానయాంల్ోని అనుబాంధ్ సాంసి, గీరన్ ఎనరీా బ్లజినెస్ 
ప్ోర గార మ్ను ప్రా ర్ాంభాంచేాందుకు జతకటాు య. ఈ ప్రా జ క్ు 
దేశవాయపిాంగా సిి ర్మ నై వాయప్ార్ నమూనాల్ను 
ప్ోర త్హిసుి ాంది, ఫలితాంగా గార మీణ ప్ారశిార మికవేతిల్కు 
సాధికార్త ల్భసుి ాంద.ి 
SIDBI మరయి  TPRMG: మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు 
 CEO మరయి  MD, టాటా పవర్స: పరవీర్స సనిాహ  
 CMD SIDBI: శివసుబరమణయిన్ ర్మణన్ 
NDTVల్ో అదానీ గూర ప్ 55.18% వాటాను ల్క్షయాంగా 
చసేుకుాంద ి

 
అదానీ గూర ప్ వయవసాి పకుడు, గౌతమ్ అదానీ నూయ ఢిలీల 
ట లివిజన్ (NDTV)ల్ో 55.18% నియాంత్తరత వాటాను 
కొనుగోల్ు చేయడానిక ి బాల్ రోలిాంగ్ను స ట్ చేసార్డ. 
NDTVల్ో 55.18 శాతాం వాటాను కలిగి ఉాండాల్నే కానె్ప్ు
తో, అదానీ గూర ప్ ర్ూ. 4 మ ఖ్ విల్ువ కలిగని ష్రే్డకు ర్ూ. 
294కు ఇనఫరేాష్న్ ఛానలె్ల్ో 26 శాతాం వాటా కోసాం ఓప న్ 
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ప్ ర వెైడ్ను జారీ చసేిాంద.ి 26కు పూరిి ఖ్ర్డచ స ాంటు, ల్ేదా 
16,762,530 NDTV యొకక పూరిిగా చ్లిలాంచన ఫ యర్సనెస్ 
ష్ేర్డల  – అాందిాంచడానిన పూరిిగా ఆమోదిాంచనటలయత ే – 
అదానీ గూర ప్కి దాదాపు ర్ూ. 483 కోటుల  అవుతటాంద.ి 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
 NDTV వయవసాి పకుల్ు: పరణయ్ రాయ్, రాధకిా రాయ్; 
 NDTV సాి పిాంచబడిాంద:ి 1988; 
 NDTV పరధాన కారాయల్యాం: నూయఢలిీల . 
HPCL తన మొదట ్ఆవు పడే ఆధారతి కాంప రస్ు  బయగాయస్ 
ప్రా జ క్ును ప్రా ర్ాంభాంచాంద ి

 
HPCL కాంప రస్ు  బయగాయస్ ప్రా జ క్ు: HPCL యొకక మొదట్ 
ర్కమ నై వసే్ు-టు-ఎనరీా ప్ో ర్సుఫో లియను ఉపయగిసుి ాంది, 
బయగాయస్ చేయడానిక ి రోజుకు 100 టనునల్ పడేను 
ఉపయగసిుి ాంద,ి దీనిని వాహన ఇాంధ్నాంగా 
ఉపయగిాంచవచుచ. ఒక సాంవత్ర్ాంల్ో, HPCL కాంప రస్ు  
బయగాయస్ ప్రా జ క్ు అమల్ుల్ోక ి తీసుకురాబడుతటాంది. 
సాచ్్ భార్త్ మిష్న్ (గార మీన్) బయడగిేరడబ ల్ వేస్ు  
మేనేజ్మ ాంట్ కాాంప్ో నెాంట్ల్ో భాగాంగా ఏపిరల్ 2018ల్ో భార్త 
పరభ తాాం పరకట్ాంచన గోబర్స-ధ్న్ ప్ాల న్, దీని కిాంద హెచ్
పిసిఎల్ కాంప రస్ు  బయగాయస్ ప్రా జ క్ు చ్ర్వ అభవృదిా  
చేయబడుతోాంద.ి 
HPCL కాంప రస్ు  బయగాయస్ ప్రా జ క్ు: బయగాయస్ 
 బయగాయస్ అనేది వయవసాయ వయరాి ల్ు, పేడ, 

మ నిసిపల్ వయరాి ల్ు, మొకకల్ పదారాి ల్ు, 
మ ర్డగ నీర్డ, పచచని వయరాి ల్ు మరయి  ఆహార్ 
వయరాి ల్ు వాంట్ సహజ పదారాి ల్ నుాండి ఉతపననమయయే 
వాయ వుల్ మిశరమాం. 

 బయగాయస్ల్ోని పరధాన వాయ వుల్ు మీథేన్, కార్బన్ 
డయాక ై్డ్ మరియ  హెడైోరజన్ సల్ ఫైడ్. 

 బయగాయస్ అనదేి పునర్డతాపదక శకిి వనర్డ. 
IREDA మరయి  MAHAPREIT గీరన్ ఎనరీా ప్రా జ క్ుల్ కోసాం 
ర్డణాల్ు అాందాించడానిక ి ఒక అవగాహన ఒపపాందాంప  ై
సాంతకాం చసేాింద ి

 
IREDA మరయి  MAHAPREIT ఒక అవగాహన 
ఒపపాందాంప ై సాంతకాం చేసార్డ: మహాతాా ఫూల్ే ర నూయవబ ల్ 
ఎనరీా అాండ్ ఇన్ఫరా సు కేచర్స ట కానల్జీ లిమిట డ్. 
(MAHAPREIT), MPBCDC యొకక పూరిి యాజమానయ 
అనుబాంధ్ సాంసి (49% భార్త పరభ తాానికి మరియ  51% 
మహారాష్ు  ే పరభ తాానికి సాాంతాం) మరయి  భార్తీయ ల్ు 
ర నూయవబ ల్ ఎనరీా డ్వల్ప్మ ాంట్ ఏజ నీ్ లిమిట డ్ 
(IREDA) అవగాహన ఒపపాందాంప ై సాంతకాం చసేిాంది. 
IREDA మరయి  MAHAPREIT ఒక MOUప  ై సాంతకాం 
చసేార్డ: MOU యొకక ల్క్షయయల్ు 
 2030 నాటక్ి నాన్-ఫాసిల్ ఇాంధ్నాల్ నుాండి 50% 

శకిిని ప్ ాందాల్నే ల్క్షయయనిన సాధిాంచడాంల్ో భార్త 
పరభ తాానికి సహాయాం చయేడాంల్ో ఇది 
సహాయపడుతటాంది. 

 ఈ కార్యకరమాల్ు గీరన్ ఇనెాస్ుమ ాంట్ను ప్ోర త్హిసాి య 
మరియ  వేల్ాది ఉప్ాధనిి సృష్ిు ాంచవచుచ. 

 RE పరిశరమల్ో విసిరసిుి నన డమిాాండ్ను సాంతృపిి  
పర్చడానిక,ి IREDA ర ాండు సాంవత్రాల్ కిరతాం ఒక 
పరతేయక వాయప్ార్ అభవృదిా  మరయి  కన్ల్ ు నీ్ శాఖ్ను 
సృష్ిు ాంచాంది.  
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NPCI ఇాంటరనేష్నల్ UPI మరయి  ర్ూప ే కోసాం UK 
యొకక మొదట ్కొనుగోల్ుదార్డగా PayXpertతో అవగాహన 
ఒపపాందాంప  ైసాంతకాం చసేాింద ి

 
నషే్నల్ పమే ాంట్్ కార్పరషే్న్ ఆఫ్ ఇాండయిా (NPCI), ఇది 
పరపాంచాంల్ోనే అత్తప దద  రయిల్ ట ైమ్ పేమ ాంట్ స ల్ూయష్న్, 
యూనిఫ డై్ పేమ ాంట్్ ఇాంటర్సఫసే్ మరియ  ర్ూపే కార్సు 
సీకమ్ వారి అనుబాంధ్ కార్పరషే్న్ NPCI ఇాంటరనేష్నల్ 
పమే ాంట్్ లిమిట డ్ (NIPL) దాారా PayXpertతో ఒక 
అవగాహన ఒపపాందాంప ై సాంతకాం చేసిాంది. UKల్ో దాని 
చ్లిలాంపు పరిష్ాకరాల్ అాంగకీారానిన సాి పిాంచడానిక ిమరయి  
అాంతరాా తీయాకరిాంచడానికి చ్లిలాంపు పరిష్ాకరాల్ు. 
NIPL మరయి  PayXpert మధ్య సహకార్ాం UKల్ోని 
PayXpertల్ో భార్తీయ చ్లిలాంపు పరషి్ాకరాల్ను 
ప్ోర త్హిసుి ాంది. UPI-ఆధారిత QR కోడ్ చ్లిలాంపుల్ు 
మరియ  RuPay కార్సు చ్లిలాంపుల్ ల్భయతతో ప్ాటుగా సోు ర్సల్ో 
చ్లిలాంపుల్ కోసాం PayXpert యొకక Android ప్ాయాంట్ 
ఆఫ్ సేల్ (POS) పరకిరాల్ల్ో చ్లిలాంపు పదాత్త 
అాందుబాటుల్ో ఉాంటుాంది. 
పరధానాాంశాల్ు: 
 ఏకకీృత చల్ిలాంపుల్ ఇాంటర్సఫసే్ ల్ేదా UPI అతయాంత 

విజయవాంతమ నై నిజ-సమయ చ్లిలాంపు పదాత్త. 
 భార్తదశేాంల్ో, UPI అనేది సర్ళమ నై, సుర్క్షతిమ నై, 

సుర్క్షతిమ నై మరయి  సమయానిన ఆదా చసే ేచల్ిలాంపు 
పదాత్త. 

 2021ల్ో, UPI US $940 Bn వాల్ూయమ్ను 
సాధిాంచాంద,ి ఇద ి భార్తదశేాంల్ో GDPల్ో 31%క ి
సమానాం. 

 ర్ూప ే కార్సు పథకాం అనదేి భార్తదశేాం నుాండి జారీ 
చేయబడిన 700 మిలియనలకు ప ైగా కార్సుల్తో కూడని 
మొదట-్ర్కాం గోల బల్ కార్సు చల్ిలాంపు పథకాం. 

 PayXpert మరియ  NIPL సహకార్ాం, భార్తదశేాం 
నుాండ ి UKక ి పరయాణాించ ే వయకుి ల్కు, వారకిి 
సౌకర్యవాంతాంగా ఉాండ ే సుపరిచతమ ైన చ్లిలాంపు 
పదాతటల్ను ఉపయగిాంచడానికి సహాయపడుతటాంది. 

 
రాయాంకుల్ు మరయి  నివదేకిల్ు 

 

బూల మ్బరర్సగ బ్లలియనీర్స్ సూచక: గౌతమ్ అదానీ పరపాంచాంల్ో 
మూడవ అతయాంత ధ్నవాంతటడు 

 
భార్తదశేానిక ి చ్ాందని గౌతమ్ అదానీ ఇపుపడు 
పరపాంచాంల్ోని మూడవ అతయాంత సాంపనన వయకిి. బూల మ్బరర్సగ 
బ్లలియనీర్స్ సూచక రాయాంకాింగ్్ వాయప్ార్ సమేాళనాం అదానీ 
గూర ప్ ఛ్ైర్ాన్ ల్ూయస్ విటున్ ఛ్రై్ాన్ బరరానర్సు ఆరానల్ును 
అధిగమిాంచడాంతో వచాచయ. USD 137.4 బ్లలియనల  మొతిాం 
నికర్ విల్ువతో, 60 ఏళల  అదానీ ఇపుపడు రాయాంకిాంగ్ల్ో 
బ్లజినెస్ మాగ నట్ ఎల్ోన్ మస్క మరయి  జ ఫ్ బరజోస్ కాంటే 
వెనుకబడి ఉనానర్డ. బూల మ్బరర్సగ బ్లలియనీర్స్ ఇాండక్్్ల్ో ఒక 
ఆసయిా వయకిి మొదట ్మూడు సాి నాల్ోల క ిపరవేశిాంచడాం ఇదే 
తొలిసారి. 
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పరధానాాంశాల్ు: 
 తాజా బూల మ్బరర్సగ బ్లలియనీర్స్ సూచకల్ో, రిల్యన్్ 

అధినతే మ ఖ్షే్ అాంబానీ మొతిాం 91.9 బ్లలియన్ 
డాల్ర్లతో 11వ సాి నాంల్ో ఉనానర్డ. 

 సూచక అనదేి పరపాంచాంల్ోని అతయాంత ధ్నవాంతటల్ 
రోజువారీ రాయాంకిాంగ్. పరత్త బ్లలియనీర్స ప్ ర ఫ ైల్ పేజీల్ోని 
నికర్ విల్ువ విశేలష్ణల్ో ల్ కకల్ గ రిాంచన వివరాల్ు 
అాందిాంచబడాు య. నూయయార్సకల్ో పరత్త టేరడిాంగ్ రోజు 
మ గిాంపుల్ో గణాాంకాల్ు నవీకరిాంచబడతాయ. 

 ఎల్ోన్ మస్క మరయి  జ ఫ్ బరజోస్ నికర్ విల్ువ 
పరసుి తాం USD 251 బ్లలియన్ మరయి  USD 153 
బ్లలియనుల గా ఉాంద.ి 

బీజిాంగ్ టాప్్, బరాంగ ళూర్డ ట క్ హబ్ల్ల్ో ఆసయిా-పసఫికి్
ల్ో 2వ సాి నాంల్ో ఉాంద ి

 
కుష్మన్ మరయి  వకే్ఫలీ్ు  నివదేిక పరకార్ాం, బరాంగ ళూర్డ 
ఆసయిా పసఫికి్ ప్రా ాంతాంల్ో టాప్ ట క్ హబ్ల్ జాబ్లతాల్ో 
ర ాండవ సాి నాంల్ో ఉాంది మరయి  చ్ైనా యొకక బీజిాంగ్ కాంటే 
వెనుకబడి ఉాంది. 'ట క్ సటిసీ్: ద ి గోల బల్ ఇాంటర్సస క్షన్ ఆఫ్ 
టాల్ ాంట్ అాండ్ రయిల్ ఎసేుట్' అని పిల్వబడే నివదేిక, 
పరపాంచవాయపిాంగా 115 విభనన 'ట క్ సిట'ీల్ను అధ్యయనాం 
చేసిాంద.ి బీజిాంగ్ మరియ  బరాంగళూర్డ తరాాత, జాబ్లతాల్ో 
చ్నెైన, ఢిలీల మరయి  హెైదరాబాద్ అన ే మూడు ఇతర్ 
భార్తీయ నగరాల్ు ఉనానయ. APAC నుాండి 14 నగరాల్ 
జాబ్లతాల్ో ఎనిమిద ిమరయి  తొమిాదవ సాి నాల్తో మ ాంబర ై
మరయి  పూణ ే కూడా టాప్-10 జాబ్లతాల్ో చోటు 
దకికాంచుకునానయ. 

