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Monthly Current Affairs in Telugu – August 2022 
 

భారత 49వ ప్రధాన న్ాాయమూర్తిగా జస్టిస్ ఉదయ్ ఉమేష్ 

లలిత్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు 

  

భారత 49వ ప్రధాన న్ాాయమూర్తిగా జస్టిస్ ఉదయ్ ఉమేష్ 

లలిత్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రాష్్టరప్తి భవన్లో జరిగిన 

కారయక్రమంలో భారత రాష్్టరప్తిగా ఎన్నిక ైన శ్రరమతి ద్రర ప్ద్ి 

మురుు ప్రమాణ స్వీకారం చేయంచారు. ఈ కారయక్రమంలో 

ఉప్రాష్్టరప్తి జగ్దీప్ ధన్ఖర్, ప్రధానమంతిర నర ంద్రమోదీ, 

క ంద్రమంతరర లు పాలగొ న్ాిరు. జస్ట్స్ లలిత్ ప్ూరవీక్ుడు జస్ట్స్ 

ఎన్వీ రమణ క్ూడా ప్రమాణ స్వీకార కారయక్రమంలో 

పాలగొ న్ాిరు. 

ఉదయ్ ఉమేష్ లలిత్ గుర్తంచి: 

ఉదయ్ ఉమేష్ లలిత్ (జననం 9 నవంబర్ 1957) 

భారతదేశాన్నకి 49వ మర్తయు ప్రస్తి త ప్రధాన న్ాాయమూర్తి. 

గతంలో ఆయన భారత సుపవరంకోరు్  న్ాయయమూరిిగా 

ప్న్నచేశారు. సుపవరంకోరు్ క్ు న్ేరుగా ప్దోనితి ప ందిన 

ఆరుగురు స్వన్నయర న్ాయయవాద్ులలో జస్ట్స్ లలిత్ ఒక్రు. 

అతను 49వ ప్రధాన న్ాయయమూరిిగా డెబ్బై న్ాలుగు ర్ోజుల 

పాటు భారత ప్రధాన న్ాయయమూరిిగా బాధయతలు స్వీక్రించిన 

తరాీత 8 నవంబర్ 2022న ప్ద్వీ విరమణ చేయనున్ాిరు. 
 

8.32% వదద  తెలంగాణా దరవ్యాలైణ ప్ట్టి కలో అగరస్ాా నంలో 
ఉంద్ ి

 
తెలంగాణ, ప్శ్చిమ బ్ంగాల్ (8.06%) మర్తయు స్టక్కం 

(8.01%)తో క్లిపట ద్ేశంలోని 6.8% కంట్ ే ఎకుకవ ఛార్జీలు 
వస్ూలు చేసుి న్ాియ. భారతదేశం యొక్క రిట ైల్ 

ద్రవయయలబణం ఆరిిక్ వయవసిక్ు బగ్బేర్గా ఉంద,ి ఎంద్ుక్ంటే ఇద ి

జనవరిలో మునుప్టి 6% పెరిగింది, అయత ే దేశవాయపి్ంగా 
క్స్మరల న్ ైప్ుణయం క్లిగిన విలువ పెరుగుద్ల ట ంపో లో భారవ 
అసమానతలు ఉన్ాియ, డజను రాష్టా్ ర లు మధయసి 

ద్రవయయలబణం 6 క్ంట ేతక్ుకవగా ఉన్ాియ. % మరియు మరో 
12 రాష్టా్ ర లు 2022 న్ాటికి 7% క్ంటే ఎక్ుకవ సగటున 

ఉన్ాియ. క్లయంట్ వాలూయ ఇండెక్స్ దాీరా అంచన్ా 
వేయబడిన హెడ్ల ైన ద్రవయయలబణం 2022 మొద్ట ిఏడు న్ లలోల  

సగటున 6.8%గా ఉంద,ి ఇది క్వర జ్ తయారవదారులు స్ెట్ 

చేస్టన 6% అధిక్ టాలర న్ థ్ెరష్టో ల్్ క్ంట ే బాగా ఎక్ుకవగా 
ఉంద.ి 
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జాతీయ స్గట్ు కంట్ ేతకుకవ ఉనన ర్ాష్టాి ా లు: 
కేరళ (4.8%), తమిళన్ాడు (5.01%), ప్ంజాబ్ (5.35%), 

ఢిలీ్ల (5.56%), కర్ాా ట్క (5.84%) వంట ి రాష్టా్ ర లోల  రిట ైల్ 

ఖరుులు 6% క్ంట ేతక్ుకవగా పెరుగుతరన్ాియ. మణిప్ూర, 

గోవా మరియు మేఘాలయ వంట ిచిని రాష్టా్ ర లు ఈ కాలంలో 
సగటు ద్రవయయలబణం 4% క్ంటే తక్ుకవగా ఉన్ాియ, వరుసగా 
1.07%, 3.66% మరియు 3.84%. 2022 న్ాటికి 14 రాష్టా్ ర లు, 
జమూూ & కాశ్రూర రాష్్టరంతో క్లిపట, 2022 న్ాటికి దేశవాయపి్ంగా 
సాధారణం క్ంట ే పెరిగిన విలువను చూస్టంది, అయతే ఆ 

ర ండు రాష్టా్ ర లోల  7% క్ంటే ఎక్ుకవ ద్రవయయలబణం పెరిగింద.ి 

తెలంగాణ, ప్శ్చుమ బ ంగాల్ మరియు స్టకికంలలోన్న 

ద్ుకాణదారులు గార మీణ మరియు కాంకరరట్ పరా ంతాలలో వార ి

మిశరమ రిట ైల్ ద్రవయయలబణం వరుసగా 8.32%, 8.06% 

మరియు 8.01% చొప్ుున ఖరుుల పెరుగుద్లను 
ఎద్ురొకన్ాిరు. 
 

జాతీయ స్గట్ు కంట్ ేఎకుకవ ఉనన ర్ాష్టాి ా లు: 
మహార్ాషి్టా, హర్ాాన్ా (7.7%), మధ్ాప్రద్ేశ్ (7.52%), అస్ాసం 

(7.37%), ఉతిర ప్రద్ేశ్ (7.27%), గుజర్ాత్ మర్తయు 
జమూు కాశ్ముర్ (7.2%), ర్ాజస్ాా న్ (7.1%)తో పాటు అన్ేక్ 

ప్రధాన రాష్టా్ ర ల ద్రవయయలబణం గణన్వయంగా పెరిగింది. "రాష్టా్ ర ల 

ద్రవయయలబణ ఛారవీలలో వయతాయసం ముఖయంగా ర ండు భాగాల 

కారణంగా ఉంద"ి అన్న బరోడా ఆరిిక్ సంసి ప్రధాన ఆరిిక్వేతి 

మద్న సబివిస్ పేరొకన్ాిరు. “ఒక్ట ి భోజన ఖరుులు, 
రవాణా ఖరుులు జోడించినంద్ున ఉతుతిి చేయన్న రాష్టా్ ర లు 
ద్రవయయలబణాన్ని పెంచాయ. ర ండవది, కొన్ని రాష్టా్ ర లు గాయస్ 

ఖరుులను తగిొంచాయ, అయతే ఇతరులు తగిొంచలేద్ు, ఇది 
అద్నంగా వయతాయసాన్ని క్లిగి ఉంది, ”అన్న ఆయన చెపాురు. 
ఇంకా, క్లయంట్ విలువ సూచిక్లోన్న వయవసాయ విభాగం 

భోజన ధరలక్ు మెరుగ ైన వ యటేజీన్న క్లిగి ఉనింద్ున, 

నగర పరా ంతాల క్ంటే గార మీణ పరా ంతాలను అధిక్ంగా క్లిగి 
ఉని రాష్టా్ ర లు మెరుగ ైన ద్రవయయలబణాన్ని ఎద్ురొకంటున్ాియ, 

శ్రర సబివిస్ గురిించారు. 
 

67వ ఫటల్ు్ఫేర్ అవ్ార్స్ 2022: విజేతల ప్ూర్తి  జాబితా  

 
ట్ బమ్సస గూర ప్ అంద్ించిన 67వ ఫటల్ు్ఫేర్ అవ్ారుస ల వ్డేుక, 

2021కి చెందిన ఉతిమ భారతీయ హ ందీ-భాష్టా చితరా లను 
సతకరించింద.ి జియో వరల్స  స్ ంట్ర్్లో 67వ ఫటల్ూ్ఫేర 

అవారు్ లు 2021లో విడుద్ల ైన చితరా లను సతకరించాయ. 

ఫటల్ూ్ఫేర ఎడిటర న్ేతృతీంలోన్న విలేక్రుల సమావేశంలో 
ప్తిరక్, జితేష్ పటళ్లల  Wolf777news ట ైటిల్ సాున్ర్గా 
ఉనిటుల  వ లలడించారు. బాలీవుడ నటులు రణవీర్ స్టంగ్ 

మరియు అరుీ న్ కప్ూర్్లను కో-హో స్్్లుగా ప్రక్టించారు. 
 

67వ ఫటల్ు్ఫేర్ అవ్ార్స్ 2022లో ప దదగా గెలిచిన బాల్లవుడ్ 

ప్రముఖతల ప్ూర్తి జాబితానత తనిఖీ చేయండ:ి 

ప్రముఖ అవ్ారుస లు 
• ఉతిమ చితరం: షేర్ాా  (ధ్రు ప్రర డక్షన్స) 

• ఉతిమ ద్రశక్ుడు: విష్టరు వరధన (షేరాా ) 
• ఉతిమ నటుడు: కపటల్ ద్ేవ్ ప్ాతరలో రణవీర్ స్టంగ్ (83). 

• ఉతిమ నటి: కృతి స్నన్, మిమీ ర్ాథోడ్్గా మిమీ 

• ఉతిమ సహాయ నటుడు: ప్ంక్జ్ తిరపాఠి (మిమి) 

• ఉతిమ సహాయ నటి: సాయ తంహంక్ర (మిమి) 

తొలి అవ్ారుస లు 
• ఉతిమ ప్ురుష్ట అరంగ టరం: ఇహాన భట్ – జ  పాతరలో 99 

పాటలు 
• ఉతిమ మహ ళా అరంగ టరం: శరీరవ వాఘ్ – బంట ీ ఔర 

బబ్లల  2 సో న్నయా 
• రావత్ / జాస్టూన “జాజ్” గా 
• బ స్్ డెబూయ డెైర క్్ర: స్వమా ప్హాీ - రాంప్రసాద్ కి తెహ వ ి 
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రచయిత అవ్ారుస లు:  
• ఉతిమ క్థ: అభిషేక్స క్ప్ూర, సుప్రతిక్స స్ేన మరియు 

తరష్టార ప్రాంజప ే(చండీగఢ్ క్ర  ఆషటకి) 
• ఉతిమ స్వరీన పేల : శుభేంద్ు భటా్ చారయ మరియు రితేష్ ష్టా 

(సరాా ర ఉదా్ం) 

• ఉతిమ డెైలాగ: దిబాక్ర బ నరవీ మరియు వరుణ్ గోర వర 

(సందీప ఔర పటంకర ఫరార) 

స్ంగజత అవ్ారుస లు 
• ఉతిమ సంగవత ద్రశక్ుడు: తన్నష్క బాగిు, బి పరా క్స, జాన్వ, 

జస్వలన 

• రాయల్, జావేద్-మొహ ్న మరియు విక్రమ్ మాంటరర స్ 

(షెరాా ) 
• ఉతిమ గవత రచయత: కౌస్ర్ మునీర్ - "లెహాా ద్ో" (83) 

• ఉతిమ న్ేప్థయ గాయక్ుడు (ప్ురుష్టరడు): బి పరా క్స - 

“మన్ భారా” (షేర్ాా ) 
• ఉతిమ న్ేప్థయ గాయన్న (మహ ళ): అస్వస్ కౌర – “ర్ాతన్ 

లంబియా” (షేర్ాా ) 
విమరశకుల అవ్ారుస లు 
• ఉతిమ చితరం (ఉతిమ ద్రశక్ుడు): ష్టూజిత్ స్టర్ాకర్ 

(స్ర్ాద ర్ ఉదమ్స) 

• ఉతిమ నటుడు: వికకక కౌశల్ – ఉధమ్ స్టంగ పాతరలో 
సరాా ర ఉద్మ్ 

• ఉతిమ నట:ి విద్ాాబాలన్ - విదాయ విన్ ్ంట్ పాతరలో షెరవి 

ప్రతేాక అవ్ారుస లు 
ఫటల్ూ్ఫేర ల ైఫ్ట ైమ్ అచీవ్మెంట్ అవారు్ : స్తభాష్ ఘాయ్ 

స్ాంకేతిక అవ్ారుస లు 
• ఉతిమ ఎడిటింగ: ఎ. శ్రరక్ర ప్రసాద్ (షేరాా ) 
• ఉతిమ ప ర డక్షన డిజ ైన: మాన్వ్ ధుర వ మెహతా మరియు 

డిమితిర మలిచ్ (సరాా ర ఉద్మ్) 

• ఉతిమ కొరియోగరఫవ: విజయ్ గంగూలీ - "చక్ చక్స" 

(అతరంగ ిర ) 

• ఉతిమ స్టన్నమాటరగరఫవ: అవిక్స ముఖోపాధాయయ (సరాా ర 

ఉద్మ్) 

• ఉతిమ స ండ డిజ ైన: దీపాంక్ర చాకి, న్నహార రంజన 

సమాల్ (సరాా ర ఉదా్ం) 

• ఉతిమ న్ేప్థయ సంగవతం: శంతను మోయతరా  (సరాా ర 

ఉదా్ం) 

• ఉతిమ కాసూ్ ూమ్ డిజ ైన: వీర క్ప్ూర ఈఈ (సరాా ర ఉద్ం) 

• ఉతిమ యాక్షన: స్వ్ఫన రిక్్ర, సున్వల్ రోడిరగ్ (షెరాా ) 
• ఉతిమ స్ెుష్టల్ ఎఫెక్్స్: VFXwaala, ఎడిట్ FX 

సూ్ డియోస్ (సరాా ర ఉద్మ్) 

 
బూీ మ్స్బ్ర్్ బిలియనీర్స స్ూచిక: గౌతమ్స అద్ానీ ప్రప్ంచంలో 
మూడవ అతాంత ధ్నవంతుడు 

 

భారతదేశాన్నకి చెందిన గౌతమ్స అద్ానీ ఇప్ుుడు ప్రప్ంచంలోని 

మూడవ అతాంత స్ంప్నన వాకి్. బూీ మ్స్బ్ర్్ బిలియనీర్స 

స్ూచిక ర్ాాంక్ంగ్స వాయపార సమేూళనం అదాన్వ గూర ప ఛెైరూన 

లూయిస్ విటి్న్ ఛెబరున్ బర్్ానర్స ఆర్ానలి్్నత అధిగమించడంతో 
వచాుయ. USD 137.4 బిలియనీ మొతిం న్నక్ర విలువతో, 
60 ఏళల  అదాన్వ ఇప్ుుడు రాయంకింగ్లో బిజిన్ స్ మాగెనట్ 

ఎలోన్ మస్క మర్తయు జెఫ్ బ్జోస్ క్ంటే వ నుక్బడి 
ఉన్ాిరు. బూల మ్్బ రొ బిలియన్వర్ ఇండెక్స్్లో ఒక్ ఆస్టయా 
వాకి్ మొద్ట ిమూడు సాి న్ాలోల కి ప్రవేశ్చంచడం ఇద ేతొలిసారి. 
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ప్రధాన్ాంశాలు: 
• తాజా బూీ మ్స్బ్ర్్ బిలియనీర్స స్ూచికలో, రిలయన్ 

అధిన్ేత ముఖేష్ అంబానీ మొతిం 91.9 బిలియన్ 

డాలరీతో 11వ స్ాా నంలో ఉన్ానరు. 
• సూచిక్ అన్ేద ి ప్రప్ంచంలోన్న అతయంత ధనవంతరల 

రోజువారవ రాయంకింగ. ప్రతి బిలియన్వర ప ర ఫెైల్ పేజీలోన్న 

న్నక్ర విలువ విశలలష్టణలో ల క్కల గురించిన వివరాలు 
అందించబడా్ య. నూయయారక్లో ప్రతి టేరడింగ రోజు 

ముగింప్ులో గణాంకాలు నవీక్రించబడతాయ. 

• ఎలోన్ మస్క మర్తయు జెఫ్ బ్జోస్ నికర విలువ ప్రసుి తం 

USD 251 బిలియన్ మర్తయు USD 153 బిలియనతీ గా 
ఉంద్ి. 

 
కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: భారతద్ేశం యొకక చివర్త ప్తకాల 

స్ంఖా మర్తయు ర్ాాంక్ 

 
 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: 

భారత బృందం బర్తుంగ్్హామ్స్లో కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022 

ప్రయాణాన్ని ప్ూరిి చేస్టంద.ి మొతిం కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022 

ప్తకాల ప్ట్టి కలో భారత్ 61 ప్తకాలు స్ాధించింద్ి. 
భారతదేశం తన CWG 2022 ప్రచారాన్ని ప్తకాల ప్ట్టి కలో 
న్ాల్వ-అతుాతిమ ద్ేశంగా ముగతంచింద్ి. బరిూంగ్హామ్్లో 
జరిగిన కామన్ ీలి్ కరరడలోల  భారత్ 22 బంగారు ప్తకాలు, 16 

రజతాలు, 23 కాంస్ా ప్తకాలు సాధించింది. భారతదేశం 

యొక్క కామన్ ీలి్ గ మ్్ 2022 ప్రచారం గ లిచిన ప్తకాల 

సంఖయ ప్రంగా దాన్న ఐద్వ ఉతిమమైెనది. 2010లో ఢిలీ్లలో 
జర్తగతన స్ీద్ేశంలో జర్తగతన మాాచ్లలో భారతద్ేశం 

అతుాతిమ ముగతంప్ు స్ాధించింద్ి, అకకడ 101 ప్తకాలనత 
గ లుచుక్ుంది. 
 

భారతద్ేశం యొకక ఉతిమ CWG ప్రచార్ాలు: 
• 2010, నూయఢిలీల: 101 ప్తకాలు 
• 2002, మాంచెస్ర: 69 ప్తకాలు 
• 2018, గోల్్ కోస్్: 66 ప్తకాలు 
• 2014, గాల సొో : 64 ప్తకాలు 
• 2022, బరిూంగ్హామ్: 61 ప్తకాలు 
• CWG చర్తతరలో భారతద్ేశం యొకక అతుాతిమ బంగారు 

ప్తకం: 

• 2010, నూయఢిలీల: 38 బంగారు ప్తకాలు 
• 2002, మాంచెస్ర: 30 బంగారు ప్తకాలు 
• 2018, గోల్్ కోస్్: 26 బంగారు ప్తకాలు 
• 2006, మెలోబరి: 22 బంగారు ప్తకాలు 
• 2022, బరిూంగ్హామ్: 22 బంగారు ప్తకాలు 
భారత ట్ాల్లలో మొదట్ట మర్తయు చివర్త ప్తకం: 

• వ యట్్లిఫ్్ర మీర్ాబాయి చానత 49 క జీల విభాగంలో 
అగరసాి నంలో న్నలిచిన తరాీత 2022 కామన్ ీలి్ గ మ్్్లో 
భారతదేశాన్నకి మొద్ట ిబంగారు ప్తకాన్ని సాధించింది. 

• ప్ాడీర్ శరత్ కమల్ టేబుల్ ట న్నిస్ ప్ురుష్టరల స్టంగిల్్ 

పో టీలో బంగారు ప్తక్ంతో కామన్ ీలి్ గ మ్్ 2022లో 
భారతదేశాన్నకి చివర ిబంగారు ప్తకాన్ని సాధించాడు. 

ఇప్పట్ట వరకు భారత్్ ప్తకం విజేతలు: 
బంగారం: 

• సాయఖోమ్ మీరాబాయ చాను (వ యట్ లిఫట్ంగ, 

మహ ళల 49 క జీలు), 
• జ ర మీ లాలిరనుింగా (వ యట్ లిఫట్ంగ, ప్ురుష్టరల 67 

క జీలు), 
• అచింత షెయులీ (వ యట్ లిఫట్ంగ, ప్ురుష్టరల 73 

క జీలు); 
• లవీల  చౌబే, రూపా రాణి టిరవక, పటంకర మరియు నయన్మూన్న 

స్ెైకియా (లాన బౌల్్, మహ ళల ఫో రుల ); 

• హరవూత్ దేశాయ్, సన్వల్ శెటి్ , శరత్ ఆచంట, సతయన 

జాా నశలఖరన (ప్ురుష్టరల టీమ్ టేబుల్ ట న్నిస్); 
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• సుధీర (పారా-ప్వర్లిఫట్ంగ, ప్ురుష్టరల హెవీవ యట్), 

• బజరంగ ప్ున్నయా (ర జిల ంగ, ప్ురుష్టరల ఫవరస్ెట్ల్ 65 

క జీలు), 
• సాక్షి మాలిక్స (ర జిల ంగ, మహ ళల ఫవరస్ెట్ల్ 62 క జీ); 

• దీప్క్స ప్ున్నయా (ర జిల ంగ, ప్ురుష్టరల ఫవరస్ెట్ల్ 86 క జీలు), 
• రవి క్ుమార ద్హ యా (ర జిల ంగ, ప్ురుష్టరల ఫవరస్ెట్ల్ 57 

క జీలు); 
• విన్ేష్ ఫో గట్ (ర జిల ంగ, మహ ళల ఫవరస్ెట్ల్ 53 క జీలు); 
• నవీన స్టహాగ (ర జిల ంగ, ప్ురుష్టరల ఫవరస్ెట్ల్ 74 క జీలు), 
• భావిన్ా హసుూఖ్ భాయ్ ప్టేల్ (పారా టేబుల్ ట న్నిస్, 

మహ ళల స్టంగిల్్, స్ట 3-5), 

• న్వతూ ఘంఘాస్ (బాకి్ంగ, మహ ళల 48 క జీలు), 
• అమిత్ ప్ంఘల్ (బాకి్ంగ, ప్ురుష్టరల 51 క జీలు), 
• ఎలోా స్ పాల్ (ప్ురుష్టరల టిరప్ుల్ జంప), 

• న్నఖత్ జరవన (బాకి్ంగ, మహ ళల 50 క జీలు); 
• శరత్ ఆచంట మరియు శ్రరజ ఆక్ుల (టేబుల్ ట న్నిస్, 

మిక్స్్డ డబుల్్), 

• పటవి స్టంధు (బాయడిూంటన, మహ ళల స్టంగిల్్), 

• లక్షయ స్ేన (బాయడిూంటన, ప్ురుష్టరల స్టంగిల్్), 

• ఆచంట శరత్ క్మల్ (టేబుల్ ట న్నిస్, ప్ురుష్టరల 

స్టంగిల్్); 

• చిరాగ శెటి్  మరియు సాతిీక్స్సాయరాజ్ రంకిర డి్  
(బాయడిూంటన, ప్ురుష్టరల డబుల్్). 

• రజతం: 

• సంక త్ సరొర (వ యట్ లిఫట్ంగ, ప్ురుష్టరల 55 క జీలు), 
• బిందాయరాణి సో రోఖ ైబామ్ (వ యట్ లిఫట్ంగ, మహ ళల 55 

క జీలు), 
• శుశ్రలా లికాూబామ్ (జూడో , మహ ళల 48 క జీలు); 
• వికాస్ ఠాక్ూర (వ యట్ లిఫట్ంగ, ప్ురుష్టరల 96 క జీలు); 
• శ్రరకాంత్ కిదాంబి, సాతిీక్స్సాయరాజ్ రంకిర డి్ , బి. సుమీత్ 

ర డి్ , లక్షయ స్ేన, చిరాగ 

• శెటి్ , గాయతిర గోపవచంద్, టీరసా జాలీ, ఆక్రిా క్శయప, అశ్చీన్న 

ప నిప్ు, పటవి స్టంధు (బాయడిూంటన, మిక్స్్డ టీమ్); 

• తరలికా మాన (జూడో , మహ ళల +78 కిలోలు); 
• మురళీ శ్రరశంక్ర (ప్ురుష్టరల లాంగ జంప), 

• పటరయాంక్ గోసాీమి (మహ ళల 10,000 మీటరల నడక్), 

• అవిన్ాష్ సాబుల్ (ప్ురుష్టరల 3000 మీటరల స్వ్ప్ుల్్చేజ్); 

• సున్వల్ బహద్ూర, నవన్వత్ స్టంగ, చంద్న స్టంగ, దిన్ేష్ 

క్ుమార (లాన బౌల్్, ప్ురుష్టరల ఫో రుల ), 

• అబుా లాల  అబూబక్ర (ప్ురుష్టరల టిరప్ుల్ జంప), 

• ఆచంట శరత్ క్మల్ మరియు సతయన జాా నశలఖరన 

(టేబుల్ ట న్నిస్, ప్ురుష్టరల డబుల్్), 

• మహ ళా కిరక ట్ జటు్ , 

• సాగర అహాల వత్ (బాకి్ంగ, ప్ురుష్టరల +92 క జీలు), 
• ప్ురుష్టరల హాకర జటు్ . 

కాంస్ా: 
• గురురాజా ప్ూజారి (వ యట్్లిఫట్ంగ, ప్ురుష్టరల 61 

క జీలు), 
• విజయ్ క్ుమార యాద్వ (జూడో , ప్ురుష్టరల 60 క జీలు), 
• హరిీంద్ర కౌర (వ యట్ లిఫట్ంగ, మహ ళల 71 క జీలు); 
• లవ్పవరత్ స్టంగ (వ యట్్లిఫట్ంగ, ప్ురుష్టరల 109 క జీలు); 
• స రవ ఘోసల్ (సాకిష్, ప్ురుష్టరల స్టంగిల్్); 

• గురవాప స్టంగ (వ యట్ లిఫట్ంగ, ప్ురుష్టరల 109+ క జీలు), 
• తేజస్టీన శంక్ర (ప్ురుష్టరల హెైజంప), 

• దివయ క్కార న (ర జిల ంగ, మహ ళల 68 క జీలు); 
• మోహ త్ గ రవాల్ (ర జిల ంగ, ప్ురుష్టరల ఫవరస్ెట్ల్ 125 క జీలు), 
• జ ైస్టూన లంబో రియా (బాకి్ంగ, మహ ళల 60 క జీలు), 
• ప్ూజా గ హాల ట్ (ర జిల ంగ, మహ ళల ఫవరస్ెట్ల్ 50 క జీలు), 
• ప్ూజా స్టహాగ (ర జిల ంగ, మహ ళల ఫవరస్ెట్ల్ 76 క జీలు); 
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• మహూద్ హుసాముదీాన (బాకి్ంగ, ప్ురుష్టరల 57 

క జీలు); 
• దీప్క్స న్ హావ  (ర జిల ంగ, ప్ురుష్టరల ఫవరస్ెట్ల్ 97 క జీలు); 
• సో న్ాల్్బ న మనుభాయ్ ప్టేల్ (పారా టేబుల్ ట న్నిస్, 

మహ ళల స్టంగిల్్ C3–5), 

• మహ ళల హాకర జటు్ , 

• సందీప క్ుమార (ప్ురుష్టరల 10,000 మీటరల నడక్), 

• అనూి రాణ ి(మహ ళల జావ లిన తరో ), 
• స రవ ఘోసల్ మరియు దీపటకా ప్లిలక్ల్ (సాకిష్, 

మిక్స్్డ డబుల్్), 

• కిదాంబి శ్రరకాంత్ (బాయడిూంటన, ప్ురుష్టరల స్టంగిల్్), 

• గాయతిర గోపవచంద్ మరియు టీరసా జాలీ (బాయడిూంటన, 

మహ ళల డబుల్్), 

• సతయన జాా నశలఖరన (టేబుల్ ట న్నిస్, ప్ురుష్టరల 

స్టంగిల్్). 

• రోహ త్ టరకాస్ (బాకి్ంగ, ప్ురుష్టరల 67 క జీల వ ల్ర 

వ యట్) 

 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: మొతిం ప్తకాల స్ంఖా 
Rank Country Gold Silver Bronze Total 

1 Australia 67 57 54 178 

2 England 57 66 53 176 

3 Canada 26 32 34 92 

4 India 22 16 23 61 

5 
New 

Zealand 
20 12 17 49 

6 Scotland 13 11 27 51 

7 Nigeria 12 9 14 35 

8 Wales 8 6 14 28 

9 
South 

Africa 
7 9 11 27 

10 Malaysia 8 8 8 24 

 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: మహిళల స్టంగతల్స బాాడిుంట్న్లీ  పవవీ 

స్టంధ్త స్ీరా ప్తకం స్ాధించింద్ి. 

 
కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022లో మహ ళల స్టంగిల్్ ఫెైనలోల  భారత 

ష్టటలర పవవీ స్టంధ్త స్ీరా ప్తకం సాధించింది. డబుల్ ఒలింపటక్స 

ప్తక్ విజ త మిచెల్ ల్ల (కెనడా)ను ఓడించి సీరుం 

సాధించాడు. పవవీ స్టంధు 21-15, 21-13తో మిచెలీల  లీన్న 

ఓడించింద.ి స్టంధు క రవర లో కామన్ ీలి్ గ మ్్ స్టంగిల్్ లో 
ఇదే తొలి సీరుం కావడం విశలష్టం. 

 

అంతర్ాీ తీయ అంశాలు 
ప్రప్ంచంలోనే్ అతాలప స్ంతాన్లతపతిి ర్ేట్ు కోస్ం దక్షిణ 

కొర్తయా తన స్ర ంత ర్తకారుస నత బదదలు కొట్టి ంద్ి 

  
ప్రప్ంచంలోనే్ అతాలప స్ంతాన్లతపతిి ర్ేట్ుతో దక్షిణ కొర్తయా 
తన రికారు్ ను మరోసారి బదా్లు కొటి్ంది. ద్క్షిణ కొరియా 
మహ ళలు 2021 డేటా ఆధారంగా, వార ి జీవితకాలంలో 
సగటున క వలం 0.81 మంది పటలలలను క్లిగి ఉంటారన్న 

అంచన్ా వేయబడింద,ి ఇది అంతక్ు ముంద్ు సంవత్రం 

0.84 నుండ ి తగిొంది. 2021లో నవజాత శ్చశువుల సంఖయ 
260,600కి తగిొంద,ి ఇది జన్ాభాలో 0.5%కి సమానం. 
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ఐక్యరాజయసమితి యొక్క ప్రప్ంచ జన్ాభా అంచన్ాలు 
మరియు ప్రప్ంచ బాయంక్స డేటా ప్రకారం, క్న్వసం $30,000 

తలసరి GDP ఉని ఆరిిక్ వయవసిలలో కొరియా ప్రప్ంచంలోన్ ే

అతయంత వేగవంతమైెన వృదాధ ప్య దేశం అన్న న్నవేదిక్ పేరొకంద.ి 

2100 న్ాటికి, దాన్న జన్ాభా 2019లో 43% క్షీణత అంచన్ా 
నుండి 53% తగిొ  24 మిలియనలక్ు చేరుక్ుంటుంది. ఈ 

సంవత్రం పరా రంభంలో అధికారం చేప్టి్న బాయంక్స ఆఫ 

కొరియా గవరిర రవ చాంగ-యోంగ ఏపటరల్్లో దేశ ఆరిిక్ 

వయవసిపెై హెచురించింద.ి జన్ాభా వయసు్ మరియు 
ఉతాుద్క్త మంద్గించడంతో లౌకిక్ సిబాత అంచుక్ు 
చేరుక్ుంటుంది. 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• ద్క్షణి కొరియా రాజధాన్న: స్టయోల్; 

• ద్క్షణి కొరియా క్ర న్వ్: ద్క్షణి కొరియా వాన; 

• ద్క్షణి కొరియా ప్రధాన మంతిర: హాన డక్స-సూ; 

• ద్క్షణి కొరియా అధయక్షుడు: యూన స్టయోక్స-యుల్. 

 
మొదట్టస్ార్తగా, డిస్ ంబర్ 2022 న్ాట్టక్ భారతద్ేశం G20 

అధ్ాక్ష ప్దవిని చేప్టి్నతంద్ి 

 
G20 స్ కరట్ేర్తయట్ మరియు సంబంధిత న్నరాూణాల 

ఏరాుటుక్ు క ంద్ర మంతిరవరొం ఆమోద్ం తెలిపటంది, ఇది 
విధానప్రమైెన న్నరుయాలను అమలు చేసుి ంద ి మరియు 
2023లో గూర ప్లో భారతదేశం యొక్క రాబో యే అధయక్ష 

ప్ద్విక ి సంబంధించిన ఏరాుటల క్ు బాధయత వహ సుి ంది. 
భారతదేశం G20 అధ్ాక్ష ప్దవిని డిస్ెంబర 1, 2022 నుండి 
నవంబర వరక్ు న్నరీహ సుి ంది. 30, 2023, వచేు ఏడాది 
భారతదేశంలో జరిగ  G20 సమిూట్్తో ముగుసుి ంది. G20 

స్ెక్రటేరియట్ 19 దేశాలు మరియు యూరోపటయన 

యూన్నయన (EU)తో క్ూడిన ఇంటర-గవరిమెంటల్ ఫో రమ్ 

యొక్క భారతదేశ అధయక్ష ప్ద్విక ి సంబంధించిన జాా నం, 

క్ంట ంట్, సాంక తిక్, మీడియా, భద్రత మరియు లాజిస్ట్క్ల్ 

అంశాలక్ు సంబంధించిన ప్న్నన్న న్నరీహ సుి ంది. 
ప్రధాన లక్షయాలు: 

- ప్రప్ంచ ఆరిిక్ వృదిధన్న ప్ునరుద్ధరించడం; 

- అంతరాీ తీయ ఆరిిక్ వయవసిను బలోపేతం చేయడం; 

- అంతరాీ తీయ ఆరిిక్ సంసిలను సంసకరించడం. 

G20 స్భ్ుాలు: 

G20 సభుయలు అర్ెీంట్ీన్ా, ఆస్ే్ రలియా, బ రజిల్, క నడా, చెైన్ా, 

ఫరా న్, జరూన్వ, ఇండియా, ఇండోన్ేషటయా, ఇటలీ, జపాన, 

రిప్బిల క్స ఆఫ కొరియా, మెకి్కో, రష్టాయ, స దీ అర బియా, 

ద్క్షిణాఫటరకా, టరవక, యున్ ైట డ కింగ్డమ్, యున్ ైట డ రాష్టా్ ర లు 

మరియు యూర్ోపటయన్ యూనియన్. 
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బిరట్న్ ఆర్తాక వావసా్ ర్తకారుస  స్ాా యిలో 11% క్షీణ ంచింద్ ి గత 

300 స్ంవతసర్ాలలో ఇద్ే అతి తకుకవ అని ప్రకట్టంచారు 

 
కోవిడ -19 ఆంక్షలు, ఉపాధి అన్నశ్చుతి మరియు తగిొన 

డిమాండ యొక్క ప్రభావాన్ని హెైల ైట్ చేసూి , 2020 లో బిరటన 

ఆరిిక్ వయవసి రికారు్  సాి యలో 11% క్షీణించింది, 
అంతక్ుముంద్ు ఇది -9.9%గా కోరబడింద,ి ఆఫవస్ ఆఫ 

న్ేష్టనల్ సా్ టిస్ట్క్స్ యొక్క కొతి గణాంకాలు చూపటసుి న్ాియ, 

చివరి తెైమైాస్టక్ంలో ప్రిమిత వృదిధ  డబుల్-డిప మాందాయన్ని 

న్నవారించింది. 
 
ప్ర్ాగేీలో మహాతాు గాంధీ విగరహానిన ఆవిష్టకర్తంచిన S. 

జెబశంకర్ 

 
విదేశ్ర వయవహారాల మంతిర S జెబశంకర్ ప్రాగ ీలో మహాతాు 

గాంధీ ప్రతిమను ఆవిష్టకరించారు మరియు ర ండు శతాబాా ల 

కిరతం ద్క్షిణ అమెరికా దేశ సాీతంతరూ ఉద్యమం పరా రంభమైెన 

చార్తతరక కాస్ా డ ిలా ఇండిప ండెనిసయాను సంద్రిశంచారు. ఈ 

పరా ంతంతో మొతిం దెైీపాక్షిక్ సంబంధాలను పెంప ందించే 
లక్షయంతో జ ైశంక్ర తన ఆరు రోజుల ద్క్షిణ అమెరికా 
ప్రయటనలో మొద్ట ి ద్శలో బ రజిల్ చేరుక్ున్ాిరు. ద్క్షిణ 

అమెరికాలో తొలిసారిగా అధికారిక్ ప్రయటనక్ు వ ళ్లలన జ ైశంక్ర 

ప్ర్ాగేీ, అర్ెీంట్ీన్ాలనత క్ూడా సంద్రిశసుి న్ాిరు 
 

ఐకార్ాజాస్మితి అతుాననత స్ాా యి ఇంట్ర్ెనట్ ప్ాాన్వల్్లో 
భారత ఐట్ీ కారాదర్తశ అలకకష్ కుమార్ శరు ఎంపటకయాారు 

 
ఐకార్ాజాస్మితి స్ కరట్ర్జ జనరల్ ఆంట్ోనియో గుట్ ర్ెరస్ 

భారతదేశ ఎలకా్ా న్నక్స్ మరియు ఇనఫర ూష్టన ట కాిలజీ 

స్ెక్రటరవ అలకకష్ కుమార్ శరునత ఇంటర ిట్ గవర ిన్్పె ై
ప్రముఖ న్నప్ుణుల బృంద్ంలో న్నయమించారు. ఇంటర ిట్ 

మారొద్రశక్ుడు వింట్ స్ ర్్ మరియు న్లబ్ల్ బహుమతి 

గరహీత జరనలిసి్ మర్తయా ర్జస్ా క్ూడా 10 మంద ి సభుయల 

ఇంట్ర్ెనట్ గవర్ెనన్స ఫో రమ్స (IGF) లీడర్షటప పాయన్ ల్్లో 
న్నయమితరలయాయరు. అంతేకాక్ుండా, సాంక తిక్తపె ైగుట ర రస్ 

ప్రతినిధి అమన్్ద్ీప్ స్టంగ్ గతల్ క్ూడా పాయన్ ల్్లో ఉంటారు. 
వారు 2022–23 IGF స్ెైకిల్్్లో ర ండేళల  కాలాన్నక ి

స్ేవలందిసాి రు. 
ప్ాాన్వల్్లోని 10 మంద్ ిస్భ్ుాల జాబితా: 
• యున్ ైట డ స్ే్ట్్ నుండి వింట్ స్ెరఫ, 

• ఈజిప్ నుండ ిహతేమ్ దోవిద్ర, 

• డెన్ాూరక నుండ ిలిస్ ఫుర, 

• మెకి్కోక్ు చెందిన మరియా ఫెరాిండా గారాీ , 
• ఎస్ో న్నయా నుండ ిటూమస్ హెండిరక్స ఇల ీస్, 

• ఫటలిపవున్ మరియు USA నుండ ిమరియా ర సా్, 

• భారతదేశాన్నకి చెందిన అలేకష్ క్ుమార శరూ, 

• ఆస్ట్ రయా నుండ ిక్రోలిన ఎడ్్సా్ డల ర, 

• న్ ైజీరియా నుండ ిగ బంగా స్ెసన, మరియు 
• చెైన్ాక్ు చెందిన లాన జు. 
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కెన్ాా తదతప్ర్త అధ్ాక్షుడిగా విలియం రూట్ో ప్రకట్టంచబడాస రు 

 
క న్ాయ ఉపాధయక్షుడు, విలియం రూట్ో ఐద్ుసారుల  పో టీ చేస్టన 

ర్ెైలా ఒడింగాపెై గత అధయక్ష ఎన్నిక్లోల  విజ తగా ప్రక్టించబడిన 

తరాీత ఇప్ుుడు దేశ అధయక్షుడిగా ఎన్నిక్యాయరు. వఫులా 
చెబుకట్టకి ముంద్ు, క న్ాయ ఎన్నిక్ల సంఘం అధయక్షురాలు 
రుటర విజయాన్ని ప్రక్టించవచుు. రూటరక్ు 50.49% ఓటుల  

రాగా, ఒడింగాక్ు 48.85% ఓటుల  వచాుయ. 

 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• క న్ాయ రాజధాన్న: న్ ైరోబి; 

• క న్ాయ క్ర న్వ్: షటలిలంగ. 

 
కోవిడ్ బూసి్ర్ ట్ీకా యున్వబట్ డ్ క్ంగ్్డమ్స్లో మొదట్ 

ఆమోద్ించబడింద్ి 

 
బ్బవ్ాలెంట్ మోడెర్ాన కోవిడ్ బూసి్ర్ వ్ాాక్సనే్ష్టన్్ను 
ఆమోదించిన మొద్ట ిదేశంగా బిరటన అవతరించింద్న్న బిరటిష్ 

ఆరోగయ అధికారులు పేరొకన్ాిరు. కోవిడ బూస్ర వాయకి్న్ేష్టన 

కోవిడ-19 యొక్క ఒరిజినల్ స్ె్ రయన మరియు ఇటీవలి 

ఒమికార న వ రాన్న్న లక్షయంగా చేసుక్ుంటుంద.ి మోడెరాి కోవిడ 

బూస్ర వాయకి్న్ేష్టన్ను మెడిస్టన అండ హెలి్్క ర ప ర డక్్స్ 

ర గుయలేటరవ ఏజ న్వ్ (MHRA) కొతి సంసిక్ు వయతిర క్ంగా 
"ప్ద్ున్ ైన సాధనంగా" ఆమోదించింది, ఇది భద్రత, న్ాణయత 

మరియు సమరిత యొక్క అవసరాలను తీరాులన్న 

న్నశుయంచుక్ుంది. 
కోవిడ్ బూసి్ర్ ట్ీకా: ముఖామ ైన అంశాలు 
• MHRA చీఫ ఎగిీక్ూయటివ: డాకిర్ జూన్ ర్ెైన్ 

• మానవ ఔష్టధాలపెై క్మిష్టన ఛెైరూన: ప్రర ఫ స్ర్ స్ర్ 

మునీర్ పటర్ముహముద్ 

 

మ క్సకన్ ప రస్టడెంట్ పవఎం మోడీతో స్హా ముగు్ రు నే్తల 

నే్తృతీంలో శాంతి కమిష్టన్్నత ప్రతిప్ాది్ంచారు 

 

అతరయనిత క్మిష్టన్లో పో ప ఫరా న్న్స్, ఐరాస స్ెక్రటరవ జనరల్, 

ఆంటరన్నయో గుట ర రస్, భారత ప్రధాన్న నర ంద్ర మోదీ 
సభుయలుగా ఉండాలన్న మెకి్కో అధయక్షుడు ఆండెరస్ 

మానుయయెల్ లోపెజ్ ఒబరా డోర ప్రతిపాదించారు. 
ప్రప్ంచవాయపి్ంగా యుదాధ లను ఆప్డాన్నకి ఒక్ ప్రతిపాద్నను 
సమరిుంచడం మరియు క్న్వసం ఐదేళలపాటు సంధిన్న 

కోరుక్ున్ేలా ఒప్ుంద్ం క్ుద్ురుుకోవడం క్మిష్టన యొక్క 

లక్షయం. క్మీష్టన ప్రప్ంచవాయపి్ంగా యుదాధ లను ఆప్డాన్నకి 
మరియు క్న్వసం ఐదేళలపాటు సంధ ి కోసం ఒక్ ఒప్ుందాన్ని 

క్ుద్ురుుకోవాలన్న లక్షయంగా పెటు్ క్ుంది. 
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అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు : 

• మెకి్కో అధయక్షుడు: ఆండెరస్ మానుయయెల్ లోపెజ్ 

ఒబరా డోర; 

• మెకి్కో రాజధాన్న: మెకి్కో స్టటీ; 

• మెకి్కో క్ర న్వ్: మెకి్క్న పెసో . 

 

అర్ెీంట్ీన్ా యొకక ర్తయర్ అడిురల్ గతలెీ ర్ోు ప్ాబలీ  ర్తయోస్ 

UNMOGIP అధిప్తిగా పేరు ప ట్ాి రు 

 

అనుభవజాుడెైన అర ీంటీన్ా న్ావికాద్ళ అధికారి, రియర 

అడిూరల్ గిల ల రోూ పాబోల  రియోస్్ను UN స్ెక్రటరవ జనరల్ 

ఆంటరన్నయో గుట ర రస్ భారతదేశం మరియు పాకిసాి న్లోన్న 

ఐక్యరాజయసమితి మిలిటరవ అబీరీర గూర ప (UNMOGIP) 

కోసం మిష్టన హెడ మరియు చీఫ మిలిటరవ అబీరీర్గా 

న్నయమించారు. ఉరుగ ీక్ు చెందిన మేజర జనరల్ జోస్ 

ఎలాడియో ఆల ైకన అర ీంటీన్ాక్ు చెందిన రియర అడిూరల్ 

గిల ల రోూ పాబోల  రియోక్ు అనుక్ూలంగా UNMOGIP యొక్క 

మిష్టన హెడ మరియు చీఫ మిలిటరవ అబీరీర్గా బాధయతలు 

స్వీక్రించారు, దీన్న ప్న్న ప్ూరిి కానుంది. UN శాంతి ప్రిరక్షక్ 

కారయక్లాపాలక్ు సహాయం చేస్టనంద్ుక్ు మేజర జనరల్ 

ఆలాకన్క్ు స్ెక్రటరవ జనరల్ క్ృతజాతలు తెలిపారు. 
 

ఆస్టయాన్ 2022లో తన 55వ వ్ార్తాకోతసవ్ానిన జరుప్ుకుంద్ి 

 
ఆస్టయాన సభయ దేశాలు, స్కె్రటరవ జనరల్ 55వ వారిాకోత్వం 

సంద్రభంగా విదేశాంగ మంతిర డాక్్ర ఎస్.జ ైశంక్ర 

అభినంద్నలు తెలిపారు. 2022ను ఆస్టయాన-ఇండియా 
ఫెరండిాప ఇయరాొ  జరుప్ుక్ుంటున్ాిమన్న, భాగసాీమాయన్నకి, 
ఇండో-ప్స్టఫటకోల  ఆస్టయాన క ందీరక్రణక్ు క్టు్ బడి ఉన్ాిమన్న 

ఆయన టీీట్ చేశారు. నూయఢిలీలలోన్న రవస్ెరు అండ ఇనఫర ూష్టన 

స్టస్మ్ ఫర డెవలపటంగ క్ంటీరస్ (RIS)లోన్న ఆస్టయాన-

ఇండియా స్ెంటర (AIC) సో మవారం ఆస్టయాన 55వ 

వారిాకోత్వాన్ని ప్ురసకరించుక్ున్న పాయనల్ డిసకష్టన 

న్నరీహ ంచింది. 
ఈ సంవత్రం ఆస్టయాన దిన్మత్వం యొక్క ఇతివృతిం 

"సా్ ర ంగ టుగ ద్ర" ఇది ఆస్టయాన యొక్క ముంద్ుచూప్ు గల 

ప్రజలను స్టంక్రన్ ైజ ష్టన లోకి రావాలన్న మరియు 21 వ 

శతాబాప్ు సవాళలను ఎద్ురోకవడాన్నకి ఒక్ సమిషట్గా 
ప్న్నచేయడాన్నకి ఆహాీన్నసుి ంది మరియు సాీగతిసుి ంది. 
ఆస్టయాన సంఘీభావం మరియు శాంతియుత, సంవృదిధ  
మరియు సామాజిక్ంగా బాధయతాయుతమెైన ఆస్టయాన 

క్మూయన్నటీ యొక్క సూఫరిికి ప్రతీక్గా న్నలుసుి ంది. 
 

వావస్ాా ప్క స్భ్ుాలు: ఇండో నే్షటయా, మలకషటయా, ఫటలిపవపన్స, 

స్టంగప్ూర్ మరియు థాయ్ లాండ్. బూర న్ ై దారుస్లాం 

(1984), వియతాిం (1995), లావయ PDR మరియు 
మయన్ాూర (1997), క్ంబో డియా (1999) తరువాత 

ఆస్టయాన లో చేరాయ. 

ఆస్టయాన స్ెక్రటేరియట్ - ఇండోనే్షటయా, జకార్ాి  
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న్ాస్ా మార్స యొకక మొటి్మొదట్ట మలి్లస్ పకిరల్ మాాప్్లనత 
అందతబాట్ులోక్ తెచిింద్ి 

 

న్ేష్టనల్ ఏరోన్ాటిక్స్ అండ స్ేుస్ అడిూన్నస్ే్ రష్టన (న్ాసా) 
ప్రిశోధక్ులు మార్ ఉప్రితలం యొక్క మొద్టి మల్ీస్ెుకా్్ల్ 

మాయప్లను ప్బిల క్స చేశారు. 5.6 GB, రంగురంగుల మాయప ర డ 

పాల న్ ట్ యొక్క 86% విస్వి రుంలో ఉంది. తద్ుప్ర ిఆరు న్ లలోల  

అమెరిక్న స్ేుస్ ఏజ న్వ్ మొతిం మాయప్ను క్రమంగా ప్ంపటణ ీ

చేసుి ంది. 
 

ప్రధాన్ాంశాలు: 
• NASA యొక్క పాల న్ టరవ డేటా స్టస్మ్, సంసి గరహ 

విమాన్ాలు మరియు ఇతర మిష్టనల  నుండ ి స్ేక్రించిన 

మొతిం డిజిటల్ డేటా యొక్క ఓపెన రిపో జిటరవ, దాన్న 

స్ేక్రణ యొక్క పరా రంభ భాగాలను అంద్ుబాటులో 
ఉంచింది. 

• మాయప యొక్క పరా రంభ బాయచ్్లోన్న 51,000 ఫో టరలలో 
ప్రతి ఒక్కట ి 540 కి.మీ ప డవు మరియు 10 కి.మీ 

వ డలుు ఉని భూభాగాన్ని సూచిసుి ంది. 
• మాయప్ల డేటాను NASA యొక్క మార్ రిక్న్ ైస్ెన్ 

ఆరిబటర (MRO) స్ేక్రించింది, ఇది స ర వయవసిలోన్న 

ఏదెైన్ా ఉప్గరహం క్ంట ేప డవ ైన క్క్షయను క్లిగి ఉంద.ి 

 

తెబవ్ాన్ చతట్టి  చెబన్ా తన అతిప దద  స్ బనిక విన్ాాస్ాలనత 

నిరీహిసిో్ ంద్ి 

 

యుఎస్ హౌస్ స్వుక్ర న్ాన్వ్ పెలోస్ట దీీపాన్ని విడిచిపెటి్న 

తరాీత, చెైన్ా తెైవాన్ను చుటు్ ముటి్న అతిపెదా్ స్ెైన్నక్ 

క్సరతరి లను పరా రంభించింది. బ్లజింగ తన సంద్రశనపెై 

కోప్ంగా ప్రతిసుందించింది, శ్చక్షను బ దిరించింద ి మరియు 

ప్రప్ంచంలో అతయంత రదీాగా ఉండ ే షటపటుంగ లేన్లలో కొన్ని 

స్ెైన్నక్ వాయయామాలను ప్రక్టించింది: 
 

ప్రధాన్ాంశాలు: 

• అధికారిక్ మీడియా ప్రకారం, దాదాప్ు 05:00 GMTలో 

జరిగిన వాయయామాలు ప్రతయక్ష కాలుులను క్లిగి 

ఉంటాయ. 