అవార్డు ల్ు & గ రిిాంపుల్ు 
 

67వ ఫలి్ాఫరే్స అవార్సు్ 2022: విజతేల్ పూరిి జాబ్లతాను 
చూడాండ ి

 
ట మై్్ గూర ప్ అాందాించన 67వ ఫలి్ాఫరే్స అవార్డు ల్ వడేుక, 
2021క ిచ్ాందని ఉతిమ భార్తీయ హిాంద-ీభాష్ా చతార ల్ను 
సతకరిాంచాంది. జియ వర్ల్ు  స ాంటర్సల్ో 67వ ఫలి్ాఫేర్స 
అవార్డు ల్ు 2021ల్ో విడుదల్ నై చతార ల్ను సతకరిాంచాయ. 
ఫిల్ాఫరే్స ఎడటిర్స నతేృతాాంల్ోని విల్ేకర్డల్ సమావశేాంల్ో 
పత్తరక, జితేష్ పిళ్లల  Wolf777news ట టై్ల్ సాపన్ర్సగా 
ఉననటుల  వెల్లడిాంచార్డ. బాలీవుడ్ నటుల్ు ర్ణవీర్స సాింగ్ 
మరియ  అర్డా న్ కపూర్సల్ను కో-హో స్ుల్ుగా పరకట్ాంచార్డ. 
67వ ఫలి్ాఫరే్స అవార్సు్ 2022ల్ో ప దదగా గ లిచన బాలీవుడ్ 
పరమ ఖ్ుల్ పూరిి జాబ్లతాను తనిఖీ చయేాండ:ి 
పరమ ఖ్ అవార్డు ల్ు 
 ఉతిమ చతరాం: ష్రేాి  (ధ్ర్ా ప్ ర డక్షన్్) 
 ఉతిమ దర్శకుడు: విష్టణ వరా్న్ (ష్ేరాి ) 
 ఉతిమ నటుడు: కపలి్ దవే్ ప్ాతరల్ో ర్ణవీర్స సాింగ్ (83). 
 ఉతిమ నట్: కృత్త సనన్, మిమీ రాథోడ్గా మిమీ 
 ఉతిమ సహాయ నటుడు: పాంకజ్ త్తరప్ాఠి (మిమి) 
 ఉతిమ సహాయ నట్: సాయ తాంహాంకర్స (మిమి) 
తొలి అవార్డు ల్ు 
 ఉతిమ పుర్డష్ అర్ాంగేటరాం: ఇహాన్ భట్ – జే ప్ాతరల్ో 99 

ప్ాటల్ు 
 ఉతిమ మహళిా అర్ాంగటేరాం: శర్ార ీవాఘ్ – బాంట ీఔర్స 

బబీల  2 సో నియా 
 రావత్ / జాసిాన్ “జాజ్” గా 
 బరస్ు  డ్బూయ డ్ైర కుర్స: సమీా పహాా - రాాంపరసాద్ క ిత్హివ ి 
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ర్చయత అవార్డు ల్ు:  
 ఉతిమ కథ: అభష్ేక్ కపూర్స, సుపరత్తక్ సేన్ మరియ  

తటష్ార్స పరాాంజప ే(చాండీగఢ్ కర ేఆష్కిి) 
 ఉతిమ సరీీన్ పేల : శుభేాందు భటాు చార్య మరియ  రితషే్ 

ష్ా (సరాద ర్స ఉదదాం) 
 ఉతిమ డ్ైల్ాగ్: దబిాకర్స బరనరీా మరయి  వర్డణ్ గోర వర్స 

(సాందపీ్ ఔర్స పిాంకీ ఫరార్స) 
సాంగతీ అవార్డు ల్ు 
 ఉతిమ సాంగీత దర్శకుడు: తనిష్క బాగిచ, బ్ల ప్రా క్, జానీ, 

జసీల న్ 
 రాయల్, జావేద్-మొహి్న్ మరియ  వికరమ్ మాాంటరర స్ 

(ష్ రాి ) 
 ఉతిమ గతీ ర్చయత: కౌసర్స మ నీర్స - "ల్ హావ  దో" 

(83) 
 ఉతిమ నపేథయ గాయకుడు (పుర్డష్టడు): బ్ల ప్రా క్ - 

“మన్ భార్య” (ష్రేాి ) 
 ఉతిమ నపేథయ గాయని (మహిళ): అసీస్ కౌర్స – “రాతన్ 

ల్ాంబ్లయా” (ష్రేాి ) 
విమర్శకుల్ అవార్డు ల్ు 
 ఉతిమ చతరాం (ఉతిమ దర్శకుడు): ష్ూజిత్ సరిాకర్స 

(సరాద ర్స ఉదమ్) 
 ఉతిమ నటుడు: వికకీ కౌశల్ – ఉధ్మ్ సిాంగ్ ప్ాతరల్ో 

సరాద ర్స ఉదమ్ 
 ఉతిమ నట:్ విదాయబాల్న్ - విదాయ వినె్ాంట్ ప్ాతరల్ో 

ష్ రీన 
పరతయేక అవార్డు ల్ు 
ఫిల్ాఫరే్స ల్ ైఫ్ట ైమ్ అచీవ్మ ాంట్ అవార్డు : సుభాష్ ఘాయ్ 
సాాంకతే్తక అవార్డు ల్ు 
 ఉతిమ ఎడిట్ాంగ్: ఎ. శీరకర్స పరసాద్ (ష్ేరాి ) 
 ఉతిమ ప్ ర డక్షన్ డిజ నై్: మానీ్ ధ్ుర వ్ మ హతా మరియ  

డిమిత్తర మలిచ్ (సరాద ర్స ఉదమ్) 

 ఉతిమ కొరియగరఫ:ీ విజయ్ గాంగూలీ - "చక చక్" 
(అతరాంగ ిరే) 

 ఉతిమ సనిిమాటరగరఫీ: అవిక్ మ ఖ్ోప్ాధాయయ (సరాద ర్స 
ఉదమ్) 

 ఉతిమ సౌాండ్ డజి ైన్: దపీ్ాాంకర్స చాకి, నిహార్స ర్ాంజన్ 
సమాల్ (సరాద ర్స ఉదదాం) 

 ఉతిమ నపేథయ సాంగీతాం: శాంతను మోయతార  (సరాద ర్స 
ఉదదాం) 

 ఉతిమ కాసూు యమ్ డజి ైన్: వీర్ కపూర్స ఈఈ (సరాద ర్స 
ఉదాం) 

 ఉతిమ యాక్షన్: సీుఫన్ రికుర్స, సునీల్ రోడిరగ్్ (ష్ రాి ) 
ఉతిమ స పష్ల్ ఎఫ క్ు్: VFXwaala, ఎడటి్ FX సూు డయిస్ 
(సరాద ర్స ఉదమ్) 
UEFA అవార్డు ల్ు: కరమీ్ బరాంజ మా, అల్ కి్ యా పుట ల్ాల స్ 
UEFA బరస్ు  పేలయర్స అవార్డు ల్ను గ ల్ుచుకునానర్డ 

 
టరకీల్ోని ఇసాి ాంబ ల్ల్ో జరిగని వేడుకల్ో UEFA 
పుర్డష్టల్ మరయి  మహళిల్ పేలయర్స ఆఫ్ ద ి ఇయర్స 
బహుమతటల్ను గ ల్ుచుకోవడాం దాారా కరమీ్ బరాంజ మా 
మరయి  అల్ కి్ యా పుట ల్ాల స్ అతటయతిమ సీజన్ల్ కోసాం 
రివార్సును ప్ ాందార్డ. ఫరా న్్ స ్్ైకర్స బరాంజ మా క ప ున్గా రయిల్ 
మాడిరడ్ని ఛాాంపియన్్ లీగ్ ఫ నైల్ల్ో లివర్సపూల్ప ై విజయాం 
సాధిాంచాడు మరియ  ప్ో టలీ్ో 15 గోల్్ చేశాడు, అయతే 
పుట ల్ాల స్ ఉమ న్్ ఛాాంపయిన్్ లీగ్ల్ో టాప్ సో కర్ర్సగా 
నిలిచాడు, బారి్ల్ోనా ఫ ైనల్కు చరే్డకోవడాంల్ో ల్ యైాన్ 
చేత్తల్ో ఓడపి్ో యాంద.ి 
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కోచాంగ్ అవార్డు ల్ు గత సీజన్ల్ో జరిగిన ర ాండు అత్తప దద  
ఈవెాంట్ల్ విజేతల్కు అాందిాంచబడాు య: మాడిరడ్కు చా్ందని 
కారోల  అనె్ ల్ోట్ు  మరియ  ఇాంగలాండ్ను యూరో 2022 ట టైల్్
కు నడపిిాంచన సరీనా విగ్మాన్. 
బాంగాల దశే్కు చా్ందని ఫహిా దా అజీమ్ పులిటార్స ప ైజై్ 2022 
గ ల్ుచుకునానర్డ 

 
USల్ోని ఇన్స డైర్స ఆన్ల్ ైన్ పత్తరకల్ో పనిచేసుి నన బాంగాల దేశ్
ల్ో జనిాాంచన ఫహిా దా అజీమ్ పులిటార్స అవార్సు 2022క ి
ఎాంపికయాయర్డ. ఆమ కు ఇల్సేు టే డ్ రిప్ో రిుాంగ్ మరయి  
వాయఖ్ాయనాం విభాగాం కిాంద పరదానాం చేసాి ర్డ. నూయయార్సక 
నుాండ ి పరచురిాంచబడిన ఇన్స డైర్సకు చ్ాందిన ఆాంథోనీ డల్్ 
కల్, జోష్ ఆడమ్్ మరయి  వాల్ు  హకితీో సహా నల్ుగ ర్డ 
జర్నలిసుు ల్ల్ో ఆమ  కూడా ఉనానర్డ, ఉయఘ ర్సల్ప ై చ్నైీస్ 
అణచవతేప  ై వార ి పని కోసాం ఎాంపిక చయేబడిాంది. 'నేను 
చ్ైనీస్ ఇాంటర్సనమ ాంట్ కాయాంప్ నుాండ ి తపిపాంచుకునానను' 
అనే ర్చనల్ో ఫహిాదా అజీమ్ దృష్ాు ాంతాల్ు ఉనానయ. 
ఫహిా దా అజీమ్ గ రాించ: 
బాంగాల దశే్ల్ో జనిాాంచన ఫహిాదా అజీమ్ పరసుి తాం 
అమ రకిాల్ో సిి ర్పడిాంద.ి ఆమ  చతరకారిణ ి మరయి  
కథకురాల్ు. ఆమ  పని గ రిిాంపు, సాంసకృత్త మరయి  
సాయాంపరత్తపతి్త యొకక ఇత్తవృతాి ల్ప ై కేాందీరకృతమ ై ఉాంది. 
ఆమ  కళాకృతటల్ు NPR, గాల మర్స, స ైాంటఫ్ిక్ అమ రికన్, ది 
ఇాంటర్సస ప్ు, వెసై్ మరయి  ది నూయయార్సక ట ైమ్్ వాంట్ 
అనేక అాంతరాా తీయ జర్నల్ల్ల్ో కనిపిాంచాయ. ఆమ  తన 
సాాంత మ ఖ్యమ నై ప్రా జ క్ు 'మ సిల ాం ఉమ న్ ఆర్స ఎవీరథాింగ్'తో 
సహా అనేక పుసికాల్ను వివరిాంచాంది. 

లిబరీు మ డల్ 2022 ఉకేరనియన్ ప రసడిా్ంట్ జ ల్ నీ్ీక ి

ఇవాబడుతటాంద ి

 
లిబరీు మ డల్ 2022 ఈ పతనాం ఉకేరనియన్ అధ్యక్షుడు 

వయల్ోడమిిర్స జ ల్ నీ్ీక ి ఇవాబడుతటాంది. "ర్ష్యన్ దౌరా్నయాం 

నేపథయాంల్ో సేాచ్ను వీరోచతాంగా ర్క్షిాంచనాందుకు" అకోు బర్స

ల్ో జరగిే వడేుకల్ో జ ల్ నీ్ీని గౌర్విాంచనుననటుల  జాతీయ 

రాజాయాంగ కేాందరాం పరకట్ాంచాంది. 

ప రసిడ్ాంట్ జ ల్ నీ్ీ ర్ష్ాయ దౌరా్నాయనికి వయత్తరేకాంగా ఉకేరనియన్ 

పరజల్ను వార ిసేాచ్ను ర్క్షిాంచడాంల్ో ధ్ైర్యాంగా నడిపిాంచార్డ 

మరియ  అతని ధ్ైర్యాం పరపాంచవాయపిాంగా ఉదార్వాద 

పరజాసాామాయనిన మరియ  చటు  ప్ాల్నను ర్క్షిాంచడానికి 

పరజల్ను పేరరేపిాంచాంది. 
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BW బ్లజినసె్ వర్ల్ు  అవార్సు్ ఎడుయట క్ 2022: విజతేల్ పూరిి జాబ్లతాను తనిఖీ చయేాండ ి
BW ఎడుయట క్ సమిాట్ & అవార్సు్ 2022: ఇది ఎడుయట క్ వాటాదార్డల్ 
భార్తదశేాం యొకక అత్తప దద  సమావేశాం. ఎడ్ ట క్ వయవసాి పకుల్ు, సాంసాి గత 
నాయకుల్ు, ప్ాఠశాల్ పరచుర్ణకరి్ల్ు మరియ  విదాయవతిేల్ు అాందర్ూ 
ప్ాల్గగ నాల్ని మరియ  ప్ాఠశాల్ విదయ పరజిాా నాం కోసాం మ ాందుకు సాగే మార్గాంల్ో 
ఒక మ దర వయేాల్ని ఈ చ్ర్వ పలి్ుపునిచచాంద.ి భార్తదశేాంల్ో ఎడ్ ట క్ 
యొకక శేరష్ుతకు పరత్తఫల్ాంగా, 'శిక్షణల్ో పరవిరి్న దాారా అవగాహన మరయి  నెపైుణయాం దాారా శిక్షణల్ో పరవిరి్న' అన ే
పేర్డతో ఒక రోజు సుదీర్ఘ కార్యకరమాంల్ో. విజేతల్ను డాకుర్స అనునరాగ్ బాతార , వినషే్ మీనన్, హరి్స వరా్న్ ల్ు సతకరాించార్డ. 
BW ఎడుయట క్ 2022 విజతేల్ు: 

Category Name Designation Organisation 
Best – AI-in-Education-
Company-of-the-Year 

Pritesh 
Chothani 

Co-Founder & CEO HiVoco Education and 
Learning 

Best – Education-ERP-of-the-
Year 

Nishant 
Agarwal 

Founder & CEO Proctur – Your Pocket 
Classroom 

Best-EduTech-Solution-for-
Early-Childhood 

Anshu 
Dhanuka 

Co-Founder & CPO Paper Boat App Pvt. Ltd. 