 

 

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/16704/tspsc-group-2-and-3-batch-telugu-online-live-classes-by-adda247
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• స్ే్ట్ బరా డ్కాస్ర CCTV ప్రకారం, ఈ వాసివిక్ యుద్ధ  
అభాయసం కోసం దీీప్ం యొక్క ఆరు ప్రధాన ప్రిసర 

పరా ంతాలు ఎంపటక్ చేయబడా్ య మరియు సంబంధిత 

న్ౌక్లు మరియు విమాన్ాలు ఆ సమయంలో ఆ 

పరా ంతాలోల  ఎగరడాన్నకి లేదా లాయండ చేయడాన్నకి 
అనుమతించబడవు. 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు : 
• US అధయక్షుడు: జో బిడెన 

• చెైన్ా అధయక్షుడు: జీ జిన్పటంగ 

• తెైవాన అధయక్షుడు: సాయ్ ఇంగ-వ న 

 

జింబాబవీ దరవ్యాలైణానిన ఎదతర్ోకవడానిక్ చటి్బదధమ ైన 

ట్ ండర్్గా బంగారు న్ాణేలనత ప్రా రంభంచింద్ి 

  
జింబాబవీ దేశంలోన్న అస్టిర క్ర న్వ్న్న మరింతగా క్షీణింప్జ స్ే 
రనఅవే ద్రవయయలబణాన్ని అరిక్ట్డాన్నకి ప్రజలక్ు 
విక్రయంచడాన్నకి బంగారు న్ాణేలను పరా రంభించింది. సాి న్నక్ 

క్ర న్వ్పెై విశాీసాన్ని పెంప ందించడాన్నకి దేశంలోన్న స్ెంటరల్ 

బాాంక్ ర్తజర్ీ బాాంక్ ఆఫ్ జింబాబవీ అప్ూరీమెైన చరయను 
ప్రక్టించింది. 
సాి న్నక్ టరంగా భాష్టలో వికో్ రియా జలపాతాన్ని సూచించే 
న్ాణేన్ని 'మోస్ట-ఓ-తున్ాా' అన్న పటలుసాి రు. న్ాణేలు లిక్ీడ్ 

అస్ ట్ స్టితిన్న క్లిగ ి ఉంటాయ, తదాీరా వాటిన్న సులభంగా 
నగద్ుగా మారువచుు మరియు సాి న్నక్ంగా మరియు 
అంతరాీ తీయంగా వరిక్ం చేయవచుు. పరా రంభించిన 

సమయంలో ఒక్ న్ాణ ం ధ్ర $1,824. 

జింబాబేీ గత ప్దేళలల గా ఎద్ురొకంటుని తీవర సాి య 

ద్రవయయలబణం ఫలితంగా ప్రిస్టితిన్న అద్ుప్ులో ఉంచుకోవడాన్నక ి

సంవత్రాలుగా వివిధ ప్ద్ధతరలను ప్రయతిించింద.ి IMF 

ప్రకారం, 2008లో అధిక్ ద్రవయయలబణం కారణంగా ప్రజలు తమ 

ప ద్ుప్ులు 5 బిలియనలక్ు చేరుకోవడం చూస్టన తరాీత 

జింబాబేీ క్ర న్వ్పెై నమూక్ం తక్ుకవగా ఉంది 
 

అదనప్ుస్మాచారం 

• బిరటన వారిాక్ ద్రవయయలబణం ర టు ర టి్ంప్ు అంక లను 
తాకింద,ి ఇది ఒక స్ంవతసరం క్రతం నతండి జూలెబలో 
10.1%క్ చేరుకుంద్ి - 1982 నతండి అతాంత చతరుకెైన 

ప రుగుదల. అధిక్ ఆహారం మరియు శకిి ఖరుుల 

కారణంగా U.K. మరియు యూరప్ల క్ంట ే U.K.లో 
విన్నయోగదారుల ధరలు మరింత వేగంగా 
పెరుగుతరన్ాియ. టాయల ట్ పేప్ర మరియు టూత్ 

బరష్్లతో సహా ఆహారం మరియు స్ే్ప్ుల్్ ధరలు పెరగడం 

వలల  ఈ పెరుగుద్ల ఎక్ుకవగా జరిగింది. ప్రధాన 

దరవ్యాలైణం, ఇద్ి అస్టారత, ఆహారం మర్తయు ఇంధ్న 

ధ్రలనత జూలెబలో 6.2% తాక్ంద్.ి 

• ప్ద్ాంగ్్ (న్ేతాజీ సుభాస్ చంద్రబో స్ యొక్క అప్ఖాయతి 

పాల ైన "చలో డిలీ్ల" యొక్క ప్రదేశం) ఇప్ుుడు స్తబాస్ 

చందరబల స్ యొక్క సాూరక్ స్టితిన్న మరియు స్టంగప్ూర 

యొక్క స్ాురక చిహానల స్ంరక్షణ చటి్ం (NHB) కిరంద్ 

సాధయమయేయ గొప్ు సాి య రక్షణను ప ంద్ుతరంద్న్న 

నే్ష్టనల్ హెర్తట్ేజ్ బల ర్స పేరొకంద.ి ఆగష్టర్  9, 2022న, 

స్టంగప్ూర దేశం తన 57వ జాతీయ దిన్మత్వాన్ని 

జరుప్ుక్ుంద ి మరియు ప్దాంగ ఐకాన్నక్స గవరన లగక ష్టన 

75వ జాతీయ సాూరక్ చిహింగా గురిించబడింద.ి 

• స్వీడన మరియు ఫటన్ాల ండ NATOలో చేరడాన్నకి US 

స్ెన్ేట్ ఆమోదించాయ 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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జాతీయ అంశాలు 
నీతి ఆయోగ్ హర్తద్ాీర్్నత భారతద్ేశంలోనే్ ఉతిమ ఆకాంక్షల 

జిలాీ గా ప్రకట్టంచింద 

 

నీతి ఆయోగ్ ఉతిర్ాఖండ్్లోని ప్వితర నగరమ ైన హర్తద్ాీర్్నత 
ఐద్ు పారామితరలపెై ఉతిమ ఆకాంక్ష జిలాల గా ప్రక్టించింద.ి 

న్వతి ఆయోగ ఆకాంక్షాతూక్ జిలాల ల పోర గార మ్ డెైర క్్ర ర్ాకేష్ 

రంజన్ ఉతిరాఖండ చీఫ స్ెక్రటరవ S S స్ంధ్త మరియు 
హరిదాీర జిలాల  క్ల క్్ర్క్ు రాస్టన లేఖలో జిలాల  పరా థమిక్ 

మౌలిక్ సద్ుపాయాల అంశంలో మొద్టి రాయంక్స సాధించింద్న్న 

మరియు రూ. 3 కోటీ్ అద్నప్ు క టాయంప్ును ప ందేంద్ుక్ు 
అరహత సాధించింద్న్న న్ొకికచెపటుంది. 
 

మూలాాంకనం కోస్ం ప్ార్ామితులు: 
నీతి ఆయోగ్ ప్రా రంభంచిన ఆకాంక్షయతుక జిలాీ ల కారాకరమం 

ఐద్ు కరలక్ పారామితరల ఆధారంగా జిలాల ల ప్న్నతీరును 
అంచన్ా వేసుి ంద.ి ఈ పారామితరలు బాల క్స యొక్క సామాజిక్-

ఆరిిక్ అభివృదిధన్న కొలుసాి య. 

• ఆరోగయం & పో ష్టకాహారం (30%) 

• విద్య (30%) 

• వయవసాయం & న్వటి వనరులు (20%) 

• ఫెైన్ానా్నయల్ ఇన్క్ూల జన & స్టకల్ డెవలప్మెంట్ (10%) 

• మౌలిక్ సద్ుపాయాలు (10%) 

 

ఆకాంక్ష జిలాీ ల కారాకరమం గుర్తంచి: 

NITI ఆయోగ యొక్క ఆకాంక్షాతూక్ జిలాల ల కారయక్రమం 

2018లో పరా రంభించబడింది. సామాజిక్-ఆరిిక్ అభివృదిధ  
దాీరా మోడల్ బాల క్స్లుగా అభివృదిధ  చెంద్గల సంభావయ 
జిలాల లను గురిించడం ఈ కారయక్రమం లక్షయం. ఈ కారయక్రమం 

కింద్, గురిించబడిన జిలాల ల సామాజిక్-ఆరిిక్ స్టితిన్న 

మెరుగుప్రచడాన్నకి మరియు సమగర మరియు సమగర 
అభివృదిధకి క ంద్ర ప్రభుతీం చరయలు తీసుక్ుంటుంది. 
 

భారతద్ేశ @100 ర్ోడ్్మాాప్్నత ప్రా రంభంచేందతకు EAC-

PM 

 
నూయఢిలీలలో ఈ న్ ల 30న ప్రధానమంతిర ఆరిిక్ సలహా మండలి 

(EAC-PM) భారత్@100 కోసం పో టీతతీ రోడ్మాయప్ను 
ఆవిష్టకరించనుంద.ి EAC-PM దాీరా భారతద్ేశం@100 

డాక్ుయమెంట్ భారతదేశం తన శతాబాి సంవత్రాన్నకి 
అధిరోహణక్ు రోడ్మాయప్గా ప్న్నచేసుి ంది మరియు 2047 

న్ాటికి అధిక్ ఆదాయ స్టితికి దేశం యొక్క మారాొ న్ని 

తెలియజ సుి ంది మరియు న్నర ాశ్చసుి ంది. 
 

EAC-PM ఇండియా@100 ర్ోడ్్మాాప్: కకలక అంశాలు 
• EAC-PM భారతదేశ ఆరిిక్ వయవసిను సుస్టిరత మరియు 

స్టితిసాి ప్క్త వ ైప్ు మరింతగా తరలించడాన్నకి, సామాజిక్ 

ప్ురోగతి మరియు భాగసాీమయ శలరయసు్లో 
పాతరక్ుపో యంది, భారతదేశంలో @100లో విధాన 

లక్షాయలు, భావనలు మరియు ప్ద్ధతరలను స్టఫారు్ 

చేసుి ంది. 
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• EAC-PM డాక్ుయమెంట్ (ఇండియా@100) షెరాు G-20 

అమితాబ్ కాంత్, సభుయడు EAC-PM సంజీవ సన్ాయల్ 

మరియు చెైరూన EAC-PM డాక్్ర బిబేక్స దేబరా య్ 

సమక్షంలో ప్బిల క్స చేయబడుతరంది. 
• హారీర్ బిజిన్ స్ సూకల్ నుండి డాక్్ర అమిత్ క్ప్ూర, 

ప ర ఫెసర మైెఖ ల్ ఇ. పో ర్ర మరియు డాక్్ర కిరస్ట్యన 

క ట ల్్ న్ేతృతీంలోన్న ఇన్స్ట్టూయట్ ఫర కాంపటటీటివ్న్ స్ 

"ది కాంపటటీటివ్న్ స్ రోడ్మాయప"న్న రూప ందించడాన్నకి 
సహక్రించింది. 

EAC-PM ఇండియా@100 ర్ోడ్్మాాప్: ముఖామ ైన 

అంశాలు 
• EAC- PM ఛెైరూన: డాకిర్ బిబవక్ ద్ేబార య్ 

• భారత ప్రభుతాీన్నక ిప్రసుి త ముఖయ ఆరిిక్ సలహాదారు: వి 

అనంత న్ాగేశీరన్ 

 

2022లో భారతద్ేశం యొకక చమురు డిమాండ్ 7.73% 

ప రుగుతుంద్ి, ఇద్ ిప్రప్ంచంలోన్ే అతాంత వ్ేగవంతమ ైనద్ి 

 
పెటరర లు మరియు డీజిల్ వంట ి పెటరర లియం ఉతుతరి ల కోసం 

భారతదేశం యొక్క డిమాండ 2022 లో 7.73 శాతం 

ప రుగుతుంద్ి, ఇద్ి ప్రప్ంచంలోన్ ేఅతాంత వ్ేగవంతమ ైనద్ిగా 
అంచన్ా. భారతదేశ చమురు డిమాండ రోజుక్ు 0.7 మిలియనల  
బాయర ల్్ (మిలియన b/d) వదా్ ఆరోగయంగా ఉంద,ి మేలో వారిాక్ 

వృదిధ  0.8 మిలియన బి/డి తరాీత జూన్లో 16 శాతం y-o-y 

వృదిధ  చెందింద.ి భారతదేశంలో కోవిడ-19 ప్రిమితరల 

సడలింప్ు మధయ ఆరిిక్ ప్ునఃపరా రంభం కొనసాగినంద్ున, 

భారతదేశంలో చమురు డిమాండ్క్ు ఆరిిక్ కారయక్లాపాలు 
పెరుగుతరని ఊప్ంద్ుక్ుంటున్ాియ. జూన్లో భారతీయ 

చమురు డిమాండ్క్ు క ంద్ర ప్రభుతీం పెటరర ల్ మరియు 
డీజిల్్పెై ఎక ై్జ్ సుంకాన్ని తగిొంచడం, వరాా కాలం ఆలసయంగా 
రావడంతో పాటు ఇంధన్ాలక్ు బలమైెన డిమాండ్క్ు 
దారితీస్టంద.ి 

 

భారతద్ేశ మూలాలు : 
రష్టాా (24 శాతం), ఇరాక్స (21 శాతం), మరియు స దీ 
అర బియా (15 శాతం) భారతదేశాన్నకి చమురు దిగుమతిలో 
మొద్ట ిమూడు వనరులు. 
ముఖామంతిర అరవింద్ కేజ్రరవ్ాల్ ‘మేక్ ఇండియా నంబర్ 1’ 

మిష్టన్్నత ప్రా రంభంచారు 

 

ఢిలీ్ల ముఖామంతిర, అరవింద్ కేజ్రరవ్ాల్ 'మేక్ ఇండియా నంబర్ 

1' ప్రచారాన్ని పరా రంభించడంతో తన ఆమ్స ఆద్ీు ప్ార్జి జాతీయ 

ఆశయానిన అధికారిక్ంగా ఆవిష్టకరించారు. ఇక్కడ ితలకతోరా 
స్ే్డియంలో ఏరాుటు చేస్టన కారయక్రమంలో ఆయన 

సుప్రిపాలన కోసం ఐద్ు అంశాల విజన్ను ప్రతిపాదించారు. 
ఆమ్ ఆదీూ పారవ్ (AAP) జాతీయ క్న్వీనర ఈ ప్రచారాన్ని 

"జాతీయ మిష్టన"గా అభివరిుంచారు మరియు ప్రజలలో 
చేరాలన్న విజాపటి  చేశారు. 
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ఈ చమరవ యొకక ఐదత ప్ాయింటీ్ దృషటి  : 
• ఈ దేశంలోన్న ప్రతి బిడ్క్ు ఉచిత మరియు న్ాణయమైెన 

విద్యను అందించడం మనం చేయవలస్టన మొద్టి 
విష్టయం. 

• దేశంలోన్న ప్రతి ప రుడిక ి ఉచిత మంద్ులు మరియు 
ప్రవక్షా స క్రాయలతో పాటు ఉచిత మరియు ఉతిమమైెన 

వ ైద్య చికిత్ను అందించడం మనం తీసుకోవలస్టన 

ర ండవ చరయ. 
• మూడవది, సర ైన ఉదేాశయం మరియు న్నరీహణతో 

సాధయమయేయ ప్రతి యువతక్ు ఉపాధి క్లిుంచాలి. 

• న్ాలొవది, ప్రతి స్వి కిై గౌరవం, సమాన హక్ుకలు మరియు 
భద్రత ఉండాలి. 

• ఐద్వది, ర ైతరలు తమ ఉతుతరి లక్ు సరసమైెన ధరలను 
ప ందేలా మరియు గౌరవం ప ందేలా చూడాలి, తదాీరా 
వారు క్ూడా ర ైతరలు కావాలన్న పటలలలు గరీంగా 
చెప్ువచుు. 

 

‘యమున్ా ప్ర్ ఆజాద్ీ కా అమృత్ మహో తసవ్’ నిరీహించేద్ి 
NMCG 

 
జలవనరులు, నది అభివృదిధ  మరియు గంగా ప్ునరుజీీవన 

శాఖ, జలశకిి మంతిరతీ శాఖ మరియు న్ేష్టనల్ మిష్టన ఫర 

కరలన గంగా (NMCG) నూయ ఢిలీలలోన్న వాటర సో ుర్్ క్లబ్్లో 
“యమున్ా ప్ర్ ఆజాద్ి కా అమృత్ మహో తసవ్” 

కారయక్రమాన్ని న్నరీహ ంచాయ. యమున్ా ప్ర ఆజాది కా 
అమృత్ మహో త్వ సమావేశాన్నకి క ంద్ర జలశకిి మంతిర 
గజ ంద్ర స్టంగ షెకావత్ అధయక్షత వహ ంచారు. ఈ సంద్రభంగా 

షెకావత్్క్ు BSSF సభుయలు గౌరవ వంద్నం అందించారు. 
యమున్ా ప్ర్ ఆజాద్ి కా అమృత్ మహో తసవ్ సంద్రాభన్ని 

ప్ురసకరించుక్ున్న, అతను తిరంగ అన్ే జాతీయ జ ండాను 
క్ూడా ఎగురవేశాడు. 
 

వచేి 25 ఏళీకు ‘ప్ంచప్రా న్’ లక్షయానిన ప్రధాని మోద్ీ 
ప్రకట్టంచారు 

 

ప్రధానమంతిర నర్ేందర మోద్ీ 2022 ఆగసు్  15న వరుసగా 
తొమిూద్వసారి ఎరరకోట నుండ ి జాతిన్న ఉదేాశ్చంచి 

ప్రసంగించారు. ప్రధాన్న మోదీ తన 88 న్నమిష్టాల ప్రసంగంలో 
భారతదేశాన్ని ఒక్ దేశంగా మార ుంద్ుక్ు తన “ప్ంచ ప్రా ణ్ 

లక్షయాలు” (ఐద్ు ప్రిష్టాకరాలు) గురించి వివరించారు. 
అభివృదిధ  చెందిన దేశం 25 ఏళలలో 100వ సాీతంతరూ 
దిన్మత్వాన్ని జరుప్ుక్ున్ే సమయాన్నకి. ప్ంచప్రా న్ లక్షయంపెై 
ప్రధాన్న నర ంద్ర మోదీ చరిుంచారు. 
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ప్ంచ ప్రా ణ్: భారతద్ేశం యొకక అభవృద్ిధ  చెంద్ిన ప్రమాణాలు 
• ప్రిశుభరత ప్రచారాలు, టీకాలు వేయడం, విద్ుయత్ 

క్న్ క్షనుల , బహ రంగ మలవిసరీన న్నరూూలన మరియు 
స రశకిి విన్నయోగం వంటివి ప్ంచపరా న ప్రకారం 

సాి పటంచబడిన భారతదేశ ప్రమాణాలక్ు ఉదాహరణలు. 
• "బాన్నసతీం యొక్క భావన నుండ ి విముకిి" యొక్క 

ప్రధాన ఉదాహరణ కొతి జాతీయ విదాయ విధానం. 

• మహ ళల హక్ుకలు, లింగ సమానతీం మరియు 
ఇండియా ఫస్్ అన్ేవి సంఘీభావం మరియు ఐక్యతక్ు 
జాతీయ చిహాిలు. 

• తమ ప రులు శకిిన్న ఆదా చేయడం, రసాయన రహ త 

వయవసాయం చేయడం మరియు అంద్ుబాటులో ఉని 

సాగున్వటిన్న సదిీన్నయోగం చేసుకోవడం వంటి 
బాధయతలను న్నరీహ స్ేి  భారతదేశం ప్ురోగమిసుి ంది. 

 

ప్ంజాబ్ మర్తయు హర్ాాన్ాలో 11 మంద్ ి కొతి హెైకోరుి  
న్ాాయమూరుి లనత నియమించిన భారత ప్రభ్ుతీం 

 

ప్ంజాబ్, హరాయన్ా హెైకోరు్ లోల  మరో 11 మంద్ ి హెైకోరుి  
న్ాాయమూరుి ల నియామకాలనత భారత ప్రభ్ుతీం 

న్నయమించింది. నిధి గుప్ాి , స్ంజయ్ వశ్చష్్, తిరభ్ువన్ 

దహియా, నమిత్ కుమార్, హర్ేకశ్ మనతజా, అమన్ చరదర్త, 
నర్ేష్ స్టంగ్, హరా్ బంగర్, జగోుహన్ బన్ాసల్, ద్ీప్క్ 

మంచంద్ా, అలోక్ జెబన్ పేరుల  ఈ న్నయామకాలోల  ఉన్ాియ. 

 

ప్రప్ంచంలోనే్ అతాంత ఎతెతిన చీన్ాబ్ ర్ెైలకీ బిరడిీని 

ప్రా రంభంచారు 

  
చీన్ాబ్ నదిపెై ప్రప్ంచంలోన్ే అతయంత ఎతెతిన ర ైలేీ వంతెన 

బంగారు జాయంట్్ను పరా రంభించారు. సాీతంతరూం తరాీత 

మొట్మొద్టిసారిగా, చీన్ాబ్ నదిపెై ప్రప్ంచంలోన్ే అతయంత 

ఎతెతిన స్టంగిల్-ఆరు ర ైలేీ బిరడిీపెై ఓవర్ఆరు డెక్స తరాీత 

శ్మరనగర్ భారతదేశంలోన్న మిగిలిన పరా ంతాలక్ు 
అనుసంధాన్నంచబడుతరంది. ఈఫటల్ టవర క్ంట ే 35 మీట్రీ 

ఎతరి లో వంతెన ఉంటుంది. 
 

కోల్్కతా 23వ ఎడిష్టన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్ర్ేనష్టనల్ స్వఫుడ్ 

షో్ట  (IISS) నత నిరీహించనతంద్ి 

 
మెర ైన ప ర డక్్స్ ఎక్స్్పో ర్ డెవలప్మెంట్ అథ్ారిటీ (MPEDA) 

స్వఫుడ ఎక్స్్పో ర్ర్ అసో స్టయేష్టన ఆఫ ఇండియా (SEAI)తో 
క్లిస్ట 23వ ఎడిష్టన ఇండయిా ఇంటర ిష్టనల్ స్వఫుడ షో్ట  

(IISS)న్న వచేు ఏడాద ిఫటబరవరి 15 నుండ ి7 వరక్ు జాయ్ స్టట ీ

అయన కోల్్క్తాలో న్నరీహ ంచనుంది. 
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భారతద్ేశం నతండ ిస్ముదరప్ు ఎగుమతులు: 
2021-22లో, భారతదేశం US$ 7.76 బిలియనల  విలువ ైన 

13,69,264 టనుిల సముద్ర ఉతుతరి లను ఎగుమతి 

చేస్టంది, విలువ ప్రకారం ఆల్-ట ైమ్ హెై ఎగుమతిన్న నమోద్ు 
చేస్టంది, అయతే రొయయల ఉతుతిి ఒక్ మిలియన MTన్న 

దాటింది. కాయప్ుర ఫటష్టరవస్ మరియు ఆకాీక్లుర్ను ఉదేాశ్చంచి 

బహుముఖ వూయహంతో, ఎగుమతి టరోివర వచేు ఐదేళలలో 
US$ 15 బిలియనలను సాధించ ే అవకాశం ఉంద.ి స్టిరమైెన 

ఫటషటంగ ప్ద్ధతరలు, విలువ జోడింప్ు మరియు వ ైవిధీయక్రణ 

దాీరా పెరిగిన ఆకాీక్లుర ఉతుతిి ఎగుమతి కోసం 

న్నర ాశ్చంచబడిన ప్రతిష్టా్ తూక్ లక్షాయన్నకి తోడుడుతరంద్న్న 

భావిసుి న్ాిరు. 
 
స్ామాజిక న్ాాయ మంతిరతీ శాఖ SMILE-75 చమరవనత 
ప్రా రంభంచింద్ి 

 

సామాజిక్ న్ాయయం & సాధికారత మంతిరతీ శాఖ, భారత 

ప్రభుతీం, "స్ెైూల్-75 ఇన్నషటయేటివ" పేరుతో "స్ెైూల్: సపో రు్  

ఫర మారిీనల ైజ్్ ఇండివిజువల్్ ఫర ల ైవీలహుడ అండ 

ఎంటర్పెైజై్" కింద్ భిక్షాటనలో న్నమగిమైెన వయక్ుి ల సమగర 
ప్ునరావాసాన్ని అమలు చేయడాన్నకి 75 మున్న్ప్ల్ 

కారొుర ష్టన్లను గురిించింది. . 

భారత ప్రభుతీం పేద్రిక్ం మరియు యాచక్ుల యొక్క 

న్నరంతర సమసయను గురిించింది మరియు భిక్షాటనలో 
న్నమగిమైెన వయక్ుి ల కోసం సమగర ప్ునరావాసం యొక్క 

ఉప్-ప్థకాన్ని క్లిగి ఉని స్ెైూల్ యొక్క సమగర ప్థకాన్ని 

రూప ందించింది, ఇంద్ులో గురిింప్ు, ప్ునరావాసం, వ ైద్య 
స క్రాయల సద్ుపాయం, కౌన్ ్లింగ మరియు విద్య, మంచి 

ఉదో యగం మరియు సీయం ఉపాధి/వయవసాి ప్క్త కోసం 

న్ ైప్ుణాయభివృదిధ . 
 

SMILE-75 యొకక లక్షాం: 

• స్ెైూల్-75 యొక్క లక్షయం మన నగరాలు/ప్ట్ణాలు 
మరియు మున్నస్టప్ల్ పరా ంతాలను భిక్షాటన రహ తంగా 
మారుడం మరియు వివిధ వాటాదారుల సమనీయ 

చరయ దాీరా యాచక్ చరయలో న్నమగిమైెన వయక్ుి ల సమగర 
ప్ునరావాసం కోసం ఒక్ వూయహాన్ని రూప ందించడం. 

• సామాజిక్ న్ాయయం & సాధికారత మంతిరతీ శాఖ సాి న్నక్ 

ప్ట్ణ సంసిలు, స్టవిల్ స స్ెైటీ సంసిలు/ప్రభుతేీతర 

సంసిలు ఈ న్నరంతర సామాజిక్ సమసయను సంఘటిత 

ప్రయతాిలతో ప్రిష్టకరించడంలో ముఖయమైెన పాతరను 
అరిం చేసుక్ుంద.ి 

 

22వ ‘భారత్ రంగ్ మహో తసవ్’నత ప్రా రంభంచిన మహార్ాషి్టా 
గవరనర్ 
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మహార్ాషి్టా గవరనర్ భ్గత్ స్టంగ్ కోష్టాార్జ ఈర్ోజు ముంబ్బలోని 

రవీందర న్ాట్ా మంద్ిర్్లో 22వ ‘భారత్ రంగ్ మహో తసవ్’నత 
ప్రా రంభంచారు. ఐద్ు రోజుల న్ాటకోత్వం (ఆగసు్  9 నుండ ి

ఆగసు్  13, 2022 వరక్ు న్నరీహ ంచబడుతోంది) క ంద్ర 
సాంసకృతిక్ మంతిరతీ శాఖ మరియు పట.ఎల్. మన సాీతంతరూ 
సమరయోధులక్ు న్నవాళలలరిుంచేంద్ుక్ు నగరంలోన్న 

దేశ్పాండే మహారాష్్టర క్ళా అకాడమీ. 

 

ఆజాద్ీ కా అమృత్ మహో తసవ్ క్ంద నే్ష్టనల్ స్ూకల్ ఆఫ్ 

డార మా మన స్ాీతంతరయ స్మరయోధ్తలకు నివ్ాళులు 
అర్తపంచేందతకు “ఆజాద్ీ కా అమృత్ మహో తసవ్ – 22వ 

భారత్ రంగ్ మహో తసవ్, 2022 (ఆజాద్ీ స్ గెుంట్)” 

నిరీహిసిో్ ంద్ి. 22వ భారత్ రంగ మహో త్వ, 2022 (ఆజాదీ 
స్ెగ ూంట్)లో భాగంగా ఢిలీల, భువన్ేశీర, వారణాస్ట, 
అమృత్్సర, బ ంగళూరు మరియు ముంబ ైలలో 2022 జూల  ై
16 నుండ ి ఆగసు్  14 వరక్ు 30 న్ాటకాలు 
ప్రద్రిశంచబడతాయ. 

 

ఇండో -ఇజార యిెల్ స్ ంట్ర్ ఆఫ్ ఎకసలెన్స ఫర్ వ్వజిట్బుల్స 

ప్రా రంభ్ం 

 

భారత్-ఇజార యిెల్ యాక్షన్ ప్ాీ న్ (IIAP)లో భాగంగా 
ఇజరా యెల్ న్నప్ుణులు క ంద్రం సాంక తిక్ ప్రిజాా న్ాన్ని 

అందిసుి ండగా, ప్రద్రశన ప్రయోజన్ాల కోసం క ంద్రం మౌలిక్ 

సద్ుపాయాల న్నరాూణాన్నకి MIDH న్నధులు 
సమక్ూరుసిో ంది. ఇజరా యల్ ఆవిష్టకరణల ఆధారంగా, 
యున్ ైట డ స్ే్ట్్ లో స్ ంట్ర్స ఆఫ్ ఎకసలెన్స (COIలు) 
సాి పటంచబడుతరన్ాియ. వయవసాయాన్ని మెరుగుప్రుడాన్నకి 
క ంద్ర, రాష్్టర ప్రభుతాీలు అన్ని రంగాలోల  సహక్రిసుి న్ాియన్న 

వయవసాయ, ర్ెైతు స్ంక్షేమ శాఖ మంతిర నర్ేందర స్టంగ్ తోమర్ 

తెలిప్ారు. 
 

కకలక అంశాలు: 
• ఉదాయన ప్రిశరమలో సరికొతి సాంక తిక్ ప్రిజాా నం 

ప్రద్రిశంచబడుతరంది మరియు ఈ స్ ంట్ర్స ఆఫ్ 

ఎకసలెన్స లో శ్చక్షణ ఇవీబడుతరంది. 
• సంరక్షిత సాగులో, అవి ప్ండుీ  మరియు కూరగాయలక్ు 

మొలక్లక్ు వనరుగా క్ూడా ప్న్నచేసాి య. 

 

7వ నీతి ఆయోగ్ గవర్తనంగ్ కౌనిసల్ స్మావ్ేశానిక్ ప్రధాని 

మోద్ీ అధ్ాక్షత వహించారు 

 

ఆద్ివ్ారం ద్ేశ ర్ాజధానిలోని ర్ాషి్టాప్తి భ్వన్్లోని స్ాంస్కృతిక 

కేందరంలో జర్తగతన ఏడవ నీతి ఆయోగ్ ప్ాలక మండలి 

స్మావ్ేశానిక్ ప్రధాని నర్ేందర మోద్ీ హాజరయాారు. ప్ంటల 

వ ైవిధయం, ప్ట్ణాభివృదిధ  మరియు జాతీయ విద్ాా విధానం 

(NEP) అమలు వంట ి అన్ేక్ అంశాలపెై కౌన్న్ల్ చరులు 
జరిపటంద.ి 
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స్మావ్ేశంలో ముఖాాంశాలు: 

1) రాష్టా్ ర లు మరియు క ంద్ర పాలిత పరా ంతాల చురుక ైన 

ప్రమేయంతో జాతీయ పరా ధానయతలు మరియు వూయహాల 

భాగసాీమయ ద్ృక్ుథ్ాన్ని కానఫర న్ యొక్క ఎజ ండాలలో 

రూప ందిసోి ంది,” NITI ఆయోగ గవరిింగ కౌన్న్ల్ చరులక్ు 

కరలక్ వేదిక్. 

2) వచేు ఏడాది G20 ప రస్టడెనీస మర్తయు స్మిుట్్కు 

భారతద్ేశం ఆతిథ్ాం ఇవీడంతో, ఆదివారం న్ాట ిసమావేశం 

మరింత పరా ముఖయతను సంతరించుక్ుంది. సమాఖయ వయవసి 

కోసం భారతదేశాన్నక ిఅధయక్షత మరియు G-20 పాల ట్్ఫారమ్్లో 

రాష్టా్ ర లు తమ ప్ురోగతిన్న హెైల ైట్ చేయడంలో పో షటంచగల 

పాతర. 

3) క ంద్రం వివక్ష చూప్ుతోంద్న్న తెలంగాణ ముఖయమంతిర కె. 

చందరశేఖర్ ర్ావు శన్నవారం న్ాడు, తాను సద్సు్క్ు 

హాజరుకావడం లేద్న్న, ఇది "దతరదృషి్టకరం" అన్న న్వతి 

ఆయోగ ఒక్ ప్రక్టనలో పేరొకంద.ి 

4) బ్లహార ముఖయమంతిర నితీష్ కుమార్ క్ూడా సమావేశాన్నకి 

హాజరుకాలేద్ు. 
 

 

భారతీయ న్ావికాదళం యొకక మొతిం మహిళా స్టబైంద్ి 
మొదట్ట సో్ లో మ ర్తట్ బమ్స మిష్టన్్నత ప్ూర్తి చేశారు 

 
న్ారి అర బియా సముద్రంలో మొట్మొద్టిసారిగా మొతిం 

మహ ళా సీయంప్రతిప్తిి క్లిగిన సముద్ర న్నఘా మరియు 
న్నఘా మిష్టన్లో డోరిియర 228 విమానంలో ప్రయాణించి 

భారత న్ావికాద్ళాన్నకి చెందిన మహ ళా అధికారులు చరితర 
సృషట్ంచారు. గుజరాత్్లోన్న పో ర్బంద్ర్లోన్న న్ావల్ ఎయర 

ఎన్క లవ్లో ఉని ఇండియన న్ేవీ ఎయర సాకిడరన (INAS) 

314 నుండ ిఐద్ుగురు అధికారులు మిష్టన్ను ప్ూరిి చేశారు. 
 

డేట్ా రక్షణ బిలుీ , 2021ని ప్రభ్ుతీం ఉప్స్ంహర్తంచతకుంద్ి 

 
డేటా గోప్యత, మొతిం ఇంటర ిట్ ప్రాయవరణ వయవసి, స్ెైబర 

భద్రత, ట లికాం న్నబంధనలు మరియు వయకిిగతేతర వాటిన్న 

విన్నయోగించుకోవడంపెై ప్రతేయక్ చట్ంతో సహా ఆన్ల ైన 

సిలాన్ని న్నయంతిరంచడాన్నకి “స్మగర చటి్ప్రమ ైన 

ఫేరమ్స్వర్క”తో ముంద్ుక్ు రావాలన్న చూసుి నింద్ున 

ప్రభుతీం పారలమెంటు నుండి వయకిిగత డేటా రక్షణ బిలుల ను 
ఉప్సంహరించుక్ుంది 

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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ఐటి మంతిరతీ శాఖ వరాొ ల సమాచారం ప్రకారం, కొతి చటా్ న్ని 

ప్రవేశపెట్డాన్నకి ప్రభుతీం పారలమెంటు శ్రతాకాల 

సమావేశాలను లక్షయంగా పెటు్ క్ుంది. 
ఇది దాదాప్ు న్ాలుగు సంవత్రాల బిలుల  ప్న్నలో ఉంద,ి 

ఇక్కడ పారలమెంటు జాయంట్ క్మిటీ (JCP) సమీక్షతో సహా 

ప్లు ప్ునరావృతరి లు జరిగాయ మరియు ట క్స క్ంపెన్వలు 
మరియు గోప్యతా కారయక్రిలతో సహా అన్ేక్ వాటాదారుల 

నుండి ప్ుష్్బాయక్స్ను ఎద్ురొకంది. 
 

తిరవరా ప్తాక రూప్కరి పట వ్వంకయా గౌరవ్ారాం GoI స్ాురక 

పో్ సి్ల్ స్ాి ంప్్నత విడుదల చేస్టంద్ ి

  
భారత జాతీయ జ ండా రూప్క్రి పటంగళ్ల వ ంక్యయ 146వ 

జయంతిన్న ప్ురసకరించుక్ున్న భారత ప్రభుతీం ప్రతేయక్ 

సాూరక్ తపాలా బిళళను విడుద్ల చేస్టంద.ి నూయఢిలీలలోన్న 

ఇందిరా గాంధ ీ స్ే్డియంలో సాంసకృతిక్ మంతిరతీ శాఖ 

న్నరీహ ంచిన “తిరంగ ఉత్వ” కారయక్రమంలో ప్రధాన్న నర ంద్ర 
మోదీ ఈ సా్ ంప్ును విడుద్ల చేశారు. 
ఈ కారయక్రమంలో పటంగళ్ల వ ంక్యయ రూప ందించిన జాతీయ 

జ ండా ఒరిజినల్ డిజ ైన్ను క్ూడా ప్రద్రిశసాి రు. ప్రసుి త ఫ్ాల గ 

జ ండా యొక్క మొద్ట ిడిజ నై యొక్క సవరించిన సంసకరణ. 

తిరంగ ఉత్వ "హర ఘర తిరంగ" గవతం మరియు వీడియో 

యొక్క గార ండ లాంచ్్ను క్ూడా చూసుి ంది. ఆంధర ప్రదేశ్లోన్న 

మచిలీప్టిం ప్ట్ణాన్నకి సమీప్ంలో 1876 ఆగసు్  02న 

జన్నూంచిన వ ంక్యయ సాీతంతరూ సమరయోధుడు మరియు 
గాంధేయ స్టదాధ ంతాలను అనుసరించేవారు. 
 

ప్రధాన మంతిర GIFT-IFSC వదద  డుాయిష్ బాాంక్ IBUని 

ప్రా రంభంచారు 

 
అహూదాబాద్్లోన్న గుజర్ాత్ ఇంట్ర్ేనష్టనల్ ఫ బన్ాన్స-ట్ క్ స్టట్ ీ

(GIFT స్టట్)ీ డూయయష్ బాయంక్స AG యొక్క IFSC 

బాాంక్ంగ్ యూనిట్ (IBU)కి న్నలయంగా ఉంద,ి దీన్నన్న ప్రధాన్న 

నర్ేందర మోద్ీ పరా రంభించారు. డుాయిష్ బాాంక్ AG ప్రకారం, 

IBU మొద్ట టేరడ ఫెైన్ాన్, స్టిర ఆదాయం మరియు 
క్ర న్వ్లలో ఆరిిక్ ఉతుతరి లను అందిసుి ంది. ఒక్ విడుద్ల 

ప్రకారం, IBU భారతదేశం మరియు విదేశాలలో ఉని 

డుాయిష్ బాాంక్ ఖాతాదారులక్ు అన్ని అధీక్ృత 

అంతరాీ తీయ ఫెైన్ాన్ ఉతుతరి లను అందిసుి ంది. అద్నంగా, 
ఇది భారతీయ మరియు విదేశ్ర ఖాతాదారుల కోసం ప్రసుి త 

న్నబంధనల యొక్క పారామితరలలో నగద్ు ప్ూలింగ 

మరియు ఇతర డిపాజిట్ ప్రతిపాద్నలను పరా రంభిసుి ంది. 
 

డుాయిష్ బాాంక్ గుర్తంచి మర్తంత: 

ప్రధాన కార్ాాలయం: 

జరూన్వలోన్న ఫరా ంక్స్ఫర్్లో ప్రధాన కారాయలయంతో, డుాయిష్ 

బాాంక్ AG ఒక్ బహుళజాతి పెటు్ బడి బాయంక్ు మరియు 
నూయయారక సా్ క్స ఎక ్ఛంజ్ మరియు ఫరా ంక్స్ఫర్ సా్ క్స 

ఎక ్ఛంజ్్లో ద్ీంద్ీ-జాబితాలో ఉని ఆరిిక్ స్ేవల ప్రదాత. 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• చీఫ ఎగిీక్ూయటివ ఆఫవసర, డుయయష్ బాయంక్స గూర ప, 

ఇండియా: కౌశ్చక్ ష్టప్ార్తయా 

http://www.bankersadda.com/
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• డూయయష్ బాయంక్స CEO, ఆస్టయా ప్స్టఫటక్స మరియు 
మేన్ేజ్్మెంట్ బో ర్ సభుయడు: అలెగాీ ండర్ వ్ాన్ జుర్ 

ముహెలెన్ 

అదనప్ుస్మాచారం 

• క ంద్ర మంతిర అనతర్ాగ్ ఠాకూర్ జింగా ఇండియా 
సహకారంతో అభివృదిధ  చేస్టన భారత సాీతంతరూ పో రాటం 

ఆధారంగా ఆన్ల ైన ఎడుయక ష్టనల్ గ మ్్ల శలరణ ి "ఆజాద్ీ 
కెీసి్"న్న పరా రంభించారు. ఈ గ మ్్లు ఆన్ల ైన గ మర్ల 

భారవ మార కట్్లోకి ప్రవేశ్చంచడాన్నకి మరియు గ మ్్ల 

దాీరా వారిక ిఅవగాహన క్లిుంచే ప్రయతిం 

• వచేు ఏడాద ి జనవరిలో ఇండోర్్లో 17వ ప్రవ్ాస్వ 
భారతీయ ద్ివస్ 2023 జరుగుతరంద్న్న విదేశ్ర 

వయవహారాల మంతిరతీ శాఖ అధికార ప్రతిన్నధి అరింద్మ్ 

బాగిు తెలిపారు. ప్రవాస్వ భారతీయ దివస్్ను ప్రతి 

సంవత్రం జనవర ి 9వ తేదీన భారతదేశ అభివృదిధ క ి

విదేశ్ర భారతీయ సమాజం అందిసుి ని సహకారాన్నకి 
గురుి గా జరుప్ుక్ుంటారు. ఇది 1915 జనవర్త 9న 

మహాతాు గాంధ ీద్క్షిణాఫటరకా నుండి భారతదేశాన్నకి తిరిగి 
వచిున జాా ప్కారిం. 

• న్ేష్టనల్ ఫటష్టరవస్ డెవలప్మెంట్ బో ర్ 9వ జనరల్ బాడీ 
మీటింగ సంద్రభంగా, కేందర మతసయ, ప్శుస్ంవరధక 

మర్తయు ప్ాడిప్ర్తశరమ శాఖ మంతిర శ్మర ప్ర్ోా తిం రూప్ాలా 
“మతసయస్ేతు” మొబ ైల్ యాప్లో “ఆకాీ బజార్” 

ఆన్ల ైన మార కట్ పేలస్ ఫవచర్ను ప్రిచయం చేశారు. 
భ్ువనే్శీర్్లోని ICAR-స్ ంట్రల్ ఇన్్స్టిట్టాట్ ఆఫ్ 

ఫ రష్్వ్ాట్ర్ ఆకాీకలిర్ (ICAR-CIFA), నే్ష్టనల్ 

ఫటష్టర్జస్ డెవలప్్మ ంట్ బల ర్స (NFDB), హెైద్రాబాద్ 

(PMMSY) సహాయంతో మత్ూస్ేతర యాప అభివృదిధకి 
న్నధులు సమక్ూరుడాన్నక ిప్రధాన మంతిర మత్ూ సంప్ద్ 

యోజన ఉప్యోగించబడింది.  

• అర స్యన న్ారోక న్ేరసుి లపెై భారతదేశప్ు మొద్టి 
పో ర్ల్ 'NIDAAN' 

• అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోన్న మూడవ విమాన్ాశరయం, 

ఇప్ుుడు రాష్్టర రాజధాన్న ఇటానగర్లో న్నరాూణంలో ఉంది, 
దీన్నకి అరుణాచల్ ప్రద్ేశ్ ప్రిపాలన "ద్ోని పో్ లో 
విమాన్ాశరయం" అన్న పేరు పెటి్ంది 

• క్న్ాయక్ుమారి మరియు తిరున్ లేీలిలో 1,197.48 

చ.కి.మీలను అగస్టియారూల ై ఎలిఫెంట్ రిజరీ్గా పేరొకన్ే 
ప్రతిపాద్నక్ు క ంద్ర ప్రాయవరణ మంతిరతీ శాఖ ఆమోద్ం 

తెలిపటంది. ఐద్వ ఏనుగు రిజరీ అయన ఈ 

అగస్టియారూల  ై ఎలిఫెంట్ రిజరీ్ను తమిళన్ాడు 
ప్రయవేక్షిసుి ంది.  

• మన దేశ సాీతంత్ీ పో రాట చరితరలో ముఖయమైెన 

మైెలురాళలలో ఒక్టిగా ప్రిగణించబడే ఆగస్తి  కరా ంతి ద్ిన్ 

లకద్ా క్ీట్ ఇండియా ఉదామం యొక్క 80వ 

వ్ార్తాకోతసవం 8 ఆగస్తి  2022న న్నరీహ ంచబడుతోంది. 
“క్ీట్ ఇండియా” మరియు “డు ఆర్ డెబ” అన్ ేన్నన్ాదాలు 
కిీట్ ఇండియా ఉద్యమ సమయంలో సాీతంత్ీ 
సమరయోధుల పో రాట ఘోష్టగా మారింది. 

 

 

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

50వ ఆల్ మణ ప్ూర్ ష్టుమంగ్ ల్లలా ఫ స్టివల్ 2021-2022 

ప్రా రంభ్మవుతుంద్ి. 

 
50వ ఆల్ మణ ప్ూర్ ష్టుమంగ్ ల్లలా ఫ స్టివల్ 2021-2022 

ఇంఫాల్్లోన్న పాయల స్ కాంప ండ్లోన్న ఇబో యెైమా ష్టరమాంగ 

లీలా ష్టాంగ లన్లో పరా రంభమైెంది. మణిప్ూర గవరిర లా 
గణేశన్, ముఖయమంతిర ఎన్.బీర్ెన్ స్టంగ్ పరా రంభోత్వ 

కారయక్రమాన్నకి హాజరయాయరు. ష్టరమంగ లీలా అన్ేది 
మణిప్ూర్లోన్న సాంప్రదాయక్ థ్ియేటర మరియు మహ ళా 
క్ళాకారుల పాతరలు అన్వి ప్ురుష్ట నటులు మరియు ప్ురుష్ట 

పాతరలను మహ ళా థ్ియేటర గూర ప్ుల విష్టయంలో మహ ళా 
క్ళాకారులు పో షటసాి రు. పరా రంభ ద్శలోన్న ష్టరమంగ లీలా 
గూర ప్ులు తమ ప్రద్రశనల దాీరా మానవతావాద్ం, సహనం, 

విశాీసం, భకిి, సతయం మరియు న్ాయయాన్ని కాపాడేంద్ుక్ు 
మరియు పోర త్హ ంచడాన్నకి ప్రయతిించాయ. 

 

ష్టుమంగ్ ల్లలా ఉతసవం: నే్ప్థ్ాం 

వాసివాన్నకి ష్టరమాంగ లీలా రాజులు మరియు ప్రభువులక్ు 
అందించబడిన హాసయ శెైలిగా పరా రంభమైెంది, ఇది ప్రసుి త 

పరా ంగణ న్ాటక్ంగా ప్రిణామం చెందింది. ఆ రోజులోల  ష్టరమంగ 

లీల తన ప్రద్రశనల దాీరా మానవతీం, సహనం, 

ఆతూవిశాీసం, భకిి, సతయం మరియు న్ాయయాన్ని 

కాపాడేంద్ుక్ు మరియు పోర త్హ ంచడాన్నకి ప్రయతిించింది. 
 

కర్ానట్క ప్రభ్ుతీం మర్తయు ఇష్టా ఫ ండేష్టన్ వావస్ాయానిన 

పో్ర తసహించడానిక్ ఒక అవగాహన ఒప్పంద్ానిన 

కుదతరుికున్ానయి 

 
దాన్న వయవసాి ప్క్ుడు జగజ్  వ్ాస్తద్ేవ్ (స్దత్ రు) ప్రకారం, ఇష్టా 
ఫ ండేష్టన్ తన “స్ేవ్ స్ాయిల్” ప్రచారంలో భాగంగా న్ేల 

ఆరోగాయన్ని మెరుగుప్రచడాన్నకి కర్ాా ట్క ప్రభుతీంతో 
అవగాహన ఒప్ుంద్ం (MOU) పెై సంతక్ం చేసుి ంద.ి ఇతర 

మంతరర లతో పాటు, ముఖయమంతిర బసవరాజ్ బొ మైెూ 

ఆదివారం పాయల స్ గౌర ండ్్ను సంద్రిశంచి “స్ేవ సాయల్”పెై 
అవగాహన ఒప్ుంద్ంపెై సంతక్ం చేయనున్ాిరు. 
 

ఇష్టా ఫ ండేష్టన్ కర్ాా ట్క ప్రభ్ుతీంతో ఎంఓయూప బ స్ంతకం 

చేస్టంద్:ి కకలక అంశాలు 
• “స్ేవ సాయల్” ప్రచారం కోసం తన 100 రోజుల 

మోటర్బ ైక్స యాతరలో భాగంగా, సద్ుొ రు (జగదీష్ 

వాసుదేవ) ఇష్టా ఫ ండేష్టన కోసం క్రాు టక్లోన్న 

బ ంగళూరు వచాురు. 
• జగదీష్ వాసుదేవ (సద్ుొ రు) లండన్లో పరా రంభమైెన 

ఈష్టా ఫ ండేష్టన ప్రయతిం ఇప్ుుడు కావేరిలో చేరింద్న్న 

పేరొకన్ాిరు. వారు ఇప్ుుడు క్రాు టక్లో ఉన్ాిరు. 
• సద్ుొ రు మాటాల డుతూ తాను 27,278 కి.మీ కోరు్ను 

ప్ూరిి చేశానన్న, క్రాు టక్క్ు రాక్ముంద్ు ఇష్టా ఫ ండేష్టన 

కోసం గత 94 రోజుల వయవధిలో 593 ఈవ ంట్్లలో 
పాలగొ న్ాినన్న చెపాురు. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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• ఆధాయతిూక్ న్ాయక్ుడెైన సద్ుొ రు మాటాల డుతూ, తమ 

బృంద్ం 193 దేశాలక్ు ఒకోక దేశం యొక్క లక్షణాల 

ఆధారంగా ప్రతేయక్మైెన “స్ేవ సాయల్” కారయక్రమాలను 
రూప ందించింద్న్న మరియు ఆ ప్తరా లను ఆ 

ప్రభుతాీలక్ు అందించింద్న్న చెపాురు. 
• ఆ ప్తరా లను దేశాలు స్వరియస్్గా తీసుక్ున్ాియన్న, 74 

దేశాలు MOUపెై సంతకాలు చేశాయన్న, స్టఫారు్లను 
పాటిసాి మన్న హామీ ఇచాుయన్న జగదీశ వాసుదవే 

(సద్ుొ రు) పేరొకన్ాిరు. 
ముఖామ ైన అంశాలు 
• క్రాు టక్ ముఖయమంతిర: బస్వర్ాజ్ సో్ మప్ప బొ మ ైు 

• క్రాు టక్ రాజధాన్న: బ్ంగళూరు 
• ఇష్టా ఫ ండేష్టన వయవసాి ప్క్ుడు: జగద్ీష్ వ్ాస్తద్ేవ్ 

(స్దత్ రు) 
 

అస్ాసం CM హిమంత బిస్ాీ శరు ‘విద్ాా రథ్ – స్ూకల్ ఆన్ 

వీల్స’ ప్రా జెకుి నత ప్రా రంభంచారు 

 

అసా్ం ముఖయమంతిర హిమంత బిస్ాీ శరు ‘విద్ాా రథ్-

స్ూకల్ ఆన్ వీల్స’ పరా జ క్ు్ ను పరా రంభించారు. ఈ పరా జ క్్స 

ఆరిిక్ంగా వ నుక్బడిన పటలలలక్ు 10 న్వలల ప్ాట్ు ప్రా థ్మిక 

విదానత అంద్ించడం లక్షాంగా పెటు్ క్ుంది. అసా్ంలోన్న 

గౌహతి హెైకోరు్  పరా ంగణంలో జరిగిన కారయక్రమంలో ఈ 

పరా జ క్ు్ ను పరా రంభించారు. 

విద్ాా రథ్ం-ప్ాఠశాల ప్రా జెకి్ అంట్ే ఏమిట్ట? 

• విదాయ రథ్-సూకల్ ఆన వీల్్ 10 న్వలల ప్ాట్ు నిరుపేద 

పటలీలకు ప్రా థ్మిక విదానత అందజేస్తి ందని 

న్నవేదించబడింద.ి 10 న్ లల తరాీత, పటలలలు సంప్రదాయ 

విదాయ విధానంలో చేరుబడతారు. 
• పరా జ క్్స కింద్ పటలలలక్ు యూన్నఫారాలు మరియు 

పాఠ్యప్ుసికాలు మరియు ఉచిత మధాాహన భోజనం 

అందించబడుతరంది. ఈ పరా జ క్ు్  కింద్ విదాయరుి లక్ు 
మధాయహి భోజనం, యూన్నఫారాలు, పాఠ్యప్ుసికాలు 
ఉచితంగా అంద్జ యనున్ాిరు. 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• అసా్ం రాజధాన్న: ద్ిస్ూపర్; 

• అసా్ం ముఖయమంతిర: హిమంత బిస్ాీ శరు; 

• అసా్ం గవరిర: ప్రర ఫ స్ర్ జగద్ీష్ ముఖి. 