Best-EduTech-Solution-for-
Higher-Ed 

Saurabh Arora Founder & CEO University Living 

Best-EduTech-Solution-for-K12 Dharini 
Upadhyaya 

Co-Founder and Co 
CEO 

Furtados School of Music 

Best-EduTech-Solution-for-K12 Sumeet Mehta Co-Founder & CEO Leadership Boulevard Pvt. Ltd. 
Best-E-Learning-Company-of-

the-Year 
Ashutosh Kr 

Shandilya 
Founder & CEO TechBairn 

Best-Exam-Prep-Company-of-
the-Year 

Anil Nagar CEO Adda247 

Best-FinTech-Company-in-
Education 

Varun Chopra CEO & Co-Founder Eduvanz Financing Pvt Ltd 

Best-Online-Tutoring-Company-
of-the-Year 

Sumesh Nair Co-Founder Board Infinity 

Digital-Learning-Company-of-
the-Year 

Anurag Vaish Founder CEO mentza 

Digital-Learning-Company-of-
the-Year 

Divya Lal Founder and 
Managing Director 

Fliplearn Education 

EduTech CEO of the Year Ravi Bhushan Founder & CEO BrightCHAMPS 
Emerging-EduTech-Startups-of-

the-Year 
Ravi Bhushan Founder & CEO BrightCHAMPS 

Emerging-EduTech-Startups-of-
the-Year 

Tarun Saini (blank) Vidyakul Learning Space 

Game-Based-Learning-
Company-of-the-Year 

Anshu 
Dhanuka 

Co-Founder & CPO Paper Boat App 

Learning App of the Year Bilal Abidi CEO Wise App 
Skill-Development-Company-of-

the-Year 
Siddharth 

Chaturvedi 
EVP AISECT GROUP AISECT 

Woman-EduTech-Leader-of-the-
Year 

Anshu 
Dhanuka 

Co Founder & CPO Paper Boat App 
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కీరడాాంశాల్ు 
 

F1 2022: మాక్్ వరెాటపా న్ బరలాియన్ F1 గార ాండ్ పిర 
2022ను గ ల్ుచుకునానడు 

 
ర డ్ బ ల్ యొకక డ్ైవైర్స మాక్్ వరెాటపా న్ బరలాియన్ 
ఫార్డాల్ా 1 గార ాండ్ పిరక్్ 2022ను గ ల్ుచుకునానడు. ర డ్ 
బ ల్ యొకక స రిగయ ప ర జ్ & ఫ రార ీయొకక కారోల స్ స నాై్ 
వర్డసగా ర ాండు మరియ  మూడవ సాి నాల్ోల  నిలిచార్డ. ఈ 
సీజన్ల్ోని 14 రసేుల్ోల  వరెాటాప న్ ఇపుపడు 9 గ లిచాంది. ఇది 
అతని 71వ ప్ో డయిాం మ గిాంపు & ఈ రేసు నుాండ ిఅతను 
26 ప్ాయాంటుల  సేకరిాంచాడు. వెరాటపా న్ 2021ల్ో కూడా 
బరలాియన్ GP గ ల్ుచుకునానడు. 
మ నుపట ్గార ాండ్ పిర 2022 విజతేల్ జాబ్లతా ఇకకడ ఉాంద:ి 
 క నడయిన్ గార ాండ్ పిరక్్ 2022: మాక్్ వరెాటాప న్ 

(నెదరాల ాండ్్) 
 అజర్సబరైజాన్ గార ాండ్ పిరక్్ 2022: మాక్్ వరెాటాప న్ 

(నెదరాల ాండ్్) 
 మయామి గార ాండ్ పిరక్్ 2022: మాక్్ వరెాటాప న్ 

(నెదరాల ాండ్్) 
 ఎమిలియా-ర్మాగాన గార ాండ్ పిరక్్ 2022: మాక్్ 

వెరాటాప న్ (నెదరాల ాండ్్) 
 సౌదీ అరేబ్లయా గార ాండ్ పిర 2022: మాక్్ వరెాటాప న్ 

(నెదరాల ాండ్్) 
 అజర్సబరైజాన్ గార ాండ్ పిరక్్ 2022: మాక్్ వరెాటాప న్ 

(నెదరాల ాండ్్) 

 ఫ రాంచ్ గార ాండ్ పిర 2022: మాక్్ వెరాటాప న్ (నెదరాల ాండ్్) 
 హాంగేరియన్ గార ాండ్ పిర 2022: మాక్్ వరెాటాప న్ 

(నెదరాల ాండ్్) 
 బరలాియన్ గార ాండ్ పిర 2022: మాక్్ వరెాటాప న్ 

(నెదరాల ాండ్్) 
 మొనాకో గార ాండ్ పిరక్్ మొనాకో 2022: స రిగయ ప ర జ్ 

(మ కి్కో) 
 ఆసేు లేియన్ గార ాండ్ పిరక్్. 2022: చార లస్ ల్ క లర్సక 

(మొనాకో) 
 బహెవయన్ గార ాండ్ పిర 2022: చార లస్ ల్ క లర్సక (మొనాకో) 
 ఆసిుయేన్ గార ాండ్ పిరక్్ 2022: చార లస్ ల్ క లర్సక (మొనాకో) 
వికుర్స ఆక ్ ల్ ్న్ 2022 BWF పరపాంచ ఛాాంపయిన్ష్పి్ 
సాింగలి్్ ట టైల్్ను క వైసాం చసేుకునానడు 

 
జప్ాన్ల్ోని టరకోయల్ో థాయ్ల్ాాండ్కు చ్ాందని కునాల వుట్ 
విట్డ్సర్సనను ఓడిాంచ డన్ాార్సకకు చ్ాందని వికుర్స ఆక ్ ల్ ్న్ 
తన ర ాండవ BWF పరపాంచ ఛాాంపయిన్ష్పి్ పుర్డష్టల్ 
సాింగలి్్ ట టైల్్ను క వైసాం చసేుకునానడు. పరపాంచ నాంబర్స 
వన్ ఆక ్ల్ ్న్ ఈ సీజన్ల్ో ఒకే ఒకక సిాంగిల్్ మాయచ్ల్ో 
ఓడిప్ోయాడు మరియ  మొదట ్ గమే్ల్ో చ్ల్రేగని 21 ఏళల  
ర ైజిాంగ్ సాు ర్స విటడ్్సార్సనకు చాల్ా ఎకుకవ. ఈ విజయాం 
ఆక ్ల్స న్కు సజీన్ల్ో ఆరో ట టై్ల్ను అాందిాంచాంది. 
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వివిధ్ విభాగాల్ోల  విజతేల్ జాబ్లతా ఇకకడ ఉాంద:ి 
S.No Category Winner Runner up 

1 Men’s 
Singles 

Viktor 
Axelsen 

Kunlavut 
Vitidsarn 

2 Women’s 
Singles 

Akane 
Yamaguchi 

Chen Yufei 

3 Men’s 
Doubles 

Aaron Chia Soh Wooi Yik 

4 Women’s 
Doubles 

Chen 
Qingchen 

Jia Yifan 

5 Mixed 
Doubles 

Zheng Siwei Huang 
Yaqiong 

ఇాంగలాండ్ ఆటగాడు జమే్్ అాండర్్న్ అాంతరాా తీయ కిరక ట్ల్ో 

అతయాంత విజయవాంతమ నై పసేర్సగా నిలిచాడు 

 
అాంతరాా తీయ కిరక ట్ల్ో 950 విక టుల  పూరిి చసేని తొలి ఫాస్ు  

బౌల్ర్సగా ఇాంగలాండ్కు చా్ందని జమే్్ అాండర్్న్ నిలిచాడు. 

దక్షిణాఫిరకాతో జర్డగ తటనన ర ాండో  ట సుు ల్ో 3వ రోజున 

అతను ఈ చరతిరా తాక ఫీట్ సాధిాంచాడు. ఆసేు లేియా 

ఆటగాడు గ లన్ మ క్గార త్ (949 విక టుల ) రకిార్డు ను బదదల్ు 

కొటాు డు. అాంతరాా తీయ కిరక ట్ల్ో అతయాంత విజయవాంతమ ైన 

బౌల్ర్డల  శీరల్ాంక సపిన్ మాాంత్తరకుడు, మ తియయ మ ర్ళీధ్ర్న్ 

(1,347 విక టుల ), దవిాంగత ఆససీ్ సపిన్ గేరట్ ష్నే్ వార్సన 

(1,001 విక టుల ) మరియ  భార్త సపిన్ గేరట్ అనిల్ కుాంబేల  

(956 విక టుల ). 

ఒకోక ఫారాాట్ల్ో 100 మాయచ్ల్ు ఆడని తొలి భార్తీయ డగిా 
విరాట్ కోహీల  నిలిచాడు 

 
కిరక ట్ ల్ జ ాండ్ విరాట్ కోహీల  అాంతరాా తీయ కిరక ట్ చరతిరల్ో 
మొతిాం మూడు ఫారాాట్ల్ల్ో ఒకొకకకట ్ 100 మాయచ్ల్ు 
ఆడని మొదట ్భార్తీయ డు మరియ  ర ాండవ ఆటగాడిగా 
నిలిచాడు. ప్ాకసిాి న్తో ఎాంతో ఆసకిిగా ఎదుర్డచూసుి నన 
ఆసయిా కప్ 2022 మాయచ్కు భార్తదేశాం యొకక పేలయాంగ్ 
XIల్ో అతను పేర్డ ప ట్ునపుపడు అతను తన పరే్డకు మరో 
మ ైల్ురాయని జోడిాంచాడు. 
ఆగసుు  2008ల్ో అాంతరాా తీయ అర్ాంగేటరాం చేసనిపపట్ నుాండి 
కోహీల  ఇపుపడు 102 ట సుు ల్ు మరయి  262 ODIల్తో ప్ాటు 
100 T20Iల్ను కలిగ ిఉనానడు. ఈ ఫారాాట్ల్ో భార్తదేశాం 
తర్పున అతని అతటయతిమ వయకిిగత సో కర్డ 94 మరయి  
అతను ఈ ఫారాాట్ల్ో 30 అరా్ స ాంచరలీ్ు చేశాడు. ట2ీ0ఐ 
కిరక ట్ల్ో 50.1 సగటుతో 3308 పర్డగ ల్ు చసేని కోహిల క ి
టమీిాండయిా తర్ఫున అదుభతమ నై రకిార్డు  ఉాంద.ి 
అల్ా చసేిన మొదట్ వయకిి నూయజిల్ాాండ్ బాయటర్స రాస్ టలే్ర్స 
ఈ ఏడాది ఏపిరల్ల్ో అాంతరాా తీయ కిరక ట్కు రిట రై్యాయడు. 38 
ఏళల  అతను 2006 మరయి  2022 మధ్య 112 ట సుు ల్ు, 
236 ODIల్ు మరియ  102 T20I ల్ల్ో తన దేశానికి 
ప్రా త్తనిధ్యాం వహిాంచాడు. రోహతి్ శర్ా మరయి  ష్ోయబ్ 
మాలిక్ T20Iల్ు మరియ  ODIల్ల్ో 100 కాంటే ఎకుకవ 
గేమ్ల్ు ఆడార్డ, అయతే వార్డ 100 ట స్ుల్ సాంఖ్యకు 
ఎకకడా దగగర్గా ల్ేర్డ. ఇాంకా మాయచ్ల్ు. నిజానికి మాలిక్ 
ఇపపట్క ేట సుు  కిరక ట్కు రిట ైర ాాంట్ పరకట్ాంచాడు. 
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ట2ీ0ల్ో అతయధకి పర్డగ ల్ సో కర్ర్సగా మారిున్ గపిుల్ను 
రోహతి్ శర్ా అధగిమిాంచాడు 

 
భార్త క ప ున్, రోహతి్ శర్ా నూయజిల్ాాండ్కు చ్ాందిన మారిున్ 
గపిుల్ను అధిగమిాంచ పుర్డష్టల్ ట2ీ0 ఇాంటరనేష్నల్్ల్ో 
అతయధిక పర్డగ ల్ సో కర్ర్సగా నిలిచాడు. భార్త్ తర్ఫున అత్త 
తకుకవ ఫారాాట్ల్ో 133 మాయచ్ల్ు ఆడని రోహిత్ శర్ా 
ఇపపట్వర్కు 4 స ాంచరలీ్ు, 26 హాఫ్ స ాంచరలీ్ు సాధిాంచాడు. 
పరసుి తాం రోహతి్ ఫారాాట్ల్ో 3499 పర్డగ ల్ు చేశాడు. 
అతని తరాాత మారిున్ గపిుల్ 3497 పర్డగ ల్ు చేశాడు. 
విరాట్ కోహీల  100 మాయచ్ల్ోల  3341 పర్డగ ల్తో పుర్డష్టల్ 
టీ20 ఇాంటరేనష్నల్్ల్ో అతయధిక సో కర్ర్సగా మూడో  
సాి నాంల్ో ఉనానడు. 
పరపాంచ బాయడిా ాంటన్ ఛాాంపయిన్ష్పి్ల్ో సాత్తాక్సాయరాజ్-
చరాగ్ భార్త్కు తొలి పతకానిన అాందాించార్డ. 

 
సాత్తాక్సాయరాజ్ ర్ాంకరి డిు  మరయి  చరాగ్ శ ట్ు  పరపాంచ 
ఛాాంపయిన్ష్పి్ల్ో పుర్డష్టల్ డబ ల్్ ప్ో టలీ్ో పతకాం 
సాధిాంచన తొలి భార్తీయ జాంటగా నిలిచార్డ. సాత్తాక్
సాయరాజ్ రాాంకరి డిు  మరయి  చరాగ్ శ ట్ు  పరపాంచాంల్ోని 7వ 
నాంబర్స కాాంబ్లనషే్న్, మరియ  దాయాం కామనెాలి్ గమే్్ 

2022ల్ో సార్ణ పతకానిన కూడా క ైవసాం చేసుకుాంది. ఇది ఏ 
డబ ల్్ ఈవెాంట్ల్ోనెైనా భార్తదశేానిక ి ర ాండవ పరపాంచ 
ఛాాంపయిన్ష్పి్ పతకాం, పరపాంచ ఛాాంపయిన్ష్పి్ల్ో 
భార్తదశేాం సాధాించన మొదట ్ పతకానిన జాాల్ క వైసాం 
చసేుకుాంద.ి 2011 మహిళల్ డబ ల్్ల్ో గ తాి -అశిాని 
ప్ ననపప కాాంసయాం సాధిాంచార్డ. 
ఇాండయిన్ ఒలిాంపకి్ అసో సయిషే్న్ తాతాకలిక అధ్యక్షుడగిా 
ఆదలి్ేల  సుమరవిాల్ా బాధ్యతల్ు సీా కరాించార్డ 

 
తాజా ఎనినకల్ు జరగి ేవర్కు భార్త ఒలిాంపకి్ సాంఘాం అడలి్ేల  
సుమరవిాల్ాను అసో సయిషే్న్ అధ్యక్షుడగిా ఎాంపకి చసేాింద.ి 
IOA మాజీ అధ్యక్షుడు డాకుర్స నరాీందర్స ధ్ుర వ్ బాతార  వయకిిగత 
కార్ణాల్ వల్ల  IOA అధ్యక్ష పదవికి జూల్  ై 18న రాజీనామా 
చేశార్డ. ఆ తరాాత, IOA రాజాయాంగాంల్ోని నిబాంధ్న 11.1.5 
పరకార్ాం 31 మాందలి్ో 18 మాంది కార్యనిరాాహక సభ యల్ు 
ఖ్ాళీని భరీి చేయడానికి దిగ వ సాంతకాం చేసని వారిని 
ఎాంపిక చశేార్డ. 
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అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
 ఇాండియన్ ఒలిాంపిక్ అసో సియషే్న్ సాి పిాంచబడిాంద:ి 

1927; 
 భార్త ఒలిాంపిక్ సాంఘాం పరధాన కారాయల్యాం: నూయఢలిీల ; 
 ఇాండియన్ ఒలిాంపకి్ అసో సయిేష్న్ స కరటర ీ జనర్ల్: 

రాజీవ్ మ హతా. 
FIFA కౌని్ల్ భార్త ఫుట్బాల్ప  ైనిష్ధేానిన తొల్గాించాంద ి

 
మూడవ పక్షాం పరభావాం కార్ణాంగా ఆల్ ఇాండయిా ఫుట్బాల్ 
ఫ డరషే్న్ (AIFF)ప ై విధిాంచన సస పనిన్ను ఎతి్తవయేాల్ని 
FIFA కౌని్ల్ బూయరో నిర్ణయాంచాంది. AIFF ఎగిాకూయట్వ్ 
కమిట ీ అధికారాల్ను చపేటేు ాందుకు ఏరాపటు చసేిన 
నిరాాహకుల్ కమిటీ ఆదేశాం ర్దుద  చయేబడిాందని మరయి  
AIFF పరిప్ాల్న AIFF యొకక రోజువార ీ వయవహారాల్ప ై 
పూరిి నియాంతరణను త్తరిగి ప్ ాందిాందని FIFA ధ్ృవీకరిాంచన 
తరాాత ఈ నిర్ణయాం తీసుకోబడిాంది. 
మ ఖ్యాంగా: FIFA మరియ  AFC పరిసిిత్తని పర్యవేక్షిసూి నే 
ఉాంటాయ మరయి  AIFF తన ఎనినకల్ను సకాల్ాంల్ో 
నిర్ాహిాంచడాంల్ో మదదతటనిసాి య. 
నీర్జ్ చోప్రా  89.08 మీటర్ల తోర తో ల్ౌసాన ే డ్మైాండ్ లీగ్ను 
గ ల్ుచుకునానడు 

 

ఒలిాంపిక్ ఛాాంపియన్ మరయి  జావెలిన్ తోరయర్స, నీర్జ్ 
చోప్రా  ల్ాసాన్ డ్మైాండ్ లీగ్ను గ ల్ుచుకునన మొదట్ 
భార్తీయ డగిా చరతిర సృష్ిు ాంచాడు. తన తొలి పరయతనాంల్ోనే 
ఈట ను 89.08 మీటర్ల దూర్ాం విసిరి తనద్ైన శ లైిల్ో 
విజయాం సాధిాంచాడు. అతని 89.08 మీటర్ల తోర  అతని క రీర్స
ల్ో మూడవ అతటయతిమ పరయతనాం, ఆ తరాాత ర ాండవ తోర  
85.18 మీ. అద ేసమయాంల్ో, టరకోయ ఒలిాంపకి్్ ర్జత పతక 
విజేత జాకుబ్ వడ్ల జ్చ 85.88 మీటర్ల బరస్ు  తోర తో ర ాండవ 
సాి నాంల్ో నిలిచాడు, USA యొకక కరిుస్ థాాంప్న్ 83.72 
మీటర్ల ఉతిమ పరయతనాంతో మూడవ సాి నాంల్ో నిలిచాడు. 
జూడో పరపాంచ ఛాాంపయిన్ష్పి్్: లిాంతోయ్ చనాంబాం 
భార్తదశేానిక ి మొటుమొదట ్ బాంగార్డ పతకానిన 
గ ల్ుచుకుాంద ి

 
పరపాంచ జూడో కాయడట్్ (U18) ఛాాంపయిన్ష్పి్ల్ో మహళిల్ 
57 కజేీల్ విభాగాంల్ో సార్ణాంతో జూడో వర్ల్ు  ఛాాంపయిన్ష్పి్
ల్ో భార్తదశేాం యొకక మొటుమొదట్ పతకానిన 
గ ల్ుచుకోవడాం దాారా భార్తీయ జూడోకా లిాంతోయ్ చనాంబాం 
చరితర సృష్ిు ాంచాంది. 57 కేజీల్ విభాగాం ఫ నైల్ల్ో 15 ఏళల  
జూడోకా బరరజిల్కు చ్ాందని బ్లయాాంకా రీస్ను అధగిమిాంచాంది. 
లిాంతోయ్ చనాంబాం క రరీ్స: 
 లిాంథోయ్ చనాంబాం పరపాంచ ఛాాంపియన్ష్పి్ల్ో ఏ వయ-

సమూహ విభాగాంల్ో పతకాం గ లిచన మొదట్ భార్తీయ 
జూడోకార్డ. 
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 15 ఏళల  అతను గత ర ాండు సాంవత్రాల్ల్ో భార్తదశేాం 
నుాండి అతటయతిమ జూడోకాల్ల్ో ఒకడు మరియ  భార్త 
పరభ తా TOPS కార్యకరమాంల్ో కూడా భాగాం. 2017ల్ో 
జరిగని సబ్-జూనియర్స నషే్నల్ జూడో ఛాాంపయిన్ష్పి్్
ల్ో బాంగార్డ పతకాంతో ఆమ  వలె్ుగ ల్ోకి వచచాంది 
మరియ  అపపట్ నుాండి ఆమ  JSW యొకక ఇన్స పైర్స 
ఇన్సిుటయయట్ ఆఫ్ సో పర్సు్ జూడో ప్ోర గార మ్ల్ో శిక్షణ 
ప్ ాందుతోాంది. 

 శుకరవార్ాం చారతిార తాక విజయానికి మ ాందు, చనాంబాం 
2021ల్ో నషే్నల్ కాయడట్్ జూడో ఛాాంపియన్ష్పి్ల్ో 
బాంగార్డ పతకానిన గ ల్ుచుకుాంది మరయి  ల్ బనాన్
ల్ోని బీర్ూట్ల్ో జరగిిన ఆసయిా-ఓష్యిానియా కాయడట్్ 
జూడో  ఛాాంపయిన్ష్ిప్ల్ో కాాంసయాంతో దానిని 
అనుసరిాంచాంది. 

14వ ఆసయిా U-18 ఛాాంపయిన్ష్పి్: భార్త పుర్డష్టల్ 
వాలీబాల్ జటుు  కాాంసయ పతకానిన గ ల్ుచుకుాంద.ి 

 
ఇరాన్ల్ోని ట హావన్ల్ో జరగిిన 14వ ఆసయిా U-18 
ఛాాంపియన్ష్పి్ల్ో భార్త పుర్డష్టల్ వాలీబాల్ జటుు  3-2తో 
కొరయిాను ఓడాించ కాాంసయ పతకానిన గ ల్ుచుకుాంది. 
పిరలిమినర ీలీగ్ మాయచ్ల్ో కూడా కొరయిాను ఓడిాంచన భార్త్ 
స మీఫ నైల్ల్ో ఇరాన్ చేత్తల్ో ఓడపి్ో యాంద.ి భార్త U-18 
జటుు  FIVB పరపాంచ U-19 పుర్డష్టల్ వాలీబాల్ ఛాాంపయిన్
ష్ిప్కు అర్హత సాధిాంచాంది. ఫ నైల్ మాయచ్ల్ో ఇరాన్ను ఓడాించ 
జప్ాన్ సార్ణాం క వైసాం చేసుకుాంది. ప్ో టీ మ గసిే సమయానికి 

చ్నైా ఐదవ సాి నాంల్ో మరయి  చ్నైీస్ త్పై ీఆర్వ సాి నాంల్ో 
నిలిచాంద.ి 
అయత ే ఈ ఈవెాంట్ల్ో భార్త్కు పతకాం రావడాం ఇదే 
తొలిసార ికాదు. 2003ల్ో ఇరాన్ను ఓడిాంచ సార్ణాం ఖ్ాయాం 
చేసుకునన భార్త్ తొలి పతకానిన సాధిాంచాంది. అపపట ్
నుాండ,ి భార్తదశేాం ఎల్లపుపడూ బాంగార్ాం దగగర్గా వచచాంది 
కానీ ఎపుపడూ. 2005-2008 వర్కు, భార్తదశేాం ర ాండు 
కాాంసాయల్ు మరయి  ఒక ర్జత పతకానిన గ ల్ుచుకుాంది, 
2010ల్ో నాల్గవ సాి నాంల్ో నిలిచాంది. 
UEFA లీగ్: మనీష్ా కళాయణ్ లీగ్ల్ో ఆడని మొదట ్
భార్తీయ రాల్ు 

 
స ైపరస్ల్ోని ఎాంగోమిల్ో జరిగని యూరోపయిన్ కలబ్ ప్ో టీల్ో 
అప్ో ల్ోన్ ల్ేడసీ్ FC తర్పున అర్ాంగేటరాం చసేిన య వ స ్్కైర్స 
మనీష్ా కళాయణ్ UEFA ఉమ న్్ ఛాాంపయిన్్ లీగ్ల్ో ఆడని 
మొదట ్భార్తీయ ఫుట్బాల్ కీరడాకారణిగిా నిలిచాంద.ి 2021 
నవాంబరోల  AFC ఉమ న్్ కలబ్ ఛాాంపియనిిప్ోల  గోల్ సాధిాంచన 
తొలి భార్త ఫుటాబల్ కీరడాకారిణగిా ఈ 20 ఏళల  కీరడాకారిణి 
రికార్డు  సృష్ిు ాంచాంద.ి 
కళాయణ్ ఇాండియన్ ఉమ న్్ లీగ్ (IWL)ల్ో జాతీయ జటుు  
మరియ  గోకుల్ాం కేర్ళ కోసాం అదుభతమ నై పరదర్శనల్ు 
అాందిాంచాడు. డాాంగ్మీ గేరస్ ఉజ బక్ ఔట్ఫటి్ FC నాసాఫ్ల్ో 
చేరిన తరాాత గోకుల్ాం కేర్ళ నుాండ ివిదేశీ కలబ్కు సాంతకాం 
చేసిన ర ాండవ ఆటగాడు కళాయణ్. 2021-22 సజీన్కు గాను 
ఆమ కు ఇటీవల్ AIFF మహిళా ఫుట్బాల్ర్స ఆఫ్ ది ఇయర్స 
అవార్డు  ల్భాంచాంద ి
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ర్క్షణ ర్ాంగాం 
 

పరధాని మోద ీఆవిష్కరాించనునన కొతి నౌకాదళ జ ాండా, INS 
వికార ాంత్ను ప్రా ర్ాంభాంచనునానర్డ 

 
స ప ు ాంబర్స 2న జరగిే ఎయర్సకార ఫ్టు  కాయరియర్స INS వికార ాంత్ 
కమీష్నిాంగ్ వడేుకల్ో భార్త నావికా దళాం (కొతి నావికా 
దళాం) యొకక కొతి జ ాండాను పరధాని నరాేందర మోద ీ
వెల్ల డసిాి ర్డ. ఆయన దశేాం యొకక మొటుమొదట ్ విమాన 
వాహక నౌక INS వికార ాంత్ను అధికారికాంగా ప్రా ర్ాంభసాి ర్డ. 
భార్త నావికాదళాం స ప ు ాంబర్స 2న స యాంట్ జారా్స శిల్ువ 
ల్ేకుాండా కొతి నౌకాదళ జ ాండాను అాందుకుాంటుాంది, ఇది 
సాాతాంతరా యనిక ి పూర్ాాం బ్లరటష్్ వార్డ దానిని ఉాంచనపపట ్
నుాండ ి దాని జ ాండాప ై ఉాంది. అటల్ బ్లహారీ వాజ్పేయ 
అధికార్ాంల్ో ఉననపుపడు 2001 మరియ  2004 మధ్య 
జ ాండా నుాండ ి కార స్ గ ర్డి ను తొల్గిాంచార్డ, అయతే 
మనోాహన్ సిాంగ్ నేతృతాాంల్ోని య పిఎ త్తరిగ ిఅధకిార్ాంల్ోకి 
వచచన తరాాత దానిని పునర్డదారిాంచార్డ. 
 

 

సాయాం-విశాాసానిన ప ాంచడానిక,ి భార్త బల్గాల్ు 3వ 
సాదశేీీకీర్ణ జాబ్లతాను ప్ ాందాయ 

 
డిఫ న్్ పబ్లల క్ స కాు ర్స అాండర్సటేకిాంగ్్ (DPSUల్ు) దాారా 
డిఫ న్్ తయారలీ్ో సాావల్ాంబనను ప్ోర త్హిాంచడానికి 
మరియ  దగి మతటల్ను తగిగాంచే పరయతాననికి 
అనుగ ణాంగా, ర్క్షణ మాంత్తర రాజ్నాథ్ సిాంగ్ ఆగసుు  28, 
2022న వూయహాతాకాంగా మ ఖ్యమ నై 780 ల్ ైన్ రీపేల స్మ ాంట్ 
యొకక మూడవ సానుకూల్ దేశీయాకర్ణ జాబ్లతా (PIL)ని 
ఆమోదిాంచార్డ. యూనిటుల  (LRUల్ు), ఉప-వయవసిల్ు 
మరియ  భాగాల్ు దేశీయ పరిశరమ నుాండి మాతరమే 
సేకరిాంచబడతాయ. సాయ ధ్ బల్గాల్కు పరకట్ాంచన 
మూడు పలి్ల్కు ఇద ిభననమ ైనది. 
భార్త నౌకాదళానిక ిచా్ందని ఏక-ే630 తటప్ాకనీి తొలిసారగిా 
భార్త్ మాందుగ ాండు సామగిరల్ో తయార్డ చశేార్డ 

 
భార్త నౌకాదళాం తొలిసారగిా పూరిిగా తయార్డ చసేిన 30 
ఎాంఎాం మాందుగ ాండు సామగిరని అాందుకోవడాంతో ర్క్షణ 
ర్ాంగాంల్ో పరధాన మాంత్తర నరేాందర మోదీ మేక్ ఇన్ ఇాండయిాకు 
ప దద  ఊపు ల్భాంచాంద.ి య దానౌకల్కు అమరచే ఏక-ే630 
తటప్ాకుల్ోల  ఈ మాందుగ ాండు సామగిరని 
ఉపయగిాంచనునానర్డ. ప ైవైేట్ పరిశరమ పూరిిగా సాదేశీ 
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మాందుగ ాండు సామగిరని అభవృదిా  చయేడాం దశేానిక ి ఇది 
ఒక ప దద  విజయాం. ఇది 12 నెల్ల్ోల  పూరిి చేయబడిాంది 
మరియ  అనిన భాగాల్ు దేశీయమ ైనవి. 
INS వికార ాంత్ స ప ు ాంబర్స 2న కమీష్న్ చయేబడుతటాంద ి

 
కొచచన్ ష్పి్యార్సు లిమిట డ్ చతే నిరిాాంచబడిన 
మొటుమొదట ్ సాదశేీ కాయరయిర్స తార్ల్ో INS వికార ాంత్గా 
స ప ు ాంబర్స 2న ప్రా ర్ాంభాంచబడుతటాంది. ఈ య దానౌక ఇాండో-
పసిఫకి్ ప్రా ాంతాంల్ో శాాంత్త మరయి  సిి ర్తాానిన నిరాా రిాంచే 
ప్ాతరను ప్ో ష్సిుి ాంద.ి INS వికార ాంత్ల్ో విమానాం ల్ాయాండిాంగ్ 
టరయల్్ నవాంబర్సల్ో ప్రా ర్ాంభమవుతాయ మరియ  2023 
మధ్యల్ో పూరి్వుతాయ. INS వికార ాంత్ కొచచన్ల్ో పరధాని 
నరాేందర మోద ీసమక్షాంల్ో ప్రా ర్ాంభాంచబడుతటాందని వెసై్ చీఫ్ 
చ్ప్ాపర్డ, విమాన వాహక నౌకకు సాంబాంధిాంచన 
పరికరాల్ను 18 రాష్ాు ే ల్ు మరయి  కేాందర ప్ాలిత ప్రా ాంతాల్ల్ో 
తయార్డ చసేినటుల  త్లిప్ార్డ. 
వికార ాంత్ గ రాించన మ ఖ్య విష్యాల్ు: 
1. INS వికార ాంత్ 2,200 కాంప్ార్సుమ ాంట్ల్ను కలిగి ఉాంద,ి 

మహిళా అధకిార్డల్కు వసత్త కలిపాంచడానికి పరతేయక 
కాయబ్లన్ల్తో సహా దాదాపు 1,600 మాంది సబిబాంద ికోసాం 
ర్ూప్ ాందిాంచబడిాంది. 