 

.గోవ్ా, భారతద్ేశంలో "హర్ ఘర్ జల్" ధ్ృవీకరణ ప్ర ంద్ిన 

మొదట్ట ర్ాషి్టాం 

 
గోవ్ా మరియు దాదరా  & నగర హవేలీ మరియు డామన & 

డయూయ (D&NH మరియు D&D)లోన్న అన్ని గార మాల 

ప్రజలు తమ గార మాన్ని "హర్ ఘర్ జల్"గా గార మసభ 

ఆమోదించిన తీరాూనం దాీరా ప్రక్టించారు, గార మాలోల న్న అన్ని 

గృహాలు క్లిగి ఉన్ాియన్న ధృవీక్రించారు. క్ుళాయల దాీరా 
సురక్షితమైెన తరా గున్వటిన్న ప ంద్డం మరియు "ఎవరూ 

వదలకుండా" ఉండేలా చూసుకోవడం. దాదరా  & నగర హవేలీ, 

డామన & డయూయ మరియు గోవాలోన్న 85,635,000 గార మీణ 

క్ుటుంబాలలో మొతిం 85,156 మందిక ి హర్ ఘర్ జల్్తో 
క్ుళాయ క్న్ క్షన దాీరా తరా గున్వరు అంద్ుబాటులో ఉంద.ి 

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


 ఆగష్టు  - నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్  
 

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

గోవ్ా హర్ ఘర్ జల్ స్ర్తిఫటకేట్ ప్ర ంద్ింద్ి: కకలక అంశాలు 
• భారత ప్రభుతీ ఫ్ాల గ్షటప పోర గార మ్, జల్ జ్రవన్ మిష్టన్, 

ఆగష్టర్  15, 2019న ఎరరకోట పరా కారాల నుండి దాన్న 

ముంద్ుక్ు ఆలోచించే ప్రధానమంతిరచే 
ఆవిష్టకరించబడింది. 

• 2024 న్ాటికి, దేశంలోన్న ప్రతి గార మీణ క్ుటుంబాన్నకి జల్ 

జీవన మిష్టన్లో విశీసన్వయతను అందించడం, తగిన 

మొతింలో మరియు అవసరమైెన న్ాణయతతో క్ూడిన 

మంచిన్వటి క్ుళాయ న్వటిన్న దీరఘకాలిక్ంగా అందించడం 

లక్షయం. 

• రాష్టా్ ర లు మరియు క ంద్రపాలిత పరా ంతాల సహకారంతో 
భారత ప్రభుతీం ఈ చొరవను న్నరీహ సుి ంది. 

• కోవిడ-19 మహమాూరి సమయంలో అన్ేక్ 

ఎద్ురుదెబబలు మరియు ఇబబంద్ులు ఎద్ుర ైనప్ుటికర, 
ఈ విజయం గోవా ప్ంచాయతీ సభుయలు, పాన్వ సమితిల 

న్నరంతర ప్రయతాిల ఫలితం. 

 
అరుణాచల్ ప్రద్ేశ్్లో మొదట్ట స్విల్ స్ాీ గ్ ర్ోడుస నత BRO 

నిర్తుస్తి ంద్ ి

 

భార్జ వర్ాా లు మర్తయు ప్రతికూల వ్ాతావరణ ప్ర్తస్టాతులనత 
తట్ుి కునే్లా స్విల్ స్ాీ గ్ ర్ోడీనత నిర్తుంచేందతకు BRO 

బల రసర్ ర్ోడ్ ఆర్న్వబజేష్టన్ (BRO) పెైలట్ పరా జ క్్స ఆధారంగా 

అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో స్విల్ స్ాీ గ్ ర్ోడ్్నత న్నరిూసుి ంది. స్వ్ల్ సాల గ 

రోడ అన్ేది భారవ వరాం మరియు ప్రతిక్ూల వాతావరణ 

ప్రిస్టితరలను తటు్ క్ున్ేలా మన్నిక ైన రోడ్వేలను 

రూప ందించడం లక్షయంగా పెటు్ క్ుని మొద్ట ి పరా జ క్్స. 

అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కొన్ని ప్రమాద్క్రమైెన పరా ంతాలు 

మరియు భారవ వరాా లు మరియు ప్రతిక్ూల వాతావరణ 

ప్రిస్టితరలతో బాధప్డుతరని ప్రదేశాలు ఉన్ాియ, స్విల్ స్ాీ గ్ 

ర్ోడ్ ప్రా జెకి్ సహాయ క ందరా లు మరియు ప్రభావిత పరా ంతాల 

మధయ సంబంధాన్ని ప్రిష్టకరించడాన్నకి సహాయప్డుతరంది. 

స్విల్ స్ాీ గ్ ర్ోడ్: ప్రయోజన్ాలు 

• మన్నిక్ అన్ేది స్వ్ల్ సాల గ యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనం. 

రోడలను న్నరిూంచడాన్నకి స్వ్ల్ సాల గ్న్న ఉప్యోగించడం వలల  

రోడల  మన్నిక్ మరియు న్ాణయత మెరుగుప్డతాయ, అవి 

సురక్షితంగా ఉంటాయ. 

• భారతదేశం ఉక్ుక ఉతుతిిలో ర ండవ సాి నంలో ఉంది 

మరియు స్వ్ల్ సాల గ్ను ఉప్యోగించడం ఖరుుతో 

క్ూడుక్ుని ఎంపటక్. కాంకరరట్ లేదా స్టమెంటుతో రోడలను 

న్నరిూంచడం క్ంట ే స్వ్ల్ సాల గ్న్న ఉప్యోగించి రోడలను 

న్నరిూంచడాన్నకి అయేయ ఖరుి చాలా తకుకవ. 

• ర్ోడీప బ స్విల్ స్ాీ గ్ వ్ాడకం వార్ాా లనత తగత్ంచడంలో 

మర్తయు భారతద్ేశంలోని ఉకుక ప్ర్తశరమల వార్ాా లనత 

ర్జస్ బకీ్ంగ్ చేయడంలో స్హాయప్డుతుంద్ి. 

• స్విల్ స్ాీ గ్ ర్ోడీలో కారైన్ ప్ాదముదర ఇతర వసుి వులతో 

న్నరిూంచిన సాధారణ రోడల  క్ంటే తక్ుకవగా ఉంటుంద.ి 
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GST ఎగవ్ేతనత అర్తకట్ేి ందతకు కేరళ ప్రభ్ుతీం మొబ్బల్ 

యాప్్నత ప్రా రంభంచనతంద్ి 

 

కేరళ ప్రభ్ుతీం ‘లకకక బిల్ యాప్’ని ప్రా రంభంచనతంద్ి. 
ప్రజలు ఒరిజినల్ బిలుల లను అప్లోడ చేస్ట బహుమతరలు 
గ లుచుక్ున్ే అవకాశం ఉని మొబ ైల్ యాప్ను క రళ 

ప్రభుతీం పరా రంభించనుంద.ి ఈ యాప్్తో GST ఎగవ్ేతనత 
అర్తకట్ాి లని కేరళ ప్రభ్ుతీం లక్షాంగా ప ట్ుి కుంద్ి. ఈ 

యాప్క్ు ‘లకకక బిల్ యాప్’ అన్న పేరు పెటా్ రు మరియు 
దీన్నన్న 16 ఆగసు్  2022న ముఖామంతిర పటనరయి విజయన్ 

పరా రంభించనున్ాిరు. 
ప్రధాన్ాంశాలు 
• వసుి వులను కొనుగోలు చేస్ేటప్ుుడు మరియు స్ేవలను 

ప ంద్ుతరనిప్ుుడు ప్రజలు బిలుల లు అడిగ లా 
పోర త్హ ంచబడతారు కాబటి్  ఇది ప్నతన వస్ూళీనత 
ప ంచడానిక్ సహాయప్డుతరంద్న్న ర్ాషి్ట ా ప్రభ్ుతీం 

అంచన్ా వేసిో ంది. 
• అప్్లోడ్ చేయబడిన బిలుీ ల స్హాయంతో ర్తట్ర్న 

ఫ బలింగ్్లనత ప్ర్తశ్మలించడానిక్ ర్ాషి్ట ా GST విభాగానిక ్

స్హాయప్డేంత స్ామరాయం ఈ యాప్్క్ ఉంద్.ి 

• లకకక బిల్ యాప్్నత ప్రవ్ేశప ట్ేి ందతకు ఆర్తాక మంతిర KN 

బాలగోప్ాల్ ₹5 కోటీ్ బడెీట్్ను క టాయంచారు. 
 

కాకోర్త ట్ బనై్ యాక్షన్ వ్ార్తాకోతసవం స్ందరభంగా CM యోగత 

‘ర్ేడియో జెబఘోష్’ని ప్రా రంభంచారు 

 

ఆజాద్ీ కా అమృత్ మహో తసవ్ వేడుక్లోల  భాగంగా, ఉతిరప్రద్శే్ 

ముఖామంతిర యోగత ఆద్ితాన్ాథ్ కాకోర్త ర్ెైలు యాక్షన్ 

వ్ార్తాకోతసవ్ానిన ప్ురస్కర్తంచతకుని "ర్ేడియో జెబఘోష్"ని 

పరా రంభించారు. ఉతిరప్రదేశ నుండ ిప్రద్రశన క్ళలు, పరా ంతీయ 

ప్రతేయక్తలు, జానప్ద్ క్ళలు మరియు శౌరయ ప్ురసాకర 

గరహీతలను పోర త్హ ంచడాన్నకి, రాష్్టర సాంసకృతిక్ శాఖ ఒక్ 

క్మూయన్నటీ ర డియో స్ే్ష్టన్ను అభివృదిధ  చేసోి ంది మరియు 

"ర్ేడియో జెబఘోష్" క్ూడా దాన్నలో ఒక్ భాగం. 

ర్ేడియో జెబఘోష్: ఛాన్వల్ మర్తయు ట్ బమింగ్ 

• లకోిలోన్న స్ంగజత న్ాట్క అకాడమీ ఇటీవల 

ప్ునరుద్ధరించబడిన సూ్ డియో నుండ,ి “ర్ేడియో 

జెబఘోష్” 107.8 MHz వదా్ వినబడుతరంది మరియు 

ప్రతిరోజూ ఉద్యం 6 నుండి రాతిర 10 గంటల వరక్ు 

కారయక్రమాలను ప్రసారం చేసుి ంది. 

• ర్ేడియో జెబఘోష్ యొక్క మొబ ైల్ అపటల క ష్టన మరియు 

సో ష్టల్ మీడియా పేజీలు క్ూడా కారయక్రమాలక్ు యాక ్స్ 

క్లిగి ఉంటాయ. 
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‘ప్ంచామృత్ యోజన’ క్ంద ర్ెైతుల ఆద్ాయానిన ర్టె్టి ంప్ు 
చేయాలని యుపట ప్రభ్ుతీం యోచిసిో్ ంద్ి. 

 
ముఖామంతిర యోగత ఆద్ితాన్ాథ్ యొకక ‘ప్ంచామృత్ 

యోజన’ ఖరుుతో క్ూడుక్ుని సాంక తిక్ చరయలను 
ప్రవేశపెట్డం మరియు సహ-ప్ంట ప్ద్ధతిన్న పోర త్హ ంచడం 

దాీరా ర ైతరల ఆదాయాన్ని ర టి్ంప్ు చేస్ే లక్షాయన్ని 

సాధించడంలో సహాయప్డుతరంద్న్న ఉతిరప్రదేశ ప్రభుతీం 

ప్రక్టించింది. 
ప్రభ్ుతీం తీస్తకునన చరాలు: 
చెరక్ు అభివృదిధ  శాఖ అధికారి ప్రకారం, ఈ లక్షాయన్ని 

చేరుకోవడాన్నకి ప్రభ్ుతీం ప్ంచామృత్ యోజన క్ంద ఇప్పట్టక ే

చరాలు చేప్టి్డం ప్రా రంభంచింద్ి మర్తయు శరదృతువు 
స్వజన్్కు ముందత ర్ాషి్టాంలోని మొతిం 2028 మంద్ ిర్ెైతులను 
మోడల్ పాల ట్్లను అభివృదిధ  చేయడాన్నకి మొద్ట ఎంపటక్ 

చేసుి ంది. మరియు మరింత వినూతిమైెన ర ైతరలు తమ 

స ంత ప్రయోజనం కోసం కారయక్రమంలో చేరాలన్న 

పోర త్హ ంచారు. 
 
హర్ాాన్ా ప్రభ్ుతీం EWS విద్ాారుా ల కోస్ం చీర్ాగ్ 

కారాకరమానిన అభవృద్ిధ  చేస్టంద్ి 

 

హరాయన్ా ముఖయమంతిర మన్మహర లాల్ ఖట్ర ప్రిపాలన 

దాీరా "ముఖయమంతిర సమాన విద్య ఉప్శమనం, సహాయం 

మరియు గార ంట్ (చీరాగ)" కారయక్రమాన్ని ఇటీవలే 
ప్రవేశపెటా్ రు. 2003 హరాయన్ా సూకల్ ఎడుయక ష్టన రూల్్్లోన్న 

రూల్ 134 A ప్రకారం 2007లో భూపటంద్ర స్టంగ హుడా 
ప్రిపాలన పరా రంభించిన పో లుద్గిన పోర గార మ్్క్ు బద్ులుగా 
ఇది ఉంచబడింద.ి ప్రణాళ్లక్ ప్రకారం, పెైవైేట్ పాఠ్శాలలోల  చదివే 
ఆరిిక్ంగా వ నుక్బడిన విభాగం (EWS) నుండి ప్రభుతీ 

విదాయరుి లు ఉచిత విద్యను అంద్ుక్ుంటారు. 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు : 
• హరాయన్ా ముఖయమంతిర: మన్మహర లాల్ ఖట్ర 

 

K-DISC ఉప్ాధిని పో్ర తసహించడానిక్ లింక్స్ఇన్్తో అవగాహన 

ఒప్పంద్ానిన కుదతరుికుంద్ి 

 
క రళ డెవలప్మెంట్ అండ ఇన్మివేష్టన సా్ ర టజీ కౌన్న్ల్ (K-

DISC) క రళ న్ాల డీ ఎకానమీ మిష్టన (KKEM) కింద్ ICT 

అకాడమీ ఆఫ క రళ (ICTAK)తో పాటు ప్రప్ంచంలోన్ే 
అతిపెదా్ ప ర ఫెష్టనల్ న్ ట్్వరక లింక్్స్ఇన్తో అవగాహన 

ఒప్ుంద్ం (MOU) పెై సంతక్ం చేస్టంద.ి క్న్ క్్స క రవర టు 
కాయంప్స్ ప్రచారంలో భాగం (CCC). లింక్్స్ఇన్న్న ఉప్యోగించి 

సంబంధిత ఉదో యగాలు ప ంద్డాన్నకి క రళ యువతలో ఈ 

భాగసాీమయంతో ఉపాధి న్ ైప్ుణాయలను పెంచాలన్న క రళ 

ప్రభుతీం లక్షయంగా పెటు్ క్ుంది. 
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K-DISC అంట్ ేఏమిట్ట? 

K-DISC అంటే క రళ డెవలప్మెంట్ అండ ఇన్మివేష్టన సా్ ర టజీ 

కౌన్న్ల్, ఇది క రళ ప్రభుతీంచే ఏరాుట ైన వూయహాతూక్ థ్ింక్స-

టాయంక్స మరియు అడెైీజరవ బాడీ. 
ICTAK అంట్ ేఏమిట్ట? 

ICTAK అంట ే ICT అకాడమీ ఆఫ క రళ. ఇద ి క రళ 

యువతక్ు ICT న్ ైప్ుణాయలను అందించడం కోసం ప్బిల క్స 

పార్నర్షటప మోడల్్లో సృషట్ంచబడిన సామాజిక్ సంసి. దీన్నక ి

క రళ ప్రభుతీం మరియు IT ప్రిశరమ భాగసాీమయంతో భారత 

ప్రభుతీం క్ూడా మదా్తర ఇసుి ంది. 
 

అగతర-ఇన్్ఫరా  నిధ్తల వినియోగంలో ఆంధ్రప్రద్ేశ్ విజేతగా 
నిలిచింద్ి 

 

వయవసాయ మౌలిక్ సద్ుపాయాల కోసం నగద్ును 
ఉప్యోగించడం విష్టయాన్నకి వస్ేి , ఆంధ్రప్రద్ేశ్ అగతర ఇన్్ఫరా  
ఫండ్్లో అగరస్ాా నంలో ఉంది. వయవసాయ గ టు వదా్ మౌలిక్ 

సద్ుపాయాల అభివృదిధకి పెదా్పవట వేయడం దాీరా, ఇది 
ఉతిమ రాష్్టరంగా మారింది. నూయఢిలీలలో జరిగిన ఒక్ వేడుక్లో, 
క ంద్ర వయవసాయం మరియు క్ుటుంబ సంక్ష మ శాఖ మంతిర 
నర్ేందర స్టంగ్ తోమర్ 2021-22 ఆర్తాక స్ంవతసరంలో అగిర 
ఫండ్ విన్నయోగంలో దేశంలోన్ే అతుాతిమ ర్ాషి్టాంగా 
అవ్ారుస నత రాష్్టర ర ైతర బజారల CEO బి. శ్మరనివ్ాస్ర్ావుకు 
అంద్జ శారు. 
 

2021లో శాస్నస్భ్ స్మావ్ేశాలనత నిరీహించడంలో కేరళ 

ముందతంద్ి 

  
2020లో ప్రా రంభ్ కోవిడ్-19 మహమాూర ిసమయంలో అస్ెంబ్లల  
సమావేశాలను ఏరాుటు చేయడంలో ఎన్నమిదో  సాి న్ాన్నకి 
ప్డిపో యన క రళ, 2021లో 61 రోజుల పాటు దేశంలోన్ే 
సుదీరఘమైెన హౌస్ స్ెష్టన్తో మొద్ట ిసాి న్ాన్ని తిరిగ ిప ందింది. 
PRS లెజిస్ేీట్టవ్ ర్జస్ ర్ి, నూయ ఢిలీలలో దాన్న ప్రధాన 

కార్ాాలయం ఉనన థింక్ ట్ాాంక్, 2021 కోసం రాష్్టర అస్ెంబ్లల ల 

న్నరీహణపెై ప్రిశోధనను ప్రచురించింది. 
నివ్ేద్ికలోని ఇతర ముఖాాంశాలు: 
• 40 స్టటి్ంగ రోజులతో క్రాు టక్ ర ండో  సాి నంలో, 34 రోజులతో 

తమిళన్ాడు, 43తో ఒడిశా ర ండో  సాి నంలో న్నలిచాయ. 

• మొద్ట ి మూడు రాష్టా్ ర లు కాక్పో తే రాష్్టర శాసనసభ 

సమావేశాల సగటు సంఖయ ప్రసుి త సంఖయ 21 రోజుల క్ంటే 
చాలా తక్ుకవగా ఉండేది. 

• 28 రాష్టా్ ర ల అస్ెంబ్లల లలో 17 మరియు ఒక్ క ంద్రపాలిత 

పరా ంతం యొక్క అస్ెంబ్లల  20 రోజుల క్ంట ే తక్ుకవ 

సమయం పాటు సమావేశమైెంది. 
• వాటిలో ఐద్ు (ఆంధరప్రదేశ, న్ాగాలాండ, స్టకికం, తిరప్ుర 

మరియు ఢిలీల) ప్ది రోజుల క్ంట ేతక్ుకవ సమయం పాటు 
సమావేశమయాయయ. 

• ఉతిరప్రద్ేశ్, మణ ప్ూర్ మరియు ప్ంజాబ్్లకు వరుసగా 
17, 16 మరియు 11 సంఖయలు. 

• క రళ తరాీత 20 న్నబంధనలతో ఆంధ్రప్రద్ేశ్్, 15 

ఆరి్న్ న్్లతో మహారాష్్టర ఉన్ాియ. 
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WB 7 కొతి జిలాీ లనత ఏర్ాపట్ు చేస్తి ంద్ి, మొతిం 30 జిలాీ లు 

 
మమతా బ్నర్జీ న్ేతృతీంలోన్న ప్శ్చిమ బ్ంగాల్ ప్రభ్ుతీం 

ప్రిపాలన్ా విధాన్ాలను క్రమబదీధక్రించే ప్రయతింలో 
రాష్్టరంలో ఏడు కొతి జిలాీ లను ఏరాుటు చేస్టంద.ి దీంతో 
ప్రసుి తం ప్శ్చిమ బ్ంగాల్్లో మొతిం 30 జిలాీ లు ఉన్ాియ. 

బ ంగాల్్లో గతంలో 23 జిలాల లు ఉండేవి, అయతే వాటి సంఖయ 
30 అవుతరంద.ి స్తందర్్బన్, ఇచేేమతి, రణఘాట్, 

బిష్టుా ప్ూర్, జంగజప్ూర్, బ్హాాంప్ూర్ మర్తయు బస్టర్్హట్్లో 
మరో జిలాల  పేరు పెట్నునిటుల  ప్శ్చుమ బ ంగాల్ ముఖయమంతిర 
మమతా బ నరవీ తెలిపారు. 
ప్శ్చిమ బ్ంగాల్: స్ాా నం మర్తయు జన్ాభా 
స్ాా నం: 

బంగాళాఖాతం వ ంబడ,ి తూరుు భారతదేశంలో, ప్శ్చుమ 

బ ంగాల్ రాష్్టరం ఉంద.ి 

జన్ాభా మర్తయు ప్రా ంతం: 

ఇది భారతదేశంలోన్న న్ాలొవ-అతయధిక్ జన్ాభా క్లిగిన 

మరియు విస్వి రుం ప్రంగా ప్ద్మూడవ-అతిపెదా్ రాష్్టరం, 

దాదాప్ు 90.3 మిలియనీ మంద్ ి నివ్ాస్టతులు. ఇది 88,752 

చ.క్.మీ విస్వి రాంతో ప్రప్ంచంలో ఎన్నమిద్వ అతయధిక్ జన్ాభా 
క్లిగిన దేశ ఉప్విభాగం. 

ప్ర రుగు ద్ేశాలు: 
ఇది తూరుపన బంగాీ ద్ేశ్, ఉతిర్ాన నే్ప్ాల్ మర్తయు భ్ూట్ాన్ 

సరిహద్ుా లుగా ఉంద ి మరియు ఇది భారత ఉప్ఖండంలోన్న 

బ ంగాల్ పరా ంతంలో ఒక్ భాగం. 

ప్ర రుగు ర్ాష్టాి ా లు: 
ఇది భారతదేశంలోన్న అస్ాసం, జారఖండ్, బీహార్, స్టక్కం 

మర్తయు ఒడిశా రాష్టా్ ర లతో సరిహద్ుా లను క్లిగి ఉంద.ి 

ర్ాజధాని మర్తయు జాతి: 

కోల్్కతా, భారతదేశంలోన్న మూడవ-అతిపెదా్ మహానగరం 

మరియు జన్ాభా ప్రకారం ఏడవ-అతిపెదా్ నగరం, రాష్్టర 
రాజధాన్నగా ప్న్నచేసుి ంది. బ్ంగాల్ల హిందతవులు రాష్్టర 
జన్ాభాలో మెజారిటీగా ఉన్ాిరు మరియు ఆధిప్తయ జాతి 

సమూహం. 

ప్శ్చిమ బ్ంగాల్ గుర్తంచి గురుి ంచతకోవలస్టన విష్టయాలు 
• ప్శ్చుమ బ ంగాల్ రాజధాన్న: కోల్్కతా 
• ప్శ్చుమ బ ంగాల్ ముఖయమంతిర: మమతా బ్నర్జీ 
• ప్శ్చుమ బ ంగాల్ జన్ాభా: 9.03 కోట్ుీ  (90.3 మిలియనతీ ) 

అదనప్ుస్మాచారం 

• ఈశానయ రాష్్టరం, న్ాగాలాండ్ 119 స్ంవతసర్ాల విరామం 

తరాీత శోఖతవిలో కొతి స క్రాయన్ని పరా రంభించడంతో 
ర్ెండవ ర్ెైలకీ స్ేిష్టన్్నత ప ందింది. రాష్్టరంలోన్న వాణిజయ 
క ంద్రం నడిబొ డు్ న ఉని దిమాప్ూర ర ైలేీ స్ే్ష్టన 

1903లో పరా రంభించబడింది. ముఖయమంతిర న్వఫటయు 
రియో శోఖువి ర ైలేీ స్ే్ష్టన నుండ ిడోన్వ పో లో ఎక్స్్పెరస్్ను 
ప్గటిప్ూట జ ండా ఊపట పరా రంభించారు. 

• చండీగఢ్ విమాన్ాశరయాన్నకి భగత్ స్టంగ పేరు పెటే్ంద్ుక్ు 
ప్ంజాబ్ & హరాయన్ా అంగవక్రించాయ: మొహాలీలోన్న 

చండీగఢ్ అంతరాీ తీయ విమాన్ాశరయాన్నకి ష్టహీద్ భగత్ 

స్టంగ పేరు పెటే్ంద్ుక్ు ప్ంజాబ్, హరాయన్ా ప్రభుతాీలు 
అంగవక్రించాయ. ప్ంజాబ్ CM భగవంత్ మాన, హరాయన్ా 
డిప్ూయటీ స్వఎం ద్ుష్టయంత్ చౌతాలా మధయ జరిగిన 

సమావేశంలో ఈ న్నరుయం తీసుక్ున్ాిరు.  
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• కేందర రవ్ాణా మంతిర, నితిన్ గడకర్జ దక్షిణ ముంబ్బలోని 

YB స్ ంట్ర్్లో భారతద్ేశప్ు మొటి్మొదట్ట ఎలకి్రక్ డబుల్ 

డెకకర్ బస్తసనత ప్రా రంభంచారు. బసు్ పేరు “స్టీచ EiV 

22”, డబుల్ డెక్కర బసు్ను ముంబ ై ప ర రవాణా సంసి 

స్ెపె్ంబర నుండ ి నడుప్ుతరంది. 35 శాతం కాలుష్టాం 

డీజిల్్, ప ట్ోర ల్్ వలకీ నని, ఈ బసు్లను ప్రవేశపెట్డం వలల  
కాలుష్టయం తగుొ తరంద్న్న న్నతిన్ గడకరవ చెపాురు. దేశంలోన్ే 
మొట్మొద్టి ఎయర క్ండిష్టన్ డబుల్ డెక్కర బసు్తో 
సహా ర ండు కొతి ఎలకి్ాక్స బసు్లు బృహన ముంబ్బ ఎలకి్రక్ 

స్ప లీ  అండ్ ట్ార న్స్ప్ో రి్ (బ్సి్) ఫవలట్్లో చేరనున్ాియ 

• ‘ఆకాశం నుండి ఔష్టధం’: అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మొద్ట ి

పెైలట్ పరా జ క్్స పరా రంభించబడింది : మొద్ట ిపెైల ట్ పరా జ క్్స: 

'మెడిస్టన ఫరమ్ ది స్ెైక'‘మెడిస్టన ఫరమ్ ది స్ెైక’ పెైలట్ 

పరా జ క్్స డోరన సరవీస్్ను అరుణాచల్ ప్రదేశ ముఖయమంతిర 
పెమా ఖండూ పరా రంభించారు. ప్రధాన్న నర ంద్ర మోదీ 
పరా రంభించిన ఆజాదీ కా అమృత్ మహో త్వ్లో ‘ఆకాశం 

నతంచి ఔష్టధ్ం’ క్ూడా ఒక్ భాగం.  

• ఒడిశా ప్రభ్ుతీం ద్ాని తీరప్రా ంతానిన రక్షించడానిక్ 
NIOT తో ఒక అవగాహన ఒప్పందంప బ స్ంతకం చేస్టంద్ి : 
వరద్లు, తరఫానులు, న్ేల కోత మరియు అధిక్ అలలు 
మొద్ల ైన అన్ేక్ ప్రక్ృతి వ ైప్రవతాయల నుండ ి తీర 

పరా ంతాలను రక్షించడాన్నకి ఒడిశా ప్రభుతీం చెన్ ైికి 
చెందిన న్ేష్టనల్ ఇన్నటిటూయట్ ఆఫ ఓష్టన ట కాిలజీ 

(NIOT)తో అవగాహన ఒప్ుంద్ం (MOU) 

క్ుద్ురుుక్ుంది. 

• ఉతిరాఖండ రాష్్టర బరా ండ అంబాస్టడర్గా రిష్టబ్ ప్ంత్ 

న్నయమితరలయాయరు 
• బ్లహార్లో NDA ముఖయమంతిర ప్ద్విక ి న్నతీష్ క్ుమార 

రాజీన్ామా చేశారు 

• ఉతిరాఖండ ప్రభుతీం ప్రతి జిలాల లో ఒక్ సంసకృతం 

మాటాల డే గార మాన్ని అభివృదిధ  చేయాలన్న న్నరుయంచింది : 
రాష్్టరంలోన్న 13 జిలాల లోల  ఒకోక సంసకృతం మాటాల డే 
గార మాన్ని అభివృదిధ  చేయాలన్న ఉతిరాఖండ ప్రభుతీం 

న్నరుయంచింది. ఈ గార మాల ప రులు పరా చీన భారతీయ 

భాష్టను రోజువారవ క్మూయన్నక ష్టన మాధయమంగా 
ఉప్యోగించేంద్ుక్ు న్నప్ుణులచే శ్చక్షణ ప ంద్ుతారు. 

• గోవా పో లీస్ మరియు బాల క్స్చెయన న్ ట్్వరక 5ire సాూర్ 

పో లీస్టంగ్ను రూప ందించడాన్నకి ప్న్న చేయడాన్నకి 
అంగవక్రించాయ 

 

 

బ్యెంక ెంగ్ & ఆర్తధక అంశాలు 
 

స్ాకమరీ వివర్ాలతో "ఫరా డ్ ర్తజిస్వి ా" బాీ క్్లిసి్్నత RBI విడుదల 

చేస్తి ంద్ి 

 
బాయంకింగ వయవసి నుండ ి ప్ునరావృత న్ేరసుి లను ద్ూరంగా 
ఉంచడంలో సహాయప్డటాన్నకి, భారతీయ ర్తజర్ీ బాాంక్ 

(RBI) ఫరా డ రిజిస్వ్ ర బాల క్స్లిస్్్ను అభివృదిధ  చేసిో ంది. ఎగిీక్ూయటివ 

డెైర క్్ర అనిల్ కుమార్ శరు ప్రకారం, ఫరా డ రిజిస్వ్ ర మోసం 

చేయడాన్నకి తరచుగా ఉప్యోగించ ే IP (ఇంటర ిట్ 

పోర టరకాల్) చిరున్ామాలు మరియు ఫో న నంబరల వంటి 
డేటాను రికార్ చేసుి ంది. అభివృదిధ  చేయబో యే యంతరా ంగం 

దాీరా బాయంక్ులు ఈ వివరాలను ర్తజర్ీ బాాంక్ ఆఫ్ 

ఇండియా (RBI)కి న్నవేదించగలవు. ఈ న్ేరసుి లు ఆరిిక్ 

వయవసిను ద్ురిీన్నయోగం చేయక్ుండా మోసం తరాీత 

మోసాన్నకి పాలుడక్ుండా ఆప్డంలో ఇద ి RBIకి 

సహాయప్డుతరంది. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు 
• RBI ఎగిీక్ూయటివ డెైర క్్రుల : అనిల్ కుమార్ శరు, డాకిర్ 

ర్ాజ్రవ్ రంజన్, డాకిర్ స్వతికాంత ప్ట్ానయక్  

• RBI గవరిర: శకి్కాంత ద్ాస్] 
 

యోధా: ఇండియన్ ఆర్జుతో కలిస్ట BOB ఫ బన్ాన్స 

కాంట్ాకి్్లెస్ కెరడిట్ కార్స్నత ప్రా రంభంచింద్ి 

  
నే్ష్టనల్ పేమ ంట్స కార్మపర్ేష్టన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) 

సహకారంతో బాాంక్ ఆఫ్ బర్ోడా-మదదతుగల BOB 

ఫ బన్ానాియల్ స్ర లూాష్టన్స దాీరా BOB ఫ బన్ాన్స ఇండియన్ 

ఆర్జు దళాల కోస్ం యోదధ  స్హ-బార ండెడ్ రూప ే కెరడిట్ కార్స్ను 
పరా రంభించింది. కొతి కో-బరా ండెడ క రడిట్ కార్ రూపే 
పాల ట్్ఫారమ్్లో అంద్ుబాటులోకి వసుి ంద ి మరియు 
కాంటాక్్స్ల స్ లక్షణాలను క్లిగి ఉంటుంది. 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• NPCI COO: ప్రవీణా రాయ్ 

• MD & CEO, BFSL: శెైలేంద్ర స్టంగ 

• చీఫ ఆఫ ఆరవూ సా్ ఫ: జనరల్ మన్మజ్ పాండే 
 

 

GST వస్ూళుీ  ప ర్తగతనప్పట్టకక ర్ాషి్టా ఆద్ాయ వృద్ిధ  9%క్ 

ప్డిపో్ యింద్ి 

 
FY23లో ర్ాష్టాి ా ల ఆద్ాయ వృద్ిధ  7-9 శాతానిక్ 
దిగజారుతరంద్న్న, GST వసూళలల  అక రష్టన్లో 
దోహద్ప్డతాయన్న న్నవేదిక్ పేరొకంద.ి మహమాూర-ిప్రభావిత 

FY21లో తక్ుకవ బేస్ కారణంగా FY22లో ఆదాయ వృదిధ  25 

శాతం పెరిగింది, మొతిం GSDP (సూి ల రాష్్టర 
దేశ్రయోతుతిి)లో 17 రాష్టా్ ర లు 90 శాతం వాటాను క్లిగ ి

ఉన్ాియన్న ర టింగ ఏజ న్వ్ క్రస్టల్ విశలలషటంచింది. 
ముఖామ ైన అంశాలు: 
FY23లో, ఆరోగయక్రమైెన ప్నుి తేలిక ైన ఆదాయం వృదిధకి 
తోడుడుతరంది, వసుి  మరియు స్ేవల ప్నుి (GST) 

వసూళలల  మరియు క ంద్రం నుండ ి వచేు క టాయంప్ులు, 
ర్ాష్టాి ా ల ఆద్ాయంలో 45 శాతం వరక్ు ఉంటాయ - ద్ృఢమైెన 

ర ండంక ల వృదిధన్న చూప్ుతరంద్న్న అంచన్ా. . ఆదాయ వృదిధకి 
అతిపెదా్ పేరరణ మొతిం రాష్్టర GST స్ేక్రణల నుండ ివసుి ంది, 
ఇది ఇప్ుటిక  FY22లో 29 శాతం ప్ుంజుక్ుంది. 
 
RBI తీరలో డిజిట్ల్ రూప్ాయిని ప్రా రంభంచనతంద్ి 

 

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
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ర్తజర్ీ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఈ ఆరిిక్ 

సంవత్రంలోన్ే తన డిజిట్ల్ రూప్ాయి, స్ ంట్రల్ బాాంక్ 

డిజిట్ల్ కర్ెనీస (CBDC)న్న ప్రవేశపెటే్  అవకాశం ఉంద.ి 

ఫటబరవరిలో తన బడెీట్ 2022 ప్రసంగంలో ఆర్తాక మంతిర నిరులా 
స్వతార్ామన్ ప్రక్టించినప్ుటి నుండి దేశంలో డిజిటల్ 

రూపాయ గురించి చరులు జరుగుతరన్ాియ. ఆ 

సమయంలో, డిజిటల్ రూపాయన్న 2022-2023లో 
పరా రంభించనునిటుల  ఆమె చెపాురు. 
 

ఆర్తాక డేట్ాకు ప్రా ప్ాతనత స్తలభ్తరం చేయడానిక ్స్ బీ ఖాతా 
అగతరగేట్ర్ ఫేరమ్స్వర్క్లో చేర్తంద్ి 

 
ర్తజర్ీ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ముంద్ుక్ు తెచిున 

ఖాతా అగిరగ టర ఫేరమ్్వరక్లో చేరమన్న స్ కూార్తట్ీస్ అండ్ 

ఎకేసఛంజ్ బల ర్స ఆఫ్ ఇండియా (స్ బీ)చే సూచించబడిన స్ాి క్ 

మార్ెకట్ మధ్ావరుి లకు అస్ ట్ మేనే్జ్్మ ంట్ స్ంసా్లు 
(AMCలు) మరియు డిపాజిటరవలు ఉదాహరణలు. 
అద్నంగా, మార కట్ ర గుయలేటర, స్ెబ్ల అగిరగ టర ఫేరమ్్వరక్లో 
చేరిన సా్ క్స మార కట్ ప్రాయవరణ వయవసిలో పాలగొ న్ేవారికి 
మాతరమ ేవరిించ ేన్నబంధనలను ఏరాుటు చేస్టంద.ి 

 

ఎమర్ెీనీస కెరడిట్ లెబన్ గాార్ెంట్ ీస్వకమ్స (ECLGS) ప్ర్తమితిని 

5 లక్షల కోటీ్కు కేందరం ఆమోద్ించింద్ి 

 

అతావస్ర కెరడిట్ లెబన్ గాార్ెంట్ీ స్వకమ్స (ECLGS) ప్ర్తమితిని 

రూ .50,000 కోటీ్ నతండి రూ .5 లక్షల కోటీ్కు ప ంచడానిక్ 
కేందర మంతిరవర్ం ఆమోదం ప్రకట్టంచింద్ి. ECLGS ఒక్ 

న్నరంతర ప్థక్ం మరియు రూ. 50,000 కోటుల  అద్నంగా వచేు 

ఏడాద ిమారిు 31 లోప్ు ఈ ప్థక్ం చెలుల బాటు వరక్ు ఆతిథయ 
మరియు సంబంధిత రంగాలలోన్న సంసిలక్ు వరిింప్జ సాి రు. 
తక్ుకవ ఖరుుతో రూ .50,000 కోటల  వరక్ు అద్నప్ు రుణాన్ని 

అందించడాన్నకి రుణ సంసిలను పోర త్హ ంచడం దాీరా ఈ 

రంగాలలోన్న సంసిలక్ు చాలా అవసరమైెన ప్రయోజన్ాలు 
లభిసాి య, ఈ వాయపార సంసిలు వార ి కారాయచరణ 

బాధయతలను తీరుడాన్నకి మరియు వార ి వాయపారాలను 
కొనసాగించడాన్నకి వీలు క్లిుసుి ంది. ఆగసు్  5వ తేదీ వరక్ు 
ECLGS కింద్ సుమారు రూ.3.67 లక్షల కోటల  రుణాలు 
మంజూరయాయయ. 

ఇట్ీవలి అభవృద్ిధ : 
ఈ మహమాూరి కాంటాక్్స-ఇన్ ్న్న్వ రంగాలను, ముఖయంగా 
ఆతిథయ మరియు సంబంధిత రంగాలను మరింత తీవరంగా 
ప్రభావితం చేస్టంద్న్న ఒక్ అధికారిక్ ప్రక్టన. ఇతర రంగాలు 
రిక్వరవ మారొంలో వేగంగా తిరిగి వచిునప్ుటికర, ఈ రంగాలక్ు 
డిమాండ దీరఘకాలం పాటు అణచివేయబడటం 

కొనసాగుతరంది, వార ి జీవన్మపాధి మరియు రిక్వరవక ి తగిన 

జోకాయల అవసరాన్ని సూచిసుి ంది. 202-23 కేందర బడెీట్్లో 
ECLGS చెలుీ బాట్ునత మార్తి, 2023 వరకు ప్ర డిగతంచడం, 

ECLGS గాార్ెంట్ీడ్ కవర్ ప్ర్తమితిని రూ.50,000 కోట్ుీ  

ప ంచి మొతిం రూ.5 లక్షల కోటీ్కు పెంచుతరనిటుల  

ప్రక్టించింద.ి 
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ECLGS గుర్తంచి: 

ఫటబరవరి 29, 2020 న్ాటికి అన్ని రుణ సంసిలలో మరియు గత 

రోజులోల  రూ.50 కోటల  వరక్ు మరియు 60 రోజుల వరక్ు 
బకాయ ఉని రుణగరహీతలక్ు వారి దాీరా అందించబడే 
అరహత క్లిగిన క రడిట్ సద్ుపాయాన్నకి సంబంధించి స్భ్ా రుణ 

స్ంసా్లకు 100% గాార్ెంట్ీని అంద్ిస్తి ంద్ి. 
 

5 స్ంవతసర్ాల ప్ాట్ు GDP 9% వృద్ిధ  చెంద్ిత,ే FY29 న్ాట్టక్ 
భారతద్ేశం 5 ట్టరలియన్ డాలరీ ఆర్తాక వావసా్గా ఉంట్ుంద్ి 

 
వచేి ఐద్ేళీలో GDP స్టారంగా 9 శాతం వృద్ిధ  చెంద్ితేనే్ 2028-

29 న్ాట్టక ్ భారత్ ఐదత ట్టరలియన్ ఆర్తాక వావసా్గా 
మారుతరంద్న్న RBI మాజీ గవరిర డి సుబాబరావు 
అన్ాిరు. ఫెడర ష్టన ఆఫ తెలంగాణ ఛాంబర ఆఫ కామర్ 

అండ ప్రసంగ ప్రిశరమలో భారతదేశం @75- భారత దేశాన్నకి 
సాీతంతరూం వచిు 75 సంవత్రాలు జరుప్ుక్ుంది 5 

టిరలియన డాలరల ఆరిిక్ వయవసి దిశగా ప్యన్నంచడం. 

కకలక స్వ్ాళుీ : 

5 టిరలియనల  ఆరిిక్ వయవసిను సాధించేంద్ుక్ు భారత్్క్ు 
ఎనిమిద్ి కకలక స్వ్ాళుీ  ఉన్ాియన్న ఆయన అన్ాిరు. 
పెటు్ బడి పెంప్ుద్ల, ఉతాుద్క్త మరియు విద్య మరియు 
ఆరోగయ ఫలితాలను మెరుగుప్రచడం, ఉదో యగాల సృషట్ , 
వయవసాయ ఉతాుద్క్తను పెంప ందించడం, సూి ల ఆరిిక్ 

స్టిరతాీన్ని కొనసాగించడం, గోల బల్ మెగా ట రండ్లను 
న్నరీహ ంచడం మరియు పాలనను మెరుగుప్రచడం సవాళలల  

అన్న పేరొకంద.ి రాష్్టర సబి్డీలపెై ప్రధాన్న మోద ీ చరును 
పరా రంభించారన్న, ఈ ప్రిస్టితికి అన్ని రాజకరయ పారవ్లు 
కారణమన్న సుబాబరావు అన్ాిరు. 
 

భారతద్ేశం ఏపటరల్ 2023 నతండి 20% ఇథ్న్ాల్్తో ప ట్ోర ల్్నత 
స్రఫర్ా చేయడం ప్రా రంభంచనతంద్ి 

 

భారతదేశం వచేు ఏడాద ిఏపటరల్ నతండి ఎంపటక చేస్టన ప ట్ోర ల్ 

ప్ంప్ులలో 20 శాతం ఇథ్న్ాల్్తో ప ట్ోర ల్్నత స్రఫర్ా చయేడం 

పరా రంభిసుి ంది మరియు చమురు దిగుమతరలపెై 
ఆధారప్డటాన్ని తగిొంచి ప్రాయవరణ సమసయలను 
ప్రిష్టకరించాలన్న చూసుి నింద్ున ఆ తరాీత సరఫరాలను 
వేగవంతం చేసుి ంది. E20 ప ట్ోర ల్ (20 శాతం ఇథ్న్ాల్్తో 
కలిపటన ప ట్ోర లు) కొంత ప్రిమాణంలో ఏపటరల్ 2023 నుండి 
అంద్ుబాటులో ఉంటుంద ి మరియు మిగిలినది 2025 న్ాటికి 

క్వర చేయబడుతరంది. 
 

భారతద్ేశంలో, 2021లో జన్ాభాలో 7.3% మంద్ ి డిజిట్ల్ 

కర్ెనీసని కలిగత ఉన్ానరు. 

 

కోవిడ -19 మహమాూర ి సమయంలో కిరపో్ క్ర న్వ్ వాడక్ం 

ప్రప్ంచవాయపి్ంగా మునుపెనిడూ లేనంతగా పెరిగింద్న్న 

ఐక్యరాజయసమితి తెలిపటంది 
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2021 లో డిజిటల్ క్ర న్వ్ యాజమానయం కోసం టాప 20 

ప్రప్ంచ ఆరిిక్ వయవసిల జాబితాలో భారతదేశం ఏడవ సాి నంలో 
ఉంది: 2021లో ఐక్యరాజయసమితి వాణిజయ, అభివృదిధ  సంసి 

యూఎన్వ్టీఏడీ ప్రకారం, కిరప్ో క్ర న్వ్లను క్లిగి ఉని 

జన్ాభాలో 15 దేశాల వాటా విష్టయాన్నకి వస్ేి , టాప 20 ఆరిిక్ 

వయవసిలలో అభివృదిధ  చెంద్ుతరని దేశాలు 15 వాటాలను 
క్లిగి ఉన్ాియ. ఉక రయన 12.7 శాతంతో అగరసాి నంలో 
ఉండగా, రష్టాయ (11.9 శాతం), వ న్నజులా (10.3 శాతం), 

స్టంగప్ూర (9.4 శాతం), క న్ాయ (8.5 శాతం), అమెరికా (8.3 

శాతం) తరాీత సాి న్ాలోల  న్నలిచాయ. భారతదేశంలో, 
జన్ాభాలో 7.3 శాతం మంది 2021లో డిజిటల్ క్ర న్వ్న్న క్లిగి 
ఉన్ాిరు, ఇద ి జన్ాభాలో వాటాగా డిజిటల్ క్ర న్వ్ 

యాజమానయం కోసం 20 ప్రప్ంచ ఆరిిక్ వయవసిల జాబితాలో 
ఏడవ సాి నంలో ఉంద.ి 

 

బంగాీ ద్ేశ్్లో భారతీయ వీస్ా కేంద్ార లనత (IVAC) SBI 

నిరీహిస్తి ంద్ ి

 
స్ే్ట్ బాయంక్స ఆఫ ఇండియా (SBI) బంగాల దేశ్లోన్న ఇండియన 

వీసా అపటల క ష్టన స్ెంటర (IVAC)న్న మరో ర ండేళల  పాటు 
న్నరీహ సుి ంది. కారయక్లాపాలను మరో ర ండేళలపాటు ప డిగించ ే

ఒప్ుంద్ంపెై SBI అధికారులు మరియు ఢాకాలోన్న 

హెైక్మిష్టన ఆఫ ఇండియా మధయ సంతకాలు జరిగాయ. 

ఆన్ల ైన ఫారమ్ ఫటలిలంగ మరియు ఫారమ్్ల సమరుణ, సాల ట్ 

బుకింగ మరియు మొబ ైల్ యాప్ను పరా రంభించడం వంట ి

స క్రాయలతో క్ూడిన కొన్ని అద్నప్ు స్ేవలను క్ూడా IVAC 

తీరలో పరా రంభించనుంది. ఢాకాలోన్న IVAC స్ెంటర్లో 
పరా ధానయత గల లాంజ్్ను క్ూడా పరా రంభించారు. 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు : 
• స్ే్ట్ బాయంక్స ఆఫ ఇండియా (SBI) ఛెైరూన: దిన్ేష్ 

క్ుమార ఖరా; 
• స్ే్ట్ బాయంక్స ఆఫ ఇండియా ప్రధాన కారాయలయం: 

ముంబ ై; 
• స్ే్ట్ బాయంక్స ఆఫ ఇండియా సాి పటంచబడింది: 1 జూల ై 

1955. 
 
ర్తజర్ీ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొకక 1వ స్ ట్ డిజిట్ల్ 

లెండింగ్ నిబంధ్నలు 

 
లోన సరవీస్ ప ర వ ైడరుల  (LSPలు) లేదా ఇతర థర్ పారవ్ల పాస్-

తూర  లేక్ుండా, అన్ని డిజిటల్ రుణాలు న్నయంతిరత సంసిల 

బాయంక్స ఖాతాల దాీరా మాతరమ ే ప్ంపటణ ీ చేయబడాలి 

మరియు తిరిగ ి చెలిలంచాలి, రిజరీ బాయంక్స ఆఫ ఇండియా 
(RBI) స్ెగ ూంట్ కోసం దీరఘకాలంగా ఎద్ురుచూసుి ని 

మారొద్రశకాలలో పేరొకంద.ి . 
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డిజిటల్ ల ండింగ ఎకోస్టస్మ్్లో పెరుగుతరని అక్రమాలను 
అరిక్ట్డాన్నకి ఉదేాశ్చంచిన మారొద్రశకాలు, డిజిటల్ రుణాల 

కోసం వరికంగ గూర ప స్టఫారు్లను అనుసరిసాి య, దీన్న 

న్నవేదిక్ నవంబర 2021లో బహ రంగప్రచబడింది. , డేటా 
గోప్యత ఉలల ంఘన, అన్ాయయమైెన వాయపార ప్రవరిన, 

విప్రవతమైెన వడీ్  ర టుల  వసూలు చేయడం మరియు అన్ ైతిక్ 

రిక్వరవ ప్ద్ధతరలు” అన్న ఆర్బిఐ తరది మారొద్రశకాలలో 
పేరొకంది. 
'డిజిట్ల్ రుణద్ాతలు' మూడు గూర ప్ులుగా 
వర్జ్కర్తంచబడాస రు: 
1) RBIచే న్నయంతిరంచబడే మరియు రుణ వాయపారాన్ని 

న్నరీహ ంచడాన్నకి అనుమతించబడిన సంసిలు; ఉదాహరణ 

బాయంక్ులు మరియు NBFCలు 
2) ఇతర చట్బద్ధమైెన/న్నయంతరణ న్నబంధనల ప్రకారం 

రుణాలు ఇవీడాన్నక ిఅధికారం క్లిగిన సంసిలు కాన్వ RBIచే 
న్నయంతిరంచబడవు. ఉదాహరణక్ు, రాష్్టర ప్రభుతాీలచే 
న్నయంతిరంచబడే 'పెైమైరవ అగిరక్లుర క రడిట్ స స్ెైటీస్' (PACS) 

వంటి గార మీణ సహకార సంసిలు 
3) ఏదెైన్ా చట్బద్ధమైెన/న్నయంతరణ న్నబంధనలక్ు వ లుప్ల 

రుణాలు ఇచేు సంసిలు. ఉదాహరణక్ు అనధికారిక్ 

రుణదాతలు. 
 

RBI ర్ెపో్  ర్ేట్ునత 3 న్వలలోీ  140 బవస్ ప్ాయింట్ుీ  ప ంచింద్ి 

 

రిజరీ బాయంక్స ఆఫ ఇండియా (RBI) ఆగష్టర్  5, 2022న ర పో  

ర టును 50 బేస్టస్ పాయంటుల  (bps) పెంచి 5.4 శాతాన్నక ి

పెంచింద,ి కాస్ేప్టిలో ఊహ ంచినటుల గా, 2020 న్ాటి పవర-
పాండమిక్స సాి యల క్ంటే ఇది పెరిగింది. సరిగాొ  చెపాులంటే 
మూడు న్ లలోల న్ే RBI ర పో  ర టును 140 bps భారవగా 
పెంచడం ఇది మూడోసారి. ఒక్ bps 0.01 శాతం పాయంట్్కి 

సమానం. 

ఆర్బిఐ గవరిర శకిికాంత దాస్ మాటాల డుతూ, "ర టు పెంప్ు 
ప్రభావం బాయంక్ుల దాీరా డిపాజిట్ ర టలపెైకి వ ళలల  అవకాశం 

ఉంద"ి అన్న ఆర్బిఐ గవరిర శకిికాంత దాస్ అన్ాిరు. 
“ఇప్ుటిక  ట రండ మొద్ల ైంది, చాలా కొన్ని బాయంక్ులు తమ 

డిపాజిట్ ర టలను పెంచాయ మరియు ఆ ట రండ 

కొనసాగుతరంది. క రడిట్ ఆఫ్టేక్స ఉనిప్ుుడు, బాయంక్ులు 
అధిక్ డిపాజిట్్లను క్లిగి ఉంటేన్ ే ఆ క రడిట్ ఆఫ్టేక్స్ను 
కొనసాగించగలవు మరియు మదా్తర ఇవీగలవు. క రడిట్ 

ఆఫ్టేక్స్క్ు మదా్తరగా వారు శాశీత పరా తిప్దిక్న స్ెంటరల్ 

బాయంక్స డబుబపెై ఆధారప్డలేరు. 
 

NRIల కోస్ం కొతి చెలీింప్ు వావసా్: BBPS 

 
భారతీయ రిజరీ బాయంక్స (RBI) భారతదేశంలో న్నవస్టసుి ని 

వార ి క్ుటుంబ సభుయల తరప్ున యుటిలిటీ, విద్య మరియు 
ఇతర బిలుల  చెలిలంప్ులను చేయడాన్నకి ప్రవాస భారతీయులు 
(NRIలు) అనుమతించాలన్న ప్రతిపాదించింద.ి చెలిలంప్ులు 
భారత్ బిల్ పేమెంట్ స్టస్మ్ (BBPS) కార స్-బో ర్ర ఇన్వర్ 

బిల్ చెలిలంప్ుల స క్రయం దాీరా పరా స్ెస్ చేయబడతాయ. 
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BBPS అంట్ే ఏమిట్ట: 
BBPS అన్ేద ి బాయంక్ు శాఖలు మరియు వాయపార 

క్రసాుండెంట్్ల దాీరా డిజిటల్్గా మరియు భౌతిక్ంగా బిలుల  

చెలిలంప్ులు చేయడంలో క్స్మర్లక్ు సహాయం చేయడాన్నకి 
RBIచే రూప ందించబడిన మరియు న్ేష్టనల్ పమెేంట్్ 

కారొుర ష్టన ఆఫ ఇండియా (NPCI)చే న్నరీహ ంచబడే 
చెలిలంప్ుల వయవసి. 

 

మార్తి 2022 కోస్ం డిజిట్ల్ చెలీింప్ుల స్ూచిక RBI 349.30 

వదద  ప్రకట్టంచింద్ి 

 
భారతీయ రిజరీ బాయంక్స (RBI) యొక్క డిజిటల్ చెలిలంప్ుల 

సూచిక్ (DPI) స్ెపె్ంబర 2021కి 304.46 నుండ ి మారిు 

2022కి 349.30కి పెరిగింద,ి దేశం డిజిటల్ చెలిలంప్ులలో 
పెరుగుద్లను చూసిో ంద్న్న, కొంత భాగం ఏకరక్ృత చెలిలంప్ుల 

ఇంటర్ఫేస్ (UPI) దాీరా నడప్బడుతరంద్న్న చూపటసుి ంది. 
మారిు 2021 చివర ి న్ాటికి, సూచిక్ 270.59. మారిు 2021 

నుండి, స్ెంటరల్ బాయంక్స 4 న్ లల లాగ్తో స్ెమీ-వారిాక్ 

పరా తిప్దిక్న RBI-DPIన్న అందిసుి ంది. 
 

4వ RBI దరవా విధాన స్మీక్ష: ర్ెపో్  ర్ేట్ు 50 bps ప ర్తగతంద్ి 

 

రిజరీ బాయంక్స ఆఫ ఇండియా ప్రసుి త ఆరిిక్ సంవత్రాన్నక ి

రిట ైల్ ద్రవయయలబణం అంచన్ాను 6.7 శాతం వదా్ ఉంచింది. 
లిక్ీడిట్ ీ అడీసి్్మ ంట్ ఫ స్టలిట్ీ (LAF) కింద్ పాలస్వ ర పో  

ర టును 50 బేస్టస్ పాయంటుల  పెంచి 5.40 శాతానిక ్ప ంచింద్ి. 
RBI వరుసగా మూడోసారి పాలస్వ ర పో  ర టును పెంచింది. 
భారతీయ రిజరీ బాయంక్స మాన్నటరవ పాలస్వ క్మిటీక ి ర్తజర్ీ 

బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) గవరనర్ శకి్కాంత ద్ాస్ 

న్ేతృతీం వహ సాి రు. ర్ేట్-స్ ట్టి ంగ్ ప్ాాన్వల్ యొక్క తద్ుప్రి 
సమావేశం స్ ప ింబర్ 28-30, 2022న షెడూయల్ చేయబడింది. 
గుర్తించదగతన అంశం: 

MPC సభుయలంద్రూ - డాక్్ర శశాంక్ భిడే, డాక్్ర అషటమా 
గోయల్, ప ర ఫెసర జయంత్ R. వరూ, డాక్్ర రాజీవ రంజన, 

డాక్్ర మైెఖ ల్ దేబబరత పాతర మరియు శ్రర శకిికాంత దాస్ - 

పాలస్వ ర పో  ర టును 50 బవస్టస్ ప్ాయింట్ుీ  5.40 శాతానిక్ 
ప ంచాలని ఏకగజరవంగా ఓట్ు వ్ేశారు. వృద్ిధ క్ మదదతునిస్ూి  

దరవ్యాలైణం లక్షాంలోపే ఉండేలా చూస్తకోవడానిక ్

స్భ్ుాలందరూ వసతి ఉప్సంహరణపెై ద్ృషట్  సారించాలన్న ఓటు 
వేశారు. తీరాూనంలోన్న ఈ భాగంపెై ప్రర ఫ స్ర్ జయంత్ ఆర్.వరు 

అభయంతరాలు వయకి్ం చేశారు. 
ప్రావస్ానంగా, వివిధ్ ర్ేట్ుీ  క్రంద్ ివిధ్ంగా ఉన్ానయి: 

• పాలస్వ ర పో  ర టు: 5.40% 

• సా్ ండింగ డిపాజిట్ స క్రయం (SDF): 5.15% 

• మారిీనల్ సా్ ండింగ ఫెస్టలిటీ ర టు: 5.65% 

• బాయంక్స ర టు: 5.65% 

• స్టిర రివర్ ర పో  ర టు: 3.35% 

• CRR: 4.50% 

• SLR: 18.00% 
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దరవా విధానం యొకక ముఖా అంశాలు: 
• 2022-23 జిడిపట వృదిధ  అంచన్ా 7.2 శాతంగా ఉంది. 
• GDP వృదిధ  అంచన్ా: Q1 వదా్ 16.2 pc; Q2 వదా్ 6.2 pc; 

Q3 వదా్ 4.1 pc; మరియు Q4 వదా్ 4 pc. 

• Q1:2023-24 వాసివ GDP వృదిధ  6.7 శాతంగా అంచన్ా 
వేయబడింద.ి 

• దేశ్రయ ఆరిిక్ కారయక్లాపాలు విసిృతమయేయ సంక తాలను 
చూప్ుతరన్ాియ. 

• 2022-23కి రిట ైల్ ద్రవయయలబణం అంచన్ా 6.7 శాతంగా 
ఉంది. 

• ద్రవయయలబణం అంచన్ా: Q2 వదద  7.1 pc; Q3 వదద  6.4 pc; 

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

• భారతదేశం FY23 ఆగసు్  3 వరక్ు $13.3 బిలియనల  పెదా్ 

పో ర్్ఫో లియో అవుట్్ఫో్ల లను చూస్టంది. 
• ఈ ఆరిిక్ సంవత్రం ఆగసు్  4 వరక్ు అమెరికా డాలర్తో 

పో లిస్ేి  రూపాయ విలువ 4.7 శాతం క్షీణించింద.ి 

• భారతదేశం యొక్క విదేశ్ర మారక్ న్నలీలు 
ప్రప్ంచవాయపి్ంగా న్ాలొవ అతిపెదా్విగా ఉన్ాియ. 

• భారతదేశంలోన్న వార ి క్ుటుంబాల తరప్ున యుటిలిటీ 
మరియు విద్య చెలిలంప్ుల కోసం NRIలు భారత్ బిల్ 

పేమ ంట్ స్టసి్మ్స్నత ఉప్యోగించుక్ున్ేలా మెకాన్నజం 

యాకి్వేట్ చేయబడుతరంద.ి 

 

దరవా విధానం యొకక కొనిన ముఖామ ైన స్ాధ్న్ాలు: 
RBI యొక్క ద్రవయ విధానంలో ద్రవయ విధాన్ాన్ని అమలు 
చేయడాన్నకి ఉప్యోగించ ే అన్ేక్ ప్రతయక్ష మరియు ప్రోక్ష 

సాధన్ాలు ఉన్ాియ. ద్రవయ విధానం యొక్క కొన్ని 

ముఖయమైెన సాధన్ాలు కిరంది విధంగా ఉన్ాియ: 

ర్ెపో్  ర్ేట్ు: 
ఇది లికిీడిటీ సరుా బాటు స క్రయం (LAF) కింద్ ప్రభుతీం 

మరియు ఇతర ఆమోదించబడిన స్ెక్ూయరిటీల కొలేటరల్్క్ు 
వయతిర క్ంగా రిజరీ బాయంక్స ఆఫ ఇండియా నుండ ిబాయంక్ులు 
ఓవర్న్ ైట్ లికిీడిటీన్న తీసుక్ున్ే (స్టిర) వడీ్  ర టు. 
ర్తవర్స ర్ెపో్  ర్ేట్ు: 
ఇది భారతీయ రిజరీ బాయంక్స, LAF కింద్ అరహత క్లిగిన 

ప్రభుతీ స్ెక్ూయరిటీల కొలేటరల్్క్ు వయతిర క్ంగా, బాయంక్ుల 

నుండ ిరాతిరప్ూట లికిీడిటీన్న గరహ ంచగలిగ  (స్టిర) వడీ్  ర టు. 
లిక్ీడిట్ ీఅడీసి్్మ ంట్ ఫ స్టలిట్ీ (LAF): 

LAF దాన్న కింద్ ఓవర్న్ ైట్ మరియు టరూ ర పో  వేలాన్ని క్లిగ ి

ఉంద.ి ర పో  అన్ే ప్ద్ం ఇంటర-బాయంక్స టరూ మన్వ మార కట్ 

అభివృదిధకి సహాయప్డుతరంది. ఈ మార కట్ రుణాలు 
మరియు డిపాజిటల  ధరల కోసం బ ంచ్్మారక్లను స్ెట్ 

చేసుి ంది. ఇది ద్రవయ విధానం యొక్క ప్రసారాన్ని 

మెరుగుప్రచడంలో సహాయప్డుతరంది. అభివృదిధ  
చెంద్ుతరని మార కట్ ప్రిస్టితరల ప్రకారం, రిజరీ బాయంక్స ఆఫ 

ఇండియా క్ూడా వేరియబుల్ వడీ్  ర టు రివర్ ర పో  వేలం 

న్నరీహ సుి ంది. 
మార్తీనల్ స్ాి ండింగ్ ఫ స్టలిట్ ీ(MSF): 

MSF అన్ేది షెడూయల్ చేయబడిన వాణిజయ బాయంక్ులు 
భారతీయ రిజరీ బాయంక్స నుండి ఓవర్న్ ైట్ డబుబను అద్నప్ు 
మొతాి న్ని రుణంగా తీసుకోవడాన్నకి వీలు క్లిుంచే న్నబంధన. 

బాయంక్స వారి చట్బద్ధ మైెన లికిీడిటీ ర షటయో (SLR) 

పో ర్్ఫో లియోలో ఒక్ ప్రిమితి వరక్ు జరిమాన్ా వడీ్  ర టుతో 
ముంచడం దాీరా దీన్ని చేయవచుు. ఇద ి బాయంక్ులు 
ఎద్ురొకంటుని ఊహ ంచన్న లికిీడిట ీ ష్టాక్స్లను 
న్నలబ టు్ కోవడాన్నకి వారిక ిసహాయప్డుతరంది. 

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


 ఆగష్టు  - నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్  
 

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

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• RBI 25వ గవరిర: శకి్కాంత ద్ాస్ 

• RBI ప్రధాన కారాయలయం: ముంబ్బ 
• RBI సాి పటంచబడింద:ి 1 ఏపటరల్ 1935, కోల్్కతా. 
 

విద్ేశ్మ వ్ాణ జా ఇన్్వ్ాయిస్్లు మర్తయు చెలీింప్ుల కోస్ం 

INRని ఉప్యోగతంచడానిక ్RBI అనతమతించింద్ి 

 
విదేశ్ర వాణిజయ ఇన్వాయస్్లు మరియు చెలిలంప్ులను భారత 

రూపాయలో చేయడాన్నకి ర్తజర్ీ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
(RBI) అనుమతించింద్న్న క ంద్ర ఆరిిక్ శాఖ సహాయ మంతిర 
భగవత్ కిసన్రావ క్రద్ రాజయసభక్ు తెలియజ శారు. జూలెబ 
11, 2022న ప్రచురించబడిన భారత క్ర న్వ్లో అంతర్ాీ తీయ 

ట్ేరడ్ స్ ట్టల్్మ ంట్ (INR) అన్ే సరుకూలర దాీరా, స్ెంటరల్ 

బాయంక్స భారతీయ క్ర న్వ్లో అంతరాీ తీయ వాణిజయం కోసం 

చెలిలంప్ులను అనుమతించింది. 
ప్రధాన్ాంశాలు: 
• సరుకూలర్లోన్న పేరా 10 ప్రకారం, భాగసాీమయ దేశాలక్ు 

చెందిన బాయంక్ులు భారతదేశంలోన్న అధీకృత డీలర్ (AD) 

బాయంక్ులను సంప్రదించవచుు, వారు ప్రతేయక్ INR వయసో్ ర  
ఖాతాల పరా రంభాన్నకి సంబంధించిన సమాచారంతో RBI 

నుండి అనుమతిన్న ప ంద్వచుు. 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• క ంద్ర ఆరిిక్ శాఖ సహాయ మంతిర: భ్గవత్ క్స్న్్ర్ావ్ 

కరద్ 

• RBI గవరిర: శకి్కాంత ద్ాస్ 

 

జులెబ 2022లో GST వస్ూళుీ  1.49 లక్షల కోటీ్తో ర్ంెడవ 

అతాధికం 

 
ఆరిిక్ ప్ునరుద్ధరణ, ప్నుి ఎగవేతలను అరిక్టే్ంద్ుక్ు 
తీసుక్ుని చరయల న్ేప్థయంలో జుల ైలో వసుి  స్ేవల ప్నుి 

వసూళలల  28 శాతం పెరిగ ిరూ.1.49 లక్షల కోటలతో ర ండో  గరిష్టఠ  
సాి యక ి చేరుక్ున్ాియ. వసుి  స్ేవల ప్నుి (జీఎస్్ట)ీ 

వసూళలల  ఏడాద ి కిరతం ఇదే న్ లలో రూ.1,16,393 కోటుల గా 
ఉన్ాియ. జూల  ై 2017లో ప్రవేశపెటి్న GST ఏపటరల్ 2022లో 
రికారు్  సాి యలో రూ.1.68 లక్షల కోటల క్ు చేరుక్ుంది. 
GST యొకక మునతప్ట్ట న్వలల జాబితా: 
• జనవర:ి 1,40,986 కోటుల  

• ఫటబరవర:ి 1,33,026 కోటుల  

• మారిు: 1,42,095 కోటుల  

• ఏపటరల్: 1,67,540 కోటుల  

• మే: 1,40,885 కోటుల  

• జూన: 1,44,616 కోటుల  

• జూల :ై 1,48,995 కోటుల  

 
అకోి బర్ 1ని RBI కార్స ట్ోకన్వబజేష్టన్ గడువుగా నిరాయించింద్ి 
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ర్తజర్ీ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) జారవ చేస్టన 

సరుకూలర్లో, కార్ న్ ట్్వరక్లు మరియు కార్ జారవచేస్ేవారిన్న 

ప్క్కనపెటి్  అన్ని పారవ్లను అకోి బర్ 1, 2022లోగా గతంలో 
సిో్ ర్ చేస్టన కార్స-ఆన్-ఫ బల్ (CoF) డేట్ా మొతాి న్ని 

తొలగించాలన్న ఆదేశ్చంచింది. RBI మంజూరు చేస్టంద.ి వేరొక్ 

చెలిలంప్ు వయవసిక్ు మృద్ువ ైన ప్రివరినను సులభతరం 

చేయడాన్నకి విశరా ంతి. అద్నంగా, ఆన్ల ైన లావాదేవీలో 
పాలగొ ని వాయపారి మరియు అతన్న PA డేటాను గరష్ి్టంగా 
T+4 ర్ోజులు లేదా స్ెటిల్్మెంట్ తేదీ వరక్ు, కార్ జారవ 
చేస్ేవారు మరియు కార్ న్ ట్్వరక్ను ప్క్కనపెటి్  ఏది 
ముంద్ుగా వచిున్ా దాన్నన్న ఉంచవచుు. 

.కార్స-ఆన్-ఫ బల్ (CoF) డేట్ా అంట్ ేఏమిట్ట? 

కార్ తిరిగి జారవ చేయబడిన సంద్రభంలో, కార్స-ఆన్-ఫ బల్ డేట్ా 
విచారణ అన్ేద ి కార్ హో ల్రుల  తమ కార్్లను ఫెైల్్లో ఉంచిన 

వాయపారుల గురించి మరియు ఆ వాయపారులు అప్డేట్ 

చేయబడిన కార్ సమాచారాన్ని స్వీక్రించారా లేదా అన్ే 
సమాచారాన్ని అందించడాన్నకి ఉదేాశ్చంచబడింది. 
కార్స-ఆన్-ఫ బల్ డేట్ా యొకక ప్ని: 

ప్ాయింట్ ఆఫ్ స్ేల్ ఎంట్ీర మోడ్ 10 (PEM 10)న్న 

ఉప్యోగించి పరా రంభించిన లావాదేవీలను గురిించడం దాీరా, 
కార్ ఆన ఫెైల్ లావాదేవీలను అతయంత పారద్రశక్ంగా ఫ్ాల గ 

చేయవచుు. ప్రిశరమ కొతి PEMన్న ఆమోదించడాన్నకి, వీసా 
అకో్ బర 2016లో ఈ లావాదేవీ రకాన్ని పరా రంభించింది. 
ఇచిున కార్ హో ల్ర కోసం వాయపారులను గురిించడాన్నకి వీసా 
వివిధ మారాొ లను ఉప్యోగిసుి ంది, ఆ కార్ హో ల్ర యొక్క 

ఆధారాలు PEM 10 ప ందే వరక్ు ఆ వాయపారి ఫెైల్్లో 
న్నరీహ ంచబడవచుు. విసిృత ప్రిశరమ అమలు. 

అదనప్ుస్మాచారం    

• దేశ్రయ చెలిలంప్ుల న్ ట్్వరక రూపేపెై వివిధ రకాల క రడిట్ 

కార్్లను పరా రంభించేంద్ుక్ు, ICICI బాాంక్ నే్ష్టనల్ 

పేమ ంట్స కార్మపర్ేష్టన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI)తో 
భాగసాీమాయన్ని ఏరాుటు చేస్టంద.ి ICICI బాయంక్స రూపే 
క రడిట్ కార్ పరా రంభంలో బాయంక్స జ మ్్సో్ న స్టరవస్ యొక్క 

కోరల్ వేరియంట్్లో అందించబడుతరంది; Rubyx 

మరియు Sapphiro వేరియంట్్లు తీరలో 
అనుసరించబడతాయ. "ICICI బాాంక్ కోరల్ రూప ే

కెరడిట్ కార్స" అన్న పటలువబడే కాంటాక్్స్ల స్ కార్ అన్ేక్ 

రకాల అధికారాలు మరియు ప్రయోజన్ాలను 
అందిసుి ంది. 

• RBI నివ్ేద్ిక: జూన్ 2022 తెబైమాస్టకంలో బాాంక్ కెరడిట్ 

ప రుగుదల 14.2% వ్ేగవంతమ ైంద్ి : ర్తజర్ీ బాాంక్ ఆఫ్ 

ఇండియా విడుద్ల చేస్టన డేటా ప్రకారం జూన 2021తో 
ముగిస్టన తెైమైాస్టక్ంలో బాాంక్ కెరడిట్ వృద్ిధ  6% నుండి 
జూన 2022లో ముగిస్టన తెబైమాస్టకంలో 14.2%క్ 

ప ర్తగతంద్ి. మారిు 2022తో ముగిస్టన మూడు న్ లలోల  

బాయంక్స క రడిట్ 10.8% పెరిగింది. గత ఐద్ు తెైమైాస్టకాలోల  

మొతిం డిపాజిటలలో స్టిరమైెన 9.5 నుండ ి 10.2% వారిాక్ 

వృదిధ  క్న్నపటంచింది. 
• ప్రముఖ ఆరిిక్వేతిలు Q1 GDP వృదిధన్న 13-15.7% వదా్ 

ఆశ్చసుి న్ాిరు 
• డిజిట్ల్ ఎసో్ రో స్ేవల కోస్ం యస్ బాాంక్్తో కాాస్్లర్ 

భాగస్ాీమాం కలిగత ఉంద్ి : గోల బల్ ఎసో రో బాయంకింగ 

స లూయష్టన ప ర వ ైడర, కాస్్లర్ బాయంక్స క్స్మరలక్ు డిజిటల్ 

ఎసో రో స్ేవలను అందించడాన్నకి యస్ బాాంక్్తో 
భాగసాీమయం క్లిగి ఉంది. ఈ సంసి వయక్ుి లు మరియు 
సంసిల కోసం గోల బల్ డిజిటల్ ఎసో రో పాల ట్్ఫారమ్, దేశ్రయ 

మరియు సరిహద్ుా  ఎసో రో ప్రిష్టాకరాలను అందిసోి ంది. 
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• హెచ్్డిఎఫ్స్ట బాయంక్స ఉతిర క రళలో మొద్ట ి మొతిం 

మహ ళల శాఖను పరా రంభించింది : ఉతిర క రళలోన్న 

కోజికోడ్లో హెచ్డిఎఫ్్స్ట బాాంక్ ప్ూరిిగా మహిళల 

శాఖనత పరా రంభించింది. నగర కారొుర ష్టన మేయర బ్లన్ా 
ఫటలిప హెచ్్డిఎఫ్స్ట బాయంక్స శాఖను పరా రంభించారు. 
మారిు 31, 2022 న్ాటికి, బాయంక్స ప్రకారం, శరా మిక్ శకిిలో 
మహ ళలు 21.7% (21,486) ఉన్ాిరు. 2025 న్ాటికి, 

పెైవైేట్ రుణదాత దాన్నన్న 25%కి పెంచాలనుక్ుంటున్ాిరు. 
న్నరిాష్్ట సాి యక ి మించిన డీల్్లక్ు ర గుయలేటర ఆమోద్ం 

అవసరం, ఇది మార కట్్పేల స్్లో అన్ ైతిక్ వాయపార 

ప్ద్ధతరలపెై న్నఘా ఉంచుతరంది. 
• దకకన్ అరైన్ కో-ఆప్ర్ేట్టవ్ బాాంక్ లెబస్ న్స్నత RBI రదతద  

చేస్టంద్ి 
• యాక్సస్ బాాంక్ "అలిిమా శాలర్జ ప్ాాకేజ్ర"ని 

అంద్ించడానిక్ FCIతో MOU స్ంతకం చేస్టంద్ ి : 

భారతదేశం యొక్క మూడవ అతిపెదా్ పెైవైేట్ రంగ 

బాయంక్ు, యాకి్స్ బాయంక్స తన ఉదో యగులంద్రికర 
ప్రతేయక్మైెన ప్రయోజన్ాలు & ఫవచరలతో క్ూడిన "అలిిమా 
శాలర్జ ప్ాాకేజ్ర"న్న అందించడాన్నకి ఫుడ్ కార్మపర్ేష్టన్ ఆఫ్ 

ఇండియా (FCI)తో ఒక్ అవగాహన ఒప్ుందాన్ని 

క్ుద్ురుుక్ుంది.  

• కర్ాా ట్క బాాంక్ ట్ర్ు డిప్ాజిట్ స్వకమ్స "KBL అమృత్ 

స్మృద్ిధ"ని ప్రా రంభంచింద్ి : ఆజాదీ కా అమృత్ 

మహో త్వ్గా సాీతంతరూం ప ందిన 75 సంవత్రాల 

సంద్రభంగా, క్రాు టక్ బాయంక్స కొతి టరూ డిపాజిట్ స్వకమ్, 

అభ్ుాదయ కాాష్ స్ర్తిఫటకేట్ (ACC) కింద్ KBL అమృత్ 

స్మృద్ిధ  మరియు 75 వ్ార్ాల (525 ర్ోజులు) కాలవావధి 
కోస్ం ఫటక్స్డ్ డిప్ాజిట్్ని ప్రవేశపెటి్ంది.  

• సతీష్ కాశ్రన్ాథ్ మరాఠ , సాీమిన్ాథన గురుమూరిి, ర వతి 

అయయర మరియు సచిన చతరర ీది RBI స్ెంటరల్ బో ర్ 

లేదా రిజరీ బాయంక్స ఆఫ ఇండియా స్ెంటరల్ బో ర్్లో 
పార్్ట ైమ్, న్ాన-అఫవషటయల్ డెైర క్్ర్లుగా ప్న్నచేయడాన్నకి 
జాతీయ ప్రభుతీంచే న్ామక్రణం చేయబడా్ రు. RBI 

స్ ంట్రల్ బల ర్స్క్ు తద్ుప్రి సూచనల వరక్ు గురుమూర్తి 
మర్తయు మర్ాఠే మరో న్ాలుగు సంవత్రాల కాలాన్నకి 
రవన్ామిన్ేట్ చేయబడినటుల  RBI తన వ బ్్స్ెైట్్లో 
తెలిపటంది. 

• స్ే్ట్ బాయంక్స ఆఫ ఇండియా "ఉత్వ ఫటక్స్్డ డిపాజిట్ 

స్వకమ్"న్న పరా రంభించింది.   
• కోటక్స మహీందరా  బాయంక్స "కోటక్స కరరమ్" జీవనశెైలి-క ందీరక్ృత 

కారొుర ట్ జీతం ఖాతాను పరా రంభించింది  
• జూలెబలో ర్తట్ బల్ దరవ్యాలైణం 6.71 శాతానిక ్ తగత్ంద్ి : 

ఆహార ధరలోల  న్నయంతరణ కారణంగా జూల ైలో రిట ైల్ 

ద్రవయయలబణం 6.71 శాతాన్నకి తగిొంది, అయత ే వరుసగా 
ఏడవ న్ లలో రిజరీ బాయంక్స క్ంఫర్ ల వ ల్ 6 శాతం క్ంట ే

ఎక్ుకవగాన్ే ఉంద.ి  

 

• రుణదాతక్ు తగిన మూలధనం మరియు సంపాద్న 

అవకాశాలు లేనంద్ున రిజరీ బాయంక్స ఆఫ ఇండియా 
ప్ూణేక్ు చెందిన రూపే కో-ఆప్ర టివ బాయంక్స లిమిట డ 

ల ైస్ెన్్ను రద్ుా  చేస్టంది 
• M1xchange (TReDs ప్ాీ ట్్ఫారమ్స), టేరడ రిస్వవబుల్్ 

తగిొంప్ు కోసం మార కట్ పేలస్ మరియు HDFC బాాంక్ 

పో టీ వడీ్  ర టల  వదా్ ఫెైన్ాన్న్ంగ్క్ు చిని వాయపారాల 

యాక ్స్్ను అందించడాన్నకి భాగసాీమయం క్లిగి 
ఉన్ాియ 
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• న్ాన్-బాాంక్ంగ్ ఫ బన్ానాియల్ కంప నీ - మ ైకరో  ఫ బన్ాన్స 

ఇనిస్టిట్టాష్టన్స (NBFC-MFI) కోసం క రడిట్ 

మారొద్రశకాల ధరలను పాటించడంలో విఫలమైెనంద్ుక్ు 
ర్తజర్ీ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) హెైద్రాబాద్ క్ు 
చెందిన స్పందన్ా స్ూపర్తి ఫ బన్ానాియల్ లిమిట్ డెబప 2.33 

కోటీ్ రూప్ాయల జర్తమాన్ా విధించింద్ి. 
• ర్తజర్ీ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (మోసాలు, వరవొక్రణ 

మరియు రిపో రి్ంగ) యొక్క పేరాగార ఫ 3.2.6క్ు 
అనుగుణంగా, బాాంక్ంగ్ ర్ెగుాలకష్టన్ చటి్ం 1949 యొక్క 

స్ క్షన్ 47A(1)(c) దాీరా అవసరమైెన విధంగా క్న్వసం 

రూ. 5.00 కోటీ్ (రూ. 5.00 కోటీ్ )క్ు సంబంధించిన 

మోసాలక్ు సంబంధించిన ఫ్ాల ష్ న్నవేదిక్న్న RBIకి 

సమరిుంచడంలో విఫలమైెనంద్ుక్ు రిజరీ బాయంక్స ఆఫ 

ఇండియా మొతిం రూ. 32.00 లక్షలు (రూ. 32 లక్షలు 
మాతరమ)ే జరిమాన్ా ఇండియన్ బాాంకుప బ విధించింది 

 

నియామకాలు 
స్ రవ్ గంగూల్ల డీరమ్స్స్ ట్్గో మొదట్ట బార ండ్ అంబాస్టడర్్గా 
ఎంపటకయాాడు  

  
DreamSetGo, కరరడా అనుభవాలు మరియు ప్రయాణ వేదిక్, 

స్ రవ్ గంగూల్లన్న తన మొద్టి బరా ండ అంబాస్టడర్గా 
ప్రక్టించింది. 2019లో సాి పటంచబడిన, DreamSetGo ఒక్ 

న్నరిాష్్ట సమసయను ప్రిష్టకరిసిో ంది - ప్రప్ంచవాయపి్ంగా కరరడా 
ఈవ ంట్్లు మరియు అభిమానుల కోసం అనుభవాలను 
యాక ్స్ చేయడం. DreamSetGo కోసం "సూప్ర క పె్న"గా, 
గంగూలీ మాంచెసి్ర్ స్టట్ీ, చెలిసయా FC, ICC ట్ార వ్వల్ అండ్ 

ట్టర్స, AO ట్ార వ్వల్, F1® అనతభ్వ్ాలు మరియు 
మరిన్నింటితో దాన్న కరలక్ భాగసాీమాయల దాీరా అందించే 
DSG యొక్క క్ూయర ట డ అనుభవాలను ప్రచారం చేయడంలో 
కరలక్ పాతర పో షటసాి రు. 
ఇట్ీవల నియమించబడిన బార ండ్ అంబాస్టడరుీ : 

• రిష్టబ్ ప్ంత్: డిష్ టీవీ ఇండియా 
• ఝులన గోసాీమి: అన్ని మహ ళలు మాయచ్ అధికారిక్ 

జటు్  
• రిష్టబ్ ప్ంత్: ఉతిరాఖండ బరా ండ అంబాస్టడర 
• జస్వరీత్ బుమాా: యున్నక్స్ 
• రవీంద్ర జడేజా: కిన్ారా రాజధాన్న 
• సూృతి మంధాన: IIT మదరా స్ ఇంక్ుయబేట్ సా్ ర్ప,  
 
IMFలో భారతద్ేశానిక్ ఎగతీకూాట్టవ్ డెబర్ెకిర్్గా మాజ్ర CEA K 

స్తబరమణ యన్్నత GoI నియమించింద్ి 

 

అంతర్ాీ తీయ దరవా నిధి (IMF)లో భారతదేశాన్నకి ఎగిీక్ూయటివ 

డెైర క్్ర్గా మాజీ ప్రధాన ఆరిిక్ సలహాదారు, KV 

స్తబరమణ యన్ న్నయమితరలయాయరు. అతన్న ప్ద్వీకాలం 

నవంబర నుండ ి పరా రంభమవుతరంది మరియు 31 అకో్ బర 

2022 వరక్ు ప్రముఖ ఆర్తాకవ్ేతి స్తర్తీత్ ఎస్ భ్లాీ  ED 

(భారతదేశం), IMF ప్దవీకాలానిన కుద్ించడం దాీరా 
మూడేళలపాటు లేదా తద్ుప్రి ఉతిరుీలు వచేు వరక్ు, ఏది 
ముంద్ుగా ఉంట ేఅది కొనసాగుతరంది. 
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అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• IMF న్నరాూణం: 27 డిస్ ంబర్ 1945; 

• IMF ప్రధాన కారాయలయం: వ్ాషటంగిన్, D.C., యున్వబట్ డ్ 

స్ేిట్స; 

• IMF సభయ దేశాలు: 190; 

• IMF MD: క్రస్ాి లిన్ా జార్తీవ్ా. 
 

ర్ాషి్టాప్తి ద్రర ప్ద్ి మురుు కారాదర్తశగా ర్ాజేష్ వరు 

నియమితులయాారు 

 
ఒడిశా క డర 1987 బాయచ్ IAS అధికారి, ర్ాజేష్ వరు రాష్్టరప్తి 

ద్రర ప్ద్ి మురుు కారయద్రిశగా న్నయమితరలయాయరు. అతను 
1980-బాయచ్ IAS అధికారి అయన కపటల్ ద్ేవ్ తిరప్ాఠత 
సాి నంలో ఉన్ాిరు. ప్రసుి తం ఆయన కారొుర ట్ వయవహారాల 

మంతిరతీ శాఖ కారయద్రిశగా ప్న్నచేసుి న్ాిరు మరియు ఒడిశా 
ముఖయమంతిర నవీన ప్టాియక్స్క్ు ప్రధాన కారయద్రిశగా క్ూడా 
ప్న్నచేశారు. గతంలో, వరూ ఒడిశా ముఖయమంతిర నవీన 

ప్టాియక్స్క్ు పటరన్న్ప్ల్ స్ెక్రటరవగా మరియు ఒడిశా ప్రభుతీ 

ఇంధన శాఖ పటరన్న్ప్ల్ స్ెక్రటరవగా క్ూడా ప్న్నచేశారు. 
ఇతర కారాదర్తశ జాబితా 
• ప్రధానమంతిరక ిపెైవైేట్ స్ెక్రటరవ: వివ్ేక్ కుమార్ 

• విదేశాంగ కారయద్రిశ: వినయ్ మోహన్ కాీతార  
• ప్రధాన్న మోదీక ిసలహాదారు: తరుణ్ కప్ూర్ 

• ఆరిిక్ కారయద్రిశ: TV స్ో మన్ాథ్న్ 

• ర వ నూయ కారయద్రిశ: తరుణ్ బజాజ్ 

• ఆరిిక్ వయవహారాల కారయద్రిశ: అజయ్ స్ేథ్ 

• కాయబిన్ ట్ స్ెక్రటరవ: రాజ్రవ్ గౌబా 
• వయయ కారయద్రిశ: ట్ీవీ సో్ మన్ాథ్న్ 

 
CSIR ద్ాని మొదట్ట మహిళా డెబర్ెకిర్ జనరల్్గా నలీతంబి 

కలెబస్ లిీని నియమించింద్ి 

 
స్వన్నయర ఎలకో్ా క మిక్ల్ స్ెైంటిస్్, నలీతంబి కలెబస్ లిీ కౌనిసల్ 

ఆఫ్ స్ బంట్టఫటక్ అండ్ ఇండస్టి ాయల్ ర్జస్ ర్ి్క్ మొద్ట ిమహ ళా 
డెైర క్్ర జనరల్ అయాయరు. ఆమె న్నయామక్ం ప్ద్వీ 

బాధయతలు స్వీక్రించిన తేదీ నుండ ిలేదా తద్ుప్ర ిఉతిరుీలు 
వచేు వరక్ు, ఏది ముందెైతే అది ర ండు సంవత్రాల కాలాన్నక ి

వరిిసుి ంది. ఏపటరల్్లో ప్ద్వీ విరమణ ప ందిన శేఖర్ మండే 
తరాీత క్ల ైస్ెలిీ న్నయమితరలయాయరు. 
క్ల ైస్ెలిీ CSIRలో రాయంక్స్ల దాీరా ఎదిగారు మరియు 
ఫటబరవర ి 2019లో స్ెంటరల్ ఎలకో్ా క మిక్ల్ రవస్ెరు ఇన్స్ట్టూయట్ 

(CSIR-CECRI)కి అధిప్తిగా బాధయతలు స్వీక్రించిన 

మొద్ట ి మహ ళా శాసివైేతి కావడం దాీరా గాజు స్వలింగ్ను 
బదా్లు కొటా్ రు. 
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అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• CSIR సాి పటంచబడింది: 26 స్ెపె్ంబర 1942; 

• CSIR పెరస్టడెంట్: భారత ప్రధాన మంతిర. 
 

స్ ంట్రల్ విజిలెన్స కమిష్టనర్్గా స్తర్ేష్ ఎన్ ప్ట్ేల్ ప్రమాణ 

స్వీకారం చేశారు 

 
విజిలెన్స కమిష్టనర్, స్తర్ేశ్ ఎన్.ప్ట్ేల్ స్ ంట్రల్ విజిలెన్స 

కమిష్టనర్్గా న్నయమితరలయాయరు. ఈ ఏడాద ి జూన్ నుంచి 

ఆయన తాతాకలిక్ స్ ంట్రల్్ విజిలెన్స్ కమిష్టనర్్ (CVC)గా 
ప్న్నచేసుి న్ాిరు. రాష్్టరప్తి భవన్లో రాష్్టరప్తి దరౌ ప్ది మురుూ 

చేత స్ెంటరల్ విజిల న్ క్మిష్టన చీఫ్గా ఆయన ప్రమాణ 

స్వీకారం చేయంచారు. ఈ వేడుక్క్ు ప్రధాన్న నర్ేందర మోద్ీ, 
ఉప్రాష్్టరప్తి ఎం. వ్వంకయాన్ాయుడు క్ూడా హాజరయాయరు. 
మునతప్ట్ట స్ ంట్రల్ విజిలెన్స కమిష్టనర్: 

ఇండియన్ అడిునిస్ేి ాట్టవ్ స్ర్జీస్ (IAS) మాజీ అధికారి 
సంజయ్ కొఠారవ గత ఏడాది జూన 24న CVCగా ప్ద్వీకాలం 

ప్ూరిి చేశారు. 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• స్ెంటరల్ విజిల న్ క్మిష్టన ఏరుడింది: ఫటబరవర్త 1964; 

• స్ెంటరల్ విజిల న్ క్మిష్టన లక్షాయలు: ప్రభ్ుతీ అవినీతిని 

ప్ర్తష్టకర్తంచడానిక్; 
• స్ెంటరల్ విజిల న్ క్మిష్టన అధికార ప్రిధ:ి భారత 

ప్రభ్ుతీం; 

• స్ెంటరల్ విజిల న్ క్మిష్టన ప్రధాన కారాయలయం: 

నూాఢిలీ్ల; 

• స్ెంటరల్ విజిల న్ క్మిష్టన మొద్ట ిఎగిీక్ూయటివ: నిట్టి రు 
శ్మరనివ్ాస్ర్ావు; 

• స్ెంటరల్ విజిల న్ క్మిష్టన న్నయామక్ం: భారత ర్ాషి్టాప్తి. 

 

స్తజోయ్ లాల్ థాస్న్ ITBP  DGగా అదనప్ు బాధ్ాతలు 
స్వీకర్తంచారు 

 
నూయఢిలీలలోన్న సశాసి ై స్వమా బల్ డెైర క్్ర జనరల్, డాక్్ర 

సుజోయ్ లాల్ థ్ాసన ఇండో -టిబ టన బో ర్ర పో లీస్ డెైర క్్ర 

జనరల్్గా అద్నప్ు బాధయతలను స్వీక్రించారు. డాక్్ర 

థ్ాయోస్ెన 1988 బాయచ్్క్ు చెందిన మధయప్రదేశ క డర IPS 

అధికార.ి IPS సంజయ్ అరోరా నుండ ిడాక్్ర థ్ాయోస్ెన ఛారీ 

మరియు సాంప్రదాయ లాఠవన్న అంద్ుక్ున్ాిరు. 1962లో 
ఏరాుట ైన ఐటీబ్లపవ ఇండో -చెైన్వస్ సరిహద్ుా లో గస్వి  
న్నరీహ సోి ంది. అద్నంగా, ఇది ఛతిీస్్గఢ్్లో నక్్ల్ వయతిర క్ 

కారయక్లాపాల వంట ి అన్ేక్ అంతరొత భద్రతా ప్నుల కోసం 

ఉప్యోగించబడుతరంది. 
 

ప రస్ ఇన్ర్ేుష్టన్ బూార్ో కొతి పటరనిసప్ల్ డీజ్రగా స్తేాందర ప్రకాష్ 

బాధ్ాతలు స్వీకర్తంచారు 
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స్వన్నయర ఇండియన ఇనఫర ూష్టన సరవీస్ అధికారి స్తేాందర 
ప్రకాష్ ప రస్ ఇన్ర్ేుష్టన్ బూార్ో (PIB) పటరన్న్ప్ల్ డెైర క్్ర 

జనరల్్గా న్నయమితరలయాయరు. 1988 బాయచ్ ఇండియన 

ఇనఫర ూష్టన సరవీస్ (IIS) అధికారి, స్ెంటరల్ బూయరో ఆఫ 

క్మూయన్నక ష్టన యొక్క పటరన్న్ప్ల్ డెైర క్్ర జనరల్ అయన 

ప్రకాష్ ప్ద్వీ విరమణ ప ందిన జ ైదీప భటాిగర తరాీత 

న్నయమిసాి రు. 
 మర్మక అప్ాయింట్్మ ంట్: 

PIB యొక్క వ స్్ జోన డెరై క్్ర జనరల్ మన్వష్ దేశాయ్, 

సతేయంద్ర ప్రకాష్ తరాీత స్ెంటరల్ బూయరో ఆఫ 

క్మూయన్నక ష్టన్లో న్నయమిసాి రు. 1989 బాయచ్ IIS అధికారి, 
దేశాయ్ I&B మంతిరతీ శాఖలోన్న DAVP, AIR నూయస్, 

ప్రసార భారతి మరియు ఇండియన ఇన్స్ట్టూయట్ ఆఫ మాస్ 

క్మూయన్నక ష్టన వంట ి వివిధ మీడియా విభాగాలలో 
ప్న్నచేశారు. 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• పెరస్ ఇనఫర ూష్టన బూయరో జూన 1919లో సాి పటంచబడింద.ి 

• 1941లో, J. నటరాజన పటరన్న్ప్ల్ ఇనఫర ూష్టన ఆఫవసర్గా 
బూయరోక్ు అధిప్తిగా ప్న్నచేస్టన మొద్ట ిభారతీయుడు. 

• సంసి పేరు 1946లో పెరస్ ఇనఫర ూష్టన బూయరోగా 
మారుబడింది. 1947లో భారతదేశాన్నకి సాీతంతరూం 

వచిునప్ుటి నుండి బూయరో అన్ేక్ సారుల  

ప్ునరిిరిూంచబడింద.ి 

 

అదనప్ుస్మాచారం 
• RBL బాయంక్స న్ాన ఎగిీక్ూయటివ డెైర క్్రుల గా శ్చవక్ుమార 

గోపాలన, గోపాల్ జ ైన న్నయమితరలయాయరు 
• NII డెైర క్్ర్గా ఒడియా శాసివైేతి దేబాస్టసా మొహంతి 

న్నయమితరలయాయరు 

• విక్రమ్ దొర ైసాీమి UK భారత హెైక్మిష్టనర్గా 
న్నయమితరలయాయరు 

• బిల్ గ ట్్ ఫ ండేష్టన తన టరస్వ్ల బో రు్ లో ఆశ్చష్ ధావన్ను 
న్నయమించింది 

• NaBFID కొతి MDగా రాజ్్కిరణ్ రాయ్ 

న్నయమితరలయాయరు 
• గ రనడాక్ు చెందిన స్ెైమన స్ట్యెల్ కొతి UNFCCC 

ఎగిీక్ూయటివ స్ెక్రటరవగా న్నయమితరలయాయరు. 
• ఐఏఎస్ పవయూష్ గోయల్్ను న్ాట్్గిరడ స్వఈఓగా క ంద్ర 

ప్రభుతీం న్నయమించింది 
• యూన్నటీ SFB ఇంద్ర్జిత్ కామోతరా ను MD & CEO గా 

న్నయమించింది 
• యూన్నటీ సాూల్ ఫెైన్ాన్ బాయంక్స (SFB) లిమిట డ 

(యూన్నటీ బాయంక్స) ఇంద్ర్జిత్ కామోతరా ను బాయంక్స 

మేన్ేజింగ డెైర క్్ర మరియు చీఫ ఎగిీక్ూయటివ ఆఫవసర 

(MD & CEO)గా న్నయమించింది.  
• అమిత్ బరూన డాబర చెైరూన ప్ద్వి నుంచి వ ైదొలిగారు 
• ఫటన్ట క్స పాల ట్్ఫారమ్ BharatPe కొతి CFO గా నలిన 

న్ేగవన్న న్నయమించింద ి
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స్ బనతస & ట్ కానలజ్ర 

CAE యొకక AI శ్చక్షణా వావసా్నత ఉప్యోగతంచిన మొదట్ట 
ఎయిర్్లెబన్్గా AirAsia ఇండియా అవతర్తంచింద్ి 

  

ఎయర్ల ైన పెైలట్్లక్ు శ్చక్షణ ఇవీడాన్నకి CAE యొక్క 

క్ృతిరమ మేధసు్తో నడిచే శ్చక్షణా వయవసిను ఉప్యోగించిన 

మొద్టి ఎయర్ల ైన్గా AirAsia ఇండియా న్నలిచింది. CAE 

అన్ేది ఏక్కాల సాంక తిక్తపెై ఆధారప్డిన పెైలట్ శ్చక్షణ 

ప్రిష్టాకరాల యొక్క ప్రముఖ ప ర వ ైడర. CAE ప్రధాన 

కారాయలయం క నడాలో ఉంద.ి AirAsia అవలంబించిన శ్చక్షణా 
విధాన్ాన్ని CAE ర ైజ్ అన్న పటలుసాి రు, ఇది పెైలట్ శ్చక్షణా 
స్ెష్టన్లలో న్నజ-సమయ డేటాను అందిసుి ంద ి మరియు 
అధిక్ న్ాణయత గల శ్చక్షణను అందించడాన్నకి వాటిన్న 

విశలలషటసుి ంది. CAE ర ైజ్ స్టముయలేటర శ్చక్షణ డేటాను బో ధక్ుల 

కోసం విలువ ైన అంతరాృష్టర్ లుగా అనువదించడాన్ని క్ూడా 
పరా రంభిసుి ంది. 
ఎయిర్ ఏషటయా ఇండియా గుర్తంచి 

AirAsia India Private Limited ట్ాట్ా స్న్స ప బైవ్ేట్ 

లిమిట్ డ్ యొక్క అనుబంధ సంసి మరియు దాన్న ప్రధాన 

కారాయలయం బ ంగళూరులో ఉంద.ి AirAsia యొక్క వాణిజయ 
కారయక్లాపాలు 12 జూన 2014న పరా రంభమయాయయ 

మరియు ఇద ి భారతదేశం అంతటా 50కి పెైగా ప్రతయక్ష 

మరియు 100 క్న్ కి్ంగ మారాొ లోల  ప్రయాణిసుి ంది. 
 

ద్ేశంలోనే్ మొటి్మొదట్ట స్ీద్ేశ్మ మంకకప్ాక్స ట్ సి్ క్ట్ 

ప్రా రంభంచబడింద్ి 

 

కోతుల వ్ాాధిని ప్ర్జక్షించడానిక్ భారతద్ేశం ద్ేశ్మయంగా 
అభవృద్ిధ  చేస్టన మొటి్మొదట్ట RT-PCR క్ట్్ను అభివృదిధ  
చేస్టంద.ి ఈ కిట్్ను టరా న్ా్స్టయా బయో-మెడిక్ల్్ అభివృదిధ  
చేస్టంద,ి ఈ కిట్్ను స్ెంటర పటరనిసప్ల్ స్ బంట్టఫటక్ అడెబీజర్ 

అజయ్ కుమార్ స్ూద్ ఆవిష్టకరించారు. WHO అంతర్ాీ తీయ 

ఆంద్ోళనతో కూడిన ప్బీిక్ హెలి్ ఎమర్ెీనీసని ప్రక్టించిన 

ఇన్ఫెక్షన్ను ముంద్సుి గా గురిించడంలో మరియు మెరుగ ైన 

న్నరీహణలో కిట్ సహాయప్డుతరంది. 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• టరా న్ా్స్టయా బయో-మెడిక్ల్్ ప్రధాన కారాయలయం 

సాి నం: ముంబ్బ; 
• టరా న్ా్స్టయా బయో-మెడిక్ల్్ సాి పటంచబడింద:ి 1979. 

 

అన్ానమణ  104వ జయంతి: భౌతిక శాసి్ైవ్ేతికు గూగుల్ 

డూడుల్ నివ్ాళులర్తపంచింద్ి 
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భారతదేశ వాతావరణ మహ ళగా ప్రస్టదిధ  చెందిన అన్ాన మణ  
భారతీయ భౌతిక్ శాసివైేతి మరియు భారతదేశప్ు అతరయతిమ 

శాసివైేతిలలో ఒక్రు. అన్ాి మణి ప్రిశోధనలు చేసారు, 
బహుళ ప్రచురణలు వరా సారు మరియు స్ ర విక్రణం, ఓజోన్ 

మర్తయు ప్వన శకి్ని కొలవడం ద్ాీర్ా వ్ాతావరణ ప్ర్తకర్ాల 

రంగంలో ప్ుర్ోగతి స్ాధించారు. స్ెైన్ మరియు రవస్ెరు 

రంగాన్నకి ఆమె చేస్టన గణన్వయమైెన క్ృషట కారణంగా, అన్ాన 

మణ  "భారత వ్ాతావరణ మహిళ" అనే్ బిరుదతనత ప్ర ంద్ారు. 
అన్ానమణ  ఆవిష్టకరణ: 

• వాతావరణంలోన్న ఓజోన్ను కొలిచే ప్రిక్రం అయన 
ఓజోన్సో ండ్ను అన్ాి మణి క్నుగొన్ాిరు. 

• తరంబా రాక ట్ ప్రయోగ సద్ుపాయంలో అన్ాి మణి 
న్నరిూంచిన వాతావరణ ప్రిశ్రలన్ా క ంద్రం క్ూడా ఉంది. 

• సో లార థరూల్ స్టస్మ్్్పెై అన్ాి మణి ప్ుసికాలు చాలా 
ప్రస్టదిధ  చెందాయ. అన్ాి మణి భౌతిక్ శాసింై మరియు 
వాతావరణ శాసాి ర న్నకి అన్ేక్ ముఖయమైెన క్ృషట చేసారు. 

• అన్ాి మణ ి ప్రిశోధన కారణంగా, భారతదేశం 
ఖచిుతమైెన వాతావరణ సూచనలను 
రూప ందించగలిగింది. 

• అన్ాి మణి అధయయన్ాలు దేశం ప్ునరుతాుద్క్ శకిిన్న 
విన్నయోగించుకోవడాన్నకి మారొం సుగమం చేస్టంది. 