2. వికార ాంత్ దాదాపు 28 నాటల  గరిష్ు వేగాం మరయి  7,500 
నాటక్ల్ మ ళైల  ఓర్డపతో 18 నాటల  కూర జిాంగ్ వగేాం కలిగి 
ఉాంది. 

3. య దానౌక ప్ డవు 262 మీటర్డల , వెడల్ుప 62 మీటర్డల  
మరియ  ఎతటి  59 మీటర్డల . దీని నిరాాణాం 2009ల్ో 
ప్రా ర్ాంభమ ైాంది. 

4. నౌకాదళాం మొతిాం 88 మ గావాటల  శకిితో నాల్ుగ  గాయస్ 
టర ైబనల  దాారా శకిిని ప్ ాందుతటాందని త్లిపిాంద.ి 

5. కోల్కతా, జల్ాంధ్ర్స, కోటా, పూణే, ఢిలీల, అాంబాల్ా, 
హెైదరాబాద్ మరయి  ఇాండోర్స వాంట ్పరదేశాల్తో సహా 18 
రాష్ాు ే ల్ు మరయి  కాేందరప్ాలిత ప్రా ాంతాల్ల్ో విమాన 
వాహక నౌక తయార్డ చేయబడనిాందున ఈ ప్రా జ క్ు 
భార్తీయ ఐకయతను సూచసుి ాంది. 

INS కర్ణల్ో భార్తదశేపు మొటుమొదట ్ తర్హా నౌకాదళ 
ష్ూటా్ంగ్ రాేంజ్ ప్రా ర్ాంభమ ాైంద ి

 
INS కర్ణల్ో వెసై్ అడిార్ల్ బ్లసాజిత్ దాస్గ ప్ాి  చేత 
మొటుమొదట-్ర్కాం, కాాంప్ో జిట్ ఇాండోర్స ష్ూటా్ంగ్ రాేంజ్ 
(CISR)ని ప్రా ర్ాంభాంచార్డ. CISR అనదేి నేవీల్ోని అనిన 
ప్రా థమిక మరియ  దిాతీయ ఆయ ధాల్ కోసాం అతాయధ్ునిక, 
సీాయ-నియాంతరణ, 25 మీ, ఆర్డ-ల్ేన్, ల్ ైవ్ ఫ ైరిాంగ్ రాేంజ్. 
అధ్ునాతన ల్క్షయ వయవసిల్ు మరియ  అనుబాంధిత 
నియాంతరణ సాఫ్టువరే్సతో, ఈ శేరణ ి సిబబాంద ి వారి ఫ రైిాంగ్ 
నెైపుణాయల్ను మ ర్డగ పర్డచుకునేాందుకు వీల్ు కలిపసుి ాంది, 
డిమాాండ్ చేస ే దృష్ాు ాంతాల్ల్ో పరతయర్డి ల్ను సవాల్ు 
చేయడానికి మరయి  ఎదురోకవడానిక ివీల్ు కలిపసుి ాంది. 
పరధానాాంశాల్ు: 
 INS కర్ణ నౌకాదళాంల్ో మొటుమొదట్ద ి & దశేాంల్ో ఈ 

ర్కమ నై సౌకరాయనిన ఏరాపటు చసేి ఉపయగిాంచుకునన 
ఏక ైక స ైనిక విభాగాం. 

 ఈ శేరణిని ఒక భార్తీయ సాంసి సమకాలీన అాంతరాా తీయ 
పరమాణాల్కు అనుగ ణాంగా ఏరాపటు చసేిాంద ిమరియ  
ఇది 'ఆజాద ీ కా అమృత్ మహో త్వ్' సాంవత్ర్ాంల్ో 
ఆతా నిర్భర్స భార్త్కు ఒక పరకాశవాంతమ నై ఉదాహర్ణ. 
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 సాంసికు కాాంటార కుు  ఇచచనపపట్ నుాండి 120 రోజుల్ 
రికార్డు  సమయాంల్ో మొతిాం సదుప్ాయాం ఏరాపటు 
చేయబడిాంద.ి 

తాష్ కాంట్ల్ో ర్క్షణ మాంత్తర సమావశేాల్ు నిర్ాహాించార్డ 

 
ఆగసుు  24న జర్గనునన SCO ర్క్షణ మాంతటర ల్ 
సమావశేాంల్ో ప్ాల్గగ నేాందుకు ర్క్షణ మాంత్తర రాజ్నాథ్ సాింగ్ 
మాంగళవార్ాం తాష్ కాంట్ చరే్డకునానర్డ. మాంత్తర రాజ్నాథ్ 
సిాంగ్ ఉజ బకసిాి న్ కౌాంటర్స ల్ ఫ్ిునెాంట్ జనర్ల్ బఖ్ోదిర్స 
కుర్బనోవ్తో ద్ైాప్ాక్షిక సమావేశాం నిర్ాహిాంచార్డ. వారిిక 
సమావశేాంల్ో, SCO సభయ దేశాల్ు ర్క్షణ సహకార్ాంప ై 
చరిచసాి య మరయి  చర్చల్ తరాాత ఉమాడి పరకటన జారీ 
చేయబడుతటాందని భావిసుి నానర్డ. సమావశేాంల్ో రాజ్నాథ్ 
సిాంగ్ పరసాంగాం ఆగసుు  24, 2022న జర్గనుాంద.ి 
DRDO మరయి  భార్త నౌకాదళాం సాదశేీ VL-SRSAM 
క్షపిణనిి పరకీ్షాించాంద ి

 
డఫి న్్ రసీ ర్సచ అాండ్ డవ్ల్ప్మ ాంట్ ఆర్గనెజైషే్న్ (DRDO) 
మరియ  భార్త నావికాదళాం ఒడశిా తీర్ాంల్ోని చాాందపీూర్స
ల్ోని ఇాంటగ్ేరట డ్ ట స్ు  రాేంజ్ (ITR) నుాండ ి సాదేశీాంగా 
ర్ూప్ ాందిాంచన మరయి  అభవృదిా  చసేిన ల్ాంబ ల్ాాంచ్ ష్ార్సు 
రాేంజ్ సరఫేస్-టు-ఎయర్స మిస ై్ ల్ (VL-SRSAM)ని 
విజయవాంతాంగా పరీక్షిాంచాంది. వరిుకల్ ల్ాాంచ్ సామరా్యాం 

యొకక పరదర్శన కోసాం హెై-సీపడ్ మానవర్హతి వెైమానిక 
ల్క్షయయనిక ి వయత్తరకేాంగా నౌకాదళ నౌక నుాండ ి విమాన పరీక్ష 
జరిగిాంది. 
ఒక విజయవాంతమ నై పరకీ్ష: 
ట స్ు ల్ాాంచ్ సమయాంల్ో, విమాన మార్గాం మరయి  వాహన 
పనితీర్డ ప్ారామితటల్ు ఫ్ లల ట్ డటేాను ఉపయగిాంచ 
పర్యవేక్షిాంచబడాు య, రాడార్స, ఎల్కోుో -ఆపిుకల్ టార కాింగ్ ససిుమ్ 
(EOTS) మరయి  చాందపీూర్సల్ో ITR దాారా అమల్ు 
చేయబడిన ట లిమ టీర ససిుమ్ల్ వాంట ్ వివిధ్ శేరణి పరకిరాల్ 
దాారా సాంగరహిాంచబడాు య. 
మకే్ ఇన్ ఇాండయిా దాారా అతయవసర్ ఆయ ధాల్ను 
కొనుగోల్ు చసేాేందుకు ర్క్షణ దళాల్కు పరభ తాాం 
అనుమత్తాంచాంద.ి 

 
భార్త ర్క్షణ బల్గాల్ను బల్ోపతేాం చేస ే దశిగా ఒక ప దద  
అడుగ  వేసూి , అతయవసర్ సకేర్ణ మార్గాం దాారా వారి 
కారాయచర్ణ అవసరాల్ కోసాం కిలష్ుమ ైన ఆయ ధ్ వయవసిల్ను 
కొనుగోల్ు చేయడానిక ి కేాందరాం వారిని అనుమత్తాంచాంది. 
ర్క్షణ మాంత్తర రాజ్నాథ్ సాింగ్ నతేృతాాంల్ో జరగిిన ర్క్షణ 
మాంత్తరతా శాఖ్ సమావశేాంల్ో ఈ మేర్కు ఆమోదాం 
ల్భాంచాంది. ర్క్షణ దళాల్ు గతాంల్ో అతయవసర్ సకేర్ణ 
అధికారాల్ను విసిృతాంగా ఉపయగిాంచుకునానయని 
మరియ  ఈ కొనుగోళల  దాారా తమ సాంసదాితను మరిాంత 
పట్ష్ుాం చేసుకునానయని గమనిాంచాలి. అల్ాగే, వివిధ్ దశల్ోల  
అధికారానిన వినియగిాంచుకోవడాం దాారా, ఇర్డవెపైుల్ా 
శతటర వుల్ దాారా ఏద్ైనా సాంఘరి్ణ ల్ేదా దురాకరమణను 
ఎదురోకవడానిక ిఅవసర్మ ైన ఆయ ధాల్ను వార్డ తమల్ో 
తామ  సమకూర్డచకునానర్డ. 
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కాాాంటమ్ కమూయనికషే్న్ ట కానల్జీని స ాంతాం చసేుకోనునన 
భార్త స నైయాం 

 
భార్తదశేాం ఎల్ టై్ గోల బల్ కలబ్ ల్ో చరే్డానిక ిసిదాాంగా ఉాంది, 
మరియ  భార్త స నైయాం తార్ల్ో సాదేశీ మరియ  మరిాంత 
అధ్ునాతన కాాాంటమ్ కమూయనికషే్న్ ట కానల్జీని కలిగి 
ఉాంటుాంది, సాయ ధ్ దళాల్ు మరియ  హె-ైఎాండ్ సుర్క్షతి 
ర్క్షణ వయవసి. ఇనోనవషే్న్ ఫర్స డఫి న్్ ఎక్ల్ న్్ (iDEX), 
డఫి న్్ ఇనోనవషే్న్ ఆర్గనెజైషే్న్ మదదతటతో, బరాంగళూర్డకు 
చ్ాందిన డపీ్ ట క్ సాు ర్ుప్ అయన కూయఎనూయ ల్ాయబ్్ 
కాాాంటమ్ కీ డిసిు బేూయష్న్ (కూయక డి) దాారా అడాాన్ట్ 
స కూయర్సు కమూయనికేష్నున ఆవిష్కరిాంచాంది. 
విజయవాంతమ నై టరయల్్ తరాాత వాణజియ అభయరి్న ఫర్స 
పరప్ో జల్ (ర ఫ్) జారీ చేయడాం దాారా ర్క్షణ మాంత్తరతా శాఖ్ 
కూయఎనుయ ల్ాయబ్్ అభవృదిా  చేసని కూయక డ ివయవసిల్ సకేర్ణ 
పరకిరయను ప్రా ర్ాంభాంచాంది. 
QKD వయవసిల్ల్ో పరమ ఖ్ దశేాల్ు చ్నైా, US, క నడా, 
మరయి  ఇతర్ యూరోపయిన్ దశేాల్ు. ఒక QKD సిసుమ్, 
భూతల్ ఆపిుకల్ ఫ ైబర్స అవసాి పనల్ో ఒక నిరిదష్ు దూర్ాం 
దాారా వేర్డ చేయబడని ర ాండు బ్లాందువుల్ మధ్య ఒక 
కాాాంటాం స కూయర్స సకీ రట్ జత సౌష్ువ కీల్ను సృష్ిు ాంచడానికి 
అనుమత్తసుి ాంద.ి భార్త ర్క్షణ అధికార్డల్ు కూడా ఈ 
ఆవిష్కర్ణను ఆజాద ీకా అమృత్ కల్ ల్ో ఒక మ ైల్ురాయగా 
భావిాంచార్డ. కీల్కమ నై డేటాను ఎన్ కిరప్ు చయేడానికి 
ఉపయగిాంచ ే అన్ హాయకబ ల్ ఎన్ కిరపిన్ కలీ్ను 
సృష్ిు ాంచడానిక ి నాన్ హాయకబ ల్ కాాాంటమ్ ఛానల్ 
సృష్ిు ాంచడానికి QKD సహాయపడుతటాందని ర్క్షణ మాంత్తరతా 
శాఖ్ వివరిాంచాంది. 

జాతీయ స మినార్సను ప్రా ర్ాంభాంచన రాజ్నాథ్ సాింగ్ 
“ఇాంటరర స పక్షన్: ఆర్సడ ్ఫో ర ్ స్ ట్రబ యనల్” 

 
ర్క్షయ మాంత్తర (ర్క్షణ మాంత్తర) శీర రాజ్నాథ్ సాింగ్ నూయఢలిీలల్ో 
ఆర్సాడ్ ఫో ర ్స్ ట్రబ యనల్ (పిరని్పల్ బరాంచ్) బార్స 
అసో సియషే్న్ నిర్ాహసిుి నన “ఇాంటరర స్ప క్షన్: ఆర్సాడ్ ఫో ర ్ స్ 
ట్రబ యనల్” అనే జాతీయ స మినార్సను ప్రా ర్ాంభసాి ర్డ. 
సాయ ధ్ దళాల్ సభ యల్కు సేవ చయేడాంతో ప్ాటు, 
అనుభవజాుల్ు, వార ి కుటుాంబాల్ు మరియ  య దా 
వితాంతటవుల్కు సతార్ మరియ  సర్సమ నై నాయయాం కోసాం 
ఏరాపటు చేయబడని సాయ ధ్ దళాల్ ట్రబ యనల్ ఎల్ా 
పనిచసేుి ాందో విశేలష్ిాంచడానిక ి ఆతాపరశిీల్న: సాయ ధ్ 
దళాల్ ట్రబ యనల్ స మినార్స నిర్ాహిాంచబడుతోాంది. 
ఆతాపరశిీల్న: సాయ ధ్ దళాల్ ట్రబ యనల్: కలీ్క అాంశాల్ు 
 ఆతాపరశిీల్న: సాయ ధ్ బల్గాల్ ట్రబ యనల్ స మినార్స 

యొకక ల్క్షయయల్ు అది ఎల్ా పనిచేసుి ాందో  పరిశీలిాంచడాం, 
ఏవెైనా ల్ోప్ాల్ను సరదిిదదడాం మరియ  తారితగత్తన 
నాయయాం ప్ ాందేాందుకు పరయత్తనసుి ననపుపడు 
నాయయవాదుల్ు ఎదుర్కన ే సమసయల్ు మరియ  
సవాళలను పరషి్కరిాంచడాం. 