 
లడఖ్కు శకి్ని స్రఫర్ా చేయడానిక్ భ్ూఉషా్ట శకి్ని 

ఉప్యోగతంచాలి 

 

లడఖ్లో 14,000 అడుగుల ఎతరి లో, ONGC భ్ూతాప్ శకి్న్న 

తీయడాన్నకి స్టద్ధమవుతోంది. చెైన్ాతో వాసివ సరిహద్ుా లో 
ఉని చుమర్క్ు వ ళలల  రహదారికి ద్ూరంగా 14,000 అడుగుల 

క్ంట ే ఎక్ుకవ ఎతరి లో ఉని ప్ుగా వదా్ భూమి యొక్క కోర 

నుండ ి ఆవిర ి ప్రవాహాన్ని ఉప్యోగించుక్ున్ే లక్షయంతో రాష్్టర-
రక్షణ అన్ేీష్టక్ుడు ONGC బయలుదేరింద.ి భారతదేశంలో, 
భ్ూతాప్ శకి్ కొతేిమీ కాద్ు. భారత ప్రభుతీం మొద్టిసారిగా 
1973లో దేశం యొక్క భూఉష్టు  హాట్్సాుట్్లపెై ఒక్ న్నవేదిక్ను 
అందించింది. జియోలాజికల్ స్ర్ేీ ఆఫ్ ఇండియా (GSI) 

న్నసా్రమైెన డిరలిలంగ అన్ేీష్టణలో భావి వేడి న్వటి బుగొ 

మరియు భూఉష్టు  పరా ంతాలను వ లలడించిన తరాీత ఇద ి

జరిగింది. అంచన్ాల ప్రకారం, భారతదేశం 10 గిగావాటల  
జియోథ్రుల్ శకి్ని ఉతుతిి చేయగల సామరాి ూన్ని క్లిగి 
ఉంద.ి 

 
గగన్్యాన్ మిష్టన్ కోస్ం ISRO HAL నతండి కూర  

మాడూాల్ ఫ యిర్తంగ్్నత అందతకుంద్ి 

 
హ ంద్ుసాి న ఏరోన్ాటిక్స్ లిమిట డ (HAL) గగన్యాన 

మిష్టన్లో ఉప్యోగించడాన్నకి ర ండు ముక్కల అంతరిక్ష 

ప్రిక్రాలను భారత అంతరిక్ష ప్రిశోధన్ా సంసి (ఇసోర )కి 

అంద్జ స్టంద.ి ఈ మిష్టన కోసం HAL నుండ ి భారతదేశప్ు 
టాప స్ేుస్ ఏజ న్వ్ కొనుగోలు చేస్టన ర ండవ క్ూర  మాడూయల్ 

ఫెయరింగ (CMF). ఈ ర ండు CMFలు కొంత సామరిూంలో 
ఉప్యోగించబడుతరనిప్ుటికర, మొద్ట ి ప్రయోగంలో HAL 

నుండ ిISRO ప ందిన CMF ఉప్యోగించబడుతరంది. 
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గగన్ాాన్ మిష్టన్: గుర్తంచి 

• గగన్ాయన మిష్టన, సంసకృతంలో "స్ెైక కార ఫ్్ట" అన్న 

అనువదిసుి ంది, ఇది భారతీయ స్టబబందితో క్ూడిన 

ఆరిబటల్ స్ేుస్్కార ఫ్్ట, ఇది ఇండియన హయయమన 

స్ేుస్్ఫెటల ట్ పో ర గార మ్్క్ు ప్ున్ాది అంతరిక్ష న్ౌక్గా 
ఉప్యోగప్డుతరంది. 

• గగన్్యాన్ మిష్టన, భారతదేశం యొక్క దీరఘకాల 

ఆలసయమైెన మొద్ట ి మానవ అంతరిక్ష ప్రయాణ పరా జ క్్స, 

2023లో పరా రంభించబడుతరంది. 
• గగన్్యాన్ మిష్టన మానవులను అంతరిక్షంలోక ి

ప్ంప్ుతరంది. 
• పో లార శాటిల ైట్ లాంచ్ వ హ క్ల్ (PSLVC-53) యొక్క 

మిష్టన్ను పరా రంభించిన తరువాత ఇటీవల మాటాల డిన 

ఇసోర  ఛెైరూన S సో మన్ాథ్ ప్రకారం, గగన్యాన మిష్టన 

వివిధ రకాల ప్రవక్ష మరియు అభివృదిధ  విమాన్ాలక్ు 
లోనవుతరంది. 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• ఇసోర  చెైరూన: ఎస్ సో మన్ాథ్ 

• HAL చెైరూన: మిహ ర కాంతి మిశరా  
• క ంద్ర అంతరిక్ష మంతిర: జితేంద్ర స్టంగ 

 

భారతద్ేశప్ు మొటి్మొదట్ట 3D-పటరంట్ డ్ హయామన్ 

కార్తనయానత CCMB, IIT హెైదర్ాబాద్ మర్తయు LVPEI 

అభవృద్ిధ  చేశాయి 

 

హెైద్రాబాద్్లోన్న ప్రిశోధక్ులు క్ృతిరమ కారిియా (3D-

పటరంట్ డ్ హయామన్ కార్తనయా)ను విజయవంతంగా 3డి-పటరంట్ 

చేస్ట భారతదేశంలోన్ే మొద్టిసారిగా క్ుందేలు క్ంటిలో 
ఉంచారు. L V ప్రస్ాద్ ఐ ఇన్్స్టిట్టాట్ (LVPEI), ఇండియన్ 

ఇన్్స్టిట్టాట్ ఆఫ్ ట్ కానలజ్ర-హెైదర్ాబాద్ (IIT-H) మరియు 
స్ ంట్ర్ ఫర్ స్ లుాలార్ అండ్ మాలికుాలర్ బయాలజ్ర 

(CCMB) ప్రిశోధక్ులు మానవ దాత కారిియల్ 

క్ణజాలంతో తయారు చేస్టన 3D-పటరంట్ డ్ హయామన్ 

కార్తనయాను రూప ందించారు. . 
3D-పటరంట్ డ్ హయామన్ కార్తనయా: కకలక అంశాలు 
• ఉతుతిి (3D-పటరంట్ డ్ హయామన్ కార్తనయా) ప్రభుతీం 

మరియు దాతృతీ సంసిల మదా్తరతో సాి న్నక్ంగా 
సృషట్ంచబడింద;ి ఇది ప్ూరిిగా సహజమైెనది, స్టంథటిక్స 

ప్దారాి లు లేన్నది మరియు రోగులు ఉప్యోగించడాన్నకి 
సురక్షితం. 

• ప్రతేయక్ బయోమిమెటిక్స హెైడోరజ ల్్ను (పేట ంట్ పెండింగ్లో 
ఉంద)ి రూప ందించడాన్నకి, LVPEI, IITH మరియు 
CCMB నుండ ి ప్రిశోధక్ులు డీస్ెలుయలర ైజ్్ కారిియల్ 

టిష్టూయ మాయటిరక్స్ మరియు మానవ క్ళళ నుండ ిఉతుతిి 

చేయబడిన మూలక్ణాలను ఉప్యోగించారు. 
• ఈ హెైడోరజ ల్ 3D-పటరంట్ డ్ హయామన్ కార్తనయాక్ు 

ప్ున్ాద ిప్దారింగా ప్న్నచేస్టంది. 
• 3D-పటరంట్ డ్ హయామన్ కార్తనయా బయో కాంపాజిబుల్, 

సహజమైెనది మరియు జంతరవుల ఉప్ఉతుతరి లు 
లేన్నది ఎంద్ుక్ంటే ఇది మానవ కారిియల్ క్ణజాలం 

నుండ ితీసుకోబడిన భాగాలతో తయారు చేయబడింద.ి 
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3D-పటరంట్ డ్ హయామన్ కార్తనయా: ప్ర్తశోధ్కులు మర్తయు 
నిధ్తలు 
LVPEI నుండ ి ప్రముఖ ప్రిశోధక్ులు, డాకిర్ స్యన్ బస్త 
మరియు డాకిర్ వివ్ేక్ స్టంగ్, 3D-పటరంట్ డ్ హయామన్ 

కార్తనయా అన్ేద ి క రటరకోనస్ మరియు కారిియల్ 

సాకరిరంగ్తో సహా ప్రిస్టితరల చికిత్లో గ మ్-మారుతరని 

మరియు విప్లవాతూక్ ఆవిష్టకరణ అన్న పేరొకన్ాిరు. 
బయోట కాిలజీ విభాగం 3D-పటరంట్ డ్ హయామన్ కార్తనయా 
అధయయన్ాన్నకి న్నధులు సమక్ూరిుంది మరియు 
విజయవాడలోన్న శ్మర ప్ద్ాువతి వ్వంకట్ేశీర ఫ ండేష్టన్ రోగి 
కిలన్నక్ల్ టరయల్్్క్ు అవసరమైెన అనువాద్ ప్నులక్ు న్నధులు 
సమక్ూరుసుి ంది. 
 
అంతర్తక్షంలో తిరవరా ప్తాకానిన ప్రదర్తశంచేందతకు ఇసో్ర  అతి 

చినన ర్ాకెట్్నత ప్రయోగతంచింద్ి 

 
భారత అంతరిక్ష ప్రిశోధన్ా సంసి శ్రరహరికోట నుండి 7 ఆగసు్  

2022న ఒక్ చిని ఉప్గరహ ప్రయోగ వాహనం 

ప్ంప్బడుతరంది. ఇది మూడు-ద్శల వాహనం, మరియు 
ప ర ప్లాన యొక్క ప్రతి అడుగు ఘన ఇంధన్ాన్ని 

ఉప్యోగిసుి ంది. పరా జ క్్స యొక్క లక్షయం EOS-02 అన్ే భూ 

ప్రిశ్రలన ఉప్గరహాన్ని "Azaadi SAT" అన్ ే ఉప్గరహంతో 
పాటు తక్ుకవ భూ క్క్షయలో ఉంచడం. శ్రరహరికోట నుంచి 

ఉప్గరహాన్ని ప్రయోగించనున్ాిరు. 

ప్రధాన్ాంశాలు: 
• కాశ్రూర నుండి క్న్ాయక్ుమారి వరక్ు మారుమూల 

పరా ంతాలోల న్న ప్రభుతీ పాఠ్శాలలక్ు చెందిన 750 మంది 
విదాయరిినులు “ఆజాదీ ఉప్గరహాన్ని” రూప ందించారు. 

• ఈ కారయక్రమంలో పాలగొ న్ేంద్ుక్ు బాలిక్లక్ు అవకాశం 

క్లిుంచడం అద్ుభతమన్న స్ేుస్ కిడీ ఇండియా 
వయవసాి ప్క్ురాలు శ్రరమతి క సన అన్ాిరు. 

 

మ ైకరో స్ాఫి్ట, ప్రభ్ుతీం స్టవిల్ స్ర్ెీంటీ్కు కంప్ూాట్ర్ స్టకల్స్ప బ 
శ్చక్షణ ఇవ్ాీలని భావిస్తి న్ానయి 

 
మ ైకరో స్ాఫి్ట మరియు భారత ప్రభుతీం తమ డిజిటల్ 

టూల్్కిట్్ను దాదాప్ు 2.5 మిలియనల  ప ర స్ేవక్ులక్ు 
న్ేరిుంచ ేకారయక్రమంలో క్లిస్ట ప్న్న చేసాి య. మినిస్వి ా ఆఫ్ స్టకల్ 

డెవలప్్మ ంట్ & ఎంట్ర్్ప రనూార్్షటప్ (MSDE), క పాస్టట ీ

బిల్ింగ క్మీష్టన (CBC) మరియు ట క్స దిగొజం మ ైకరో స్ాఫి్ట 

సహాయంతో తక్ుకవ అద్ృష్్టవంతరలక్ు సహాయం 

చేయడాన్నకి స్టవిల్ సర ీంట్్లక్ు వార ి ప్రయతాిలలో 
మదా్తరన్నచేుంద్ుక్ు క్లిస్ట ప్న్నచేసుి న్ాియ. 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• మ ైకరో స్ాఫి్ట వావస్ాా ప్కులు: బిల్ గ ట్్ మరియు పాల్ 

అల న 

• మ ైకరో స్ాఫి్ట CEO: సతయ న్ాదెళల  
• మ ైకరో స్ాఫి్ట ఇండియాలో గూర ప్ ల్లడర్ & ప్రభ్ుతీ 

వావహార్ాల డెబర్ెకిర్: అశుతోష్ చదాా  
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స్ాపర్క: ఇసో్ర  ప్రా రంభంచిన కొతి వరుివల్ స్ేపస్ మూాజియం 

 
ఇండియన్ స్ేపస్ ర్జస్ ర్ి ఆర్న్వబజేష్టన్ (ఇసో్ర ) ఇంటరాక్ివ 

ఇంటర్ఫేస్్తో అన్ేక్ ఇసోర  మిష్టన్లను ప్రద్రిశంచడాన్నకి 
'స్ాపర్క' స్ేపస్ మూాజియం అన్ే డిజిటల్ పాల ట్్ఫారమ్్ను 
పరా రంభించింది. 'SPARK' స్ేపస్ మూాజియం అన్న 

పటలువబడే డిజిటల్ పాల ట్్ఫారమ్్ను ఇసో్ర  చెబరున్ S సో్ మన్ాథ్ 

పరా రంభించారు. సాీతంత్ీం వచిు 75 ఏళలల  ప్ూరియన 

సంద్రభంగా ఆజాదీ కా అమృత్ మహో త్వ్ను 
ప్ురసకరించుక్ున్న ఇసోర  చేప్టి్న ఈ ఆలోచన కొతి ప్రయతిం. 

ప్రధాన్ాంశాలు 
• ఈ డిజిట్ల్ స్ేపస్ మూాజియం 'SPARK' ఒక్ 

ఇంటరాకి్వ ఇంటర్ఫేస్్ను క్లిగి ఉంద,ి దీన్న దాీరా 
విన్నయోగదారులు స్ెైట్్తో సులభంగా ఇంటరాక్్స 

చేయవచుు. 

• ఈ పాల ట్్ఫారమ్ ISRO యొక్క వ్ాహన్ాలు, ఉప్గరహాలు 
మర్తయు శాస్వి ైయ మిష్టన్్ల ప్రయోగానిక్ స్ంబంధించిన 

అనే్క ప్తార లు, చితార లు మర్తయు వీడియోలనత హో స్్ 

చేసుి ంది. 
• అంతర్తక్ష శాఖ కారాదర్తశ S సో్ మన్ాథ్ మరియు వివిధ 

ఇసో్ర  కేంద్ార ల ప్రధాన డెబర్ెకిరుీ  ఈ చొరవను 
అభినందిసుి న్ాిరు. 

• ఈ పాల ట్్ఫారమ్్లో మరింత సున్నితమైెన డిజిటల్ 

క్ంట ంట్్తో రావాలన్న డెైర క్్రుల  సూచిసుి న్ాిరు. 

• ప్రజలు ISRO అధికారిక్ వ బ్్స్ెైట్ దాీరా ఈ అపటల క ష్టన 

యొక్క బ్లటా వ రాన్ను క్ూడా యాక ్స్ చేయవచుు. 

 

జియో భారతద్ేశం అంతట్ా ప్రప్ంచంలోని అతాంత 

అధ్తన్ాతన 5G న్వట్్వర్క్నత ప్రా రంభంచేందతకు 
స్టదధమవుతోంద్ ి

 
బిలియన్వర ముఖ ష్ అంబాన్వకి చెందిన రిలయన్ జియో, 5G 

స్ెుకా్్మ్ కోసం అతయధిక్ బిడ్ర్గా న్నలిచింది, ఇటీవలి వేలంలో 
అందించబడిన ఎయర్వేవ్లలో సగాన్నకి పెైగా కొనుగోలు 
చేయడాన్నకి రూ. 88,078 కోటుల  చెలిలంచింది. ట లికాం మంతిర 
అశ్చీన్న వ ైష్టువ ప్రకారం, అదాన్వ గూర ప 400 MHz కోసం రూ. 

212 కోటుల  లేదా మొతిం స్ెుకా్్మ్్లో 1% క్ంట ే తక్ుకవ 

చెలిలంచింది. Jio 700 MHz బాయండ్ను క్ూడా కొనుగోలు 
చేస్టంద.ి 

ప్రధాన్ాంశాలు: 
• 6-10 కి.మీ స్టగిల్ ప్రిధిన్న అందించగల మరియు 

దేశంలోన్న మొతిం 22 సరికల్్లలో ఐద్వ తరాన్నక ి (5G) 

మంచి ప్ున్ాదిగా ప్న్నచేస్ే గౌరవన్వయమైెన 700 MHz 

బాయండ్తో సహా అన్ేక్ బాయండ్లలో Jio స్ెుకా్్మ్్ను 
కొనుగోలు చేస్టంద.ి 

• అదాన్వ గూర ప 26 GHz బాయండ్లో స్ెుకా్్మ్్ను కొనుగోలు 
చేస్టంద,ి ఇది ప్బిల క్స న్ ట్్వరక్ల కోసం కాద్ు. 

• 700 Mhz ఉప్యోగించినటలయతే, ఒక్ ప్ట్ణం పెదా్ 

పరా ంతాన్ని క్వర చేయగలద్ు. 
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అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• ర ైలేీలు, క్మూయన్నక ష్టనుల , ఎలకా్ా న్నక్స్ & ఇనఫర ూష్టన 

ట కాిలజీ మంతిర: అశ్చీన్న వ ైష్టువ 

• భారతీ ఎయర్ట ల్ వయవసాి ప్క్ుడు: సున్వల్ భారతి మిట్ల్. 

 
ఔరంగాబాద్: గూగుల్ యొకక EIE నతండ ి డటే్ానత 
స్వీకర్తంచిన భారతద్ేశంలో మొదట్ట స్ాురి్ స్టట్ీ 

 

ఔరంగాబాద్ స్ాురి్ స్టట్ీ డెవలప్్మ ంట్ కార్మపర్ేష్టన్ లిమిట్ డ్ 

(ASCDCL) ప్రకారం, Google నతండ ి ఎనిీర్ాన్్మ ంట్ల్ 

ఇన్్స్ బట్స ఎక్స్ప్ోీ రర్ (EIE) డేటా బుధవారం ఔరంగాబాద్్లో 
అధికారిక్ంగా విడుద్ల చేయబడింది. దీంతో దేశంలోన్ే ఈ 

అనుభూతిన్న ప ందిన మొద్ట ి నగరంగా ఔరంగాబాద్ 

న్నలిచింది. ASCDCL అధికారులు, ఔరంగాబాద్ కోసం EIE 

డాయష్్బో ర్్ను నూయ ఢిలీలలో జరిగిన ఒక్ ఈవ ంట్్లో Google 

ప్రవేశపెటి్నటుల  గురిించిన ప్రకారం, నగరం కోసం స్టి రమైెన 

ప్రిష్టాకరాలను రూప ందించడంలో ప్రిశోధన సమూహాలక్ు 
డేటా సహాయం చేసుి ంది. 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• ASCEDCL CEO: అస్టి క్ కుమార్ ప్ాండే 
• ASCDCL కోసం అస్టస్ె్ంట్ పరా జ క్్స మేన్ేజర (వాతావరణ 

మారుు): ఆద్ితా తివ్ార్జ 
 

కమిట్లీు & ప్థ్కాలు 
విద్ాా మంతిరతీ శాఖ స్ాురి్ ఇండియా హాాకథాన్-2022ని 

నిరీహించింద్ి 

 
విదాయ మంతిరతీ శాఖ స్ాురి్ ఇండియా హాాకథ్ాీ న్-2022ను 
న్నరీహ ంచింది. సాూర్ ఇండియా హాయక్థ్ాన-2022 (SIH 

2022) యొక్క గార ండ ముగింప్ు సంద్రభంగా, ప్రధాన మంతిర 
నర్ేందర మోద్ీ హాజర ైన వారితో సంభాషటంచారు. ప్రధాన్న 

వీడియో కానఫర న్ దాీరా ప్రసుి త విదాయరుి లతో మాటాల డారు. 
ర ండు స్ాురి్ ఇండియా హాాకథాన్ 2022 ఎడిష్టన్్లు స్ాురి్ 

ఇండియా హాాకథాన్ (SIH) హార్స్వ్ేర్ మర్తయు స్ాురి్ 

ఇండియా హాాకథాన్ (SIH) స్ాఫి్ట్వ్ేర్. హార్్వేర మరియు 
సాఫ్్ట్వేర గార ండ ఫెైనల్్లు వరుసగా ఆగసు్  25–29 మరియు 
ఆగసు్  25–26 తేదీలలో షెడూయల్ చేయబడా్ య. 

స్ాురి్ ఇండియా హాాకథ్ాీ న్-2022: గుర్తంచి 

2017లో, పరా రంభ సాూర్ ఇండియా హాయక్థ్ాల న (SIH) 

జరిగింది. సంవత్రాన్నకి ఒక్సారి, సాూర్ ఇండియా 
హాయక్థ్ాల న్ను మానవ వనరుల అభివృదిధ  మంతిరతీ శాఖ 

(MHRD) ఇన్మివేష్టన విభాగం న్నరీహ సుి ంది, ఇద ి

విదాయరుి లక్ు కారొుర ష్టన్లు, ప్రభుతేీతర సంసిలు మరియు 
ప్రభుతీ సంసిల దాీరా ఎద్ురయేయ సమసయలక్ు 
సమాధాన్ాలను రూప ందించడాన్నకి అవకాశం క్లిుసుి ంది. ఈ 

సంవత్రం, విదాయ మంతిరతీ శాఖ 15,000 క్ంట ే ఎక్ుకవ 

మంద ి విదాయరుి లక్ు సాూర్ ఇండియా హాయక్థ్ాల న సాఫ్్ట్వేర 

మరియు హార్్వేర ఎడిష్టన్ను న్నరీహ సోి ంది. యువక్ులలో 
ఆవిష్టకరణ ధోరణి మరియు ఆవిష్టకరణల సంసకృతిన్న 

పోర త్హ ంచే ప్రయతింలో MoE సాూర్ ఇండియా హాయక్థ్ాన - 

జూన్నయర్న్న క్ూడా ప్రిచయం చేస్టంద.ి 
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ప్రధానమంతిర జన్ ధ్న్ యోజన 8 స్ంవతసర్ాలు ప్ూర్తి 
చేస్తకుంద్ి 

 
ప్రధానమంతిర జన్ ధ్న్ యోజన 8 స్ంవతసర్ాలు ప్ూర్తి 
చేస్తకుంద్ి 
ప్రధాన మంతిర జన ధన యోజన 8 సంవత్రాలు ప్ూరిి 

చేసుక్ుంది మరియు ఈ కాలంలో దాన్న ప్రధాన లక్షాయలను 
సాధించింది. ప్రధానమంతిర జన ధన యోజన అన్ేద ి ప్రధాన 

మంతిర నర ంద్ర మోదీచే పరా రంభించబడిన ఒక్ ప్రధాన ఆరిిక్ 

చేరిక్ కారయక్రమం మరియు 28 ఆగస్తి  2014న 

పరా రంభించబడింది. 2014లో ఎన్నిక్ల తరాీత తన మొద్టి 
సాీతంతరూ దిన్మత్వ ప్రసంగంలో జన ధన యోజనను ప్రధాన్న 

నర ంద్ర మోదీ ప్రక్టించారు. ఎన్నమిదేళలల గా, PM జన్ ధ్న్ 

యోజన (PMJDY) 462.5 మిలియనీ మారుకనత తాకింది, 
10 ఆగసు్  2022 న్ాటికి, ఈ ఖాతాలలోన్న డిపాజిటుల  దాదాప్ు 
1.73 ట్టరలియన్్లుగా ఉన్ాియ. 

 

ప్రధానమంతిర జన్ ధ్న్ యోజన (PMJDY): లక్షయాలు 
• PM జన ధన యోజన (PMJDY) అన్ేది 

భారతదేశంలోన్న అన్ని క్ుటుంబాలక్ు సమగర ఆరిిక్ 

చేరిక్ను తీసుక్ురావడాన్నకి ఉదేాశ్చంచిన జాతీయ మిష్టన 

ఆరిిక్ చేరిక్ కారయక్రమం. 

• PMJDY ప్రతి ఇంటికి క్న్వసం ఒక్ పరా థమిక్ బాయంకింగ 

ఖాతా, ఆరిిక్ అక్షరాసయత, క రడిట్ యాక ్స్, బ్లమా 
మరియు పెనాన స క్రాయన్ని క్లిగి ఉండ ే బాయంకింగ 

స క్రాయలక్ు సారీతిరక్ పరా ప్యతను అందించడం లక్షయంగా 
పెటు్ క్ుంది. 

• లబిధదారులు ₹ 1 లక్ష క్వర జీతో క్ూడిన అంతరిిరిూత 

ప్రమాద్ బ్లమాతో రూపే డెబిట్ కారు్ ను ప ంద్ుతారు. 

• అన్ని ప్రభుతీ ప్రయోజన్ాలను లబిధదారున్న ఖాతాక్ు 

ప్ంప్డం మరియు క ంద్ర ప్రభుతీం యొక్క ప్రతయక్ష 

ప్రయోజన్ాల బదిలీ (DBT) ప్థకాన్ని ముంద్ుక్ు 

తీసుక్ురావడం. 

• పేలవమైెన క్న్ కి్విటీ మరియు ఆన్ల ైన లావాదేవీలు 

వంట ిసాంక తిక్ సమసయలు ప్రిష్టకరించబడతాయ. 

• ట లికాం ఆప్ర టర్ల దాీరా మొబ ైల్ లావాదేవీలు 

మరియు కాయష్ అవుట్ పాయంట్్ల వల  వారి ఏరాుటు 

చేస్టన క ందరా లు క్ూడా ఈ ప్థక్ం కింద్ ఆరిిక్ చేరిక్ కోసం 

ఉప్యోగించబడతాయ. 

ప్రధానమంతిర జన్ ధ్న్ యోజన (PMJDY): లక్షయాలు 

• పరా థమిక్ స్ేవింగ్ బాయంక్స ఖాతా లభయత వంట ి వివిధ 

ఆరిిక్ స్ేవలక్ు పరా ప్యతను న్నరాధ రించడాన్నకి 

• న్వడ-బేస్్ క రడిట్, ర మిట న్ సద్ుపాయం, బ్లమా మరియు 

పెనాన్లక్ు యాక ్స్ అందించడాన్నకి. 
 

భారత ప్రభ్ుతీం "ఒక ద్ేశం ఒక ఎరువులు" కారాకరమానిన 

నిరీహిస్తి ంద్ ి
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వన్ నే్ష్టన్ వన్ ఫ ర్తిలెబజర్: దశేవాయపి్ంగా ఎరువుల బరా ండ్లను 

పరా మాణీక్రించడాన్నకి అన్ని వాయపారాలు తమ వసుి వులను 

“భారత్” బరా ండ పేరుతో విక్రయంచాలన్న ప్రభుతీం ఒక్ 

ఉతిరుీ జారవ చేస్టంద.ి వన్ నే్ష్టన్ వన్ ఫ ర్తిలెబజర్ ఆరసర్ 

ప్రకారం, ప్రభుతీ లేదా పెైవైేట్ రంగంలో తయారు చేస్ే 

క్ంపెన్వతో సంబంధం లేక్ుండా, అన్ని ఎరువుల సంచులు, 

యూరియా, డ-ిఅమోన్నయం ఫాసే్ఫట్ (DAP), మూయరియేట్ 

ఆఫ ఊటాష్ (MOP) లేదా NPK , "భారత్ యూరియా," 

"భారత్ DAP," "భారత్ MOP," మరియు "భారత్ NPK" 

బరా ండ పేరును క్లిగ ిఉంటుంది. 

ఒకే ద్ేశం ఒక ఎరువులు: కకలక అంశాలు 

• వన న్ేష్టన వన ఫెరి్ల ైజర న్నరుయంపెై ఎరువుల సంసిలు 

ప్రతిక్ూలంగా సుందించాయ, ఇది "తమ బార ండ్ విలువ 

మర్తయు మార్ెకట్ వాతాాస్ానిన న్ాశనం చేస్తి ంద్ి" అన్న 

పేరొకంద.ి 

• క ంద్ర ప్రభుతీం ఎరువుల సంసిలక్ు ఏటా సబి్డీలు 

అందించే వన న్ేష్టన వన ఫెరి్ల ైజర పోర గార మ్ అయన 

ప్రధాన మంతిర భారతీయ జనువరక్స ప్రియోజన 

(పటఎమ్్బిజ పట) యొక్క ఒక  బరా ండ పేరు మరియు 

చిహాిన్ని తప్ున్నసరిగా బాయగ్లు క్లిగి ఉండాలన్న తీరుు 

ఇంకా న్నర ాశ్చంచింది. 

• వన న్ేష్టన వన ఫెరి్ల ైజర న్నరుయం ఎరువుల ప్రిశరమక్ు 

హాన్నక్రం ఎంద్ుక్ంట ే బరా ండ్లు, ఉతుతరి లను వేరు 

చేయడంతో పాటు, ర ైతరలలో క్ంపెన్వ ఖాయతిన్న 

సాి పటంచడంలో క్ూడా సహాయప్డతాయ. 

 

J&K ప్రభ్ుతీం విలకజ్ డిఫ న్స గార్స్ పో్ర గార మ్స, 2022ని 

ప్రకట్టంచింద్ి 

 
విలకజ్ డిఫ న్స గార్స్ స్వకమ్స 2022 (VDGS-2022), జమూూ 

& కాశ్రూర (J&K) రాష్టా్ ర న్నకి ఇటీవలే ప్రవేశపెట్బడిన రక్షణ 

భాగంతో క్ూడిన పోర గార మ్. ఆజాదీ కా అమృత్ మహో త్వ 

ఇప్ుటిక  అన్ేక్ కారయక్రమాలను పరా రంభించింది మరియు 
జమూూ సరిహద్ుా  పరా ంతాలలో భద్రతను పెంచ ే పరా థమిక్ 

లక్షయంతో ఈ కారయక్రమం క్ూడా ఆ సమయంలో 
ప్రవేశపెట్బడింది. 
J&K విలకజ్ డిఫ న్స గార్స్ పో్ర గార మ్స 2022: ముఖామ ైన 

అంశాలు 
• జమూూ కాశ్రూర క ంద్రపాలిత పరా ంతం ల ఫట్న్ ంట్ గవరిర: 

మన్లజ్ స్టన్ాా  
• జమూూ మరియు కాశ్రూ క ంద్రపాలిత పరా ంతం యొక్క 

రాజధానులు: శ్మరనగర్ (వ్ేస్వి) జమూు (శ్మతాకాలం) 

 
ట్ార న్స్జెండరుీ  ఆయుష్టాున్ భారత్ PM-JAY క్ంద కవర్ 

చేయబడతారు 
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భారత ప్రభుతీం ప్రకారం, ట్ార న్స్జెండరీనత ఆయుష్టాున్ 

భారత్ ప్రధాన్ మంతిర జన్ ఆర్ోగా యోజన (AB PM-JAY) 

ప్రిధిలోకి తీసుక్ువసాి రు. ఆరోగయ మరియు క్ుటుంబ సంక్ష మ 

మంతిరతీ శాఖ మరియు సామాజిక్ న్ాయయం మరియు 
సాధికారత శాఖ ఆధీరయంలోన్న న్ేష్టనల్ హెలి్ అథ్ారిటీ 
(NHA) ఆయుష్టాూన భారత్-PMJAY కింద్ టరా న్్జ ండరల 
కోసం సమగర మరియు మిశరమ ఆరోగయ పాయక జీన్న 

అందించడాన్నకి అవగాహన ఒప్ుంద్ం (MOU) పెై సంతక్ం 

చేస్టంది. 
MoU గుర్తంచి: 

న్ేష్టనల్ హెలి్ అథ్ారిట ీ(NHA) మరియు సామాజిక్ న్ాయయం 

& ఉపాధి మంతిరతీ శాఖ (MoSJE) మధయ ఈ అవగాహన్ా 
ఒప్ుంద్ం దేశవాయపి్ంగా లింగమారిుడి వయక్ుి లక్ు 
(టరా న్్జ ండర వయక్ుి ల కోసం న్ేష్టనల్ పో ర్ల్ జారవ చేస్టన 

లింగమారిుడి ధృవీక్రణ ప్తరా న్ని క్లిగి ఉని) అన్ని ఆరోగయ 
సంరక్షణ ప్రయోజన్ాలను విసిరింప్జ సుి ంది. MoSJE ఒక్ 

టరా న్్జ ండర లబిధదారున్నకి సంవత్రాన్నకి రూ.5 లక్షల బ్లమా 
రక్షణను అందిసుి ంద.ి 

MoUలోని ముఖాాంశాలు: 
• ఈ చరయలో భాగంగా, టరా న్్జ ండరల కోసం ఇప్ుటిక  ఉని 

AB PM-JAY పాయక జీలు మరియు న్నరిాష్్ట పాయక జీలు 
(స్ెక్స్ రవఅస్ెైన్మెంట్ సరీరవ (SRS) మరియు చికిత్) సహా 

సమగర మాస్ర పాయక జీన్న స్టద్ధం చేసుి న్ాిరు. 
• ఫలితంగా, లింగమారిుడ ి చేయన్నవారు దేశవాయపి్ంగా 

ఏదెైన్ా AB PM-JAY ఎంపాయన్ ల్ ఆసుప్తరర లలో చికిత్ 

ప ందేంద్ుక్ు అరుహ లవుతారు, అక్కడ న్నరిాష్్ట పాయక జీలు 
అంద్ుబాటులో ఉంచబడతాయ. ఇతర క ంద్రం/రాష్్టర 
పరా యోజిత ప్థకాల నుండి అటువంటి ప్రయోజన్ాలను 
ప ంద్న్న టరా న్్జ ండరలంద్రికర ఈ ప్థక్ం వరిిసుి ంది. 

• సామాజిక్ న్ాయయం మరియు సాధికారత మంతిరతీ శాఖ 

టరా న్్జ ండర క్మూయన్నటీ కోసం అన్ేక్ కారయక్రమాలను 
చేప్టి్ంది, ఇది "ట్ార న్స్జెండర్ ప్రసన్స (హకుకల) చటి్ం, 

2019", గరిమా గ రహ్, PM ద్క్ష్, అమలు. 
 
నే్ష్టనల్ యాక్షన్ ఫర్ మ కానిజం శానిట్ేష్టన్ ఎకోస్టసి్మ్స 

(NAMASTE) 

 
స్ామాజిక న్ాాయం మర్తయు స్ాధికారత మంతిరతీ శాఖ 

మరియు గృహనిర్ాుణ మర్తయు ప్టి్ణ వావహార్ాల 

మంతిరతీ శాఖ నే్ష్టనల్ యాక్షన్ ఫర్ మ కానిజం శానిట్ేష్టన్ 

ఎకోస్టసి్మ్స (NAMASTE) అన్ే సంయుకి్ చొరవ ప్థకాన్ని 

పరా రంభించాయ. న్ేష్టనల్ యాక్షన ఫర మెకాన్నజం శాన్నటేష్టన 

ఎకోస్టస్మ్ (NAMASTE) పారిశుద్ధూ కారిూక్ుల భద్రత 

మరియు గౌరవం కోసం అరబన ఇండియాలో ప్న్న చేయాలన్న 

లక్షయంగా పెటు్ క్ుంది. ఈ ప్థక్ం పారిశుద్ధూ మౌలిక్ 

సద్ుపాయాల న్నరీహణ మరియు కారయక్లాపాలక్ు 
కరలక్మైెన సహాయక్ులలో ఒక్రిగా పారిశుధయ కారిూక్ులను 
గురిించే ఎన్ేబుల్ ఎకోస్టస్మ్్ను సృషట్ంచడం దాీరా లక్షాయన్ని 

సాధిసుి ంది. 
 

కేందరం ప్ాలన్ 1000 జాతీయ ప్రచారం మర్తయు తలీిదండుర ల 

యాప్్నత ప్రా రంభంచింద్ి 
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పాలన 1000 జాతీయ ప్రచారం మరియు పేర ంటింగ యాప: 

మొద్టి 1000 రోజుల ప్రయాణం పాలన 1000 జాతీయ 

ప్రచారం మరియు పేర ంటింగ యాప్ను క ంద్ర ఆరోగయ శాఖ 

సహాయ మంతిర భారతీ ప్రవీణ్ ప్వార ముంబ ైలో 
పరా రంభించారు. పాలన 1000 న్ేష్టనల్ కాయంపెయన మరియు 
పేర ంటింగ యాప్ను పరా రంభించడం దాీరా పటలలల మరణాల 

ర టును తగిొంచడం మరియు ప్ుటి్న తరాీత బిడ్ మొద్ట ి

1000 రోజుల వరక్ు జాగరతి తీసుకోవడం లక్షయంగా పెటు్ క్ుంది. 
క ంద్ర ఆరోగయ శాఖ సహాయ మంతిర ఈ ప్రచారాన్ని వాసివంగా 
పరా రంభించారు. లాంచ్ ఈవ ంట్్లో భారతీ ప్రవీణ్ ప్వార 

ప్రసంగిసూి , 2014లో 2019లో 1000 జనన్ాలకు 45గా ఉనన 

శ్చశు మరణాల ర్ేట్ునత 2019లో 35క్ తగత్ంచేందతకు 
భారతద్ేశం వ్ేగంగా చరాలు చేప్ట్టి ందని అన్ానరు. 
 

బాల్ ఆధార్ ఇనిషటయిేట్టవ్: UIDAI క్ంద 79 లక్షల మంద్ ి

పటలీలు నమోదత చేస్తకున్ానరు 

 
యూన్నక్స ఐడెంటిఫటక ష్టన అథ్ారిటీ (UIDAI) దాీరా బాల్ 

ఆధార ఇన్నషటయేటివ కింద్ 0-5 సంవత్రాల మధయ వయసు్ 

గల 79 లక్షల మంది పటలలలు నమోద్ు చేసుక్ున్ాిరు. బాల్ 

ఆధార ఇన్నషటయేటివ అన్ేది 0-5 సంవత్రాల వయసు్లో 
ఉని ఎక్ుకవ మంద ి పటలలలను చేరుకోవడాన్నకి భారత 

ప్రభుతీం చేస్టన కొతి ప్రయతిం, ఇది తలిలద్ండుర లు మరియు 
పటలలలు వివిధ స క్రాయలు మరియు ప్రయోజన్ాలను 
ప ందేంద్ుక్ు క్ూడా సహాయప్డుతరంది. 

బాల్ ఆధార్ అంట్ ేఏమిట్ట? 

5 స్ంవతసర్ాల కంట్ ేతకుకవ వయస్తస ఉనన పటలీలకు బాల్ 

ఆధార్ జార్జ చేయబడుతుంద్ి. ఇది న్వలిరంగు కార్, ఇద ి

పెదా్లక్ు జారవ చేయబడిన ఆధార కార్ నుండ ివేరు చేసుి ంది. 

బాల్ ఆధార్క్ు 5 స్ంవతసర్ాల కంట్ ేతకుకవ వయస్తస ఉనన 

పటలీల బయోమ ట్టరక్ వివర్ాలు అవస్రం లకదత. పటలలలక్ు 5 

ఏళలల  వచిున తరాీత బయోమెటిరక్స అప్డేట్్లు తప్ున్నసరి. 

31 మారిు 2022 వరక్ు, 0-5 సంవత్రాల మధయ వయసు్ 

గల 2.64 కోటల  మంద ి పటలలలు బాల్ ఆధార క్లిగి ఉన్ాిరు, 

అయత ేజూల  ై2022 న్ాటికి వారి సంఖయ 3.43 కోటల క్ు పెరిగింది. 

బాల్ ఆధార్: ప్రయోజన్ాలు 

• ఆధార్ అనే్ద్ ి ఒక ప్రతేాక గుర్తింప్ు రుజువు. 0-5 

సంవత్రాల మధయ వయసు్ ఉని పటలలలు ర ైళలల  

మరియు విమాన్ాలలో ప్రయాణించడాన్నకి ఆమోద్ం 

కోసం ప్రతేయక్ గురిింప్ు రుజువుగా ఉప్యోగించవచుు. 

• బాల్ ఆధార వివిధ ప్రభ్ుతీ స్బిసడీ ప్థ్కాలకు అరుహ లు. 

• బాల్ ఆధార్్తో వివిధ్ ప్ాఠశాలలోీ  అడిుష్టన్ ప్రక్రయలు 

స్తలభ్ంగా ఉంటాయ. 
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అట్ల్ ప నాన్ యోజన (APY)లో కొతి మారుపలు 

 

2015లో అస్ంఘట్టత రంగంలో ప్నిచేస్తి నన వ్ార్తక ్ ప నాన్ 

స్ కరాం కలిపంచ ే లక్షాంతో ప్రా రంభంచిన అట్ల్ ప నాన్ 

యోజనకు కేందర ప్రభ్ుతీం కొనిన మారుపలు తీస్తకొచిింద్ి. 
ఫలితంగా ఇప్ుపడు ఆద్ాయానిన అనతమతించకూడదని 

ఆర్తాక మంతిరతీ శాఖ నిరాయించింద్ి. ప్నతన చెలీింప్ుద్ారులు 

APY ప్థ్కం కోస్ం దరఖాస్తి  చేస్తకోవ్ాలి. ఆరిిక్ మంతిరతీ 

శాఖ జారవ చేస్టన కొతి ఉతిరుీ అకో్ బర 1, 2022 నుండి 

అమలోల కి వసుి ంద.ి ఆగస్్ 10న ఆరిిక్ మంతిరతీ శాఖ జారవ 

చేస్టన గ జిట్ న్మటిఫటక ష్టన ప్రకారం, ఆద్ాయప్ు ప్నతన చటి్ం 

ప్రకారం ఆద్ాయప్ు ప్నతన చెలీింప్ుద్ారుగా ఉనన లకద్ా ఉనన 

ఏ ప్ రుడెబన్ా అకోి బర్ 1, 2022 నతండి అట్ల్ ప నాన్ 

యోజనలో చేరడానిక్ అరాత లకదత. 

అట్ల్ ప నాన్ యోజన ప్రవ్ేశ నియమాలు: 

ప్రస్తి త అట్ల్ ప నాన్ యోజన నిబంధ్నల ప్రకారం, 18-40 

స్ంవతసర్ాల మధ్ా వయస్తస గల భారతీయ ప్ రుడు 

మర్తయు ఏద్ెబన్ా బాాంకు లకద్ా పో్ స్ాి ఫవస్తలో స్ేవింగ్స ఖాతా 

కలిగత ఉననవ్ారు ఈ ప్థ్కానిక ్ దరఖాస్తి  చేస్తకోవచతి. 

అయతే, కొతి రూల్ అమలోల  ఉనింద్ున, ఆదాయప్ు ప్నుి 

చెలిలంప్ుదారులు అకో్ బర 1, 2022 నుండ ి ఈ ప్థక్ంలో 

పాలగొ నలేరు మరియు పెటు్ బడి పెట్లేరు. 

లాభాలు: 
1) ఇది 60 ఏళీ వయస్తసలో రూ. 1000 నతండి రూ. 5000 

వరకు కనీస్ హామీ ప నాన్్నత అందిసుి ంది. 
2) చంద్ాద్ారుని మరణంతో జ్రవిత భాగస్ాీమిక్ ప నాన్ 

మొతిం జ్రవితకాలం హామీ ఇవీబడుతరంది. 
3)చంద్ాద్ారు మర్తయు జ్రవిత భాగస్ాీమి ఇదదరూ 

మరణ ంచిన స్ందరభంలో, మొతిం ప నాన్ కారపస్ న్ామినీకి 

చెలిలంచబడుతరంది. 
 

నూా ఢిలీ్ల ITU యొకక ర్జజినల్ స్ాి ండర్ెడసజేష్టన్ ఫో రమ్స్నత 
నిరీహించింద్ి 

 

నూయ ఢిలీల ITU యొక్క ర్జజినల్ స్ాి ండర్ెడసజేష్టన్ ఫో రమ్స్కు 
ఆతిథయం ఇచిుంది, ఇక్కడ ఇంటర ిష్టనల్ ట లిక్మూయన్నక ష్టన 

యూన్నయన రవజినల్ సా్ ండర డ్జ ష్టన ఫో రమ్ ఫర ఆస్టయా 
అండ ఓషటయాన్నయా పరా రంభ కారయక్రమంలో క్మూయన్నక ష్టన్ 

శాఖ సహాయ మంతిర ద్ేవుస్టన్ చరహాన్ ప్రసంగించారు. 
దేవుస్టనహ చౌహాన ప్రకారం, దేశం యొక్క ట లిక్మూయన్నక ష్టన్ 

న్ ట్్వరక ప్రప్ంచంలో ర ండవ అతిపెదా్ది మరియు ఉతిమ 

ధరలను అందిసుి ంది. 
ప్రా ంతీయ ప్రమాణీకరణ ఫో రమ్స యొకక ముఖాాంశాలు: 
• RSF ప్రకారం, దేశం యొక్క ట లిక్మూయన్నక ష్టన్ 

న్ ట్్వరక వృదిధకి క ంద్ర ప్రభుతీం యొక్క మార కట్-

స్ేిహప్ూరీక్ విధాన్ాలు కారణమయాయయ. 
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• ఈజ్ ఆఫ డూయంగ బిజిన్ స్, ఈజ్ ఆఫ లివింగ, 

ఆతూన్నరభర భారత్ అన్ ే మూడు సింభాలు భారత 

ట లిక్మూయన్నక ష్టన్ విధాన్ాన్నకి ప్ున్ాదిగా ఉన్ాియన్న, 

ఇది ప్రధాన్న నర ంద్ర మోదీ ద్రశక్తీంలో అభివృదిధ  
చేయబడింద్న్న చౌహాన ఉదాఘ టించారు. 

• 5G స్ెుకా్్మ్ వేలం ఫలితాలోల  ప్రభుతీ కారయక్రమాలపెై 
ప్రిశరమ విశాీసం వయకి్ం చేస్టంద్న్న మంతిర పేరొకన్ాిరు. 

• డిజిటల్ విభజనను ప్రిష్టకరించడాన్నకి, ప్రధాన మంతిర 
నర ంద్ర మోడ ీసుష్్టమైెన రోడ్మాయప్ను ఏరాుటు చేశారు. 

• ఈ పరా జ క్్స్లో భాగంగా దేశంలోన్న ఆరు లక్షల గార మాలన్వి 

ఆపట్క్ల్ ఫెైబర్లతో పాటు 4G మొబ ైల్ క్వర జీన్న 

అంద్ుకోనున్ాియ. 

 

ప్రభ్ుతీ ప్రతిష్టాి తుకం: వన్ నే్ష్టన్ వన్ ర్ేష్టన్ కారుస  (ONORC) 

3 స్ంవతసర్ాలు ప్ూర్తి చేస్తకుంద్ి. 

 

ఈ ప్థక్ం ఇప్ుుడు దేశవాయపి్ంగా అమలు చేయబడింద,ి 

జూన 2022 లో అసా్ం ఈ చొరవలో చేరిన తాజా రాష్్టరంగా 
ఉంది. 2019 ఆగసు్  9న న్ాలుగు రాష్టా్ ర లోల  పెైలట్ పరా జ క్ు్ గా 
పరా రంభించిన ONORC మూడేళలల  ప్ూరిి చేసుక్ుంద.ి 

NFSA (నే్ష్టనల్ ఫుడ్ స్ కూార్తట్ీ యాకి్, 2013) క్ంద 

ద్ేశవ్ాాపి్ంగా ర్ేష్టన్ కారుస ల పో్ రిబిలిట్ీ కోస్ం కేందరం స్ాంకేతిక 

ప్ర్తజాా నంతో నడిచ ేONORC ప్థ్కానిన అమలు చేస్ోి ంద్ి. ఈ 

వయవసి NFSA లబిధదారులు, ముఖయంగా వలస లబిధదారులు, 

బయోమెటిరక్స / ఆధార ధృవీక్రణతో ఇప్ుటిక  ఉని ర ష్టన 

కారు్  దాీరా దేశంలోన్న ఏదెైన్ా ఫెయర పెైసై్ ష్టాప (APS) 

నుండ ి వార ి అరహత క్లిగిన ఆహార ధాన్ాయలలో ప్ూరిి లేదా 
కొంత భాగాన్ని క లయమ్ చేసుకోవడాన్నకి అనుమతిసుి ంది. 
అదే ర ష్టన కారు్ పెై మిగిలిన ఆహార ధాన్ాయలను క లయమ్ 

చేసుకోవడాన్నకి వార ి క్ుటుంబ సభుయలు ఇంటిక ి తిరిగ ి

రావడాన్నకి క్ూడా ఈ వయవసి అనుమతిసుి ంది. 
 

మిష్టన్ వ్ాతసలా ప్థ్కానిన ప్రభ్ుతీం ప్రా రంభంచింద్ి 

 
మహ ళా మరియు శ్చశు అభివృదిధ  మంతిరతీ శాఖ పటలలల 

సంక్ష మం మరియు ప్ునరావాసం కోసం 2009-10 నుండి 
క ంద్ర పరా యోజిత ప్థక్ం “మిష్టన వాత్లయ” ప్ూరీ చెైల్్ 

ప ర ట క్షన సరవీస్ెస్ (CPS) ప్థకాన్ని అమలు చేసిో ంద.ి 

ద్ీని లక్షయాలు: 
మిష్టన్ వ్ాతసలా యొకక లక్షాం భారతద్ేశంలోని ప్రతి బిడసకు 
ఆరోగయక్రమైెన మరియు సంతోష్టక్రమైెన బాలాయన్ని 

అందించడం, వార ి ప్ూరిి సామరాి ూన్ని క్నుగొనడాన్నకి 
మరియు అన్ని విధాలుగా స్టిరమైెన రవతిలో అభివృదిధ  
చెంద్డంలో వారిక ి సహాయప్డే అవకాశాలను న్నరాధ రించడం, 

సున్నితతీం, మదా్తర మరియు పటలలల అభివృదిధకి 
సమకాలీక్రించబడిన ప్రాయవరణ వయవసి, జువ న్ ైల్ జస్ట్స్ 

యాక్్స 2015 యొక్క ఆదశేాన్ని అందించడంలో మరియు 
SDG లక్షాయలను సాధించడంలో రాష్టా్ ర లు/క ంద్రపాలిత 

పరా ంతాలక్ు సహాయం చేసుి ంది. 

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


 ఆగష్టు  - నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్  
 

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

మిష్టన వాత్లయ చివరి ప్రయతింగా పటలలలను 
సంసాి గతీక్రించే సూతరం ఆధారంగా కిలష్్ట ప్రిస్టితరలోల  పటలలల 

క్ుటుంబ ఆధారిత న్ాన-ఇన్స్ట్టూయష్టనల్ సంరక్షణను 
పోర త్హ సుి ంది. 
 

UN SC కౌంట్ర్ ట్ రరర్తజం కమిట్ీ ప్రతేాక స్మావ్ేశానిన భారత్ 

నిరీహించనతంద్ ి

 

అకో్ బర్లో, ప్రతేయక్ ఉగరవాద్ న్నరోధక్ సమావేశాన్నకి UN 

భ్దరతా మండలిలోన్న 15 సభయ దేశాల దౌతయవేతిలక్ు 
భారతదేశం ఆతిథయం ఇవీనుంది. ఐకార్ాజాస్మితి భ్దరతా 
మండలిలో ఎనుికోబడిన శాశీత సభుయన్నగా భారతదేశం 

యొక్క ర ండేళల  ప్ద్వీకాలం సగం ముగిస్టంది. ఈ సంవత్రం 

డిస్ెంబర్లో, కౌన్న్ల్్లో భారతదేశం యొక్క ప్ద్వీకాలం 

ముగుసుి ంది మరియు ఆ న్ లలో, ఇది ప్రభావవంతమైెన UN 

బాడీకి అధయక్షుడిగా క్ూడా వయవహరిసుి ంది.. 
భ్దరతా మండలి తీవరవ్ాద వాతిర్ేకతకు సంబంధించిన అన్ేక్ 

తీరాూన్ాలలో దీన్నన్న ప్రసాి వించింది, ఇటీవలి తీరాూనం 2617 

(2021), ఇది ప్రతేయక్ంగా కొతి సాంక తిక్తను ప్రసాి వించింది. 
అసాధారణ సమావేశం UN యొక్క ఆరు అధికారిక్ భాష్టలలో 
ఒక్దాన్నలో న్నరీహ ంచబడుతరంది మరియు సంసి యొక్క 

సభుయలంద్రికర అలాగ  ఇతర సంబంధిత పారవ్లక్ు 
అంద్ుబాటులో ఉంటుంది. 
 