 ర్క్షయ మాంత్తర మ ఖ్య అత్తథగిా హాజర్వుతటాండగా, గౌర్వ 
అత్తథగిా నాయయ, నాయయ శాఖ్ మాంత్తర శీర కరి్ణ్ రజిిజు 
హాజర్డకానునానర్డ. 

 ఆతాపరశిీల్న: ఆర్సాడ్ ఫో ర ్ స్ ట్రబ యనల్ కానఫర న్్ల్ో 
నాయయవయవసి, చటుాం & నాయయ మాంత్తరతా శాఖ్ 
మరియ  ర్క్షణ మాంత్తరతా శాఖ్కు చ్ాందని సనీియర్స 
అధికార్డల్ు మరయి  ఉదో యగ ల్ు ఉాంటార్డ. 
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 ఆతాపరశిీల్న: ఆర్సాడ్ ఫో ర ్ స్ ట్రబ యనల్ ర ైజిాంగ్ డే 
వేడుకల్ోల  భాగాంగా ఆర్సాడ్ ఫో ర ్స్ ట్రబ యనల్ స మినార్స 
జర్డగ తోాంది. 

ఆతాపరశిీల్న: సాయ ధ్ దళాల్ ట్రబ యనల్: కలీ్క అాంశాల్ు 
 చటుాం మరయి  నాయయ మాంత్తర: శీర కరి్ణ్ రజిిజు 
 ర్క్షణ మాంత్తర, భార్త పరభ తాాం: శీర రాజ్నాథ్ సాింగ్ 
 

దినోత్వాల్ు 
 

మతాం ల్ేదా విశాాసాం ఆధార్ాంగా హాింసాతాక చర్యల్ 
బాధతిటల్ను సారాించుకున ేఅాంతరాా తీయ దనిోత్వాం 

 
మతాం ల్ేదా విశాాసాం ఆధార్ాంగా హాింసాతాక చర్యల్ 
బాధతిటల్ను సారాించుకున ే అాంతరాా తీయ దనిోత్వానిన 
ఆగసుు  22న ప్ాటా్ంచార్డ. ఈ రోజున, అాంతరాా తీయ సమాజాం 
మతపర్మ నై హిాంసకు గ ర ైన వారిని మరయి  బాధితటల్ను 
గౌర్విసుి ాంద.ి ఈ రోజు మతాం ల్ేదా విశాాసాం ఆధార్ాంగా ల్ేదా 
చ్డు చర్యల్ల్ో బాధతిటల్ను మరియ  ప్రా ణాల్తో 
బయటపడని వారిని గ ర్డి ాంచుకోవాల్ని ల్క్షయాంగా 
ప టుు కుాంద.ి 
మతాం ల్ేదా విశాాసాం ఆధార్ాంగా హాింసాతాక చర్యల్ 
బాధతిటల్ను సారాించుకున ేఅాంతరాా తీయ దనిోత్వాం: 
2019 ల్ో, ఐకయరాజయసమిత్త జనర్ల్ అస ాంబీల  మతాం ల్ేదా 
విశాాసాం ఆధార్ాంగా హిాంసా చర్యల్ బాధితటల్ను 
సారిాంచుకుాంటయ ఒక అాంతరాా తీయ దనిోత్వానిన ఏరాపటు 
చేసిాంద.ి మతాం ల్ేదా జాత్త ఆధార్ాంగా మార్ణహోమాం 

మరియ  ఇతర్ దురాగతాల్ నుాండి బయటపడినవారికి 
నాయయాం చయేడానికి అాంతరాా తీయ సమాజాం యొకక 
నిబదాతను ఈ రోజు బల్పర్డసుి ాంది. ఈ రోజు పరజల్ను వారి 
నేరాల్కు జవాబ దారగీా ఉాంచడానికి పరయత్తనసుి ాంద.ి 
పరపాంచ సనీియర్స సటిజ్న్్ దనిోత్వాం 2022 ఆగసుు  21న 
జర్డపుకుాంటార్డ 

 
పరపాంచ సనీియర్స సటిజ్న్్ దనిోత్వాం పరత్త సాంవత్ర్ాం 
ఆగసుు  21 న జర్డపుకుాంటార్డ. దీనిని య నెటై డ్ సేుట్్ 
(US)ల్ో జాతీయ సనీియర్స సటిజ్న్్ దనిోత్వాం అని కూడా 
పిల్ుసాి ర్డ. మానవ సమాజాంల్ో వృదుా ల్ సేవల్ను హెలై్ ైట్ 
చేయడానికి మరియ  వారిని గౌర్విాంచే ఉదేద శయాంతో ఈ 
రోజును జర్డపుకుాంటార్డ. వృదుా ల్ను పరభావితాం చేసే వివిధ్ 
సమసయల్ నై ఆరోగయ సమసయల్ు మరియ  కుటుాంబాం ల్ేదా 
బయట ్వయకుి ల్చే య వత దురిానియగాం చయేడాం వాంట్ 
వాట్ప  ైదృష్ిు  ప టుడానిక ికూడా ఈ రోజు జర్డపుకుాంటార్డ. 
పరపాంచ సనీియర్స సటిజ్న్్ దనిోత్వాం: ప్రా మ ఖ్యత 
ఐకయరాజయసమిత్త (UN) గ రిిాంచనటుల గా, వృదుా ల్ జనాభా 
2050 నాట్క ి 1.5 బ్లలియనలకు చేర్డతటాందని అాంచనా 
వేయబడిాంద.ి ఈ ప ర్డగ దల్ తూర్డప ఆసయిా మరయి  
ఆగనేయాసయిాల్ో పరమ ఖ్ాంగా కనిపసిుి ాంది. తకుకవ 
అభవృదిా  చ్ాందిన దశేాల్ు 2050 నాట్క ి గరహాం యొకక 
వృదుా ల్ల్ో మూడిాంట ర ాండు వాంతటల్ కాంట ేఎకుకవ మాందికి 
ఆత్తథయాం ఇసాి య. ప ర్డగ తటనన వృదుా ల్ జనాభాతో, వారి 
సర్ాతోమ ఖ్ శేరయసు్కు మదదతట ఇచేచ పట్ష్ుమ నై వయవసి 
ఉనికలి్ో ఉాండటాం సమ చతాం. 
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అాంతరాా తీయ సాృతటల్ దనిోత్వాం మరయి  ఉగరవాద 
బాధతిటల్కు నివాళ్ల 

 
ఉగరవాద బాధతిటల్ జాా పకారి్ాం పరత్త సాంవత్ర్ాం ఆగసుు  21న 
అాంతరాా తీయ సాృతయరి్ాం మరయి  ఉగరవాద బాధతిటల్కు 
నివాళ్ల అరపిాంచ ేరోజును జర్డపుకుాంటార్డ. ఉగరవాదాం యొకక 
బాధతిటల్ు మర్చప్ో ల్ేదని మరయి  పరపాంచవాయపిాంగా 
గౌర్విాంచబడుతటనానర్ని మరయి  గ రిిాంచబడుతటనానర్ని 
చూపిాంచడానిక ిఈ రోజును జర్డపుకుాంటార్డ. 
అాంతరాా తీయ సాృతటల్ దనిోత్వాం మరయి  ఉగరవాద 
బాధతిటల్కు నివాళ్ల: నపేథయాం 
2022 అాంతరాా తీయ సాృతటల్ దినోత్వానిన 
పుర్సకరిాంచుకొని ఐకయరాజయసమిత్త (ఐరాస)ల్ో 'జాా పకాల్ు' 
అని పేర్కనానర్డ. ట ర్రరిజాం బాధితటల్ు మరియ  బాధతిటల్ 
సాంఘాల్తో సాంపరదిాంచన తర్డవాత నేపథాయనిన ఎాంపిక 
చేసాి ర్డ. 
ఉగరవాద బాధతిటల్కు అాంతరాా తీయ జాా పకారి్ాం మరయి  
నివాళ్ల: ప్రా మ ఖ్యత 
ఉగరవాదాం యొకక హానికర్మ నై పరభావాల్ను హెలై్ ైట్ 
చేయడానికి మాతరమే కాకుాండా, ప్రా ణాల్తో బయటపడిన 
వారికి మదదతట మరియ  సాధ్యమ ైన వెైదయాం అాందిాంచడానికి 
కూడా పరత్త సాంవత్ర్ాం ఈ కార్యకరమాం గమనిాంచబడుతటాంది. 
జాా పకాల్ు మనలిన ఒకదానితో ఒకట ్ బాంధిసాి య. అవి 
ల్ేకుాండా, మన భవిష్యతటి ను సృష్ిు ాంచుకోవడానిక ి మనకు 
మూల్ాల్ు ల్ేవు. ఈ సాంవత్ర్ాం అాంతరాా తీయ జాా పకారి్ 
దినోత్వాం మరయి  ఉగరవాద బాధితటల్కు 
నివాళలల్రిపాంచడాం చాల్ా మ ఖ్యమ ైనది. 

బానిస వాయప్ార్ాం మరయి  దాని నిర్ూాల్న జాా పకారి్ాం 
అాంతరాా తీయ దనిోత్వాం 

 
బానిస వాయప్ార్ాం మరయి  దాని నిర్ూాల్న జాా పకారి్ాం 
అాంతరాా తీయ దనిోత్వాం పరత్త సాంవత్ర్ాం ఆగసుు  23 న 
జర్డపుకున ే అాంతరాా తీయ దనిోత్వాం. య నెటై డ్ నషే్న్్ 
ఎడుయకషే్నల్, స ాైంటఫ్కి్ మరయి  కల్చర్ల్ ఆర్గనెజైషే్న్ 
(UNESCO) దాారా అటాల ాంటక్్ బానిస వాయప్ారానిన 
గ ర్డి చేసుకోవడానికి ఈ రోజును ఎాంచుకునానర్డ. 
బానిస వాయప్ార్ాం మరయి  దాని నిర్ూాల్న కోసాం 
అాంతరాా తీయ దనిోత్వాం: నపేథయాం 
ఈ సాంవత్ర్ాం నపేథయాం 'డకీాల్నెజైషే్న్' సాయాం 
నిర్ణయాధికార్ాం యొకక ప్రా థమిక హకుకను 
ఐకయరాజయసమిత్త డీకోల్నెజైేష్న్కు పరధానమ నైదిగా 
గ రిిాంచాంది, ఇది సాాతాంతరయాం మాతరమే కాకుాండా ఇతర్ 
డీకోల్నెైజషే్న్ మారాగ ల్ను కూడా అనుమత్తసుి ాంది. 
 

 

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/16178/tspsc-paper-1-batch-telugu-live-pre-recorded-classes-by-adda247


ఆగష్టు  నాల్గ వ వారాాంతపు కర ాంట్ అఫ రై్స్ 
 

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

బానిస వాయప్ార్ాం మరయి  దాని నిర్ూాల్న కోసాం 
అాంతరాా తీయ దనిోత్వాం: ప్రా మ ఖ్యత 
ఈ అాంతరాా తీయ దినోత్వాం బానిస వాయప్ార్ాం యొకక 
విష్ాదానిన పరజల్ాందర ి జాా పకారి్ాం వార యడానికి 
ఉదేద శిాంచబడిాంది. ఈ విష్ాదాం యొకక చారతిార తాక కార్ణాల్ు, 
పదాతటల్ు మరయి  పర్యవసానాల్ను సమిష్ిుగా 
పరిశీలిాంచడానికి మరియ  ఆఫిరకా, యూర్ప్, అమ రికా 
మరియ  కరేబ్లయనల  మధ్య ఇద ి ఉదభవిాంచన పర్సపర్ 
చర్యల్ యొకక విశేలష్ణ కోసాం ఇది అవకాశానిన అాందిాంచాలి. 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
 UNESCO సాి పిాంచబడిాంద:ి 16 నవాంబర్స 1945; 
 UNESCO పరధాన కారాయల్యాం: ప్ారసి్, ఫరా న్్; 
 UNESCO సభ యల్ు: 193 దశేాల్ు; 
 UNESCOహెడ్: ఆడీర అజౌల్ే. 
పరపాంచ నీట ్వార్ాం 2022: 23 ఆగసుు  నుాండ ి 1 స ప ుాంబర్స 
వర్కు జర్డగ తటాంద ి

 
పరపాంచ నీట ్ వార్ాం 2022 ఆగసుు  23 నుాండ ి స ప ు ాంబర్స 1 
వర్కు జర్డగ తటాంద.ి పరపాంచ నీట్ వారోత్వాం అనేది సాు క్
హోమ్ ఇాంటరనేష్నల్ వాటర్స ఇనిటటాయయట్ (SIWI) 1991 
నుాండి అాంతరాా తీయ నీట్ సమసయల్ు మరియ  అాంతరాా తీయ 
అభవృదిా  సాంబాంధిత ఆాందోళనల్ను పరిష్కరిాంచడానికి 
నిర్ాహిాంచే వారిిక కార్యకరమాం. 2022 పరపాంచ నీట ్
వారోత్వాం యొకక నపేథయాం: “చూడని వాటన్ి చూడటాం: 
నీట ్ విల్ువ”, ఇది నీట్ని కొతి మరియ  ఆకరి్ణయీమ ైన 
మారాగ ల్ోల  చూడటానికి మాకు సహాయపడుతటాంద.ి 

ఈ విసిృతమ నై నపేథయాం మూడు పరధాన దృకోకణాల్ల్ో 
సాంగరహాించబడాింద:ి 
 పరజల్కు మరయి  అభవృదిాకి నీట్ విల్ువ. 
 పరకృత్త మరియ  వాతావర్ణ మార్డపల్కు నీట ్విల్ువ. 
 నీట్ ఆరిిక మరయి  ఆరిిక విల్ువ. 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
 SIWI ఎగిాకూయటవ్్ డ్ైర కుర్స: టరరీగీ హో ల్ాగ రన్; 
 SIWI పరధాన కారాయల్యాం: సాు క్హోమ్, సీా డన్; 
 SIWI సాి పిాంచబడిాంది: 1991 
పరపాంచ గ జరాతీ భాష్ా దనిోత్వాం 2022: ఆగసుు  24 

 
పరపాంచ గ జరాతీ భాష్ా దనిోత్వాం 2022 పరత్త సాంవత్ర్ాం 
ఆగసుు  24న జర్డపుకుాంటార్డ. గ జరాత్కు చ్ాందిన గ్పప 
ర్చయత 'వీర్స నర్ాద్' జయాంత్తని పుర్సకరిాంచుకుని ఈ 
రోజును జర్డపుకుాంటార్డ. నర్ాద్ కవిని గ జరాతీ భాష్ా 
సృష్ిుకరి్గా పరగిణాించనాందున 'గ జరాతీ దవిస్' 
జర్డపుకుాంటార్డ. గ జరాతీ సాహితాయనిన అాంతరాా తీయాంగా 
తీరిచదిదాద ర్డ. 
వీర్స నర్ాద్ ఎవర్డ? 
 కవి వీర్స నర్ాద్ ఆగసుు  24, 1833న గ జరాత్ల్ోని 

సూర్త్ల్ో జనిాాంచార్డ. అతను బార హాణ కుటుాంబానికి 
చ్ాందినవాడు. అతని పూరిి పరే్డ నర్ాదాశాంకర్స 
ల్ాల్శాంకర్స దవే. 22 సాంవత్రాల్ల్ో నర్ాద్ తన 
మొదట ్కవితను రాశాడు. 
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 దీని తర్డవాత అతను సాహతిాయనిన వివరిాంచడాం 
ప్రా ర్ాంభాంచాడు. అపుపడు మ ాంబరైల్ో టచీర్సగా 
పనిచసేుి నానడు. నర్ాద్ బ్లరటీష్ రాజ్ల్ో నాటక ర్చయత, 
వాయసకరి్, వకి, ల్ కి్కోగార ఫర్స మరయి  సాంసకరి్, అతని 
పదయాం "జ  ై జ  ై గర్వి గ జరాత్" ఇపుపడు భార్త రాష్ు  ే
గీతాం. 

పరపాంచ గ జరాతీ భాష్ా దనిోత్వాం ప్రా మ ఖ్యత 
 విపరీతమ ైన కష్ాు ల్ మధ్య కొతి గ జరాతీ నిఘాంటువును 

కూడా తయార్డ చేయడాం దాారా పరసాంగానిక ివిశషే్ కృష్ి 
చేసిన కవిక ిపరజల్ు నివాళలల్రపిాంచార్డ. నిఘాంటువుల్ో 
అనిన మాాండలికాల్ పదాల్ు వాట ్విభనన వాడుకల్తో 
ఉాంటాయ. అపపట ్ నుాండి, చారతిార తాక నర్ాద్ 
తతాశాసాి ే నిన పరశిీలిసేి , భాష్ మరయి  గ జరాతీ 
సాంసకృత్తక ి ఒక రోజును అాంకతిాం చయేడానికి విశా 
గ జరాతీ దవిస్ను ఏటా జర్డపుకుాంటార్డ. 

అాంతరాా తీయ కుకకల్ దనిోత్వాం 2022 ఆగసుు  26న 
జర్డపుకుాంటార్డ 

 
ప ాంపుడు జాంతటవుల్ ఉతపతటి ల్ నుాండి కుకకల్ను 
కొనుగోల్ు చేయడానిక ి బదుల్ుగా వాట్ని దతిత 
తీసుకోవడానిన ప్ోర త్హిాంచడానికి అాంతరాా తీయ కుకకల్ 
దనిోత్వాంను ఏటా ఆగసుు  26 న జర్డపుకుాంటార్డ. ఈ 
రోజును యానిమల్ వెల్ేఫర్స అడాకేట్ మరియ  ప ట్ ల్ ైఫ్ స లుల్ 
నిపుణ డు కొల్ ల న్ ప జై్ సాి పిాంచార్డ. పరసుి త ర సూకయ 
స ాంటర్లల్ో ఉనన ఈ జాంతటవుల్ను దతిత తీసుకోవడాం 
గ రిాంచ అవగాహన ప ాంచడాం ఈ రోజును ప్ోర త్హిాంచడాం 
యొకక ల్క్షయాం. ఈ రోజున సాచ్మ ైన మరయి  మిశరమమ ైన 
అనిన జాతటల్ కుకక యాజమానాయనిన ప్ోర త్హిాంచాండి. 

అనిన కుకకల్ు సుర్క్షితమ ైన, సాంతోష్కర్మ నై మరయి  
దురిా నియగాం ల్ేని జీవితానిన గడపడానికి కుకకల్ 
దినోత్వానిన ఒక అవకాశాంగా సీాకరిాంచాండి. 
 అాంతరాా తీయ కుకకల్ దనిోత్వాం 2022: ప్రా మ ఖ్యత 
 వారి పేరమ ష్ర్తటల్ు ల్ేనిది మరియ  అాందువల్ల  ఆ 

ఆప్ాయయతను గౌర్విాంచటానిక,ి అాంతరాా తీయ కుకకల్ 
దినోత్వానిన ఏటా ఆగసుు  26న జర్డపుకుాంటార్డ. 
కుకకల్ను దతిత తీసుకునేల్ా పరజల్ను ప్ోర త్హిాంచడాం 
మరియ  వారకిి తగని జీవన నాణయతను అాందిాంచడాం 
కూడా దీని ల్క్షయాం. మీ సనినహిత బొ చుచగల్ 
సేనహితటడకిి మీ సమయానిన వెచచాంచాండ ి మరియ  
దానిని మరిాంత పరతేయకాంగా భావిాంచలే్ా చేయాండి. ఈ రోజు 
అటువాంట్ సమసయల్ గ రిాంచ అవగాహన కలిపాంచడానికి 
మరియ  చవరికి ఈ కుకకల్ను మరిాంత మ ర్డగాగ  
చూసుకోవడానికి పరత్త ఒకకరినీ పేరరపేిాంచడానికి మాకు 
అవకాశాం ఇసుి ాంది. 

జాతీయ కీరడా దనిోత్వాం ల్ేదా రాష్ీుయే ఖ్లే్ దవిస్ 2022: 
ఆగసుు  29 

 
1905ల్ో ఈ తదేీన జనిాాంచన హాక ీల్ జ ాండ్ మజేర్స ధాయన్ 
చాంద్కు నివాళ్లగా భార్తదశేాంల్ో ఆగసుు  29న జాతీయ కీరడా 
దనిోత్వాం ల్ేదా రాష్ీుయే ఖ్లే్ దవిస్ను జర్డపుకుాంటార్డ. 
ఈ రోజును మొదటస్ారిగా భార్త జాతీయ కీరడా దినోత్వాంగా 
నియమిాంచ, జర్డపుకుననది 2012. మన కీరడాకార్డల్ను 
గౌర్విాంచే రోజును దశేాం జర్డపుకుాంటుాంది. ఈ సాందర్భాంగా 
రాష్ు పేత్త మజేర్స ధాయన్ చాంద్ ఖ్లే్ ర్తన అవార్డు , అర్డా న 
అవార్డు , దోరణాచార్య అవార్డు  మరయి  ధాయన్ చాంద్ 
అవార్డు ల్ు వాంట ్కీరడా పుర్సాకరాల్ను అాందజసేాి ర్డ. 
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రాజీవ్ గాాంధ ీఖ్లే్ ర్తన అవార్డు ను మజేర్స ధాయన్ చాంద్ ఖ్లే్ 
ర్తన అవార్డు గా మార్డసుి ననటుల  ఇటవీల్ పరధాని నరేాందర 
మోదీ పరకట్ాంచార్డ. 
జాతీయ కీరడా దనిోత్వాం 2022: ప్రా మ ఖ్యత 
రాష్ీుయే ఖ్ేల్ దవిాస్ ల్ేదా జాతీయ కీరడా దనిోత్వాం యొకక 
ప్రా థమిక నినాదాం కీరడల్ ప్రా మ ఖ్యత గ రిాంచ అవగాహన 
కలిపాంచడాం మరయి  ప్ౌర్డల్ాందరి రోజువారీ జీవితాంల్ో 
శారీర్కాంగా చుర్డకుగా ఉాండటాం: ప దదల్ు ల్ేదా చననవార్డ. 
జాతీయ కీరడా దనిోత్వాం: చరతిర 
1979ల్ో, భార్త ప్ో సుల్ డపి్ార్సుమ ాంట్ మేజర్స ధాయన్ చాంద్ 
మర్ణానాంతర్ాం ఆయనకు నివాళలల్రపిాంచాంది మరయి  ఢిలీల 
నేష్నల్ సేుడయిాం పరే్డను మజేర్స ధాయన్ చాంద్ సేుడయిాం, 
ఢిలీలగా మారిచాంది. 2012ల్ో, కీరడాసూఫరిిప ై అవగాహన 
కలిపాంచడాంతోప్ాటు వివిధ్ కీరడల్ సాందశేానిన పరచార్ాం చేసే 
ఉదేద శయాంతో తపపనిసరిగా ఒక రోజును జాతీయ కీరడా 
దినోత్వాంగా జర్డపుకోవాల్ని పరకట్ాంచార్డ. మరియ  దీని 
కోసాం మళీల మేజర్స ధ్యన్ చాంద్కు నివాళలల్ు అరిపాంచార్డ 
మరియ  అతని జయాంత్త సాందర్భాంగా ఆగసుు  29న 
భార్తదశేాంల్ో జాతీయ కీరడా దనిోత్వాంగా పరకట్ాంచార్డ. 
మజేర్స ధాయన్ చాంద్ గ రాించ: 
మజేర్స ధాయన్ చాంద్ 1905 ఆగసుు  29న అల్హాబాద్ల్ో 
జనిాాంచాడు మరియ  అతని కాల్ాంల్ో గ్పప హాకీ ఆటగాడు. 
అతను హాకీ ఆటగాడికి సాు ర్స ల్ేదా మాాంత్తరకుడిగా పరసిదిా  
చ్ాందాడు, అతని కాల్ాంల్ో అతని జటుు  ఒలిాంపిక్్ల్ో హాయట్రక్ 
బాంగార్డ పతకాల్ను సాధిాంచాంది- 1928, 1932 మరయి  
1936. అతను 1926 నుాండి 1949 వర్కు 23 సాంవత్రాల్ు 
అాంతరాా తీయాంగా ఆడాడు. అతను తన క రరీ్సల్ో మొతిాం 185 
మాయచ్ల్ు ఆడి 570 గోల్్ చేశాడు. 

అణ  పరకీ్షల్కు వయత్తరకేాంగా అాంతరాా తీయ దనిోత్వాం 
2022: ఆగసుు  29 

 
అణాాయ ధాల్ను పరకీ్షాించడాం వల్ల  కలిగ ే విధ్ాాంసకర్ 
పరభావాల్ గ రాించ అవగాహన కలిపాంచడానిక ిఆగసుు  29న 
అాంతరాా తీయ అణ  పరకీ్షల్కు వయత్తరకేాంగా దనిోత్వానిన 
జర్డపుకుాంటార్డ. ఈ సాంవత్ర్ాం కార్యకరమాం యొకక 
పదమూడవ వారిికోత్వానిన సూచసుి ాంద.ి ఈ రోజున, 
ఐకయరాజయసమిత్త అణాాయ ధ్ పరీక్షల్ు మరయి  పలే్ుళల  
పరభావాల్కు సాంబాంధిాంచ పరజల్కు అవగాహన కలిపాంచే 
కార్యకరమానిన నిర్ాహిసుి ాంద ి మరియ  అటువాంట్ అణ  
పరీక్షల్ను నిలిపవిేయవల్సిన అవసరానిన మరిాంత హెలై్ ైట్ 
చేసుి ాంది. 
బల్వాంతాంగా అదృశయమ నై బాధతిటల్ అాంతరాా తీయ 
దనిోత్వాం 2022: ఆగసుు  30 

 
ఐకయరాజయసమిత్త పరత్త సాంవత్ర్ాం ఆగసుు  30వ తదేనీ 
బల్వాంతాంగా అదృశయమ నై బాధతిటల్ అాంతరాా తీయ 
దనిోత్వానిన పరపాంచవాయపిాంగా జర్డపుకుాంటుాంద.ి 
అర సుు ల్ు, నిర్బాంధ్ాం మరియ  అపహర్ణ సాంఘటనల్తో 
సహా పరపాంచాంల్ోని వివిధ్ ప్రా ాంతాల్ల్ో బల్వాంతాంగా ల్ేదా 
అసాంకలిపత అదృశాయల్ ప ర్డగ దల్ గ రిాంచ తీవర ఆాందోళనను 
వయకిాం చయేడానికి ఈ రోజును ప్ాట్సుి నానర్డ. UN పరకార్ాం, 
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1999 నుాండ ి కొసావయల్ో 6,000 కాంట ే ఎకుకవ మాంద ి
తపపిప్ోయనటుల  నమోదు చయేబడాు ర్డ. అాందువల్ల , 
కొసావయల్ో తపపిప్ో యన వయకుి ల్ కోసాం వనర్డల్ కేాందార నిన 
కూడా UN ప్రా ర్ాంభాంచాంది. 
బల్వాంతాంగా అదృశయమ నై బాధతిటల్ అాంతరాా తీయ 
దనిోత్వాం 2022: ప్రా మ ఖ్యత 
వారి ఇష్ాు నికి వయత్తరకేాంగా అర సుు  చయేబడిన, 
నిర్బాంధిాంచబడిన ల్ేదా అపహర్ణకు గ ర ైన వయకుి ల్ బాధ్ల్ 
గ రిాంచ అవగాహన కలిపాంచడానికి ఈ రోజును ప్ాటస్ాి ర్డ 
మరియ  అల్ాాంట్ వయకుి ల్ ఆచూకీని వలె్ల డిాంచడానికి 
పరభ తాాల్ు నిరాకరిసాి య. బల్వాంతాంగా అదృశయాం అనేది 
పరపాంచవాయపి సమసయ, ఇది ఇపపటక్ీ పరపాంచవాయపిాంగా 
ఆచర్ణల్ో ఉాంది. ఇది ఒక నిరిదష్ు  ప్రా ాంతానిక ిపరిమితాం కాని 
మానవ హకుకల్కు తీవరమ నై ఉల్ల ాంఘన. 
బల్వాంతాంగా అదృశయమ నై బాధతిటల్ అాంతరాా తీయ 
దనిోత్వాం 2022: ఆరజిిన్్ ఆఫ్ ద ిడ ే
21 డిస ాంబర్స 2010న, UN జనర్ల్ అస ాంబీల  తన తీరాానాం 
65/209 దాారా పరపాంచాంల్ోని వివిధ్ ప్రా ాంతాల్ల్ో 
బల్వాంతాంగా ల్ేదా అసాంకలిపత అదృశాయల్ ప ర్డగ దల్ 
గ రిాంచ తన తీవర ఆాందోళనను వయకిాం చసేిాంద,ి అర సుు ల్ు, 
నిర్బాంధ్ాం మరియ  అపహర్ణల్ు, ఇవి భాగాంగా ల్ేదా 
అమల్ు చేయబడనిపుపడు. అదృశాయల్ు, మరయి  
అదృశయమ నై సాక్షుల్ు ల్ేదా అదృశయమ నై వయకుి ల్ 
బాంధ్ువుల్ప ై వేధిాంపుల్ు, దురాార్గాంగా పరవరిిాంచడాం 
మరియ  బరదిరిాంపుల్కు సాంబాంధిాంచన నివదేికల్ సాంఖ్య 
ప ర్గడాం దాారా. 
అనిన ప్ో ట ీపరకీ్షల్కు మ ఖ్యమ నై అాంశాల్ు: 
 ఐకయరాజయసమిత్త సాి పిాంచబడిాంది: 24 అకోు బర్స 1945; 
 ఐకయరాజయసమిత్త పరధాన కారాయల్యాం: నూయయార్సక, 

య నెైట డ్ సేుట్్; 
 ఐకయరాజయసమిత్త స కరటరీ జనర్ల్: ఆాంటరనియ గ ట ర రస్. 