చబహర్ ద్ిన్లతసవ వ్ేడుకలు: భారతద్ేశం మధ్ా ఆస్టయా 
స్ంబంధాలప బ దృషటి  స్ార్తస్తి ంద్ి 

 
చబహార్ - ఇంట్ర్ేనష్టనల్ న్ారి్-స్ త్ ట్ార న్స్పో్ రి్ కార్తడార్ 

(INSTC)క్ లింక్స - స్ెంటరల్ ఆస్టయన మార కట్్లను క్లిపే 
సాూరకారిం పో ర్, షటపటుంగ మరియు వాటర్వేస్ మంతిరతీ శాఖ 

(MoPSW) ముంబ ైలో జూల ై 31న్న చబహర దిన్మత్వంగా 
న్నయమించింద.ి MoPSW ప్తిరకా ప్రక్టన ప్రకారం, 

చాబహార్లోన్న ష్టాహ ద్ బ హెస్వి  పో ర్్ను రవాణా క ంద్రంగా 
మారుడం మరియు మధయ ఆస్టయా దేశాలక్ు చేరుకోవడాన్నకి 
INSTCకి క్న్ క్్స చేయడం భారతదేశ ఆశయం అన్న సో న్ాీల్ 

తన చరులో పేరొకన్ాిడు. 
హాజర్ెైనవ్ారు: 
• రాష్్టర మంతిర, MoPSW, శ్మరప్ాద్ యిెసో్ స న్ాయక్ 

• అంబాస్టడర-రిప్బిల క్స ఆఫ క్జాఖాటాన: నూర్ాీ న్ 

ఝలా్ స్ైయిేవ్ 

• రాయబార-ి కిరిొజాటాన: అస్ేన్ ఇస్ావ్ 

• తజికిసాి న రాయబారి: లుకోున్ బల బల కలోంజోడా 
• రాయబార,ి తరరక్మెన్నసాి న: ష్టాలర్ గెలిసన్ాజర్ోవ్ 

• రాయబార-ి ఉజ బకిసాి న: ద్ిలోా ద్ అఖతోవ్ 

• డిప్ూయటీ ఆఫ పో ర్ మరియు PMO ఆరిిక్ వయవహారాలు: 
జల్లల్ ఎస్ాీ మి 

• కాను్ల్ జనరల్ (CG), ఆఫ్ఘన్నసాి న: జక్యా వ్ారదక్ 

• ఇసాల మిక్స రిప్బిల క్స ఆఫ ఇరాన కాను్ల్ జనరల్: డాకిర్ 

AM అల్లఖానీ 
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• ఇరాన్లోన్న రోడ అండ అరబన డెవలప్మెంట్ మంతిరతీ 

శాఖ యొక్క అంతరాీ తీయ వయవహారాల మంతిర మరియు 
క ంద్రం అధిప్తిక ిసలహాదారు: మస్ ద్ ఒస్ాి ద్ హుస్ేసన్ 

• ఛెైరూన, ఇండియన పో ర్్ అసో స్టయేష్టన: ర్ాజ్రవ్ జలోట్ా 
• MD, IPGL: స్తనీల్ ముకుందన్ 

 

Monkeypox వ్వబరస్: VK ప్ాల్ ఆధ్ీరాంలో కేందరం ప్రతేాక 

ట్ాస్క్ఫో ర్స్నత ఏర్ాపట్ు చేస్టంద్ి 

 
భారత్్లో మంకకప్ాక్స క సులను టరా క్స చేయడాన్నక ి

ట్ాస్క్ఫో ర్స్ను ఏరాుటు చేయనునిటుల  క ంద్రం ప్రక్టించింద.ి 

న్వతి ఆయోగ సభుయడు (ఆరోగయం) డాకిర్ వికె ప్ాల్ బృందం 

న్ాయక్ుడిగా వయవహరిసాి రు మరియు సభుయలుగా క ంద్ర 
ఆరోగయ మంతిరతీ శాఖ, ఫారాూ మరియు బయోట క్స 

కారయద్రుశలు ఉంటారు. మితిమీరిన అలర్ అవసరం లేద్న్న, 

అయతే సమాజం మరియు దేశం కాప్లాగా ఉండాలన్న డాకిర్ 

ప్ాల్ కౌంటర ఇచాురు. 
కకలక అంశాలు: 
• మంకరపాక్స్ నుండ ి భారతదేశం తన మొద్ట ి మరణాన్ని 

న్నవేదించిన తరాీత, ఈ చరయ తీసుకోబడింది. మ్రో 
దేశంలో కోతరల్పాక్స్ సో క్్డంతో పాజిటివ్గా తేలిన 

క రళక్ు చెందిన వయకిి తిరస్ూర్్లో క్నుిమూశారు. 
• మంకరపాక్స్ నుండ ి మరణం ఆఫటరకా వ లుప్ల న్ాలొవది 

మరియు భారతదేశంలో సంభవించే మొద్టిది. 
యువక్ుడు, మూలాల ప్రకారం, యున్ ైట డ అరబ్ 

ఎమిర ట్్ నుండ ిజూల  ై22 న క రళ చేరుక్ున్ాిడు. 

• ప్ుననయూర్్లో కోతరల వాయధితో యువక్ుడు మృతి 

చెందాడని ఆరోప్ణలతో ఆరోగయ శాఖ సమావేశం 

ఏరాుటు చేస్టంద.ి 

• ముఖయంగా, భారతదేశం ఇప్ుటివరక్ు ఐద్ు కోతరల 

ఉద్ంతాలను నమోద్ు చేస్టంది, కేరళలో మూడు క సులు, 
ఢిలీ్లలో ఒక్ట ి మరియు ఆంధ్రప్రద్ేశ్్లోన్న గుంట్టరులో 
ఒక్ట ిసంభవించాయ. 

 
మాదక దరవ్ాాల రవ్ాణాప బ స్దస్తసనత అమిత్ ష్టా 
ప్రా రంభంచారు 

 

క ంద్ర హోంమంతిర అమిత్ ష్టా చండీగఢ్్లో రోజంతా గడిపారు, 
అక్కడ డరగ్ అక్రమ రవాణా మరియు జాతీయ భద్రతపెై 
స్టంపో జియం పరా రంభించారు. ష్టాతో పాటు ప్ంజాబ్, హ మాచల్ 

ప్రదేశ, హరాయన్ా ముఖయమంతరర లు, జమూూ & కాశ్రూర 

ల ఫట్న్ ంట్ గవరిర మరియు క ంద్ర సామాజిక్ న్ాయయం 

మరియు సాధికారత మంతిర బనీర్జలాల్ ప్ుర్ోహిత్ జాతీయ 

సద్సు్లో ఇతర వకి్లు. 
ప్రధాన్ాంశాలు: 
• ఢిలీల, చెన్ ైి, గౌహతి మరియు కోల్్క్తాక్ు చెందిన 

న్ార్ోకట్టక్స కంట్ోర ల్ బూార్ో (NCB) బృందాలు 
సద్సు్లో 30,000 కిలోల క్ంట ే ఎక్ుకవ డరగ్్ను 
కాలిువేసాి యన్న అధికారిక్ ప్రక్టన పేరొకంద.ి 
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• NCB జూన 1న దాన్న ఔష్టధ న్నరూూలన ప్రచారాన్ని 

పరా రంభించింది మరియు అప్ుటి నుండి 11 రాష్టా్ ర లోల  

51,217 కిలోల మంద్ులను పారవేయడం 

పరా రంభించింది. 

• 75వ సాీతంత్ీ దిన్మత్వం సంద్రభంగా ఆజాదీ కా 

అమృత్ మహో త్వ వేడుక్లోల  భాగంగా 75,000 కిలోల 

డరగ్్ను కాలిువేసాి మన్న NCB ప్రతిజా చేస్టంద.ి 

• మూడు ప్రభుతీ పాఠ్శాలలను పరా రంభించేంద్ుక్ు మౌళ్ల 

జాగరణ్్లో జరిగిన కారయక్రమంలో క ంద్ర హోంమంతిర క్ూడా 

పాలగొ న్ాిరు. 

• సుఖాి సరసు్లో హర ఘర తిరంగ మరియు ఆజాద్ీ కా 

అమృత్ మహో తసవ్ వేడుక్లక్ు ష్టా హాజరయాయరు. 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 

• క ంద్ర హోం మంతిర: శ్మర అమిత్ ష్టా 

• ప్ంజాబ్ ముఖయమంతిర: శ్మర భ్గవంత్ మాన్ 

• హరాయన్ా ముఖయమంతిర: శ్మర మన్లహర్ లాల్ ఖటి్ర్ 

• జమూూ కాశ్రూర ల ఫట్న్ ంట్ గవరిర: శ్మర మన్లజ్ స్టన్ాా  

 

 

వ్ాాప్ారం & ఒప్పంద్ాలు 
ర్తలయన్స ఇండస్వి ాస్ 3.5 లక్షల కోటీ్ రూప్ాయల ప ట్ుి బడి 
ప ట్ాి లని యోచిసిో్ ంద్ి 

 

ర్తలయన్స ఇండస్వి ాస్ లిమిట్ డ్ (RIL) చెైరూన మరియు 
మేన్ేజింగ డెైర క్్ర ముఖ ష్ అంబాన్వ సో మవారం క్ంపెన్వ 45వ 

వ్ార్తాక స్రీస్భ్ా స్మావ్ేశంలో రూ. 3.5 లక్షల కోటల  పెటు్ బడి 
ప్రణాళ్లక్లను ప్రక్టించారు. తన ప్రసంగంలో, 5G యొకక 

వ్ేగవంతమ ైన ర్ోల్ అవుట్్ప బ రూ. 2,00,000 కోట్ుీ , వ్ాలూా 
చెయిన్్లలో O2C స్ామర్ాా యలనత విసి్ర్తంచడంలో రూ. 

75,000 కోట్ుీ  మర్తయు కొతి ఇంధ్న వ్ాాప్ారంలో రూ. 

75,000 కోట్ుీ  ప ట్ుి బడి ప్రణాళికలు ఉన్ానయని, గత ఏడాద ి

ప్రక్టించినటుల గా, న్నబద్ధతను ర టి్ంప్ు చేస్ే అవకాశం ఉంద్న్న 

అంబాన్వ చెపాురు. అభివృదిధ  చెంద్ుతరని నమూన్ాల 

స్ేకలబిలిటీ ఆధారంగా. 
 

భారతద్ేశ స్ాంస్కృతిక వ్ారస్తాీనిన పో్ర తసహించడానిక్ 
యున్వస్ో కతో ర్ాయల్ ఎనీ్ల్స  భాగస్ాీమాం కుదతరుికుంద్ి 
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ర్ాయల్ ఎన్్ఫవల్స  యున్వసో్ క (యున్వబట్ డ్ నే్ష్టన్స 

ఎడుాకేష్టనల్, స్ బంట్టఫటక్ అండ్ కలిరల్ ఆర్న్వబజేష్టన్)తో 
భాగసాీమయం క్ుద్ురుుక్ుంది, హ మాలయాలతో పరా రంభించి 

'ఇన్టాంజిబుల్ క్లురల్ హెరిటేజ్ ఆఫ ఇండియా'న్న 

పోర త్హ ంచడాన్నకి మరియు రక్షించడాన్నకి. ఈ కారయక్రమం 

ప్శ్చుమ హ మాలయాలు మరియు ఈశానయ పరా ంతంలోన్న 

ఇంట్ాంజిబుల్ కలిరల్ హెర్తట్ేజ్ (ICH) అభాాస్ాల 

అనతభ్వప్ూరీక మర్తయు స్ృజన్ాతుక ప్రదరశనగా 
న్నరీహ ంచబడింది. 
ఇంద్ులో ప్రద్రశన, పాయన్ ల్ చరులు, చలనచితర ప్రద్రశనలు, 
ప్రద్రశనలు మరియు ఉప్న్ాయస ప్రద్రశనలు ఉంటాయ. 

న్ాలుగు రోజుల పాటు జరిగ  ఈ కారయక్రమంలో ప్రముఖ 

క్ళాకారులు, డిజ ైనరుల , చెఫ్లు, మికా్లజిసు్ లు, 
సంగవతకారులు, నటులు, ఫో టరగార ఫర్లు మరియు సామాజిక్ 

అభివృదిధ  రంగాన్నకి చెందిన ఆద్ిల్ హుస్ేసన్, పవట్ర్ 

డి'అసో్ కలి, సో్ నమ్స డుబల్, ర్జట్ా బ్నర్జీ, మలీికా విర్తద మర్తయు 
తేసవ్ాంగ్ న్ామ్స్గెైల్ వంట్ట ప్రముఖతలు ప్ాల్్ ంట్ారు. 
యాంగ్్డుప్ లామా, నిలాీ  వ్ాంగోు మర్తయు అనతమితర ఘోష్. 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• రాయల్ ఎన్వఫల్్ CEO: బి. గోవిందర్ాజన్ (18 ఆగస్తి  

2021–); 

• రాయల్ ఎన్వఫల్్ ప్రధాన కారాయలయం: చెన్వబన; 

• రాయల్ ఎన్వఫల్్ సాి పటంచబడింది: 1955; 

• ఐష్టర మోటార్ మేన్ేజింగ డెైర క్్ర మరియు CEO: 

స్టద్ాధ రా లాల్; 

• రాయల్ ఎన్వఫల్్ మాతృ సంసి: ఐష్టర్ మోట్ార్స. 

 

హర్తత ప్ార్తశరా మికవ్ేతిలకు మదదతుగా SIDBI మర్తయు 
ట్ాట్ా ప్వర్ యొకక TPRMG స్హకర్తంచాయి 

 

దేశవాయపి్ంగా 1,000 గవరన ఎనరవీ వాయపారాలను న్నరిూంచడాన్నకి, 
స్ాుల్ ఇండస్వి ాస్ డెవలప్్మ ంట్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
(SIDBI) మరియు TP ర్ెనూావబుల్ మ ైకరో గతరడ్ లిమిట్ డ్ 

(TPRMG), టాటా ప్వర యొక్క ప్ూరిి యాజమానయంలోన్న 

అనుబంధ సంసి, గవరన ఎనరవీ బిజిన్ స్ పోర గార మ్్ను 
పరా రంభించేంద్ుక్ు జతక్టా్ య. ఈ పరా జ క్్స దేశవాయపి్ంగా 
స్టిరమైెన వాయపార నమూన్ాలను పోర త్హ సుి ంది, ఫలితంగా 
గార మీణ పారిశరా మిక్వేతిలక్ు సాధికారత లభిసుి ంది. 
SIDBI మర్తయు TPRMG: ముఖామ ైన అంశాలు 
• CEO మరియు MD, టాటా ప్వర: ప్రవీర్ స్టన్ాా  
• CMD SIDBI: శ్చవస్తబరమణ యన్ రమణన్ 

 

HPCL తన మొదట్ట ఆవు పేడ ఆధార్తత కంప రస్స  బయోగాాస్ 

ప్రా జెకి్్నత ప్రా రంభంచింద్ి 
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HPCL కంప రస్స  బయోగాాస్ ప్రా జెకి్: HPCL యొక్క మొద్ట ి

రక్మైెన వేస్్-టు-ఎనరవీ పో ర్్ఫో లియోను ఉప్యోగిసుి ంది, 
బయోగాయస్ చేయడాన్నక ి రోజుక్ు 100 టనుిల పేడను 
ఉప్యోగిసుి ంది, దీన్నన్న వాహన ఇంధనంగా 
ఉప్యోగించవచుు. ఒక్ సంవత్రంలో, HPCL క్ంపెరస్్ 

బయోగాాస్ ప్రా జెకి్ అమలులోకి తీసుక్ురాబడుతరంది. సీచ్్ 

భారత్ మిష్టన (గార మీన) బయోడిగ రడబుల్ వేస్్ మేన్ేజ్్మెంట్ 

కాంపో న్ ంట్్లో భాగంగా ఏపటరల్ 2018లో భారత ప్రభుతీం 

ప్రక్టించిన గోబర-ధన పాల న, దీన్న కింద్ హెచ్్పటస్టఎల్ క్ంపెరస్్ 

బయోగాయస్ పరా జ క్్స చొరవ అభివృదిధ  చేయబడుతోంది. 
HPCL కంప రస్స  బయోగాాస్ ప్రా జెకి్: బయోగాాస్ 

• బయోగాాస్ అన్ేది వయవసాయ వయరాి లు, పేడ, 

మున్నస్టప్ల్ వయరాి లు, మొక్కల ప్దారాి లు, 
మురుగున్వరు, ప్చున్న వయరాి లు మరియు ఆహార 

వయరాి లు వంట ి సహజ ప్దారాి ల నుండి ఉతునిమయేయ 
వాయువుల మిశరమం. 

• బయోగాయస్్లోన్న ప్రధాన వాయువులు మీథ్ేన, కారబన 

డయాక ై్డ మరియు హెైడోరజన సల ైఫడ. 

• బయోగాయస్ అన్ేది ప్ునరుతాుద్క్ శకిి వనరు. 
 

IREDA మర్తయు MAHAPREIT గజరన్ ఎనర్జీ ప్రా జెకి్్ల 

కోస్ం రుణాలు అంద్ించడానిక్ ఒక అవగాహన ఒప్పందంప బ 
స్ంతకం చేస్టంద్ి 

 

IREDA మర్తయు MAHAPREIT ఒక అవగాహన 

ఒప్పందంపెై సంతక్ం చేసారు: మహాతాూ ఫూలే ర నూయవబుల్ 

ఎనరవీ అండ ఇన్ఫరా స్రక్ుర ట కాిలజీ లిమిట డ. 

(MAHAPREIT), MPBCDC యొక్క ప్ూరిి యాజమానయ 
అనుబంధ సంసి (49% భారత ప్రభుతాీన్నకి మరియు 51% 

మహారాష్్టర ప్రభుతాీన్నకి సీంతం) మరియు భారతీయులు 
ర నూయవబుల్ ఎనరవీ డెవలప్మెంట్ ఏజ న్వ్ లిమిట డ 

(IREDA) అవగాహన ఒప్ుంద్ంపెై సంతక్ం చేస్టంద.ి 

IREDA మర్తయు MAHAPREIT ఒక MOUప బ స్ంతకం 

చేస్ారు: MOU యొకక లక్షయాలు 
• 2030 న్ాటికి న్ాన-ఫాస్టల్ ఇంధన్ాల నుండి 50% శకిిన్న 

ప ందాలన్ ే లక్షాయన్ని సాధించడంలో భారత ప్రభుతాీన్నక ి

సహాయం చేయడంలో ఇది సహాయప్డుతరంది. 
• ఈ కారయక్రమాలు గవరన ఇన్ ీస్్్మెంట్్ను పోర త్హ సాి య 

మరియు వేలాది ఉపాధిన్న సృషట్ంచవచుు. 

• RE ప్రిశరమలో విసిరిసుి ని డిమాండ్ను సంతృపటి  
ప్రచడాన్నకి, IREDA ర ండు సంవత్రాల కిరతం ఒక్ 

ప్రతేయక్ వాయపార అభివృదిధ  మరియు క్న్ల ్ న్వ్ శాఖను 
సృషట్ంచింది.  

 

NPCI ఇంట్ర్ేనష్టనల్ UPI మర్తయు రూప ే కోస్ం UK 

యొకక మొదట్ట కొనతగోలుద్ారుగా PayXpertతో అవగాహన 

ఒప్పందంప బ స్ంతకం చేస్టంద్ి 
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నే్ష్టనల్ పేమ ంట్స కార్మపర్ేష్టన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI), ఇది 
ప్రప్ంచంలోన్ే అతిపెదా్ రియల్ ట ైమ్ పేమెంట్ స లూయష్టన, 

యూన్నఫెైడ పేమెంట్్ ఇంటర్ఫేస్ మరియు రూపే కార్ స్వకమ్ 

వార ిఅనుబంధ కారొుర ష్టన NPCI ఇంట్ర్ేనష్టనల్ పేమ ంట్స 

లిమిట్ డ్ (NIPL) దాీరా PayXpertతో ఒక్ అవగాహన 

ఒప్ుంద్ంపెై సంతక్ం చేస్టంది. UKలో దాన్న చెలిలంప్ు 
ప్రిష్టాకరాల అంగవకారాన్ని సాి పటంచడాన్నకి మరియు 
అంతరాీ తీయాక్రించడాన్నకి చెలిలంప్ు ప్రిష్టాకరాలు. 
NIPL మరియు PayXpert మధయ సహకారం UKలోన్న 

PayXpertలో భారతీయ చెలిలంప్ు ప్రిష్టాకరాలను 
పోర త్హ సుి ంది. UPI-ఆధారిత QR కోడ చెలిలంప్ులు మరియు 
RuPay కార్ చెలిలంప్ుల లభయతతో పాటుగా స్ో ర్లో చెలిలంప్ుల 

కోసం PayXpert యొక్క Android పాయంట్ ఆఫ స్ేల్ 

(POS) ప్రిక్రాలలో చెలిలంప్ు ప్ద్ధతి అంద్ుబాటులో 
ఉంటుంది. 
ప్రధాన్ాంశాలు: 
• ఏకకకృత చెలీింప్ుల ఇంట్ర్్ఫేస్ లకద్ా UPI అతయంత 

విజయవంతమైెన న్నజ-సమయ చెలిలంప్ు ప్ద్ధతి. 

• భారతదేశంలో, UPI అన్ేది స్రళమ ైన, స్తరక్షితమ ైన, 

స్తరక్షితమ ైన మర్తయు స్మయానిన ఆద్ా చేస్ే చెలీింప్ు 
ప్దధతి. 

• 2021లో, UPI US $940 Bn వాలూయమ్్ను సాధించింది, 
ఇది భారతదేశంలో GDPలో 31%క్ స్మానం. 

• రూపే కార్స ప్థక్ం అన్ేది భారతదేశం నుండ ి జారవ 
చేయబడిన 700 మిలియనీకు పెైగా కార్్లతో క్ూడిన 

మొదట్ట-రకం గోీ బల్ కార్స చెలీింప్ు ప్థ్కం. 

• PayXpert మరియు NIPL సహకారం, భారతద్ేశం 

నతండి UKక్ ప్రయాణ ంచే వాకుి లకు, వారికి 
స క్రయవంతంగా ఉండే సుప్రిచితమైెన చెలిలంప్ు 
ప్ద్ధతరలను ఉప్యోగించడాన్నకి సహాయప్డుతరంద.ి 

 

డెలివర్జని ప ంచేందతకు భారతీయ ర్ెైలకీలతో అమ జాన్ 

ఇండియా ఒప్పందం కుదతరుికుంద్ి 

 
అమ జాన్ ఇండియా దేశంలో తన డెలివరవ స్ేవలను 
పెంచడాన్నకి ర్ెైలకీ ఆఫ్ ఇండియాతో న్నమగిమైె ఉంది. ఈ 

భాగసాీమయం దాీరా, అమ జాన్ ఇండియా తన క్స్మర్క్ు 
ఒక్ట ి నుండ ి ర ండు రోజుల డెలివరవన్న న్నరాధ రిసూి  110 క్ంట ే

ఎక్ుకవ ఇంటర-స్టటీ రూటలలో పాయక జీలను రవాణా 
చేయగలద్ు. అమెజాన 2019లో భారతీయ ర ైలేీలతో క్లిస్ట 
ప్న్నచేయడం పరా రంభించింది. క్ంపెన్వ తన రవాణా మారాొ లను 
ఐద్ు ర టుల  పెంచింద.ి. 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• అమెజాన వయవసాి ప్క్ుడు: జెఫ్ బ్జోస్; 

• అమెజాన CEO: ఆండ ీజాస్వస; 

• అమెజాన ప్రధాన కారాయలయం: స్వట్ ల్, వ్ాషటంగిన్, 

యున్వబట్ డ్ స్ేిట్స; 

• అమెజాన ఏరుడింద:ి 5 జూలెబ 1994. 

 

IISC బ్ంగళూరు మర్తయు ఇండియన్ నే్వీ ఇంక్ MOU 

స్ంయుకి విమానయాన ప్ర్తశోధ్న కోస్ం స్ంతకాలు చేశాయి 
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ఆతునిరభర్ భారత్ లక్షాయలక్ు అనుగుణంగా, ఇండియన్ 

ఇనిటిట్టాట్ ఆఫ్ స్ బన్స (IISC), ఇండియన్ నే్వీ 

విమానయాన ప్ర్తశోధ్న మర్తయు అభవృద్ిధప బ 
సహక్రించడాన్నకి మరియు భారత న్ావికాద్ళం కోసం 

సాీవలంబన ప్రయతాిలను ముమూరం చేయడాన్నకి ఒక్ 

అవగాహన ఒప్ుంద్ంపె ైసంతకాలు చేశాయ. సంతక్ం చేస్టన 

MOU భారతీయ న్ావికాద్ళాన్నకి తగిన IISC అధాయప్క్ులతో 
క్మూయన్నక ష్టన కోసం చట్ప్రమైెన ఫేరమీరక ను ఇసుి ంది 
మరియు భాగసాీమయ ఆసకిి ఉని రంగాలలో సహకార 

ప్రిశోధన కారయక్రమాలక్ు మదా్తర ఇసుి ంద ి అన్న 

బ ంగళూరుక్ు చెందిన సంసి ఒక్ ప్రక్టనలో తెలిపటంది. 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• చీఫ ఆఫ న్ేవల్ సా్ ఫ: అడిురల్ R.హర్త కుమార్ 

 

అతావస్ర ప ట్ోర లియం ఉతపతుి లనత స్రఫర్ా చేయడానిక్ 
IOCL మర్తయు బంగాీ ద్ేశ్ ఇంక్ MOUప బ స్ంతకాలు 
చేశాయి 

 
బంగాల దేశ్ర భూభాగం దాీరా పెటరర లియం ఉతుతరి లను 
అతయవసరంగా భారత్ క్ు చేరవేస్ేంద్ుక్ు ఢాకాలోన్న ఇండియన్ 

ఆయిల్ కార్మపర్ేష్టన్ లిమిట్ డ్ (IOCL), బంగాల దేశ రోడుల , 

రహదారుల విభాగం ఒక్ అవగాహన ఒప్పందం (MOU)పెై 
సంతకాలు చేశాయ. ఈ ఏడాద ిఅస్ాసంలో వరద్ల కారణంగా 
సంభవించిన నష్్టం కారణంగా పెటరర లియం ఉతుతరి ల 

అతయవసర సరఫరాక్ు సహాయప్డటాన్నకి ఇది మధయంతర 

స్ెటప అన్న భారత హెైక్మిష్టన ఒక్ టీీట్ లో పేరొకంద.ి 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• IOCL చెైరూన: శ్మరకాంత్ మాధ్వ్ వ్వబదా 
• బంగాల దేశ ప్రధాన్న : షేక్ హస్వన్ా వ్ాజేద్ 

• బంగాల దేశ రాజధాన్న: ఢాకా 
 

IMF ప్ాక్స్ాి న్్తో ఎక్స్ట్ ండెడ్ ఫండ్ ఫ స్టలిట్ ీ (EFF)ప బ 
స్ంతకం చేస్టంద్ి 

 
IMF (అంతర్ాీ తీయ దరవా నిధి) నిర్ాుణాతుక అవర్ోధాలు 
లేదా న్ మూదిగా వృదిధ  చెంద్డం మరియు అంతరొతంగా 
బలహీనమైెన చెలిలంప్ుల స్టితి కారణంగా తీవరమైెన చెలిలంప్ు 
అసమతరలయతలను ఎద్ురొకంటుని దేశాలక్ు సహాయం 

అందిసుి ంది. 
IMF యొకక విసి్ర్తంచిన నిద్ి స్ కరాం: 

1) ఇది సుదీరఘ కాలంలో న్నరాూణ అసమతరలయతలను 
సరిచేయడాన్నక ి అవసరమైెన విధాన్ాలతో సహా సమగర 
కారయక్రమాలక్ు మదా్తరన్నసుి ంది 
2) లోతరగా పాతరక్ుపో యన బలహీనతలను సరిదిదా్డాన్నకి 
న్నరాూణాతూక్ సంసకరణలు అమలు చేయడాన్నక ి మరియు 
ఫలించటాన్నకి తరచుగా సమయం తీసుక్ుంటాయ, EFF 

న్నశ్చుతారిం మరియు తిరిగి చెలిలంచడం చాలా ఫండ ఏరాుటల  
క్ంట ేఎక్ుకవ కాలం ఉంటుంది. 
3) న్నధులు 3 నుండి 4 సంవత్రాల వరక్ు 
అందించబడతాయ. మరియు EFF కింద్ డరా  చేస్టన 

మొతాి లను 5-10 సంవత్రాలలో తిరిగ ిచెలిలంచాలి. 
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4) EFF కింద్ రుణం తీసుక్ున్ే ప్రిమాణం దేశం యొక్క 

ఫెైన్ాన్న్ంగ అవసరాలు, తిరిగ ి చెలిలంచే సామరిూం మరియు 

IMF వనరుల గత విన్నయోగంతో టరా క్స రికార్ దాీరా 

మారొన్నర ాశం చేయబడుతరంద.ి 

5) ఒక్ దేశం IMF నుండి రుణం తీసుక్ునిప్ుుడు, అది 

ఆరిిక్ మరియు న్నరాూణ సమసయలను అధిగమించడాన్నకి 

విధాన్ాలను చేప్టే్ంద్ుక్ు క్టు్ బడి ఉంటుంది. EFF కింద్, 

న్నరిాష్్ట ష్టరతరలతో సహా ఈ క్టు్ బాటుల  (ధర న్నయంతరణల 

తొలగింప్ు, ప్రభుతీంపె ై ప్రిమితి. ఫార క్స్ క్న్వస సాి య 

రుణాలు మొద్ల ైనవి) సహా, విధాన్ాలతో పాటు సంసాి గత 

లేదా ఆరిిక్ బలహీనతలను ప్రిష్టకరించడాన్నకి న్నరాూణాతూక్ 

సంసకరణలపెై బలమైెన ద్ృషట్న్న క్లిగ ి ఉండాలన్న 

భావిసుి న్ాిరు. సూి ల ఆరిిక్ స్టిరతాీన్ని న్నరీహ ంచడాన్నకి. 

IMF-ప్ాక్ ఇట్ీవలి ఒప్పందం: 

బ యలౌట్ కారయక్రమం ప్ునరుద్ధరణ కోసం పాకిసాి న 

ప్రభుతీంతో స్టబబంది సాి య ఒప్ుందాన్ని క్ుద్ురుుక్ునిటుల  

అంతర్ాీ తీయ దరవా నిధి తెలిపటంద్,ి ఇది క రటరింగ ఆరిిక్ వయవసి, 

క్షీణిసుి ని క్ర న్వ్, అధిక్ ద్రవయయలబణం మరియు రాజకరయ 

అస్టిరతతో పో రాడుతరనింద్ున దేశాన్నకి సాీగతాన్ని 

అందిసుి ంది. 

IMF యొకక వివిధ్ ఫ బన్ానిసంగ్ స్ కర్ాాలు: 

(a) విసిరించిన ఫండ స క్రయం 

(b) సా్ ండ-బ ై ఏరాుటుల  

(c) ముంద్ు జాగరతి మరియు లికిీడిటీ ల ైన 

(d) ఫెల కి్బుల్ క రడిట్ ల ైన. 

 

ప్ునరుదధర్తంచిన ప్ంపటణ ీ రంగ కారాకరమానిన ప్రధాని మోద్ీ 
ఆవిష్టకర్తంచారు 

  

స్ంస్కరణలు మర్తయు ఫలితాలప బ ఆధారప్డిన 

ప్ునరుదదర్తంచిన ప్ంపటణ ీరంగ కారాకరమానిన ప్రధాన మంతిర శ్మర 
నర్ేందర మోద్ీ అధయక్షతన జరిగిన క ంద్ర మంతిరవరొం 

ఆమోదించింది. సరఫరా మౌలిక్ సద్ుపాయాలను 
పెంప ందించడాన్నకి డిస్ాకమ్స్లక్ు ష్టరతరలతో క్ూడిన ఆరిిక్ 

సహాయం అందించడం దాీరా, పెైవైేట్ రంగంలోన్న మినహా 

అన్ని డిస్కమ్స్లు/విద్ుయత్ శాఖల కారాయచరణ సమరిత 

మరియు ఆరిిక్ సాధయతను పెంచడం ఈ ప్థక్ం లక్షయం. 

సహాయం కోసం అరహత అన్ేది డిసాకమ్ పవర-కాీలిఫెైయంగ 

అవసరాలను ప్ూరిి చేయడం మరియు ఆరిిక్ 

మెరుగుద్లలక్ు అనుసంధాన్నంచబడిన అంగవక్రించబడిన 

మూలాయంక్న వయవసిను ఉప్యోగించి అంచన్ా వేయబడే 
పరా థమిక్ క్న్వస బ ంచ్్మారక్లను సాధించడంపెై ఆధారప్డి 
ఉంటుంద.ి ఒక్-ప్రిమాణ-అంద్రికర-సరిపో యే విధాన్ాన్ని 

ఉప్యోగించక్ుండా, ప్థక్ం యొక్క అమలు ప్రతి రాష్్టరం 

కోసం అభివృదిధ  చేయబడిన కారాయచరణ ప్రణాళ్లక్పెై ఆధారప్డి 
ఉంటుంద.ి 

ప్థ్కం యొకక లక్షయాలు: 
• 2024–2025 న్ాటికి, AT&C నష్టా్ లను భారతదేశం 

అంతటా 12–15% సాి యలక్ు తగిొంచాలి. 
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• ACS-ARR గాయప 2024–2025 న్ాటికి 

మూస్టవేయబడుతరంది. 
• ఆరిిక్ంగా స్టిరమైెన మరియు న్నరీహణాప్రంగా 

సమరివంతమైెన ప్ంపటణీ రంగం దాీరా 
విన్నయోగదారులక్ు విద్ుయత్ సరఫరా న్ాణయత, 

విశీసన్వయత మరియు సిో మత పెంచడం. 

• ఆధున్నక్ డిస్ాకమ్స్ల కోసం సంసాి గత సామరాి ూలను 
అభివృదిధ  చేయడం 

అదనప్ుస్మాచారం 

• గోదెరజ్ ఆగోర వ ట్ పామాయల్ కోసం అసా్ం, మణిప్ూర 

మరియు తిరప్ురలతో ఒప్ుందాలు క్ుద్ురుుక్ుంది. 
• NDTVలో అద్ానీ గూర ప్ 55.18% వ్ాట్ానత లక్షాంగా 

చేస్తకుంద్ి: అద్ానీ గూర ప్ వావస్ాా ప్కుడు, గౌతమ్స అద్ానీ 

నూయ ఢిలీల ట్ లివిజన్ (NDTV)లో 55.18% నియంతిరత 

వ్ాట్ానత కొనుగోలు చేయడాన్నకి బాల్ రోలింగ్ను స్ెట్ 

చేసారు. NDTVలో 55.18 శాతం వ్ాట్ానత క్లిగి 
ఉండాలన్ే కాన్ ్ప్్తో, అద్ానీ గూర ప్ రూ. 4 ముఖ విలువ 

కలిగతన షేరుకు రూ. 294కు ఇనఫర ూష్టన ఛాన్ ల్్లో 26 

శాతం వాటా కోసం ఓపెన ప ర వ ైడ్ను జారవ చేస్టంది 
• సాూర్ PoS ప్రిక్రాలను అమలు చేయడాన్నకి Samsung 

స్ో ర్లతో Paytm భాగసాీమయం క్ుద్ురుుక్ుంది 

• ONDCన్న ప్రమోట్ చేయడాన్నకి యెస్ బాయంక్స స్ెలల ర 

యాప్తో భాగసాీమాయన్ని ప్రక్టించింది 
• ప్రిశోధన సహకారం కోసం NPCI మరియు IIT 

కానూుర మధయ ఒప్ుంద్ం క్ుదిరింది 
• సో న్వ పటక్ుర్్తో జీ విలీన్ాన్ని NSE మరియు BSE 

ఆమోదించాయ 

 

రాయెంకులు మరధయు నివదేికలు 
బీజింగ్ ట్ాప్స, బ్ంగుళూరు ట్ క్ హబ్్లలో ఆస్టయా-
ప్స్టఫటక్్లో 2వ స్ాా నంలో ఉంద్ి 

 
క్ుష్్మన మరియు వేక్స్ఫవల్్ న్నవేదిక్ ప్రకారం, బ్ంగుళూరు 
ఆస్టయా ప్స్టఫటక్ ప్రా ంతంలో ట్ాప్ ట్ క్ హబ్్ల జాబితాలో 
ర ండవ సాి నంలో ఉంద ిమరియు చెైన్ా యొక్క బ్లజింగ క్ంట ే

వ నుక్బడ ి ఉంద.ి 'ట్ క్ స్టట్ీస్: ద్ి గోీ బల్ ఇంట్ర్్స్ క్షన్ ఆఫ్ 

ట్ాలెంట్ అండ్ ర్తయల్ ఎస్ేిట్' అన్న పటలవబడ ే న్నవేదిక్, 

ప్రప్ంచవాయపి్ంగా 115 విభిని 'ట క్స స్టటీ'లను అధయయనం 

చేస్టంద.ి బ్లజింగ మరియు బ ంగళూరు తరాీత, జాబితాలో 
చెన్ ైి, ఢిలీల మరియు హెైద్రాబాద్ అన్ే మూడు ఇతర 

భారతీయ నగర్ాలు ఉన్ాియ. APAC నుండ ి 14 నగరాల 

జాబితాలో ఎన్నమిది మరియు తొమిూద్వ సాి న్ాలతో ముంబ్బ 
మర్తయు ప్ూణ ే క్ూడా టాప-10 జాబితాలో చోటు 
ద్కికంచుక్ున్ాియ. 

 

ఫారూియన్ గోీ బల్ 500 జాబితా: LIC ఫారూియన్ 500 

జాబితాలోక్ ప్రవ్ేశ్చంచింద్ి 
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భారతీయ చట్బద్ధమైెన బ్లమా మరియు పెటు్ బడి సంసి, లెబఫ్ 

ఇనూసర్ెన్స కార్మపర్ేష్టన్ (LIC) తాజా ఫారూుూన గోల బల్ 500 

జాబితాలోకి ప్రవేశ్చంచింద.ి USD 97.26 బిలియనీ ఆద్ాయం 

మర్తయు USD 553.8 మిలియనీ లాభ్ంతో ద్ేశం యొకక 

అతిప దద  జ్రవిత బీమా స్ంసా్, ఇప్ుుడే విడుద్ల చేస్టన 

ఫారూుూన 500 జాబితాలో 98వ స్ాా నంలో ఉంద్.ి అమూకాల 

దాీరా లిస్ె్డ క్ంపెన్వలక్ు రాయంకింగ ఇచేు LIC యొక్క 

మొద్టి ఫలితం ఇది. 

జాబితాలో భారతీయ కంప నీలు ర్ాాంక్ంగ్: 

• 2022 జాబితాలో ర్తలయన్స ఇండస్వి ాస్ 51 స్ాా న్ాలు 

ఎగబాక్ 104క్ చేరుకుంద్ి. రిలయన్, USD 98 

బిలియనీ ఆద్ాయం మరియు తాజా సంవత్రంలో USD 

8.15 బిలియనీ నికర లాభ్ంతో, 19 సంవత్రాలుగా 

జాబితాలో ఉంద.ి 

• ఇండియన్ ఆయిల్ కార్మపర్ేష్టన్ (IOC) 28 స్ాా న్ాలు 

ఎగబాక్ 142వ ర్ాాంక్్కు చేరుకోగా, ఆయిల్ అండ్ 

నే్చతరల్ గాాస్ కార్మపర్ేష్టన్ (ONGC) 16 స్ాా న్ాలు 

ఎగబాక్ 190క్ చేరుక్ుంది. 

• ఈ జాబితాలో ర ండు టాటా గూర ప సంసిలు ఉన్ాియ - 

ట్ాట్ా మోట్ార్స 370 మరియు టాటా స్వ్ల్ 435వ 

సాి నంలో ఉన్ాియ. రాజ ష్ ఎక్స్్పో ర్్ 437వ రాయంక్స్తో 

జాబితాలో ఉని ఇతర పెైవైేట్ భారతీయ క్ంపెన్వ. 

• స్ేిట్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) 17 స్ాా న్ాలు ఎగబాక్ 

236వ ర్ాాంక్్కు చేరుకోగా, భారత్ ప ట్ోర లియం కార్మపర్ేష్టన్ 

లిమిట్ డ్ 19 స్ాా న్ాలు ఎగబాక ్295క్ చేరుకుంద్ి. 
 

అవారడు లు 
UEFA అవ్ారుస లు: కర్జమ్స బ్ంజెమా, అలెక్సయా ప్ుట్ లాీ స్ 

UEFA బ్సి్ పేీయర్ అవ్ారుస లనత గెలుచతకున్ానరు 

  
ట్ర్జకలోని ఇస్ాి ంబుల్్లో జరిగిన వేడుక్లో UEFA ప్ురుష్టుల 

మర్తయు మహిళల పేీయర్ ఆఫ్ ద్ి ఇయర్ బహుమతరలను 
గ లుచుకోవడం దాీరా కర్జమ్స బ్ంజెమా మర్తయు అలెక్సయా 
ప్ుట్ లాీ స్ అతరయతిమ స్వజన్ల కోసం రివార్్ను ప ందారు. 
ఫరా న్ స్ె్రైక్ర బ ంజ మా క పె్న్గా రియల్ మాడిరడ్న్న 

ఛాంపటయన్ లీగ ఫెైనల్్లో లివర్ప్ూల్్పెై విజయం 

సాధించాడు మరియు పో టీలో 15 గోల్్ చేశాడు, అయతే 
ప్ుట లాల స్ ఉమెన్ ఛాంపటయన్ లీగ్లో టాప సో కరర్గా 
న్నలిచాడు, బారి్లోన్ా ఫెైనల్్క్ు చేరుకోవడంలో ల ైయాన 

చేతిలో ఓడిపో యంద.ి 

కోచింగ అవారు్ లు గత స్వజన్లో జరిగిన ర ండు అతిపెదా్ 

ఈవ ంట్్ల విజ తలక్ు అందించబడా్ య: మాడిరడ్్కు చెంద్ిన 

కార్ోీ  అన్వసలోట్టి  మరియు ఇంగలండ్ను యూర్ో 2022 ట్ బట్టల్్క్ు 
నడిపటంచిన సరవన్ా విగ్మాన. 

 
బంగాీ ద్ేశ్్కు చెంద్ిన ఫహిుద్ా అజ్రమ్స ప్ులిటీ్ర్ ప బైజ్ 2022 

గెలుచతకున్ానరు 

 

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


 ఆగష్టు  - నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్  
 

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

USలోన్న ఇన్స్ెైడర ఆన్ల ైన ప్తిరక్లో ప్న్నచేసుి ని 

బంగాల దేశ్లో జన్నూంచిన ఫహిుద్ా అజ్రమ్స ప్ులిటీ్ర్ అవ్ార్స 
2022క్ ఎంపటక్యాయరు. ఆమెక్ు ఇలస్ే్ రట డ రిపో రి్ంగ మరియు 
వాయఖాయనం విభాగం కింద్ ప్రదానం చేసాి రు. నూయయారక 

నుండి ప్రచురించబడిన ఇన్స్ెైడర్క్ు చెందిన ఆంథోనీ డలె్ కల్, 

జోష్ ఆడమ్సస మర్తయు వ్ాలి్ హికకతో సహా నలుగురు 
జరిలిసు్ లలో ఆమె క్ూడా ఉన్ాిరు, ఉయఘ ర్లపెై చెైన్వస్ 

అణచివేతపెై వార ి ప్న్న కోసం ఎంపటక్ చేయబడింద.ి 'న్ేను 
చెైన్వస్ ఇంటరి్మెంట్ కాయంప నుండి తపటుంచుక్ున్ాిను' అన్ే 
రచనలో ఫహ ూదా అజీమ్ ద్ృష్టా్ ంతాలు ఉన్ాియ. 

ఫహిుద్ా అజ్రమ్స గుర్తంచి: 

బంగాల దేశ్లో జన్నూంచిన ఫహ ూదా అజీమ్ ప్రసుి తం 

అమెరికాలో స్టిరప్డింద.ి ఆమె చితరకారిణ ి మరియు 
క్థక్ురాలు. ఆమె ప్న్న గురిింప్ు, సంసకృతి మరియు 
సీయంప్రతిప్తిి యొక్క ఇతివృతాి లపెై క ందీరక్ృతమైె ఉంద.ి 

ఆమె క్ళాక్ృతరలు NPR, గాల మర, స్ెైంటిఫటక్స అమెరిక్న, ది 
ఇంటర్స్ెప్, వ ైస్ మరియు ది నూయయారక ట ైమ్్ వంట ిఅన్ేక్ 

అంతరాీ తీయ జరిల్్లలో క్న్నపటంచాయ. ఆమె తన సీంత 

ముఖయమైెన పరా జ క్్స 'ముస్టీ ం ఉమ న్ ఆర్ ఎవీరథింగ్'తో సహా 

అన్ేక్ ప్ుసికాలను వివరించింది. 
 

లిబర్జి మ డల్ 2022 ఉకేరనియన్ ప రస్టడెంట్ జెలెనీసీక ్

ఇవీబడుతుంద్ి 

 

లిబర్జి మ డల్ 2022 ఈ ప్తనం ఉక రన్నయన అధయక్షుడు 
వ్యలోడిమిర్ జెలెనీసీకి ఇవీబడుతరంది. "రష్టయన దౌరీనయం 

న్ేప్థయంలో స్ేీచ్ను వీరోచితంగా రక్షించినంద్ుక్ు" 

అకో్ బర్లో జరిగ  వేడుక్లో జ ల న్వ్ీన్న గౌరవించనునిటుల  

జాతీయ రాజాయంగ క ంద్రం ప్రక్టించింది. 
పెరస్టడెంట్ జ ల న్వ్ీ రష్టాయ దౌరీన్ాయన్నకి వయతిర క్ంగా ఉక రన్నయన 

ప్రజలను వార ిస్ేీచ్ను రక్షించడంలో ధెైరయంగా నడిపటంచారు 
మరియు అతన్న ధెైరయం ప్రప్ంచవాయపి్ంగా ఉదారవాద్ 

ప్రజాసాీమాయన్ని మరియు చట్ పాలనను రక్షించడాన్నకి 
ప్రజలను పేరర పటంచింద.ి 

 

BW బిజిన్వస్ వరల్స  అవ్ార్స్ ఎడుాట్ క్ 2022: విజేతల ప్ూర్తి 
జాబితా 

 
BW ఎడుాట్ క్ స్మిుట్ & అవ్ార్స్ 2022: ఇద ి ఎడుయట క్స 

వాటాదారుల భారతదేశం యొక్క అతిపెదా్ సమావేశం. ఎడ 

ట క్స వయవసాి ప్క్ులు, సంసాి గత న్ాయక్ులు, పాఠ్శాల 

ప్రచురణక్రిలు మరియు విదాయవేతిలు అంద్రూ పాలగొ న్ాలన్న 

మరియు పాఠ్శాల విద్య ప్రిజాా నం కోసం ముంద్ుక్ు సాగ  
మారొంలో ఒక్ ముద్ర వేయాలన్న ఈ చొరవ పటలుప్ున్నచిుంది. 
భారతదేశంలో ఎడ ట క్స యొక్క శలరష్్టతక్ు ప్రతిఫలంగా, 
'శ్చక్షణలో ప్ర్తవరిన ద్ాీర్ా అవగాహన మర్తయు న్వబప్ుణాం 

ద్ాీర్ా శ్చక్షణలో ప్ర్తవరిన' అన్ే పేరుతో ఒక్ రోజు సుదీరఘ 
కారయక్రమంలో. విజ తలను డాకిర్ అనతనర్ాగ్ బాతార , వినే్ష్ 

మీనన్, హరా్ వరధన్ లు స్తకర్తంచారు. 
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BW ఎడుాట్ క్ 2022 విజేతలు: 
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 

Category Name Designation Organisation 

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 

 

ద్ాద్ాభాయ్ న్ౌర్ోజ్ర లండన్ హో మ్స్క్ బూీ  పేీ క్ గౌరవం 

లభంచింద్ి 

 
ద్ాద్ాభాయ్ న్ౌర్ోజ్ర లండన హో మ్్కి ‘బూీ  పేీ క్’ లభిసుి ంది, 
ఇది లండన్లో న్నవస్టంచిన మరియు ప్న్నచేస్టన ప్రముఖ 

వయక్ుి ల కోసం ప్రతేయకించబడిన గౌరవం. న్ౌర్ోజ్ర బిరట్న్్లో 
ప్ారీమ ంట్ు స్భ్ుానిగా ఎన్నిక ైన మొద్ట ిఆస్టయా వయకిి. బూల  

పేల క్స ప్థక్ం, ఇంగజీష్ హెర్తట్ేజ్ స్ీచేంద స్ంసా్చ ే

న్నరీహ ంచబడుతరంది, లండన అంతటా న్నరిాష్్ట భవన్ాల 

చారితరక్ పరా ముఖయతను గౌరవిసుి ంది. భారత సాీతంతరూ 75వ 

వారిాకోత్వ వేడుక్ల సంద్రభంగా న్ౌరోజీ ఫలకాన్ని 

ఆవిష్టకరించారు. 
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న్ౌరోజీ తరచుగా "భారతద్ేశప్ు గార ండ్ ఓల్స  మాన్" అన్న 

పటలవబడేవాడు, 1897లో భారతదేశాన్నకి ప్ూరిి సాీతంతరూం 

కోసం అతన్న ఆలోచనలు ఎక్ుకవగా మారుతరని 

సమయంలో వాషటంగ్న హౌస్, 72 అన్ రవల ఉదాయనవనం, పెంగ , 
బోర మీల కి మారినటుల  న్నవేదించబడింది. ఆ ఎరుప్ు రంగు -ఇటుక్ 

ఇంటిలో ఇప్ుుడు ఒక్ ఫలక్ం ఉంది: “దాదాభాయ్ న్ౌరోజీ 

1825-1917 భారత జాతీయవాది మరియు MP ఇక్కడ 

న్నవస్టంచారు”. 
బూీ  పేీ క్ అందతకునన ఇతర భారతీయులు: 
ర్ాజా ర్ామ్స మోహన్ ర్ాయ్, మహాతాు గాంధ,ీ శ్మర అరబింద్ో , 
జవహర్్లాల్ న్వహయా  మర్తయు BR అంబవదకర్ ఇళలలో బూల  

పేల క్స ఏరాుటు చేయబడింద.ి గాంధీ ఇలుల  1986లో న్వలి 

ఫలక్ంతో సూరించబడింద.ి 1989లో న్ాటింగ హ ల్్లోన్న 60 

ఎలొిన క రస్ెంట్్లోన్న భారతదేశప్ు మొద్ట ి ప్రధాన మంతిర 
జవహర్లాల్ న్ హయవ  న్నవాసం బూల  పేల క్స్ను అంద్ుక్ుంద.ి 

 

ఇండియన్ ఫటల్ు ఫ స్టివల్ ఆఫ్ మ ల్్బల ర్న (IFFM) అవ్ార్స్ 

2022 ప్రకట్టంచింద్ి 

  

ఇండియన ఫటల్ూ ఫెస్ట్వల్ ఆఫ మెల్్బో రి (IFFM) 2022 

యొక్క 13వ ఎడిష్టన ఆగసు్  12న పరా రంభమైె ఆగస్్ 30న 

ముగుసుి ంది. ఆస్ే్ రలియాలో ఏటా న్నరీహ ంచబడే ఈ 

కారయక్రమం భారతీయ చలనచితర ప్రిశరమలో కొన్ని 

ప్రముఖమెైన మరియు ప్రశంసలు ప ందిన చితరా లను 

ప్రద్రిశంచడం దాీరా జరుప్ుక్ుంటుంది, TV ప్రద్రశనలు 
మరియు దేశం నుండ ి వ బ్ స్టరవస్. ఫెస్ట్వల్ యొక్క 

ముఖాయంశాలలో ఒక్ట ి అవార్్ న్ ైట్, ఇక్కడ భారతీయ 

స్టన్నమా మరియు గత సంవత్రం నుండ ి OTT సన్నివేశం 

నుండ ి ఉతిమ ప్రద్రశనకారులక్ు ఎంపటక్ చేయబడిన 

అవారు్ లు ఇవీబడతాయ. 

రితిీక్స ధంజియాన్న హో స్్ చసే్టన ఈవ ంట్, ఈ ఈవ ంట్్లో క్బ్లర 

ఖాన యొక్క సో ుర్్ డరా మా 83 మరియు దాన్న సా్ ర రణ్్వీర 

స్టంగ, అలాగ  పెైమై్ వీడియో వ బ్ స్టరవస్ ముంబ ై డెైరవస్ 26 

మరియు జలా్ చితరం పెదా్ విజయాలు సాధించాయ. అతయధిక్ 

న్ామిన్ేష్టనుల  ప ందిన ర ండు చితరా లు: జ ై భీమ్ మరియు 
గంగూబాయ క్తియావాడి– ఒక్క అవారు్  క్ూడా 
గ లుచుకోలేక్పో యాయ. 