జాతీయ చనన పరశిరమల్ దనిోత్వాం ఆగసుు  30న 
జర్డపుకుాంటార్డ 

 
భార్తదశేాంల్ో, చనన పరిశరమల్కు వార ి మొతిాం వృదిా  
సామరి్యాం మరయి  సాంవత్ర్ాంల్ో వార ిఅభవృదిాకి ల్భాంచన 
అవకాశాల్ కోసాం మదదతట ఇవాడానిక ి మరయి  
ప్ోర త్హిాంచడానికి పరత్త సాంవత్ర్ాం ఆగసుు  30న జాతీయ 
చనన పరశిరమ దనిోత్వానిన జర్డపుకుాంటార్డ. ఈ రోజు దేశ 
వృదిాకి చనన పరశిరమల్ సహకారానిన గ రిిసుి ాంద.ి కేాందర 
మరియ  రాష్ు  ే పరభ తాాల్ు చనన పరశిరమల్ను 
ప్ోర త్హిాంచడానికి మరియ  ఆదుకోవడానికి కూడా ఈ రోజు 
ఒక అవకాశాం. ఈ చనన వాయప్ారాల్ు భార్తదేశాంల్ో ప దద  
సాంఖ్యల్ో పరజల్కు ఉప్ాధిని అాందిసాి య. 
జాతీయ చనన పరశిరమ దనిోత్వాం 2022: ప్రా మ ఖ్యత 
ఈ రోజు చనన తర్హా ర్ాంగాం యొకక సామరాి యనిన 
ప ాంప్ ాందిాంచడానిక ి పరభ తా విధానాల్ను పేరరేపసిుి ాంది 
మరియ  ర్ూప్ ాందిసుి ాంది. సూక్షా, చనన మరయి  
మధ్యతర్హా పరశిరమల్ు (MSMEల్ు) విల్ువ గ్ల్ుసుల్ో 
అాంతరాభగాం మరయి  పరాయవర్ణ వయవసిను 
ప ాంప్ ాందిాంచడానిక,ి పరభ తాాం అవిశార ాంతాంగా కృష్ ిచేసోి ాంది. 
6.3 కోటల  కాంట ే ఎకుకవ MSMEల్ను కలిగి ఉనన దేశాం 
యొకక ఆరిిక నమూనాల్ో కొటుు మిటాు డుతటనన ఈ ర్ాంగాల్ 
పరిధనిి వివిధ్ సేవల్ు మరియ  వసుి వుల్ుగా 
విసిరిాంచడానిక ికేాందరాం చసేిన పరయతానల్ను కూడా ఈ రోజు 
హెైల్ ైట్ చేసుి ాంది. భార్తదేశాంల్ోని పటుణ మరయి  గార మీణ 
ర్ాంగాల్ల్ో పనిచేసే వయకుి ల్ కోసాం ఈ ర్ాంగాం సృష్ిు ాంచే అనేక 
ఇతర్ అవకాశాల్ు మరయి  అవకాశాల్ను ఈ రోజు 
సూచసుి ాంద.ి 
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జాతీయ చనన పరశిరమ దనిోత్వాం: చరతిర 
భార్తదశేాంల్ో చనన తర్హా పరశిరమల్ (SSI) కోసాం 
పరభ తాాం సమగర విధాన ప్ాయకజేీని ర్ూప్ ాందిాంచన ఆగసుు  
2000 నుాండ ి జాతీయ చనన పరశిరమ దనిోత్వానిన 
గ రిిాంచవచుచ. ఆగసుు  30న, ఆ రోజున ే SSI దినోత్వాంగా 
ప్ాట్ాంచాల్ని చనన తర్హా పరశిరమల్ మాంత్తరతా శాఖ్ 
నిర్ణయాంచాంది. ఈ విధానాం చనన వాయప్ారాల్కు మౌలిక 
సదుప్ాయాల్ు మరియ  సాాంకతే్తకత అభవృదిాల్ో 
సహాయపడిాంద.ి ఒక సాంవత్ర్ాం తరాాత, కాేందరాం 
అధికారికాంగా ఆగసుు  30ని జాతీయ చనన పరశిరమల్ 
దినోత్వాంగా పరకట్ాంచాంది. 
పరభ తా కార్యకరమాల్ు: 
ఛాాంపయిన్్ ప్ో ర్ుల్, UDYAM మరయి  నషే్నల్ SC-ST 
హబ్ వాంట్ వివిధ్ కార్యకరమాల్ను కేాందర పరభ తాాం 
ప్రా ర్ాంభాంచాంద,ి ఇవి MSMEల్ను మరిాంత బల్ాంగా మరయి  
మరిాంత సిిర్ాంగా మార్చడానిక ిదోహదాం చేసాి య. 
ఆఫిరకన్ సాంతత్తక ి చా్ందని పరజల్ కోసాం అాంతరాా తీయ 
దనిోత్వానిన ఆగసుు  31న జర్డపుకునానర్డ 

 
ఆఫిరకన్ సాంతత్తక ి చా్ందని పరజల్ కోసాం అాంతరాా తీయ 
దనిోత్వానిన పరపాంచవాయపిాంగా ఆగసుు  31న 
జర్డపుకుాంటార్డ. ఈ దినోత్వానిన మొదట్సారిగా 2021ల్ో 
జర్డపుకునానర్డ, ఆఫిరకన్ సాంతత్తక ి చా్ందని పరజల్ కోసాం 
అాంతరాా తీయ దశాబద ాంల్ో సగాం (2015-2024), ఇది 

గ రిిాంపు, నాయయాం మరియ  అభవృదిాని ప్ోర త్హిాంచడానికి 
రాష్ాు ే ల్ు మరయి  అాంతరాా తీయ సమాజాంల్ోని ఇతర్ 
సభ యల్ పక్షయన నిరిదష్ు చర్యల్కు పలి్ుపునిచచాంది. 
ఐకయరాజయసమిత్త పరపాంచవాయపిాంగా ఆఫిరకన్ డయాసో పరా 
యొకక అసాధార్ణ సహకారానిన ప్ోర త్హిాంచడాం మరయి  
ఆఫిరకన్ సాంతత్తకి చ్ాందని పరజల్ప  ైఅనిన ర్కాల్ వివక్షల్ను 
తొల్గిాంచడాం ల్క్షయాంగా ప టుు కుాంది. 
ఆఫిరకన్ సాంతత్తక ి చా్ందని పరజల్ కోసాం అాంతరాా తీయ 
దనిోత్వాం: చరతిర 
ఆఫిరకన్ సాంతత్తకి చ్ాందిన పరజల్ కోసాం అాంతరాా తీయ 
దినోత్వానిన ఐకయరాజయసమిత్త ఇటవీల్ే ర్ూప్ ాందిాంచాంది 
మరియ  ఈ సాంవత్ర్ాం మొదట్సారగిా అాంతరాా తీయాంగా 
జర్డపుకోవడానిక ి సదాిాంగా ఉాంది. ఈ మొదట ్ ఆచార్ాం 
ఆఫిరకన్ సాంతత్తక ిచ్ాందని పరజల్ కోసాం అాంతరాా తీయ దశాబద ాం 
మధ్యకాల్ాంల్ో వసుి ాంది, ఇద ి మర్క U.N. ఇద ి ఈ 
స ల్వుదినాం యొకక సృష్ిుని ఎకుకవగా పరభావితాం చసేాింది. 
U.N. పరకార్ాం, 2020 ఆఫిరకన్ సాంతత్తకి చ్ాందని వయకుి ల్ప ై 
వివక్ష మరియ  అటుడుగ న ఉనన సమసయల్ను పరపాంచ 
సాి యల్ో పరిష్కరిాంచే విధానాంల్ో గణనీయమ ైన మార్డప 
వచచన సాంవత్ర్ాంగా గ రిిాంచబడిాంది. 
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మర్ణాల్ు 
 

పరమ ఖ్ ఆరిికవతిే అభజిత్ సనే్ కనునమూశార్డ 

 
పరఖ్ాయత ఆరిికవేతి మరియ  మాజీ పరణాళ్లకా సాంఘాం 
సభ యడు, అభజిత్ సనే్ (72) కనునమూశార్డ. అతను 
2004 నుాండ ి 2014 వర్కు, PM మనోాహన్ సాింగ్ 
హయాాంల్ో పరణాళ్లకా సాంఘాంల్ో సభ యడగిా ఉనానర్డ. 
పరజాసవేకు గానూ 2010ల్ో పదాభూష్ణ్ను 
అాందుకునానర్డ. 
తన క రీర్సల్ో, అతను నూయఢిలీలల్ోని జవహర్సల్ాల్ నహెరవ  
విశావిదాయల్యాంల్ో ఆరిిక శాసాి ే నిన బో ధిాంచాడు మరయి  
వయవసాయ ఖ్ర్డచల్ు మరయి  ధ్ర్ల్ కమిష్న్ చ్ైర్సతో సహా 
అనేక మ ఖ్యమ ైన పరభ తా పదవుల్ను కలిగి ఉనానడు.  
ఆసాకర్స అవార్డు  గరహతీ పకి్ర్స యానిమటేర్స రాల్ఫ ఎగ లసున్ 
కనునమూశార్డ 

 
ఆసాకర్స అవార్డు  గ ల్ుచుకునన యానిమేటర్స, రాల్ఫ ఎగ లసున్ 
56 సాంవత్రాల్ వయసు్ల్ో ప్ాయాంకిరయాటక్్ కాయన్ర్స 
కార్ణాంగా య నెటై డ్ సేుట్్ ఆఫ్ అమ రకిా (USA) 
కాలిఫో రనియాల్ో మర్ణాించార్డ. అతను 18 అకోు బర్స 1965న 
ల్ూసియానా (య నెటై డ్ సేుట్్)ల్ోని ల్ేక్ చార లస్ల్ో 
జనిాాంచాడు. అతను అమ రకిన్ యానిమటేర్స, ఆర్సు డ్ైర కుర్స, 
సోు రీబో ర్సు ఆరిుస్ు , ర టైర్స, ఫిల్ా డ్రై కుర్స మరియ  పకి్ర్స 
యానిమషే్న్ సూు డియస్ల్ో ప్ ర డక్షన్ డజి ైనర్స. 

కొచచరటే ్ర్చయత నారాయణ్ కనునమూశార్డ 

 
కేర్ళ తొలి గిరజిన నవల్ా ర్చయత మరియ  చనన కథా 
ర్చయత నారాయణ్ (82) కొచచల్ో కనునమూశార్డ. 
అతను 1940ల్ో తొడుపుజా తాల్ూకాల్ోని కడయతూి ర్స 
కొాండల్ోల ని మల్యరాయ సమాజాంల్ో జనిాాంచాడు. 
1998ల్ో పరచురిాంచబడిన అతని తొలి నవల్ 'కొచరేత్త' 
1999ల్ో కరే్ళ సాహితయ అకాడమీ అవార్డు కు ఎాంపిక ైాంద.ి ఈ 
నవల్ ఆాంగలాం, హిాందీ మరియ  దక్షిణ భార్తాంల్ోకి 
అనువదిాంచబడిాంది. భాష్ల్ు. కొచచరేట ్ కథానాయకుడు 
కుాంజిప నున జీవితాం దాారా మల్యరాయ సమాజాం 
యొకక ప్ో రాటాల్ను చత్తరాంచాడు. ఈ నవల్ ఇాంగీలష్, హిాందీ 
మరియ  దక్షిణ భార్త భాష్ల్ల్ోక ిఅనువదిాంచబడిాంది. 
 

ఇతర్మ ల్ు  
 

సూపర్స వాసుక:ి భార్తీయ ర లై్ేా అతయాంత ప్ డవెనై సర్డకు 
ర్వాణా ర లై్ు 

 
భార్తీయ ర లై్ేాల్ు సూపర్స వాసుక ిఅన ే దాని తాజా ర ైల్ు 
పరీక్షను నిర్ాహిాంచాయ. సూపర్స వాసుకి భార్తీయ 
ర ైల్ేాల్ోని సౌత్ ఈస్ు స ాంటరల్ ర లై్ేా (SECR) జోన్ దాారా 
నిర్ాహిాంచబడుతటాంది. SECR గత సాంవత్ర్ాం వాసుక ి
మరయి  త్తరశూల్ల్ రకిార్డు  సుదూర్ సర్డకు ర్వాణా ర ళైలను 
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మరయి  అాంతకు మ ాందు 2.8 క.ిమీ ప్ డవెనై శషే్నాగ్ 
ర లై్ును నడపిాింద.ి ఐదు రేకుల్ గూడ్్ ర ైళలను ఒక యూనిట్
గా కలిప ిసూపర్స వాసుకనిి ఏరాపటు చేశార్డ. 
సూపర్స వాసుక ిగ రాించ  
 సర్డకు ర్వాణా ర లై్ు 3.5 క.ిమీ ప్ డవు. 
 ట స్ు  ర్న్ సమయాంల్ో, ర ైల్ుల్ో ఆర్డ ల్ోకోల్ు, 295 

వాయగనుల  మరయి  25,962 టనునల్ సూి ల్ బర్డవు 
ఉనానయ, ఇది ర లై్ేాస్ దాారా ఇపపటవ్ర్కు నడపబడని 
అత్త ప్ డవెైన మరియ  బర్డవెనై సర్డకు ర్వాణా ర ైల్ుగా 
నిలిచాంది. 

 ఐదు రేకుల్ గూడ్్ ర ైళలను ఒక యూనిట్గా కలిపి ఈ 
ర ైల్ును ర్ూప్ ాందిాంచార్డ. 

 సూపర్స వాసుక ి మోసుక ళలల  బొ గ గ  మొతిాం 3000 
మ గావాటల  పవర్స ప్ాల ాంట్ను ఒక రోజు పూరిి చయేడానికి 
సరిప్ో తటాందని అధికార్డల్ు త్లిప్ార్డ. ఒక పరయాణాంల్ో 

9,000 టనునల్ బొ గ గ ను మోసుక ళలల  పరసుి త ర ైల్ేా రేక్ల్ 
(ఒకొకకకట ్ 100 టనునల్తో 90 కార్డల ) కాంట ే ఇది 
మూడు ర టుల  ఎకుకవ. 

 ఈ ర ైల్ు 267 క.ిమీ దూర్ాం పరయాణాించడానిక ి 11.20 
గాంటల్ సమయాం పట్ు ాంద.ి 
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