 

ఇండియన్ ఫటల్ు ఫ స్టివల్ ఆఫ్ మ ల్్బల ర్న 2022 అవ్ారుస ల 

విజేతల ప్ూర్తి జాబితానత చూడండి: 

S.no వర్ం విజేతలు 

1 ఉతిమ చితరం 83 

2 ఉతిమ ద్రశక్ుడు 
ష్టూజిత్ స్టరాకర (సరాా ర ఉదా్ం) 

మరియు అప్రాు  స్ేన (ది 
ర పటస్్) 

3 ఉతిమ నటుడు రణవీర స్టంగ (83) 

4 ఉతిమ నటి షెఫాలీ ష్టా (జలా్) 

5 ఉతిమ స్టరవస్ ముంబ ై డెైరవస్ 26/11 

6 

స్టరవస్్లో ఉతిమ 

నటుడు 
మోహ త్ ర ైన్ా (ముంబయ 

డెైరవస్ 26/11) 

7 

స్టరవస్్లో ఉతిమ 

నటి 
సాక్ష ితనీర (మాయ) 

8 ఉతిమ ఇండ ీచితరం జగవొ  
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S.no వర్ం విజేతలు 

9 

ఉప్ఖండం నుండ ి

ఉతిమ చితరం 
జాయ్్లాయండ 

10 

ల ైఫ్ట ైమ్ 

అచీవ్మెంట్ 

అవారు్  

క్పటల్ దేవ 

11 

స్టన్నమా అవార్్లో 
డిస్్రప్్ర 

వాణి క్ప్ూర (చండీగఢ్ క్ర  
ఆషటకి) 

12 

ఈకాీలిటీ ఇన 

స్టన్నమా అవారు్  
జలా్ 

13 

లీడర్షటప ఇన 

స్టన్నమా అవారు్  
అభిషేక్స బచున 

 
బీహార్ కు చెంద్ిన లంగత్ స్టంగ్ కాలకజ్ ఆస్ాి ా నమీ లాాబ్ నత 
యున్వస్ో క హెర్తట్ేజ్ జాబితాలో చేర్ాిరు 

 

బ్లహార లోన్న ముజఫర ప్ూర లోన్న L.S. కాలేజ్ గా పటలువబడే 
లంగత్ స్టంగ కాలేజ్ లోన్న ఖగోళ అబీర ీటరవ ఇప్ుుడు 
యున్ సో క ప్రప్ంచంలోన్న ముఖయమైెన అంతరించిపో తరని 

హెరిటేజ్ అబీర ీటరవల జాబితాలో చేరుబడింది. పాత ఆస్ోర  
లాయబ్ ను రాష్్టరం యొక్క మహ మాన్నీత గతాన్నకి నమూన్ాగా 
సంరక్షించాలన్న మరియు వారసతీ న్నరాూణంగా దాన్నన్న 

సంరక్షించి పోర త్హ ంచాలన్న క్ళాశాల అధికారులు రాష్్టర 
ప్రభుతాీన్ని అభయరిించారు. ముజఫర ప్ూర లోన్న ఖగోళ 

అబీర్ేీట్ర్జ ఇప్ుుడు యున్ సో క జాబితాలో ఉంద్న్న, దీన్నన్న 

యున్ సో క స్ెైట్ లో అప లోడ చేస్టనటుల  యున్ సో క బృంద్ం 

సభుయడు ఆయనక్ు తెలియజ శారు. 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• యున్ సో క సాి పటంచబడింది: 16 నవంబర్ 1945; 

• యున్ సో క ప్రధాన కారాయలయం: ప్ార్తస్, ఫరా న్స; 

• యున్ సో క సభుయలు: 193 ద్ేశాలు; 
• యున్ సో క అధిప్తి: ఆడీర అజౌలక. 
 
కెనడియన్ జెఫవర ఆర్ు్స్ాి ా ంగ్ '2021క్ విశ్చషి్ట ఇండాలజిసి్' 

అవ్ారుస నత అందతకున్ానరు. 

 

క నడియన ప్ండితరడు, జెఫవర ఆర్ు్స్ాి ా ంగ్్క్ు ఇండియన్ 

కౌనిసల్ ఫర్ కలిరల్ ర్తలకష్టన్స (ICCR) విశ్చష్్ట ఇండాలజిస్్ 

2021 అవారు్  లభించింది. వాంకోవర్లోన్న భారత కాను్ల్ 

జనరల్ మన్వష్ ఒక్ వేడుక్లో ఆయన ఈ అవారు్ ను 
అందించారు. భారతదేశప్ు తతీశాసి్ైం, ఆలోచన, చర్తతర, కళ, 

స్ంస్కృతి, భారతీయ భాష్టలు, స్ాహితాం, న్ాగర్తకత, స్మాజం 

మొదలెబనవ్ాట్టలో అధ్ాయనం/బల ధ్న/ప్ర్తశోధ్నలో ఆర్ు్స్ాి ా ంగ్ 

చేస్టన విశ్చషి్ట స్హకార్ానిక్ గుర్తింప్ుగా ఈ అవారు్ ను 
అంద్జ స్టనటుల  ఈ అవారు్  పేరొకంద.ి అతను ఈ అవారు్ ను 
ప ందే ఏడవ గరహీత అయాయడు మరియు జరూన్వ, చెైన్ా, 
జపాన, UK, ద్క్షిణ కొరియా మరియు USA నుండి 
మునుప్టి గరహీతలతో చేరాడు. 
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2021 కోస్ం ICCR విశ్చషి్ట ఇండాలజిసి్ గుర్తంచి: 

• ఈ వారిాక్ అవారు్ ను 2015లో అప్ుటి భారత రాష్్టరప్తి 

న్నరీహ ంచిన మొదట్ట ప్రప్ంచ ఇండాలజ్ర కాన్ర్ెన్స్లో 
ప్రప్ంచవ్ాాపి్ంగా ఉనన ప్రముఖ ఇండాలజిసి్్లనత 
భారతీయ ప్ండితులతో క్లిస్ట ఒక  వేదిక్పెైక ితీసుక్ువచిు 

విదేశాలలో భారతీయ అధయయన్ాలను పోర త్హ ంచే 
ప్రిధిన్న ఉదేాశ్చంచి ఏరాుటు చేశారు. 

• "భారతీయ అధ్ాయన్ాలలో ఏద్ెబన్ా ఒక రంగంలో 
అధ్ాయనం, బల ధ్న మర్తయు ప్ర్తశోధ్నలో వ్ార్త 
అతుాతిమ స్హకారం" కోసం ఒక్ విదేశ్ర ప్ండితరడికి ఈ 

అవారు్ ను ప్రదానం చేసాి రు. 
• 2015లో తొలిసారిగా జరూన్వకి చెందిన ప్రర ఫ స్ర్ హెనిరచ 

ఫవరహెర్ వ్ాన్ స్విట్ న్్కరా న్ ఈ అవారు్ ను అంద్ుక్ున్ాిరు. 
• ఈ అవారు్ లో ప్రశంసా ప్తరం, బంగారు ప్ూత ప్ూస్టన 

ప్తక్ం మరియు US$ 20,000 (స్తమారు ₹1.6 

మిలియనతీ ) ఉన్ాియ. 

 

కకరడాంశాలు 

F1 2022: మాక్స వ్వర్ాటిప న్ బ్లీియన్ F1 గార ండ్ పటర 2022నత 
గెలుచతకున్ానడు 

 
ర డ బుల్ యొక్క డెైవైర మాక్స వ్వర్ాటిప న్ బ్లీియన్ ఫారుులా 
1 గార ండ్ పటరక్స 2022నత గ లుచుక్ున్ాిడు. ర డ బుల్ యొక్క 

స్ ర్త్యో ప ర్ెజ్ & ఫ ర్ార్జ యొక్క కార్ోీ స్ స్ బనీ్ వరుసగా ర ండు 
మరియు మూడవ సాి న్ాలోల  న్నలిచారు. ఈ స్వజన్లోన్న 14 

ర సులోల  వ రాటిపెన ఇప్ుుడు 9 గ లిచింది. ఇది అతన్న 71వ 

పో డియం ముగింప్ు & ఈ ర సు నుండి అతను 26 పాయంటుల  

స్ేక్రించాడు. వ రాటిపెన 2021లో క్ూడా బ లీియన GP 

గ లుచుక్ున్ాిడు. 

మునతప్ట్ట గార ండ్ పటర 2022 విజేతల జాబితా ఇకకడ ఉంద్ి: 
• క నడియన గార ండ పటరక్స్ 2022: మాక్స్ వ రాటిపెన 

(న్ ద్రాల ండ్) 

• అజర్బ ైజాన గార ండ పటరక్స్ 2022: మాక్స్ వ రాటిపెన 

(న్ ద్రాల ండ్) 

• మయామి గార ండ పటరక్స్ 2022: మాక్స్ వ రాటిపెన 

(న్ ద్రాల ండ్) 

• ఎమిలియా-రొమాగాి గార ండ పటరక్స్ 2022: మాక్స్ 

వ రాటిపెన (న్ ద్రాల ండ్) 

• స దీ అర బియా గార ండ పటర 2022: మాక్స్ వ రాటిపెన 

(న్ ద్రాల ండ్) 

• అజర్బ ైజాన గార ండ పటరక్స్ 2022: మాక్స్ వ రాటిపెన 

(న్ ద్రాల ండ్) 

• ఫెరంచ్ గార ండ పటర 2022: మాక్స్ వ రాటిపెన (న్ ద్రాల ండ్) 

• హంగ రియన గార ండ పటర 2022: మాక్స్ వ రాటిపెన 

(న్ ద్రాల ండ్) 

• బ లీియన గార ండ పటర 2022: మాక్స్ వ రాటిపెన (న్ ద్రాల ండ్) 

• మొన్ాకో గార ండ పటరక్స్ మొన్ాకో 2022: స్ెరిొయో పెర జ్ 

(మెకి్కో) 
• ఆస్ే్ రలియన గార ండ పటరక్స్. 2022: చార లస్ ల క లరక (మొన్ాకో) 
• బహెవయన గార ండ పటర 2022: చార లస్ ల క లరక (మొన్ాకో) 
• ఆస్ట్ రయన గార ండ పటరక్స్ 2022: చార లస్ ల క లరక (మొన్ాకో) 
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వికిర్ ఆకెసలెసన్ 2022 BWF ప్రప్ంచ ఛాంపటయన్్షటప్ 

స్టంగతల్స ట్ బట్టల్్నత కెైవస్ం చసే్తకున్ానడు 

 
జపాన్లోన్న టరకోయలో థ్ాయ్్లాండ్క్ు చెందిన క్ున్ాల వుట్ 

విటిడ్సరి్ను ఓడించి డెన్ాూరక్క్ు చెందిన వికిర్ ఆకెసలెసన్ 

తన ర్ెండవ BWF ప్రప్ంచ ఛాంపటయన్్షటప్ ప్ురుష్టుల 

స్టంగతల్స ట్ బట్టల్్నత క ైవసం చసేుక్ున్ాిడు. ప్రప్ంచ నంబర వన 

ఆక ్ల ్న ఈ స్వజన్లో ఒక  ఒక్క స్టంగిల్్ మాయచ్్లో 
ఓడిపో యాడు మరియు మొద్ట ి గ మ్్లో చెలర గిన 21 ఏళల  
ర ైజింగ సా్ ర విటిడ్సారి్క్ు చాలా ఎక్ుకవ. ఈ విజయం 

ఆక ్ల్్స్ెన్క్ు స్వజన్లో ఆరో ట ైటిల్్ను అందించింద.ి 

వివిధ్ విభాగాలోీ  విజేతల జాబితా ఇకకడ ఉంద్:ి 

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 

 
ఇంగీండ్్ ఆట్గాడు జేమ్సస్ అండరసన్్ అంతర్ాీ తీయ క్రకెట్్లో 
అతాంత విజయవంతమ ైన పేస్ర్్గా నిలిచాడు 

 

అంతర్ాీ తీయ క్రకెట్్లో 950 వికెట్ుీ  ప్ూర్తి చేస్టన తొలి ఫాసి్ 

బౌలర్్గా ఇంగీండ్్కు చెంద్ిన జేమ్సస అండరసన్ నిలిచాడు. 

ద్క్షిణాఫటరకాతో జరుగుతరని ర ండో  ట సు్ లో 3వ రోజున అతను 

ఈ చరితరా తూక్ ఫవట్ సాధించాడు. ఆస్ే్ రలియా ఆటగాడు గెీన్ 

మ క్్గార త్ (949 వికెట్ుీ ) రికారు్ ను బదా్లు కొటా్ డు. 

అంతరాీ తీయ కిరక ట్్లో అతయంత విజయవంతమైెన బౌలరుల  

శ్రరలంక్ స్టున మాంతిరక్ుడు, ముతియా మురళీధ్రన్ (1,347 

వికెట్ుీ ), ద్ివంగత ఆస్వస్ స్టపన్ గేరట్ షేన్ వ్ార్న (1,001 

వికెట్ుీ ) మరియు భారత స్టపన్ గేరట్ అనిల్ కుంబవీ  (956 

వికెట్ుీ ). 

 

ఒకోక ఫార్ాుట్్లో 100 మాాచ్లు ఆడిన తొలి భారతీయుడిగా 

విర్ాట్ కోహీీ  నిలిచాడు 

 

కిరక ట్ ల జ ండ విర్ాట్ కోహీీ  అంతరాీ తీయ కిరక ట్ చరితరలో 

మొతిం మూడు ఫార్ాుట్్లలో ఒకొకకకట్ట 100 మాాచ్లు 

ఆడిన మొదట్ట భారతీయుడు మరియు ర ండవ ఆటగాడిగా 

న్నలిచాడు. పాకిసాి న్తో ఎంతో ఆసకిిగా ఎద్ురుచూసుి ని 

ఆస్టయా కప్ 2022 మాాచ్కు భారతదేశం యొక్క పేలయంగ 

XIలో అతను పేరు పెటి్నప్ుుడు అతను తన పేరుక్ు మరో 

మైెలురాయన్న జోడించాడు. 
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ఆగసు్  2008లో అంతరాీ తీయ అరంగ టరం చేస్టనప్ుటి నుండ ి

కోహీల  ఇప్ుుడు 102 ట్ స్తి లు మరియు 262 ODIలతో పాటు 
100 T20Iలను క్లిగ ి ఉన్ాిడు. ఈ ఫారాూట్్లో భారతదేశం 

తరప్ున అతన్న అతరయతిమ వయకిిగత సో కరు 94 మరియు 
అతను ఈ ఫారాూట్్లో 30 అరధ స్ెంచరవలు చేశాడు. ట్2ీ0ఐ 

కిరక ట్్లో 50.1 స్గట్ుతో 3308 ప్రుగులు చేస్టన కోహిీ క్ 

ట్ీమిండియా తరఫున అదతభతమ ైన ర్తకారుస  ఉంద్.ి 

అలా చేస్టన మొద్ట ివయకిి నూయజిలాండ బాయటర ర్ాస్ ట్ేలర్ ఈ 

ఏడాద ిఏపటరల్్లో అంతరాీ తీయ కిరక ట్్క్ు రిట ైరయాయడు. 38 ఏళల  
అతను 2006 మరియు 2022 మధయ 112 ట సు్ లు, 236 

ODIలు మరియు 102 T20I లలో తన దేశాన్నకి పరా తిన్నధయం 

వహ ంచాడు. ర్ోహిత్ శరు మర్తయు ష్టో యబ్ మాలిక్ T20Iలు 
మరియు ODIలలో 100 క్ంట ే ఎక్ుకవ గ మ్్లు ఆడారు, 
అయతే వారు 100 ట స్్్ల సంఖయక్ు ఎక్కడా ద్గొరగా లేరు. 
ఇంకా మాయచ్్లు. న్నజాన్నకి మాలిక్స ఇప్ుటిక  ట సు్  కిరక ట్్క్ు 
రిట ైర ూంట్ ప్రక్టించాడు. 
 
ట్ీ20లో అతాధిక ప్రుగుల సో్ కరర్్గా మార్తిన్ గపటిల్్నత ర్ోహిత్ 

శరు అధిగమించాడు 

 
భారత క పె్న, ర్ోహిత్ శరు నూయజిలాండ్క్ు చెందిన మార్తిన్ 

గపటిల్్ను అధిగమించి ప్ురుష్టరల ట్ీ20 ఇంట్ర్ేనష్టనల్స్లో 
అతయధిక్ ప్రుగుల సో కరర్గా న్నలిచాడు. భారత్ తరఫున అతి 

తక్ుకవ ఫారాూట్్లో 133 మాయచ్్లు ఆడిన రోహ త్ శరూ 

ఇప్ుటివరక్ు 4 స్ెంచరవలు, 26 హాఫ స్ెంచరవలు సాధించాడు. 
ప్రసుి తం ర్ోహిత్ ఫార్ాుట్్లో 3499 ప్రుగులు చేశాడు. అతన్న 

తరాీత మార్తిన్ గపటిల్ 3497 ప్రుగులు చేశాడు. విర్ాట్ కోహీీ  
100 మాాచ్లోీ  3341 ప్రుగులతో ప్ురుష్టరల టీ20 

ఇంటర ిష్టనల్్్లో అతయధిక్ సో కరర్గా మూడో  సాి నంలో 
ఉన్ాిడు. 

ప్రప్ంచ బాాడిుంట్న్ ఛాంపటయన్్షటప్్లో స్ాతిీక్్స్ాయిర్ాజ్-

చిర్ాగ్ భారత్్కు తొలి ప్తకానిన అంద్ించారు. 

 

స్ాతిీక్్స్ాయిర్ాజ్ రంక్ర్ెడిస  మర్తయు చిర్ాగ్ శెట్టి  ప్రప్ంచ 

ఛాంపటయన్్షటప్్లో ప్ురుష్టరల డబుల్్ పో టీలో ప్తక్ం 

సాధించిన తొలి భారతీయ జంటగా న్నలిచారు. 
సాతిీక్స్సాయరాజ్ రాంకిర డి్  మరియు చిరాగ శెటి్  
ప్రప్ంచంలోని 7వ నంబర్ కాంబినే్ష్టన్, మరియు ద్ీయం 

కామన్ ీలి్ గ మ్్ 2022లో సీరు ప్తకాన్ని క్ూడా క ైవసం 

చేసుక్ుంద.ి ఇది ఏ డబుల్్ ఈవ ంట్్లోన్ ైన్ా భారతద్ేశానిక ్

ర్ెండవ ప్రప్ంచ ఛాంపటయన్్షటప్ ప్తకం, ప్రప్ంచ 

ఛాంపటయన్్షటప్్లో భారతద్ేశం స్ాధించిన మొదట్ట ప్తకానిన 

జాీల కెైవస్ం చేస్తకుంద్ి. 2011 మహ ళల డబుల్్్లో గుతాి -

అశ్చీన్న ప నిప్ు కాంసయం సాధించారు. 
 

ఇండియన్ ఒలింపటక్ అస్ో స్టయిేష్టన్ తాతాకలిక అధ్ాక్షుడిగా 
ఆద్ిలకీ  స్తమర్తవ్ాలా బాధ్ాతలు స్వీకర్తంచారు 
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తాజా ఎన్నిక్లు జరిగ  వరక్ు భారత ఒలింపటక్ స్ంఘం అడిలకీ  
స్తమర్తవ్ాలానత అసో్ స్టయిేష్టన్ అధ్ాక్షుడిగా ఎంపటక చేస్టంద్ి. 
IOA మాజీ అధయక్షుడు డాకిర్ నర్జందర్ ధ్తర వ్ బాతార  వయకిిగత 

కారణాల వలల  IOA అధయక్ష ప్ద్వికి జూల  ై 18న రాజీన్ామా 
చేశారు. ఆ తరాీత, IOA రాజాయంగంలోన్న న్నబంధన 11.1.5 

ప్రకారం 31 మందిలో 18 మంది కారయన్నరాీహక్ సభుయలు 
ఖాళీన్న భరవి చేయడాన్నక ిదిగువ సంతక్ం చేస్టన వారిన్న ఎంపటక్ 

చేశారు. 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• ఇండియన ఒలింపటక్స అసో స్టయేష్టన సాి పటంచబడింది: 

1927; 

• భారత ఒలింపటక్స సంఘం ప్రధాన కారాయలయం: నూాఢిలీ్ల; 

• ఇండియన ఒలింపటక్స అసో స్టయేష్టన స్ెక్రటరవ జనరల్: 

ర్ాజ్రవ్ మ హతా. 
 

FIFA కౌనిసల్ భారత ఫుట్్బాల్్ప బ నిషేధానిన తొలగతంచింద్ి 

  

మూడవ ప్క్షం ప్రభావం కారణంగా ఆల్ ఇండియా ఫుట్్బాల్ 

ఫ డర్ేష్టన్ (AIFF)పెై విధించిన సస్ెునాన్ను ఎతిివేయాలన్న 

FIFA కౌనిసల్ బూార్ో న్నరుయంచింది. AIFF ఎగిీక్ూయటివ 

క్మిటీ అధికారాలను చేప్టే్ంద్ుక్ు ఏరాుటు చేస్టన 

న్నరాీహక్ుల క్మిట ీ ఆదేశం రద్ుా  చేయబడింద్న్న మరియు 
AIFF ప్రిపాలన AIFF యొక్క రోజువారవ వయవహారాలపెై 
ప్ూరిి న్నయంతరణను తిరిగ ి ప ందింద్న్న FIFA ధృవీక్రించిన 

తరాీత ఈ న్నరుయం తీసుకోబడింది. 

ముఖాంగా: FIFA మరియు AFC ప్రిస్టితిన్న ప్రయవేక్షిసూి న్ే 
ఉంటాయ మరియు AIFF తన ఎన్నిక్లను సకాలంలో 
న్నరీహ ంచడంలో మదా్తరన్నసాి య. 

 

నీరజ్ చోప్రా  89.08 మీట్రీ తోర తో లౌస్ానే్ డెబమండ్ ల్లగ్్నత 
గెలుచతకున్ానడు 

  
ఒలింపటక్స ఛాంపటయన మరియు జావ లిన తరో యర, నీరజ్ చోప్రా  
లాస్ాన్ డెబమండ్ ల్లగ్్ను గ లుచుక్ుని మొద్టి 
భారతీయుడిగా చరితర సృషట్ంచాడు. తన తొలి ప్రయతింలోన్ ే

ఈట ను 89.08 మీటరల ద్ూరం విస్టర ితనదెైన శెైలిలో విజయం 

సాధించాడు. అతన్న 89.08 మీటరల తరో  అతన్న క రవర్లో మూడవ 

అతరయతిమ ప్రయతిం, ఆ తరాీత ర ండవ తరో  85.18 మీ. అద ే

సమయంలో, టరకోయ ఒలింపటక్స్ రజత ప్తక్ విజ త జాక్ుబ్ 

వడెలజ్ు 85.88 మీటరల బ స్్ తరో తో ర ండవ సాి నంలో న్నలిచాడు, 
USA యొక్క క్రి్స్ థ్ాంప్్న 83.72 మీటరల ఉతిమ 

ప్రయతింతో మూడవ సాి నంలో న్నలిచాడు. 
 

జూడో  ప్రప్ంచ ఛాంపటయన్్షటప్స: లింతోయ్ చనంబం 

భారతద్ేశానిక్ మొటి్మొదట్ట బంగారు ప్తకానిన 

గెలుచతకుంద్ి 
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ప్రప్ంచ జూడో  కాాడెట్ (U18) ఛాంపటయన్్షటప్్లో మహిళల 57 

కేజ్రల విభాగంలో స్ీరాంతో జూడో  వరల్స  ఛాంపటయన్్షటప్్లో 
భారతదేశం యొక్క మొట్మొద్టి ప్తకాన్ని గ లుచుకోవడం 

దాీరా భారతీయ జూడోకా లింతోయ్ చనంబం చరితర 
సృషట్ంచింది. 57 క జీల విభాగం ఫెైనల్్లో 15 ఏళల  జూడోకా 
బ రజిల్్క్ు చెందిన బియాంకా రవస్్ను అధిగమించింది. 
లింతోయ్ చనంబం కెర్జర్: 

• లింథ్ోయ్ చనంబం ప్రప్ంచ ఛాంపటయన్షటప్లో ఏ వయో-

సమూహ విభాగంలో ప్తక్ం గ లిచిన మొద్ట ిభారతీయ 

జూడోకారు. 
• 15 ఏళల  అతను గత ర ండు సంవత్రాలలో భారతదేశం 

నుండి అతరయతిమ జూడోకాలలో ఒక్డు మరియు భారత 

ప్రభ్ుతీ TOPS కారయక్రమంలో క్ూడా భాగం. 2017లో 
జరిగిన స్బ్-జూనియర్ నే్ష్టనల్ జూడో  ఛాంపటయన్్షటప్స్లో 
బంగారు ప్తకంతో ఆమె వ లుగులోకి వచిుంది మరియు 
అప్ుటి నుండ ి ఆమె JSW యొకక ఇన్్స్ బపర్ 

ఇన్్స్టిట్టాట్ ఆఫ్ సో్ పరి్్ జూడో  పో్ర గార మ్స్లో శ్చక్షణ 

ప ంద్ుతోంది. 
• శుక్రవారం చారితరా తూక్ విజయాన్నకి ముంద్ు, చనంబం 

2021లో న్ేష్టనల్ కాయడెట్ జూడో  ఛాంపటయన్షటప్లో 
బంగారు ప్తకాన్ని గ లుచుక్ుంది మరియు ల బన్ాన్లోన్న 

బ్లరూట్్లో జరిగిన ఆస్టయా-ఓషటయాన్నయా కాయడెట్ జూడో  
ఛాంపటయన్షటప్లో కాంసయంతో దాన్నన్న అనుసరించింద.ి 

 

14వ ఆస్టయా U-18 ఛాంపటయన్్షటప్: భారత ప్ురుష్టుల 

వ్ాల్లబాల్ జట్ుి  కాంస్ా ప్తకానిన గెలుచతకుంద్ి. 

 

ఇరాన్లోన్న ట హావన్లో జరిగిన 14వ ఆస్టయా U-18 

ఛాంపటయన్షటప్లో భారత ప్ురుష్టుల వ్ాల్లబాల్ జట్ుి  3-2తో 
కొర్తయానత ఓడించి కాంస్ా ప్తకానిన గ లుచుక్ుంది. 
పటరలిమినరవ లీగ మాయచ్్లో క్ూడా కొరియాను ఓడించిన భారత్ 

స్ెమీఫెైనల్్లో ఇరాన చేతిలో ఓడిపో యంద.ి భారత U-18 

జటు్  FIVB ప్రప్ంచ U-19 ప్ురుష్టరల వాలీబాల్ 

ఛాంపటయన్షటప్క్ు అరహత సాధించింది. ఫ బనల్ మాాచ్లో 
ఇర్ాన్్నత ఓడించి జప్ాన్ స్ీరాం కెైవస్ం చేసుక్ుంద.ి పో టీ 
ముగిస్ే సమయాన్నకి చెబన్ా ఐదవ స్ాా నంలో మర్తయు చెబనీస్ 

తెబపవ ఆరవ స్ాా నంలో నిలిచింద్ి. 
అయత ేఈ ఈవ ంట్్లో భారత్్క్ు ప్తక్ం రావడం ఇద ేతొలిసారి 

కాద్ు. 2003లో ఇరాన్ను ఓడించి సీరుం ఖాయం చేసుక్ుని 

భారత్ తొలి ప్తకాన్ని సాధించింది. అప్ుటి నుండి, 
భారతదేశం ఎలలప్ుుడూ బంగారం ద్గొరగా వచిుంది కాన్వ 

ఎప్ుుడూ. 2005-2008 వరక్ు, భారతదేశం ర ండు కాంసాయలు 
మరియు ఒక్ రజత ప్తకాన్ని గ లుచుక్ుంద,ి 2010లో న్ాలొవ 

సాి నంలో న్నలిచింది. 
 

UEFA ల్లగ్: మనీష్టా కళాాణ్ ల్లగ్్లో ఆడిన మొదట్ట 
భారతీయుర్ాలు 

 
స్ెైప్రస్్లోన్న ఎంగోమిలో జరిగిన యూరోపటయన క్లబ్ పో టీలో 
అపో్ లోన్ లకడీస్ FC తరప్ున అరంగ టరం చేస్టన యువ స్ ్్ైకర్ 

మనీష్టా కళాాణ్ UEFA ఉమ న్స ఛాంపటయన్స ల్లగ్్లో ఆడిన 

మొదట్ట భారతీయ ఫుట్్బాల్ కకరడాకార్తణ గా నిలిచింద్ి. 2021 

నవంబరోల  AFC ఉమెన్ క్లబ్ ఛాంపటయనా్నపోల  గోల్ సాధించిన 

తొలి భారత ఫుటాబల్ కరరడాకారిణిగా ఈ 20 ఏళల  కరరడాకారిణి 
రికారు్  సృషట్ంచింది. 
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క్ళాయణ్ ఇండియన ఉమెన్ లీగ (IWL)లో జాతీయ జటు్  

మరియు గోక్ులం క రళ కోసం అద్ుభతమెైన ప్రద్రశనలు 

అందించాడు. డాంగ్మీ గ రస్ ఉజ బక్స ఔట్్ఫటట్ FC న్ాసాఫ్లో 

చేరిన తరాీత గోక్ులం క రళ నుండి విదేశ్ర క్లబ్్క్ు సంతక్ం 

చేస్టన ర ండవ ఆటగాడు క్ళాయణ్. 2021-22 స్వజన్క్ు గాను 

ఆమెక్ు ఇటీవల AIFF మహ ళా ఫుట్్బాలర ఆఫ ద ిఇయర 

అవారు్  లభించింది 
 

FIBA U-18 మహిళల ఆస్టయా బాస్ కట్్బాల్ 

ఛాంపటయన్్షటప్్కు బ్ంగళూరు ఆతిథ్ాం ఇవీనతంద్ి 

 

స్ెపె్ంబర 5న పరా రంభమయేయ FIBA U-18 మహిళల 

ఆస్టయా బాస్ కట్్బాల్ ఛాంపటయన్్షటప్్కు బ్ంగళూరు ఆతిథ్ాం 

ఇవీనుంది. క్రాు టక్ కరరడలు మరియు యువజన స్ాధికారత 

మంతిర డాకిర్ న్ార్ాయణగౌడ ప్రకారం, బ్ంగళూరు స్ ప ింబర్ 5 

నతండి 11 వరకు FIBA U-18 మహిళల ఆస్టయా 

బాస్ కట్్బాల్ ఛాంపటయన్్షటప్్కు ఆతిథ్ాం ఇవీనతంద్.ి FIBA 

U-18 ప్ురుష్టరల బాస్ెకట్్బాల్ ఛాంపటయన్షటప్లో 

పాలగొ న్ేంద్ుక్ు ఇరాన్క్ు వ ళలతరని భారత ప్ురుష్టరల 

జటు్ క్ు మంతిర డాక్్ర న్ారాయణగౌడ విలేక్రుల 

సమావేశంలో కరరడా సామగిరన్న అంద్జ శారు. 
 

భారత ఒలింపటక్ స్ంఘం (IOA) వావహార్ాలనత ట్కేోవర్ 

చేస్ేందతకు ఢిలీ్ల హెైకోరుి  కమిట్ీని నియమించింద్.ి 

 

భారత ఒలింపటక్స సంఘం తన వయవహారాలను చేప్ట్డాన్నకి 
ముగు్ రు స్భ్ుాల కమిట్ ీ ఆఫ్ అడిునిస్ేి ాట్ర్స (COA)ను 
ఏరాుటు చేయాలన్న ఢిలీల హెైకోరు్  ఆదేశ్చంచింది. సో్ పరి్్ కోడ్ నత 
ప్ాట్టంచడానిక ్ IOA "నిరంతర తిర్ోగమనం" తరువ్ాత కోరుి  
ఈ నిరాయం తీస్తకుందని PTI తెలిపటంది. 
 

తీరుప యొకక స్ంక్షిపి్ం: 

జస్ట్స్ మన్మూహన, జస్ట్స్ నజీూ వజీరిలతో క్ూడిన ధరాూసనం 

IOA రోజువారవ వయవహారాలను న్నరీహ ంచే COAలో 
సుపవరంకోరు్  మాజీ న్ాయయమూరిి జస్టిస్ అనిల్ ఆర్ దవ్,ే మాజ్ర 

ప్రధాన ఎనినకల కమిష్టనర్ డాకిర్ ఎస్ బీ ఖతర్ేషట, విద్ేశ్మ 

వావహార్ాల మంతిరతీ శాఖ మాజ్ర కారాదర్తశ వికాస్ స్ీరూప్ 

సభుయలుగా ఉంటారన్న తెలిపటంది. ఒలింపటక్స సీరు ప్తక్ విజ త 

అభనవ్ బింద్ార , ప్రప్ంచ ఛాంపటయన్ షటప్ ప్తక విజేత అంజు 

బాబీ జారీ్, ఒలింపటయన్ బొ ంబాయిలా ద్ేవి క్న్ల ్ ంట్ 

కరరడాకారులుగా వయవహరించనున్ాిరు. COAలోన్న ప్రతి 

సభుయడిక ి న్ లక్ు రూ.3 లక్షల గౌరవ వేతనం, క్న్ల ్ ంట్ 

కరరడాకారులక్ు రూ.1.5 లక్షలు అంద్జ సాి మన్న కోరు్  తెలిపటంది. 
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తదనంతర ప్ర్తణామాలు: 
ఐఓఏను అంతరాీ తీయ ఒలింపటక్స క్మిటీ భారతదేశం కోసం 

జాతీయ ఒలింపటక్స క్మిటీగా గురిించింది. ఈ బాధయతను కొతిగా 
న్నయమించిన క్మిటీక ిఅప్ుగించాలన్న కోరు్  IOA ఎగిీక్ూయటివ 

క్మిటీన్న ఆదేశ్చంచింద.ి ఆఫవస్ బేరరల ప్ద్వీకాలం మరియు 
ఓటు హక్ుకక్ు సంబంధించిన సమసయలను ప్రిగణనలోక ి

తీసుక్ుని తరువాత, కోరుి  IOAలో ఒక వాకి్క్ "లెబఫ్ 

ప రస్టడెంట్" ప్దవి మర్తయు అట్ువంట్ట శాశీత ప్దవి 

చటి్విరుదధంగా ఉందని కొట్టివ్ేస్ట, అధయక్షుడికి మరియు అదే 
విధంగా అన్ని ఆఫవస్ బేరరుల  మరియు EC యొక్క సభుయలక్ు 
క్ూడా చట్ప్రకారం మూడు ప్ద్వీకాలాలక్ు ప్రిమితం 

చేయాలన్న పేరొకంద.ి 

 

నవంబర్ 16-25, 2022 నతండి మలకషటయాలోని ఇపో్ లో 
అజాీ న్ ష్టా కప్ 

 
మలకస్టయాకు చెంద్ిన ప్రముఖ ప్ురుష్టుల హాకక ట్ోరనమ ంట్ 

స్తలాి న్ అజాీ న్ ష్టా కప్ 2022 నవంబర్ 16 నతంచి 25 వరకు 
ఇపో్ లో జరగనుంది. కోవిడ -19 మహమాూరి కారణంగా ర ండు 
సంవత్రాల తరాీత ఈ టరరిమెంట్ తిరిగి వసోి ంది. ప్రప్ంచ 

న్వం.1 ఆస్ేి ాలియా, ఐదో  సాి నంలో ఉని జరునీ, భారత్, 

నూాజిలాండ్, కెనడాలనత ఈ టరరిమెంట్ క్ు ఆహాీన్నంచారు. 
సులాి న అజాల న ష్టా క్ప క్ు శాశీత వేదిక్ అయన 

మలేషటయాలోన్న ఇపో హ్ నగరంలోన్న అజాల న ష్టా స్ే్డియంలో 
అన్ని మాయచ్ లు జరుగుతాయ. 

చివరిసారిగా 2019లో జరిగిన అజాల న ష్టా టరరిమెంట్ ఫెైనలోల  

భారత్ ను ఓడించి ద్క్షిణ కొరియా విజయం సాధించింది, ఇద ి

3వ ట ైటిల్. ఈ టరరిమెంట్ లో ఉతిమ ఆటగాడు సుర ంద్ర 

క్ుమార. అతయధిక్ అజాల న ష్టా టరరిమెంట్ ను ఆస్ేి ాలియా (10 

స్ారుీ ) గ లుచుక్ుంది, తరువాత భారతద్ేశం 5 ట్ బట్టళీతో 
మరియు ప్ాక్స్ాి న్, దక్షిణ కొర్తయా చెర్ో 3 ట్ బట్టళీతో ఉన్ానయి. 

 

ఫటఫా ఆల్ ఇండియా ఫుట్్బాల్ ఫ డర్ేష్టన్ (AIFF)ని స్స్ పండ్ 

చేస్టంద్.ి 

 

FIFA చటా్ లను తీవరంగా ఉలల ంఘ ంచ ే థర్ పారవ్ల నుండి 
అనుచిత ప్రభావం కారణంగా అఖిల భారత ఫుట్్బాల్ 

సమాఖయ (AIFF)న్న తక్షణమే సస్ెుండ చేయాలన్న FIFA 

కౌన్న్ల్ బూయరో ఏక్గవరవంగా న్నరుయంచింది. AIFF ఎగిీక్ూయటివ 

క్మిట ీఅధికారాలను స్వీక్రించడాన్నకి న్నరాీహక్ుల క్మిటీన్న 

ఏరాుటు చేయాలన్ే ఉతిరుీ రద్ుా  చేయబడిన తరాీత 

మరియు AIFF ప్రిపాలన AIFFలపెై ప్ూరిి న్నయంతరణను 
తిరిగ ిప ందిన తరాీత సస్ెునాన ఎతిివేయబడుతరంది. 
స్స్ పనాన్ తర్ాీత భారత్ ఓట్మి: 

• సస్ెునాన అంట ే 11-30 అకో్ బర 2022న భారతదేశంలో 
జరగాలి్న FIFA U-17 మహ ళల ప్రప్ంచ క్ప 2022™, 

ప్రసుి తం భారతదేశంలో ప్రణాళ్లకాబద్ధంగా 
న్నరీహ ంచబడద్ు. 
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• FIFA టరరిమెంట్్క్ు సంబంధించి తద్ుప్రి ద్శలను 
అంచన్ా వేసోి ంది మరియు అవసరమైెతే మరియు 
అవసరమైెతే కౌన్న్ల్ బూయరోక్ు విష్టయాన్ని రిఫర 

చేసుి ంది. 
• FIFA భారతదేశంలోన్న యువజన వయవహారాలు 

మరియు కరరడల మంతిరతీ శాఖతో న్నరంతరం 

న్నరాూణాతూక్ సంప్రదింప్ులు జరుప్ుతోంది మరియు ఈ 

క సుక్ు ఇంకా సానుక్ూల ఫలితం రావచున్న ఆశాభావం 

వయకి్ం చేసోి ంది. 
 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• FIFA అధయక్షుడు: జియాన్న ఇన్ాఫంటిన్మ; 
• FIFA సాి పటంచబడింద:ి 21 మే 1904; 

• FIFA ప్రధాన కారాయలయం: జూయరిచ్, స్టీటీరాల ండ. 

• ఐర్ాీ ండ్ ఆల్ ర్ౌండర్ కవెిన్ ఓ'బిరయన్ ఈ ఏడాది 
ఆస్ే్ రలియాలో జరగనుని టీ20 ప్రప్ంచక్ప్లో పో టీ 
నుంచి తప్ుుక్ుని తరాీత అంతర్ాీ తీయ క్రకెట్్కు 
ర్తట్ బర్ెుంట్ ప్రకట్టంచాడు.  

 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: క్రకెట్ోీ  ఆస్ేి ాలియా చేతిలో ఓడిన 

భారత్ రజత ప్తకం 

 
కామన్వీలి్ గేమ్సస (CWG) 2022 చరితరలో భారత మహిళల 

క్రకెట్ జట్ుి  చర్తతర స్ృషటించి, క్రకెట్ోీ  ద్ేశం యొకక మొటి్మొదట్ట 
ప్తకానిన స్ాధించింద్.ి ఎడాీ ాస్న కిరక ట్ మైెదానంలో జరిగిన 

పో రులో ఆతిథయ ఇంగాల ండుి ఓడించిన మహ ళల ఇన బూల  

సీరు ప్తక్ పో రుక్ు చేరుక్ుంది. ఎడీ బాస్న మైెదానంలో 
జరిగిన ఫెైనల్ మాయచ్ లో తొలుత బాయటింగ చేస్టన ఆస్ేి ాలియా 
161/8 సో్ కరు చేస్టంద్.ి దీంతో భారత జట్ుి  19.3 ఓవరీలో 152 

ప్రుగులు మాతరమ ే చేయగలిగింది. సీరు ప్తక్ పో రులో 
భారత్ కేవలం 9 ప్రుగుల తేడాతో ఓడిపో్ యింద్ి. 
అంతక్ుముంద్ు జరిగిన కాంస్ా ప్తక పో రులో నూాజిలాండ్ 

ఇంగాీ ండ్ పెై ఎన్నమిది విక టల  తేడాతో విజయం సాధించింది. 
టాస్ గ లిచి బాయటింగ ఎంచుక్ుని ఆతిథయ జటు్  న్నరవుత 20 

ఓవరలలో 110/9 మాతరమ ేచేయగలిగింది. ఇంగాల ండ క పె్న న్ాట్ 

స్టకవర (27), అమీ జోన్ (26) టాప సో కరరుల గా న్నలిచారు. 
 

2022 SAFF U20 ఛాంపటయన్్షటప్: భారత్ 5-2తో 
బంగాీ ద్ేశ్్నత ఓడించి ట్ోర ఫవని కెైవస్ం చేస్తకుంద్ి 

 
ఒడిశాలోన్న భువన్ేశీర్లోన్న క్ళ్లంగ స్ే్డియంలో 2022 SAFF 

U20 ఛాంపటయన్షటప ట ైటిల్్ను క ైవసం చేసుకోవడాన్నకి 
అద్నప్ు సమయం తరాీత భారత్ 5-2తో బంగాీ ద్ేశ్్ను 
ఓడించింద.ి SAFF U-20 ఛాంపటయన్్షటప్ 4వ ఎడిష్టన్్కు 
భారతదేశం ఆతిథయమిచిుంది. SAFF U-20 ఛాంపటయన్్షటప్ 

అనే్ద్ ి దక్షిణాస్టయా ఫుట్్బాల్ ఫ డర్ేష్టన్ (SAFF)చ ే

న్నరీహ ంచబడిన ప్ురుష్టరల అండర-18 జాతీయ జటలక్ు 
అంతరాీ తీయ ఫుట్్బాల్ పో టీ. భారత జటు్ క్ు కెప ిన్్గా 
స్టబాజిత్ స్టంగ్ ల్లమాప్ో కాపమ్స, గోల్ కకప్ర్్గా స్ో మ్స కుమార్ 

ఉన్ాిరు. 
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ట్ోరనమ ంట్్లో అతాధిక అవ్ారుస  గరహీత: 

• ట్ాప్ సో్ కరర్ - గురుకకరత్ స్టంగ్ (8 గోల్స) 

• ఉతిమ ఆట్గాడు - గురుకకరత్ స్టంగ్ 

• ఉతిమ గోల్ కకప్ర్ - సో్ మ్స కుమార్ 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• ద్క్షిణాస్టయా ఫుట్్బాల్ సమాఖయ అధయక్షుడు: కాజీ 

సలాహుదీాన; 

• ద్క్షిణాస్టయా ఫుట్్బాల్ సమాఖయ సాి పటంచబడింద:ి 1997; 

• ద్క్షిణాస్టయా ఫుట్్బాల్ సమాఖయ ప్రధాన కారాయలయం: 

ఢాకా, బంగాల దేశ; 

• ద్క్షిణాస్టయా ఫుట్్బాల్ సమాఖయ సంక్షిపవి క్రణ: SAFF; 

• ద్క్షిణాస్టయా ఫుట్్బాల్ సమాఖయ ప్రధాన కారయద్రిశ: 
అనీరుల్ హుక్స. 

 
చెస్ ప్రా డిజ్ర వి ప్రణవ్ భారతద్ేశ 75వ గార ండ్ మాసి్ర్ 

అయాాడు 

 

చెన్ ైికి చెందిన చెస్ పరా డిజీ వి ప్రణవ్ రొమేన్నయాలో జరిగిన 

టరరిమెంట్్లో విజయం సాధించడం దాీరా భారతద్ేశ 75వ 

గార ండ్్మాసి్ర్ అయాయడు. చెన్ ైిక ిచెందిన ప్రణవ తన మూడవ 

మరియు చివరి GM ప్రమాణాన్ని మరియు గార ండ్మాస్ర 

ట ైటిల్్ను సాధించడాన్నకి రొమేన్నయాలోన్న బయా మర లో 
జరిగిన లింపెడియా ఓపెన్ను గ లుచుక్ున్ాిడు. 
 

భారత చెస్ ద్ిగ్జం విశీన్ాథ్న్ ఆనంద్ ఫటడ ే డిప్ూాట్ీ 
ప రస్టడెంట్ అయాారు 

 

భారత చెస్ లెజెండ్, విశీన్ాథ్న్ ఆనంద్ అంతర్ాీ తీయ చెస్ 

స్మాఖా లకద్ా ప్రప్ంచ చెస్ స్మాఖా (FIDE), కరరడల ప్రప్ంచ 

గవరిింగ బాడీకి డిప్ూయటీ పెరస్టడెంట్్గా ఎన్నిక్యాయరు. 
ప్రసుి త అధయక్షుడు ఆర్ాకడీ డోీర్ోకవిచ ర ండోసారి తిరిగ ి

ఎన్నిక్యాయరు. ఐద్ుసారుల  ప్రప్ంచ ఛాంపటయన అయన 

ఆనంద్ డోీరోకవిచ్ జటు్ లో సభుయడు. 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• ప్రప్ంచ చెస్ సమాఖయ ప్రధాన కారాయలయం: లౌసాన, 

స్టీటీరాల ండ; 

• ప్రప్ంచ చెస్ ఫెడర ష్టన సాి పటంచబడింది: 20 జూల ై 1924, 

పారిస్, ఫరా న్. 

 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: బాక్సంగ్్లో నిఖత్ జర్జన్ స్ీరాం 

గెలుచతకుంద్ి 
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2022 కామన్వీలి్ గేమ్సస్లో నిఖత్ జర్జన్ స్ీరాం స్ాధించింద్ి 
బర్తుంగ్్హామ్స్లో జర్తగతన కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022లో నిఖత్ 

జర్జన్ బంగారు ప్తకానిన గెలుచతకుంద్ి. మహిళల లెబట్-ఫ లీ  
48kg-50kg బాక్సంగ్్లో ఆమె ఫెైనల్్్లో 5-0 తేడాతో న్ారిరి 

ఐలాండ్్క్ు చెందిన మెక్స న్ౌల్్ను ఓడించింద.ి కామన్ ీలి్ 

గ మ్్ 2022లో న్నఖత్ జరవన సీరు ప్తక్ంతో భారత్ మొతిం 

17 సీరాు లు మరియు 48 ప్తకాలు సాధించింద.ి న్నఖత్ జరవన 

బాకి్ంగ ప్రప్ంచంలో తన ఆధిప్తాయన్ని మరోసారి 

న్నరూపటంచుక్ుంది. 
 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: ప్ురుష్టుల ఫవరస్ లిల్్లో ర్ెజీర్ మోహిత్ 

గేరవ్ాల్ కాంస్ాం 

 
కామన్ ీలి్ గ మ్్ 2022లో ప్ురుష్టరల ఫవరస్ెట్ల్ 125 క జీల 

విభాగంలో భారత గార ప్ల ర మోహ త్ గ రవాల్ జమైెకాక్ు చెందిన 

ఆరోన జాన్న్ను ఓడించి కాంసయ ప్తకాన్ని క ైవసం 

చేసుక్ున్ాిడు. కాంసయ ప్తక్ పో రులో గ రవాల్ 5-0తో 
జాన్న్ను ఓడించాడు. అతను క వలం మూడు న్నమిష్టాల 30 

స్ెక్నలలో ప్తకాన్ని క ైవసం చేసుక్ున్ాిడు. మోహ త్ కాీర్ర 

ఫెైనల్ బౌట్్లో స్ెైప్రస్్క్ు చెందిన అల కి్యోస్ కౌస్టల డిస్్పెై 
విజయం సాధించి తన ప్రచారాన్ని పరా రంభించాడు, అయత ే

స్ెమీ-ఫెైనల్్లో క నడాక్ు చెందిన ఆఖరి ఛాంపటయన అమర్వీర 

ధేస్ట చేతిలో ఓడిపో యాడు. 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: భారత గార పీ్ర్ ద్ివా కకరా న్ కాంస్ా 
ప్తకానిన గెలుచతకుంద్ి 

 

భారత ర జల ర, దివయ క్కార న కామన్ ీలి్ గ మ్్ 2022లో 
మహ ళల 68 క జీల విభాగంలో కాంసయ ప్తకాన్ని 

గ లుచుక్ుంద.ి కాంసయ ప్తక్ పో రులో, క్కార న విక్్రవ బ  ై ఫాల్ 

దాీరా 26 స్ెక్నలలో టరంగా యొక్క ట ైగర లిలీల కాక్ర ల మాలీన్న 

ఓడించింద.ి క్కార న విక్్రవ బ ై ఫాల్ దాీరా క వలం 26 స్ెక్నలలో 
ప్తకాన్ని క ైవసం చేసుక్ున్ాిడు. 
ద్ివా కకరా న్ గుర్తంచి: 

దివయ క్కార న (జననం 1998) భారతదేశాన్నకి చెందిన ఫవరస్ెట్ల్ 

ర జల ర. దివయ ఢిలీల స్ే్ట్ ఛాంపటయన్షటప్లో 17 బంగారు 
ప్తకాలతో సహా 60 ప్తకాలను గ లుచుక్ుంది మరియు 
ఎన్నమిది సారుల  భారత్ క సరి ట ైటిల్్ను గ లుచుక్ుంది. 
 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: మహిళల ఫవరస్ లిల్్లో అనతా  మాలిక్ 

రజతం కెైవస్ం చేస్తకుంద్ి 
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భారత గార ప్ల ర లేదా ర జల ర, అనుా  మాలిక్స కామన్ ీలి్ గ మ్్ 

2022లో మహ ళల ఫవరస్ెట్ల్ 57 క జీల విభాగంలో రజత 

ప్తకాన్ని గ లుచుక్ుంద.ి ఆమె సీరు ప్తక్ పో రులో 
న్ ైజీరియాక్ు చెందిన అడెక్ురోయ్్పెై 3-7 తేడాతో ఓటమిన్న 

ఎద్ురొకంద.ి కామన్ ీలి్ గ మ్్ 2022 ర జిల ంగ్లో మాలిక్స 

భారతదేశాన్నకి మొద్ట ిప్తకాన్ని అందించాడు. 
అనతా  మాలిక్ కెర్జర్: 

• అనుా  మాలిక్స (జననం 5 ఆగసు్  2001) ఒక్ భారతీయ 

ఫవరస్ెట్ల్ ర జల ర. న్ార ీలోన్న ఓసోల లో జరిగిన 2021 ప్రప్ంచ 

ర జిల ంగ ఛాంపటయన్షటప్లో మహ ళల 57 కిలోల 

ఈవ ంట్్లో ఆమె రజత ప్తకాన్ని గ లుచుక్ుంద.ి 

• మహ ళల విభాగంలో ప్రప్ంచ ఛాంపటయన్షటప్లో రజత 

ప్తక్ం సాధించిన తొలి భారతీయ ర జల ర్గా న్నలిచింది. 
 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: ప్ురుష్టుల 65 కేజ్రల విభాగంలో 
బజరంగ్ ప్ునియా స్ీరాం గలెుచతకున్ానడు 

 
బజరంగ ప్ున్నయా తన 3వ కామన్ ీలి్ గ మ్్ ప్తకాన్ని 

మరియు ప్ురుష్టరల 65 క జీల విభాగంలో వరుసగా ర ండో  
బంగారు ప్తకాన్ని గ లుచుక్ున్ాిడు. టరకోయ ఒలింపటక్స్ 

కాంసయ ప్తక్ విజ త క నడాక్ు చెందిన లాచ్్లాన మెక్స్న్వల్్ను 
ఫెైనలోల  (9-2) ఓడించాడు. అతను 2014లో తన తొలి 

CWGలో రజతం గ లుచుక్ున్ాిడు మరియు న్ాలుగు 
సంవత్రాల కిరతం గోల్్ కాస్్్లో బంగారు ప్తకాన్ని 

గ లుచుకోవడం దాీరా రంగును మెరుగుప్రిచాడు. 

బజరంగ్ ప్ునియా గుర్తంచి: 

బజరంగ ప్ున్నయా (జననం 26 ఫటబరవర ి1994) ఒక్ భారతీయ 

ఫవరస్ెట్ల్ ర జల ర, అతను 65-కిలోల బరువు విభాగంలో 
పో టీప్డతాడు. ప్ున్నయా భారతదేశంలోన్న హరాయన్ా 
రాష్్టరంలోన్న ఝజీర జిలాల లోన్న ఖుదాన గార మంలో జన్నూంచారు. 
 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: మహిళల ర్ెజీింగ్్లో స్ాక్షి మాలిక్ 

స్ీరాం గెలుచతకుంద్ి 

 
సా్ ర ఇండియన ర జల ర, సాక్షి మాలిక్స 2022 బరిూంగ్హామ్ 

కామన్ ీలి్ గ మ్్్లో మహ ళల ర జిల ంగ ఫవరస్ెట్ల్ 62 క జీల 

విభాగంలో బంగారు ప్తకాన్ని గ లుచుక్ుంద.ి ఆమె ఫెైనల్్లో 
క నడాక్ు చెందిన అన్ా గోడిన్ జ్ గొంజాల జ్్ను ఓడించింది. 29 

ఏళల  అతను కాీర్ర-ఫెైనల్్లో ట కిిక్ల్ సుపవరియారిట ీదాీరా 
ఇంగలండ్క్ు చెందిన క లీ్ బరి్్ను 10-0తో ఓడించాడు 
మరియు స్ెమీ-ఫెైనల్్లో ట కిిక్ల్ ఆధిక్యత దాీరా 
కామెరూన్క్ు చెందిన బ ర ి ఎమిలియన ఎటాన న్మొ ల ల ను 10-

0తో ఓడించాడు. 
స్ాక్ష ిమాలిక్ గుర్తంచి: 

• సాక్ష ిమాలిక్స (జననం 3 స్ెపె్ంబర 1992) ఒక్ భారతీయ 

ఫవరస్ెట్ల్ ర జల ర. మాలిక్స 3 స్ెపె్ంబర 1992న హరాయన్ాలోన్న 

రోహ్్తక్స జిలాల లోన్న మోఖాా  గార మంలో సుఖ్్బ్లర్క్ు 
జన్నూంచాడు. 

• ఆమె 2013లో కాంసయం మరియు 2017లో సీరుంతో 
ర ండుసారుల  కామన్ ీలి్ ఛాంపటయన్షటప ప్తక్ విజ త. 
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కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: ర్ెజీింగ్్లో భారత ఆట్గాడు ద్ీప్క్ 

ప్ునియా బంగారు ప్తకానిన గెలుచతకున్ానడు. 

 
భారత ర జల ర దీప్క్స ప్ున్నయా 2022 కామన్ ీలి్ గ మ్్్లో 
ప్ురుష్టరల 86 కిలోల విభాగంలో ప్ురుష్టరల 86 కిలోల 

విభాగంలో 3-0 తేడాతో పాకిసాి న్క్ు చెందిన ముహమూద్ 

ఇన్ామ్్ను ఓడించి బంగారు ప్తకాన్ని గ లుచుక్ున్ాిడు. 
అంతక్ుముంద్ు జరిగిన స్ెమీఫెైనల్్లో, దీప్క్స 3-1తో 
క నడాక్ు చెందిన అల గాీ ండర మూర్ను ఓడించాడు, అతను 
పరా రంభ పాయంటలను ప ందాడు. ర జిల ంగ్లో భారత్్క్ు ఇది 
మూడో  బంగారు ప్తక్ం. 

 

ర్తయల్ మాడిరడ్ 2-0తో ఐన్ాి ా చి ఫరా ంక్రుి ు ఓడించి 2022 

UEFA స్ూప్ర్ కప్ గెలుచతకుంద్ి. 

 
ఫటన్ాల ండోల న్న హెలి్ంకిలో జరిగని 2022 UEFA స్ూప్ర్ కప్ లో 
ర్తయల్ మాడిరడ్ 2-0తో ఐన్ాి ా చి ఫరా ంక్రుి ు ఓడించి రికారు్  

సాి యలో ఐదోసారి విజయం సాధించింది. UEFA సూప్ర క్ప 

అన్ేది ర ండు ప్రధాన యూరోపటయన క్లబ్ పో టీల యొక్క 

విజ తల కొరక్ు UEFA దాీరా న్నరీహ ంచబడే ఒక్ వారాిక్ 

ఫుట్ బాల్ మాయచ్, అనగా. UEFA ఛాంపటయన్ లీగ 

మరియు UEFA యూరోపా లీగ. గత స్వజన యొక్క 

ఛాంపటయన్ లీగ విజ తలు రియల్ మాడిరడ యూరోపా లీగ 

విజ తలు ఐన్ాి ా కి్ ఫరా ంక్ ఫరి్ నత ఓడించి ఐదవస్ార్త ట్ బట్టల్ ను 
గ లుచుక్ుంద.ి రియల్ మాడిరడ ఐన్టరా చ్్ ఫరా ంక్స్ఫర్్ను 
ఓడించడంతో ప్రతి అరధభాగంలో డేవిడ్ అలబా మర్తయు కర్జమ్స 

బ్ంజెమా గోల్స చేశారు. మాయన ఆఫ ద్ మాయచ్ కేస్ మిర్ోకు 
ద్కికంద.ి 

 

వ్వస్టిండీస్ మాజ్ర కెప ిన్ కకరన్ ప్ర లార్స 600 ట్ీ20 మాాచ్లు 
ఆడిన తొలి క్రకెట్ర్. 

 
వ స్ట్ండీస్ మాజీ ఆల్ రౌండర కకరన్ ప్ర లార్స 600 ట్ీ20 

మాాచ్లు ఆడిన తొలి క్రకెట్ర్్గా న్నలిచాడు. మాంచెస్ర 

ఒరిజినల్్్తో జరిగిన లండన స్టురిట్ మాయచ్్లో హార్-హ టి్ంగ 

బాయటర ఈ మైెలురాయన్న సాధించాడు. అతన్న వ నుక్ 

ఆటగాళలల  డేీన్ బార వ్య (543 మాాచ్లు), ష్టో యబ్ మాలిక్ 

(472), క్రస్ గేల్ (463), రవి బొ ప్ార్ా (426) ఉన్ానరు. 
 

ట్ నినస్ లెజెండ్ స్ ర్ెన్ా విలియమ్సస ట్ నినస్ నతంచి ర్తట్ బర్ెుంట్ 

ప్రకట్టంచింద్.ి 
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అమెరికాక్ు చెందిన ట న్నిస్ దిగొజం స్ ర్ెన్ా విలియమ్సస 

రిట ైర ూంట్ ప్రక్టించింద.ి విలియమ్్ ఈ ప్రక్టనలో తన 

క్ుటుంబంపెై ద్ృషట్  సారించాలన్న, తనక్ు దాదాప్ు ఐద్ు 
సంవత్రాల క్ుమార ి ఒక్ అక్క ఉన్ాిరన్న వాళళతో క్లిస్ట 
జీవించాలన్న కోరుక్ుంటుంద్న్న వరా శారు. విలియమ్్ ర డి్ట్ 

వయవసాి ప్క్ుడు అల కి్స్ ఒహాన్నయన ను వివాహం 

చేసుక్ున్ాిరు. 
 

ప్రబాత్ జయస్ూరా మర్తయు ఎమాు లాంబ్ జూలెబ 2022 

కొరకు ICC పేీయర్ ఆఫ్ ద్ి మంత్్గా నిలిచారు. 

 
అంతర్ాీ తీయ క్రకెట్ కౌనిసల్ (ICC) శ్రరలంక్ స్టున సంచలనం 

ప్రబాత్ జయస్ూరా మరియు ఇంగాల ండ బాయటింగ ఆల్-రౌండర 

ఎమాు లాంబ్్లను జూలెబ 2022 కొరకు తమ పేీయర్ ఆఫ్ ద్ి 
మంత్ అవ్ారుస ల విజేతలుగా ప్రక్టించింది.. 
ICC మ న్స పేీయర్ ఆఫ్ ద్ి పవరవియస్ మంత్: 

• జనవరి 2022: కరగన పవటర్న (ద్క్షిణాఫటరకా) 
• ఫటబరవరి 2022: శలరయాస్ అయయర (భారతదేశం) 

• మారిు 2022: బాబర ఆజం (పాకిసాి న) 

• ఏపటరల్ 2022: క శవ మహారాజ్ (ద్క్షిణాఫటరకా) 
• మే 2022: ఏంజ లో మాథూయస్ (శ్రరలంక్) 

• జూన 2022: జాన్వ బ యర్స్ో  (ఇంగలండ) 

ICC మహిళా పేీయర్ ఆఫ్ ద్ి పవరవియస్ మంత్ 

• జనవరి 2022: హీథర న్ ైట్ (ఇంగలండ) 

• ఫటబరవరి 2022: అమేలియా క ర (నూయజిలాండ) 

• మారిు 2022: రాచెల్ హేన్ (ఆస్ే్ రలియా) 

• ఏపటరల్ 2022: అలిసా్ హీలీ (ఆస్ే్ రలియా) 
• మే 2022: తరబా హసన (పాకిసాి న) 

• జూన 2022: మారిజాన్ే కాప (ద్క్షిణాఫటరకా) 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• ICC సాి పటంచబడింది: 15 జూన 1909; 

• ICC ఛెైరూన: గ రగ బార ర;ే 

• ICC CEO: గ ఒఫఫ అలాల డీస్; 

• ICC ప్రధాన కారాయలయం: ద్ుబాయ్, యున్ ైట డ అరబ్ 

ఎమిర ట్్. 

 

మహిళల IPL 1వ ఎడిష్టన్ మార్తి 2023లో జరగనతంద్ి 

 
ఉమెన ఇండియన పవరమియర లీగ 1వ ఎడిష్టన మారిు 2023 

నుండ ి ఒక్ న్ ల విండోలో న్నరీహ ంచబడుతరంద్న్న మరియు 
ఐద్ు జటలతో జరిగ  అవకాశం ఉంద్న్న BCCI స్వన్నయర అధికారి 
ఒక్రు ధృవీక్రించారు. BCCI పెదా్లు ఈ సమసయను 
చరిుంచారు మరియు ద్క్షిణాఫటరకాలో మహ ళల T20 ప్రప్ంచ 

క్ప తరాీత టరరిమెంట్ కోసం మారిు విండో  క్నుగొనబడింది. 
BCCI పెరస్టడెంట్ స రవ గంగూలీ మరియు స్ెక్రటరవ జ  ష్టా 
ఇదా్రూ వేర ీరు ఇంటరూీూలలో 2023 WIPL పరా రంభమయేయ 
సంవత్రం అన్న గతంలో ధృవీక్రించారు. చాలా మంద ికిరక ట్ 

పేరమిక్ులు WIPL ఒక్ విప్లవాన్ని తీసుక్ువసుి ంద్న్న 

మరియు భారతదేశంలో మహ ళల కిరక ట్ ప్రమాణం ఒక్ 

కాీంటం లీప క్లిగి ఉంటుంద్న్న నముూతారు. ముంబ ై 
ఇండియన్, రాజసాి న రాయల్్, చెన్ ైి సూప్ర కింగ్ వంటి 
జటుల  జటలను కొనుగోలు చేస్ేంద్ుక్ు తమ ఆసకిిన్న వయకి్ం 

చేస్టన సంగతి తెలిస్టందే. 
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ట్ాట్ా స్విల్ చెస్ ఇండియా ట్ోరనమ ంట్ 2022: మహిళల 

విభాగం మొదట్టస్ార్తగా ప్రవ్ేశప టి్బడింద్ి 

 

టాటా స్వ్ల్ చెస్ ఇండియా టరరిమెంట్ యొక్క 4వ ఎడిష్టన 

కోల్్క్తాలో నవంబర 29 నుండ ి డిస్ెంబర 4, 2022 వరక్ు 

జరుగుతరంది. ఇప్ుటివరక్ు ఓపెన స్ెక్షన మాతరమ ే ఉని 

టరరిమెంట్్లో మొద్టిసారిగా ప్రతేయక్ మహ ళల విభాగం 

జోడించబడింది. టాటా స్వ్ల్ చెస్ ఇండియా (రాపటడ మరియు 

బిల టీ్) భారతదేశంలోన్న అతయంత ముఖయమైెన చెస్ 

టరరిమెంట్్లలో ఒక్ట.ి కోన్ేరు హంపవ, డి హారిక్, ఆర వ శైాలి 

వంటి అగరశలరణి భారత మహ ళా కరరడాకారులు తొలి మహ ళల 

ఎడిష్టన్లో పో టీ ప్డనున్ాిరు. 

అగరశలరణి అంతరాీ తీయ గార ండ్మాస్ర్లు, అగరశలరణ ి భారతీయ 

ప్ురుష్టరలు మరియు మహ ళా గార ండ్మాస్ర్లు, యువ 

భారతీయ ప్రతిభావంతరలు మరియు టరరిమెంట్్క్ు 

అంబాస్టడర మరియు సలహాదారుగా విశీన్ాథన ఆనంద్ ఈ 

సంవత్రం పో టీన్న మెరుగుప్రుసాి రు. ఆట చరితరలో 

మొద్టిసారిగా, ప్ురుష్టరల మరియు మహ ళల విభాగాలక్ు 

బహుమతి న్నధి సమానంగా ఉంటుంది. 
 

1వ ఖేలో ఇండియా ఉమ న్స హాకక ల్లగ్ (U-16) మేజర్ 

ధాాన్్చంద్ స్ేిడియంలో జరగనతంద్ి. 

 
మొద్ట ిఖ లో ఇండియా ఉమెన్ హాకర లీగ అండర-16 ఆగష్టర్  

16 నుండ ి23, 2022 వరక్ు నూయఢిలీలలోన్న మేజర ధాయన్చంద్ 

స్ే్డియంలో జరగనుంద.ి ఖ లో ఇండియా ఉమెన్ హాకర లీగ 

(U-16) ఖ లో ఇండియా యొక్క మరో ప్రయతిం. సో ుర్్ ఫర 

ఉమెన కాంపో న్ ంట్, ఇది విసిృత శలరణ ిసో ుర్్ కాంపటటీష్టన్లలో 
ఎక్ుకవ మంద ి మహ ళా భాగసాీమాయన్నకి అతయంత 

అవసరమైెన చరయలను తీసుక్ుంటుంది. మదా్తర గార ంటుల  

ఇవీడమ ే కాక్ుండా ఈవ ంట్్ల సర ైన సంసి మరియు 
అమలులో సహాయం చేసుి ంది. 
ఖేలో ఇండియా ఉమ న్స హాకక ల్లగ్ అండర్-16 యొకక ముఖా 
అంశాలు: 
• 1వ ఖ లో ఇండియా ఉమెన్ హాకర లీగ (U-16) ఫేజ్ 1 

ఆగసు్  16 నుండ ి 23 వరక్ు షెడూయల్ చేయబడింది, 
ఇక్కడ దేశవాయపి్ంగా మొతిం 16 జటుల  పాలగొ ంటున్ాియ. 

ఫేజ్ 1లో మొతిం 56 మాయచ్్లు జరగనుండగా, 300 

మందిక ిపెైగా కరరడాకారులు పో టీప్డనున్ాిరు. 
• సో ుర్్ అథ్ారిటీ ఆఫ ఇండియా 3 ద్శల పో టీలక్ు మొతిం 

రూ. 53.72 లక్షలను క టాయంచింది, ఇంద్ులో పెైజై్ మన్వ 

రూ. 15.5 లక్షలు ఉన్ాియ. 

• ఖ లో ఇండియా ఉమెన్ హాకర లీగ (U-16) యొక్క ఫేజ్ 1 

మరియు 2 రౌండ-రాబిన ఫారాూట్్లో ఉంటాయ. 
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• మొద్టి 2 ద్శలు ప్ూరియన తరాీత జటల  తరది రాయంకింగ 

న్నరుయంచబడుతరంది. 
• ద్శ 3 వరవొక్రణ మాయచ్్లను క్లిగి ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రతి 

జటు్  క్న్వసం 3 మాయచ్్లు ఆడుతరంది. 
 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: లాంగీంపీో్  మురళీ శ్మరశంకర్ రజతం 

స్ాధించాడు. 

 
కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022 లో అథ్ెలటిక్స్ లో భారతదేశాన్నకి 
ర ండవ ప్తకాన్ని అందించడాన్నకి మురళీ శ్మరశంకర్ ప్ురుష్టుల 

లాంగ్ జంప్ లో రజతం సాధించాడు. ప్ురుష్టరల లాంగ జంప 

ఫెైనలోల  బహమాసుక చెందిన లకాీన న్ాయరి తరాీత ర ండో  
సాి నంలో న్నలిచిన శ్మరశంకర్ ఐద్ో  ప్రయతనంలో 8.08 మీట్రుీ  

ద్ూరం ద్ూకాడు. న్ాయర్న 8.08 మీట్రీ ఉతిమ జంప్ ను 
క్ూడా క్లిగ ి ఉన్ాిడు, కాన్న అతన్న ర ండవ ఉతిమ 7.98 

మీటరుల  శ్రరశంక్ర యొక్క 7.84 మీటరల క్ంటే మెరుగాొ  ఉంద.ి 

ద్క్షిణాఫటరకాక్ు చెందిన జోవన్ వ్ాన్ వుర్ెన్ (8.06 మీట్రుీ ) 

కాంస్ాం సాధించాడు. 
 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: ప్ురుష్టుల హెవీవ్వయిట్ ప్ార్ా ప్వర్ 

లిఫటింగోీ  స్తధీర్ స్ీరా ప్తకం స్ాధించాడు. 

 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022లో ప్ురుష్టరల హెవీవ్వయిట్ ప్ార్ా 
ప్వర్ లిఫటింగ్ ఈవ్వంట్ోీ  స్తధీర్ స్ీరా ప్తకం సాధించాడు. 
ఆస్టయా పారా గ మ్్ కాంసయ ప్తక్ విజ త అయన సుధీర తన 

మొద్ట ిప్రయతింలోన్ే 208 క్లోలు ఎతిి 134.5 ప్ాయింట్ుీ  

సాధించి గ మ్్ రికారు్ ను బదా్లు కొట్డాన్నకి తన ర ండవ 

ప్రయతింలో దాన్నన్న 212 క్లోలకు ప ంచాడు. ఇకెచతకుీ 

క్రస్టియన్ ఒబిచతకుీ 133.6 ప్ాయింటీ్తో రజతం గ లుచుకోగా, 
మికకక యులక 130.9 ప్ాయింటీ్తో కాంస్ాం సాధించాడు. 
స్తధీర్ కెర్జర్: 

జూన్మల  ద్క్షిణ కొరియాలో జరిగిన ప్రప్ంచ ప్ార్ా ప్వర్ లిఫటింగ్ 

ఆస్టయా-ఓషటయానియా ఓప న్ ఛాంపటయనాిపీో్  ప్ురుష్టరల 88 

క్లోల వరకు 214 క్లోల ఉతిమ లిఫో్ రా సుధీర కాంసయం 

గ లిచాడు. 2013లో సో న్నప్టరల  ప్వర లిఫట్ంగ పరా రంభించిన 

సుధీర వచేు ఏడాదికి వాయదా ప్డిన హాంగౌీ  2022 ఆస్టయా 
పారా గ మ్్ క్ు క్ూడా అరహత సాధించాడు. 
 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: ప్ురుష్టుల విభాగంలో భారత 

వ్వయిట్ లిఫి్ర్ గుర్జదప్ స్టంగ్ కాంస్ా ప్తకం స్ాధించాడు. 

 
ప్ురుష్టరల 109+ క జీల వ యట్ లిఫట్ంగ ఈవ ంటరల  భారతరక 

చెందిన గుర్జదప్ స్టంగ్ కాంస్ా ప్తకం సాధించాడు. గుర్జదప్ 

ఫ బనలోీ  మొతిం 390 క్లోల (167 క్లోలు +223 క్లోలు) 
బరువును ఎతాి డు, అతను ప్రసుి తం జరుగుతరని గ మ్్ 

ఎడిష్టన్మల  భారతదేశం యొక్క 10 వ వ యట్ లిఫట్ంగ ప్తకాన్ని 

గ లుచుక్ున్ాిడు. గురుదీప గురురాజా ప్ూజార,ి లవ పవరత్ 

స్టంగ లతో క్లిస్ట వ యట్ లిఫట్ంగ లో భారత్ క్ు మూడో  కాంసయ 
ప్తకాన్ని జోడించాడు. 
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405 క జీల (173 క జీలు+232 క జీలు) ర జిల ంగోల  పాకిసాి నుక 

చెందిన మహుద్ నూహ్ బట్ుక సీరుం ద్కికంది. 
నూయజిలాండుక చెందిన డేవిడ్ ఆండూర  లిట్ట 394 క జీల (170 

క జీలు+224 క జీలు) విభాగంలో రజతం సాధించాడు. 
గుర్జదప్ స్టంగ్ గుర్తంచి: 

గురవాప స్టంగ 1995లో ప్ంజాబ్ లోన్న ప్ూన్నయన ప్ట్ణంలో 
జన్నూంచాడు. గురవాప స్టంగ ప్ురుష్ట భారత వ యట్ లిఫట్ంగ 

జటు్  యొక్క వరధమాన సా్ ర. గత ఏడాద ి మూడు వేర ీరు 
సాి యలోల  మూడు రికారు్ లను బదా్లు కొటా్ డు. జాతీయ 

ఛాంపటయన షటప్ లో 105 కిలోల వ యట్ కాల స్ లో బంగారు 
ప్తక్ం సాధించడాన్నకి ఇది అతన్నకి సహాయప్డింద.ి 

అన్ాహెైమ్ లో జరిగిన ప్రప్ంచ ఛాంపటయన షటప లో గుర దీప 

388 కిలోల భారవ మొతాి న్ని ఎతాి డు. 
 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: మహిళల 78 కేజ్రల జూడో  ఈవ్వంట్ోీ  

తులికా మాన్ రజతం గెలుచతకుంద్ి. 

 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022లో మహిళల 78 కేజ్రల విభాగంలో 
భారత జుడోకా, తులికా మాన్ రజత ప్తకంతో 
సరిపెటు్ క్ున్ాిరు. మహ ళల +78 క జీల ఫెైనలోల  సాకటాల ండుక 

చెందిన సారా అడిల ంగ్న చేతిలో ఇపాున చేతిలో ఓటమిన్న 

అంగవక్రించిన తరలికా మాన జూడోలో భారత్ క్ు ర ండో  రజత 

ప్తక్ం, జూడోలో ఓవరాలాొ  మూడో  రజత ప్తక్ం సాధించింది. 

తులికా మాన్ కెర్జర్: 

2019లో ఖాటూండులో జరిగిన ద్క్షిణాస్టయా కరరడలోల  మాన 

బంగారు ప్తక్ం సాధించాడు. CWGలో పాలగొ నడాన్నక ి

ముంద్ు, ఆమె మాడిరడ యూరోపటయన ఓపెన 2022 లో 
పాలగొ ంది, అక్కడ ఆమె ఐద్వ సాి న్ాన్ని ప ందింది. కరరడలోల  

ఆమె ర ండవ సాి నంలో న్నలిచిన తరువాత, మాన ఇప్ుుడు 
క్జకిసాి న లోన్న నూర-సులాి న లో జరిగ  ఆస్టయా స్వన్నయర 

ఛాంపటయన షటప్ 2022 లో పాలగొ న్ాలి్ ఉంద.ి 

 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: భారత్ కు తొలి హెైజంప్ మ డల్ 

స్ాధించిన తేజస్టీన్ శంకర్ 

 
కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022లో అథ్ెలటికోటే భారత్ క్ు చెందిన 

తేజస్టీన్ శంకర్ ప్ురుష్టుల హెైజంప్ ఫ బనలోీ  చారితరా తూక్ 

కాంస్ా ప్తకం సాధించాడు. న్ాలుగ ళలలో తొలిసారిగా భారత్ 

తరఫున పో టీ ప్డుతరని తేజస్టీన 2.22 మీటరల ప్రుగు 
ప్ందెంలో ద్ూసుక ళ్లల పో డియం ఫటన్నష్ సాధించాడు. అతను 
పరా రంభ ర ండు జంప లలో 2.5మీ మరియు 2.10 మీటరలను 
కిలయర చేయడంలో ఇబబంది ప్డలేద్ు. తరువాత మొద్టి 
ప్రయతింలో 2.19 మీటరుల  మరియు 2.22 మీటరుల  చాలా 
సులభంగా ఉన్ాియ. అతను 2.25 మీటరుల  ను కిలయర 

చేయడంలో విఫలమైెనప్ుటికర, న్ాలొవ సాి నంలో ఉని అథ్ెలట్ 

పెై 2.22 మీటరుల  ద్ూక్డాన్నకి వేగంగా ద్ూకి కాంసయ ప్తకాన్ని 

గ లుచుక్ున్ాిడు. అతను తన చివరి జంప లో 2.25 మీటరుల  

ప్రయతిించాడు కాన్న విఫలమయాయడు. 
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కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: స్ాకాషీో్ట  భారత్ కు తొలి స్టంగతల్స 

ప్తకం స్ాధించిన స్ రవ్ ఘోష్టల్ 

 

సాకిష్ ప్ురుష్టరల స్టంగిలోటే భారత్ క్ు చెందిన స్ రవ్ 

ఘోష్టల్ 11-6, 11-1, 11-4తో జేమ్సస విలోటిర ప్ (ఇంగాీ ండ్)ను 
ఓడించి కాంసయ ప్తక్ం సాధించి కామన్ ీలి్ గ మ్్ 2022ను 
క ైవసం చేసుక్ున్ాిడు. కరరడలోల  స్ాకాష్ స్టంగతల్స లో భారత్ క్ు 
ఇదే తొలి ప్తకం కావడం విశేష్టం. ప్ురుష్టరల స్టంగిల్్ 

స్ెమీఫెైనలోల  3-0 (11-9, 11-4, 11-1) తేడాతో నూయజిలాండుక 

చెందిన పాల్ కోల్ చేతిలో ఓడిపో యాడు. 
 

స్ రవ్ ఘోష్టాల్ కెర్జర్: 

స్ రవ్ ఘోష్టల్ (ప్శ్చిమ బ్ంగాల్ లోని కోల్ కతాలో 10 ఆగస్తి  

1986లో జనిుంచాడు) భారతదేశాన్నకి చెందిన ప ర ఫెష్టనల్ 

సాకిష్ కరరడాకారుడు మరియు ఏపటరల్ 2019లో ప్రప్ంచ నం.10 

రాయంకింగ క్ు చేరుక్ున్ాిడు. 2013లో ఇంగాీ ండ్ లోని 

మాంచెసి్ర్ లో జరిగిన ప్రప్ంచ సాకిష్ ఛాంపటయన షటప లో 
కాీర్ర ఫెైనల్్ క్ు చేరిన తొలి భారతీయుడిగా స్ రవ్ 

న్నలిచాడు. 2004లో, ఇంగాీ ండ్ లోని ష ఫవల్స  లో జరిగిన ఫెైనల్ 

లో ఈజిప్ క్ు చెందిన అడెల్ ఎల్ సయాద్ ను ఓడించి, 

ప్రతిష్టా్ తూక్మైెన బిరటిష్ జూన్నయర ఓపెన అండర్-19 స్ాకాష్ 

ట్ బట్టల్ ను గ లుచుక్ుని మొట్మొద్టి భారతీయుడిగా 
న్నలిచాడు. 
 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: లాన్ బౌలోీ  భారత జట్ుి కు స్ీరాం 

 
కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022లో బంగారు ప్తకం స్ాధించి మహిళల 

ఫో రీ జట్ుి  చర్తతర సృషట్ంచింది. లాన్ బౌల్స ఈవ్వంట్ోీ  ఇద ి

దేశాన్నకి మొద్ట ి ప్తక్ం మరియు క పె్న రూప్ా ర్ాణ  ట్టర్జక, 

లవీీ చరబవ, పటంకక మర్తయు నయన్లుని స్ెైకియాలతో క్ూడిన 

జటు్ , 2018 రజత ప్తక్ విజ తలు ద్క్షిణాఫటరకాను ఓడించి 

ట ైటిలుి గ లుచుక్ుంది. దక్షిణాఫటరకాప బ భారత జట్ుి  17-10 

తేడాతో విజయం సాధించింది. 
చివర ి రోజు ఆటలో, భారత్ బలంగా పరా రంభమైెంది, కాన్వ 

ద్క్షిణాఫటరకా అద్ుభతమైెన పో రాటాన్ని ఉతుతిి చేస్టంది, 
ఎంద్ుక్ంటే ఇరు జటుల  12 ముగింప్ు తరాీత 10 పాయంటలతో 
ఉన్ాియ. 15 ముగింప్ు తరాీత ద్క్షిణాఫటరకా యొక్క 10  తో 
పో లిస్ేి  భారతదేశం ప్రయోజన్ాన్ని ప్ునరుద్ధరించింది 
మరియు ఇప్ుుడు 15 పాయంటలను క్లిగి ఉంద.ి టరరిమెంట్ 

ఫెైనల్్ లో మహ ళల ఫో రల ఫారాూట్ లో భారత జటు్ క్ు ఇద ే

తొలి ప్రద్రశన. స్ెమీఫెైనలోల  భారత్ 16-13తో నూయజిలాండ ను 
ఓడించింద.ి 

 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: ట్ేబుల్ ట్ నినస్ లో  భారత్ కు స్ీరాం 
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కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022 ట్ేబుల్-ట్ నినస్ ఫ బనలోీ  స్టంగప్ూర్ ప బ 
3-1 తేడాతో విజయం స్ాధించి భారత ప్ాాడీర్స ప్ురుష్టుల 

ట్ీమ్స ఛాంపటయనాిప్ ట్ బట్టల్ నత న్నలబ టు్ క్ున్ాిరు. భారత్ 

తరఫున హర్జుత్ ద్ేశాయ్, జి.స్తాన్ డబుల్స మాయచ్ లో 
విజయం సాధించడం దాీరా భారత్ క్ు గొప్ు ఆరంభాన్ని 

అందించారు. ఏదేమైెన్ా, చెవ్ జె యు కాీ ర్ెన్స తరువాతి గ మ్ 

ను గ లిచి స్టంగప్ూర ను 1-1తో సమం చేస్టంద.ి కాన్వ 

జి.స్తాన్, హర్జుత్ ద్ేశాయ్ తమ తమ మాయచ్ లోల  విజయం 

సాధించడం దాీరా భారత్ క్ు సీరుం ఖాయం చేశారు. 
 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: భారత బాాడిుంట్న్ జట్ుి  రజత 

ప్తకానిన కెైవస్ం చేస్తకుంద్ి 

 
కామన్ ీలి్ గ మ్్ 2022 మిక్స్్డ గూర ప మాయచ్్లో భారత 

బాయడిూంటన జటు్  రజత ప్తకాన్ని క ైవసం చేసుక్ుంద.ి భారత 

బాయడిూంటన మిక్స్్డ జటు్  మలేషటయాపెై 1-3 తేడాతో 
ఓడిపో య రజతంతో సరిపెటు్ కోవాలి్ వచిుంది. మహ ళల 

స్టంగిల్్ మాయచ్్లో మలేషటయాతో జరిగిన శ్చఖరాగర పో రులో 
పవవీ స్టంధు మాతరమ ేవిజయం సాధించగలిగింది. 
 

4వ ONGC ప్ార్ా గేమ్సస 2022ని శ్మర హర్జదప్ స్టంగ్ ప్ూర్త 
ప్రా రంభంచారు 

 

ONGC పారా గ మ్్ యొక్క న్ాలొవ ఎడిష్టన్ను నూయ 
ఢిలీలలోన్న తాయగరాజ్ సో ుర్్ కాంపెల క్స్్లో క ంద్ర పెటరర లియం, 

సహజ వాయువు, గృహన్నరాూణం మరియు ప్ట్ణ 

వయవహారాల మంతిర శ్రర హరవాప స్టంగ ప్ూరి అధికారిక్ంగా 
పరా రంభించారు. 4వ ONGC పారా గ మ్్లను ఆయల్ అండ 

న్ేచురల్ గాయస్ కారొుర ష్టన లిమిట డ (ONGC) ఆగష్టర్  2-4, 

2022 నుండ ి న్నరీహ సోి ంది మరియు ఎన్నమిది స్ెంటరల్ 

ఆయల్ మరియు గాయస్ ప్బిల క్స ఆరొన్ ైజ ష్టన్లలో ప్న్నచేస్ే 275 

మంద ివిక్లాంగులు (PwD) ఉన్ాిరు. 
 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• క ంద్ర పెటరర లియం, సహజ వాయువు, గృహన్నరాూణం 

మరియు ప్ట్ణ వయవహారాల మంతిర: శ్రర హరవాప స్టంగ ప్ూరి 

• ఆయల్ అండ న్ేచురల్ గాయస్ కారొుర ష్టన తాతాకలిక్ 

చెైర్ప్ర్న మరియు మేన్ేజింగ డెైర క్్ర: అలాక మిట్ల్ 

 
కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: ప్ురుష్టుల వ్వయిట్ లిఫటింగ్్లో 
లవ్్పవరత్ స్టంగ్ కాంస్ా ప్తకానిన కెైవస్ం చేస్తకుంద్ి 

 
ప్ురుష్టరల 109 క జీల వ యట్్లిఫట్ంగ ఫెైనల్్లో లవ్పవరత్ స్టంగ 

మొతిం 355 క జీల బరువుతో కాంసయం గ లుచుక్ుంది, 
కామన్ ీలి్ గ మ్్ 2022లో భారత్ ప్తకాల సంఖయను క ైవసం 

చేసుక్ుంద.ి కామెరూన్క్ు చెందిన జూన్నయర మొతిం 361 

క జీల బరువును ఎతిి ఆధిక్యంలో ఉన్ాిడు. సమోవాక్ు 
చెందిన జాక్స ఒపెలోజ్ మొతిం 358 కిలోల బరువుతో ర ండవ 

సాి నంలో ఉన్ాిడు. లవ్పవరత్ స్టంగ మొతిం 355 కలిోల 

బరువుతో మూడో  సాి నంలో న్నలిచారు. ఆస్ే్ రలియాక్ు చెందిన 

జాక్్న కాంసయం సాధించేంద్ుక్ు ప్రయతిిసుి ని చివర ివయకిి. 
భారత వ యట్ లిఫట్ంగ బృంద్ం ఇప్ుుడు మొతిం 9 ప్తకాలు 
సాధించింది. 
 

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


 ఆగష్టు  - నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్  
 

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

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: వ్వయిట్ లిఫి్ర్ హర్తీందర్ కౌర్ కాంస్ా 
ప్తకం స్ాధించింద్.ి 

 
బర్తుంగాా మీో జర్తగతన కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022లో మహ ళల 71 

కిలోల వ యట్ లిఫట్ంగోల  భారత్ క్ు చెందిన హర్తీందర్ కౌర్ 

కాంస్ా ప్తకం సాధించింది. కామన్ ీలి్ గ మోటే 229 కిలోల 

రికారు్ తో ఇంగాల ండుక చెందిన స్ార్ా డేవిస్ సీరుం గ లుచుకోగా, 
క నడాక్ు చెందిన యువ ఆటగాడు అలెక్సస్ ఆష్టీరి్ 214 

క్లోల బరువుతో రజతం గ లుచుక్ుంది. ' 
హర్తీందర్ కౌర్ కెర్జర్: 

హరిీంద్ర 2016 లో ప్ంజాబ్ విశీవిదాయలయంలో వ యట్ 

లిఫట్ంగ పరా రంభించాడు. ఆమె తండిర ప్ంజాబ్ లో ర ైతరగా 
ప్న్నచేసుి న్ాిడు మరియు క్ుటుంబంలో ఏక ైక్ 

సంపాద్నదారుడు. 2021 ఆగసు్ లో భారత జాతీయ శ్చబిరం 

పాటియాలాలో ఆమె విమానంలో చేరారు. ఆమె 2021 

కామన్ ీలి్ స్వన్నయర ఛాంపటయనా్నప రజత ప్తక్ విజ తను 
గ లుచుక్ుంది. 
 

 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: జూడోలో శుభలా ద్ేవి లికాుబామ్స 

రజత ప్తకం గెలుచతకుంద్.ి 

 

మహిళల జూడో  48 కేజ్రల ఫెైనలోల  శుభలా ద్ేవి లికాుబామ్స 

రజతం సాధించి కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022లో భారత్ క్ు ఏడో  
ప్తక్ం అందించింది. కాీర్ర ఫెైనలోల  హాార్తయిెట్ బల నే్్స్తన 

ఓడించిన ష్టుషటలా స్ మీస్ోీ  మార్తష్టస్తక చెంద్ిన పటరస్టలాీ  

మొర్ాండున ఓడించి ర ండో  విజయాన్ని నమోద్ు చేస్ట ప్తక్ం 

ఖాయం చేసుక్ుంద.ి సుశ్రల సీరుం కోసం ఉంద,ి కాన్న ఫెనైలోల  

ద్క్షిణాఫటరకాక్ు చెందిన మ ైఖేలా వ్వబట్టైయితో తలప్డింద.ి 

 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: జూడోలో కాంస్ా ప్తకం స్ాధించిన 

విజయ్ కుమార్ 

 

ప్ురుష్టరల 60 కిలోల ట ైలో స్ెైప్రస్ క్ు చెందిన పెటరర స్ 

కిరస్ో డౌలిడెస్ ను ఓడించి కాంసయం గ లుచుకోవడంతో విజయ్ 

కుమార్ యాదవ్ కామన్ ీలి్ గ మ్్ 2022 జూడోలో భారతరక 

ర ండో  ప్తక్ం అందించాడు. అంతక్ుముంద్ు, భారత ఆటగాడు 
విజయ్ క్ుమార యాద్వ సాకటాల ండుక చెందిన డెైలాన 

మున్మరను ఓడించి కాంసయ ప్తక్ పో రులోకి ప్రవేశ్చంచాడు. 
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కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: మీర్ాబాయి చానతకు తొలి స్ీరా 

ప్తకం 

  

మహిళల 49 కేజ్రల వ్వయిట్ లిఫటింగ్ విభాగంలో 2022 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022లో వ యట్ లిఫ్్ర మీర్ాబాయి చానత 
భారత్ కు తొలి బంగారు ప్తకం  సాధించింద.ి ఆమె మొతిం 

201 కిలోల (88 కిలోలు +113 కిలోలు) ను సమీక్రించి, 

పో టీలో తన అధికారాన్ని ముదిరంచడాన్నకి మరియు ఈ 

ప్రకిరయలో కామన్ ీలి్ కరరడల రికారు్ ను సాధించింది. 
మారిష్టసుక చెందిన మేర్జ హనితార  రోయలాయ రాన్నవయసో వా 
(172 క జీలు) రజతం, క నడాక్ు చెందిన హన్ాన కమినిసీ 

(171 కేజ్రలు) కాంసయం ద్కికంచుక్ున్ాిరు. 
గతేడాది ట్ోకోా ఒలింపటక్స లో మహిళల వ్వయిట్ లిఫటింగ్ 

విభాగంలో 49 కేజ్రల విభాగంలో చాను రజత ప్తక్ం 

సాధించింది. దీంతో ఒలింపటక్స్ లో రజత ప్తక్ం సాధించిన 

తొలి భారత వ యట్ లిఫ్్ర గా రికారు్  సృషట్ంచింది. 2020 స్టడీన 

గేమ్సస లో 69 క్లోల విభాగంలో కరణం మలకీ శీర్త కాంసయం 

సాధించిన తరువాత ఒలింపటక్స ప్తక్ం సాధించిన ర ండవ 

భారతీయ వ యట్ లిఫ్్ర గా క్ూడా చాను రికారు్  సృషట్ంచింది. 
 

మీర్ాబాయి చానత గుర్తంచి: 

• స్ బఖోమ్స మీర్ాబాయి చానత 1994 ఆగసు్  8న మణిప్ూర 

లోన్న ఇంఫాల్ నగరాన్నకి 30 కిలోమీటరల ద్ూరంలోన్న న్ాంగ 

పో క్స క్చింగ లో మీటీ క్ుటుంబంలో జన్నూంచింది. 2020 

టరకోయ ఒలింపటకోటే మహ ళల 49 క జీల విభాగంలో రజత 

ప్తక్ం గ లుచుక్ుంది. 
• ఆమె కామన్ ీలి్ కరరడలలో ప్రప్ంచ ఛాంపటయన షటప లు 

మరియు బహుళ ప్తకాలు గ లుచుక్ుంద.ి 

• ఈ కరరడక్ు ఆమె చేస్టన స్ేవలక్ు గాను భారత ప్రభుతీం 

ఆమెక్ు ప్దుశ్మర ప్ురసాకరాన్ని ప్రదానం చేస్టంద.ి ఆమెక్ు 
2018 లో భారత ప్రభుతీం కరరడా గౌరవమైెన మేజర్ ధాాన్ 

చంద్ ఖేల్ రతననత ప్రదానం చేస్టంద.ి 

 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: ప్ురుష్టుల 67 కేజ్రల వ్వయిట్ లిఫటింగోీ  
జెర్ెమీ లాలిరనతనంగా స్ీరాం స్ాధించాడు. 

  

2022 కామన్వీలి్ గేమోటల ప్ురుష్టుల 67 క్లోల వ్వయిట్ లిఫటింగ్ 

విభాగంలో భారత్ కు చెందిన జెర్ెమీ లాలిరనతనంగా బంగారు 
ప్తక్ం సాధించాడు. 19 ఏళల  యూత్ ఒలింపటక్స ఛాంపటయన 

మొతిం 300 కిలోలు (140 కిలోలు+160 కిలోలు) ఎతిి 

మొద్ట ి సాి న్ాన్ని ప ందాడు. ఇది దేశాన్నకి ర ండవ సీరుం 

మరియు ఓవరాల్ గా ఐద్వ ప్తక్ం. సమోవా వ యట్ లిఫ్్ర 

వ్వబప్ావ్ా న్వవ్య అయోనే్ 293 (127 కిలోలు + 166 కిలోలు) 
ఎతరి తో రజత ప్తక్ం సాధించగా, న్ ైజీరియాక్ు చెందిన 

ఎడిడియోంగ్ జోస్ ఫ్ ఉమోఫటయా 290 కిలోలు (130 

కిలోలు+160 కిలోలు) కాంసయం గ లుచుక్ుంది. 
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జెర్ెమీ లాలిరనతనంగా గుర్తంచి: 

మిజోర్ాంలోని ఐజాీలుక చెందిన భారతీయ వ యట్ లిఫ్్ర 

జెర్ెమీ లాలిరనతనంగా. బూయనస్ ఎయర్ లో జరిగిన 2018 

సమూర యూత్ ఒలింపటక్స్ లో అతను భారతదేశాన్నకి 
పరా తిన్నధయం వహ ంచాడు. బాలుర 62 కిలోల వ యట్ లిఫట్ంగ లో 
274 కిలోలు (సాిచ్ లో 124 కిలోలు, కరలన అండ జ రక లో 150 

కిలోలు) ఎతరి తో బంగారు ప్తక్ం సాధించాడు. యూత్ 

ఒలింపటక్స్ కరరడలోల  భారత్ క్ు ఇది తొలి బంగారు ప్తక్ం. 

ఆస్టయా వ యట్ లిఫట్ంగ ఛాంపటయన షటప లో జ ర మీ రజత 

ప్తక్ం సాధించాడు. 2019 ప్రప్ంచ వ యట్ లిఫట్ంగ 

ఛాంపటయనా్నపోల  లాలిరనుింగా ప్ురుష్టరల 67 కిలోల విభాగంలో 
21వ రాయంకోి  సరిపెటు్ క్ున్ాిడు. 
 

కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022: వ్వయిట్ లిఫి్ర్ అచింత ష్టుల్లక ్స్ీరాం 

  
కామన్వీలి్ గేమ్సస 2022లో భారత వ యట్ లిఫ్్ర అచింత ష్టులి 

(73 కేజ్రల ప్రతిన్నధి) సీరు ప్తక్ం సాధించింది. 313 

క్లోగార ముల (సాిచ్ లో 143 కిలోలు, కరలన అండ జ రక లో 
170 కిలోలు) క్లిపట ప్సుప్ు లోహాన్ని 20 ఏళల  యువక్ుడు 
స ంతం చేసుక్ున్ాిడు. ఈ ఎడిష్టన లో బృంద్ం ఇప్ుటిక  
6ప్తకాలు సాధించినంద్ున వ యట్ లిఫట్ంగ లో భారతదేశం 

అసాధారణ ప్రద్రశన క్నబరుసిో ంది. 
ష్ట లీకి గటి్  పో టీ ఇచిున మలేషటయాక్ు చెందిన ఎర్తర హిదయత్ 

ముహముద్ ఈ ఈవ ంట్ లో ర ండో  బ స్్ లిఫ్్ర గా న్నలిచాడు. 
అతను 303 కిలోల (138 కిలోలు 165 కిలోలు) ఉతిమ 

ప్రయతిం చేశాడు. క నడాక్ు చెందిన ష్టాద్ డార్తసగజన 298 

కిలోల (135 కిలోలు 163 కిలోలు) మొతిం లిఫ్్ట తో మూడవ 

సాి నంలో న్నలిచాడు. 

అచింత ష్టుల్ల గుర్తంచి: 

అచింత ష్టరలి (జననం 24 నవంబర 2001, దౌలూుర, ప్శ్చుమ 

బ ంగాల్) 73 కిలోల వ యట్ కాల స్ లో పో టీ ప్డుతరని ఒక్ 

భారతీయ వ యట్ లిఫ్్ర. 2021 జూన్నయర వరల్్ వ యట్ 

లిఫట్ంగ ఛాంపటయన షటప్ లో రజత ప్తక్ం సాధించిన ఆయన 

ర ండుసారుల  కామన్ ీలి్ ఛాంపటయన షటప సీరు ప్తకాన్ని 

సాధించారు. 
 

మాక్స వ్వర్ాటిప న్ F1 హంగేర్తయన్ గార ండ్ పటరక్స 2022ని 

గెలుచతకున్ానడు 

  

మాక్స వ్వర్ాటిప న్ (ర డ బుల్ - న్ ద్రాల ండ్) ఫారుులా వన్ 

(F1) 2022 హంగేర్తయన్ గార ండ్ పటరక్స 2022ను 
గ లుచుక్ున్ాిడు. ఇది అతన్న మొతిం 28వ ర సు విజయం 

మరియు 2022 స్వజన్లో 10వ విజయం. లూయిస్ హామిలిన్ 

(మెరి్డెస్-గ రట్ బిరటన) ర ండవ సాి నంలో మరియు జారీ్ 

రస్ సల్ (మెరి్డెస్ - బిరటన) మూడవ సాి నంలో న్నలిచారు. 
మాక్స వ్వర్ాటిప న్ గుర్తంచి: 

మాక్స్ ఎమిలియన వ రాటిపెన బ లీియన-డచ్ ర స్టంగ డెైవైర 

మరియు 2021 ఫారుూలా వన ప్రప్ంచ ఛాంపటయన. అతను 
ర డ బుల్ ర స్టంగ్తో ఫారుూలా వన్లో డచ్ జ ండా కింద్ పో టీ 
చేసాి డు. అతను మాజీ ఫారుూలా వన డెైవైర జోస్ వ రాటిపెన 

క్ుమారుడు. 

http://www.bankersadda.com/
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2022 హంగేర్తయన్ గార ండ్ పటర ఫలితాలు: 
Position Driver Team Points 

1 Max Verstappen Red Bull 25 

2 Lewis Hamilton Mercedes 21 

3 George Russell Mercedes 16 

4 Carlos Sainz Ferrari 12 

5 Sergio Perez Red Bull 10 

 
మహిళల యూర్ో 2022లో జరునీని ఓడించిన ఇంగాీ ండ్ 

  
యూరోపటయన ఛాంపటయనా్నప ఫెైనలోల  ఇంగాీ ండ్ 2-1తో 
జరునీని ఓడించి తన మొద్టి ముఖయమైెన మహ ళల సాక్ర 

ఛాంపటయనా్నప్ుి గ లుచుక్ుంద.ి జరునీ ఒక్ కారిర ను 
విజయవంతంగా కిలయర చేయడంలో విఫలమైెన తరువాత, కోీ  
కెలీ్ల అద్నప్ు సమయం యొక్క ర ండవ వయవధిలో రవబౌండ పెై 
గ మ్ విన్నింగ గోల్ సాధించాడు. వ్వంబీీ స్ేిడియంలో జరూన్వకి 
చెందిన ల్లన్ా మాగుల్, ఇంగాల ండ క్ు చెందిన ఎలాీ  ట్టన్ చసే్టన 

గోలోటా 90 న్నమిష్టాల తరాీత సో కరు 1-1తో సమమైెంది. 
అద్నప్ు సమయంలో ఫలితాన్ని న్నరుయంచారు. 
 

IOC కమిష్టన్ అథ్ెీట్ుీ  నలుగురు కొతి స్భ్ుాలనత 
చేరుికున్ానరు 

  

నలుగురు కొతి సభుయలను అంతర్ాీ తీయ ఒలింపటక్ కమిట్ ీ

అధ్ాక్షుడు థామస్ బాచ న్నయమించారు. IOC అథ్ెలట్్ 

క్మిష్టన చెైర ఎమాు ట్ ర్ోా తో సంప్రదించి న్నయామకాలు 
జరిగాయ. పారిస్ 2024 సమూర ఒలింపటక్స గ మ్్ 

సమీపటసుి నింద్ున నలుగురు సరికొతి సభుయల ద్ృషట్  తీరలో 
ఎన్నిక ైన సాి న్ాలపెైకి మారుతరంది. 
నలుగురు ఒలింపటయనతీ  IOC అథ్ెీట్స కమీష్టన్్లో చేర్ారు, 
ఒలింపటక్ ఉదామంలో అథ్ెీట్ వ్ాయిస్్క్ ప్రా తినిధ్ాం 

వహించడంలో స్హాయప్డతారు: 
• అలిలసన ఫెలిక్స్ (USA): స్టరీంటర 

• అలిస్ర బరౌ న్వల  (UK): టరయాథ్ాల న 

• ఒలుస్ేయ స్టూత్ (క నడా): స్టరీంటర 

• మసో మా అలీ జాదా (ఏదెైన్ా IOC క్మిష్టన్లో మొద్టి 
శరణారిి అథ్ెలట్): స్ెైకిలస్్ 

IOC అథ్ెీట్స కమిష్టన్ నిబంధ్నల ప్రకారం: 

• కరరడలు, లింగాలు మరియు పరా ంతాల మధయ 
సమతరలయతను న్నరాధ రించడంలో సహాయప్డటాన్నక ి IOC 

అధయక్షుడు 11 మంది సభుయలను క్మిష్టన్క్ు 
న్నయమించవచుు. 

• వారు ఒకొకక్కరు ఎన్నమిది సంవత్రాల వరక్ు స్ేవ 

చేయగలరు. 
• ఈ చేరుులతో, IOC ACలో 14 మంది మహ ళలు 

మరియు తొమిూది మంది ప్ురుష్టరలు ఉంటారు. 
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రక్షణ రంగం 

ప్రధాని మోద్ీ ఆవిష్టకర్తంచనతనన కొతి న్ౌకాదళ జెండా, INS 

వికరా ంత్్నత ప్రా రంభంచనతన్ానరు 

 
స్ెపె్ంబర 2న జరిగ  ఎయర్కార ఫ్్ట కాయరియర INS వికరా ంత్ 

క్మీష్టన్నంగ వేడుక్లో భారత న్ావికా ద్ళం (కొతి న్ావికా 
దళం) యొక్క కొతి జ ండాను ప్రధాని నర్ేందర మోద్ీ 
వ లలడిసాి రు. ఆయన దేశం యొక్క మొట్మొద్టి విమాన 

వాహక్ న్ౌక్ INS వికార ంత్్ను అధికారిక్ంగా పరా రంభిసాి రు. 
భారత న్ావికాద్ళం స్ెపె్ంబర 2న స్ెయంట్ జారీ శ్చలువ 

లేక్ుండా కొతి న్ౌకాద్ళ జ ండాను అంద్ుక్ుంటుంది, ఇది 
సాీతంతరా ూన్నకి ప్ూరీం బిరటిష్ వారు దాన్నన్న ఉంచినప్ుటి 
నుండి దాన్న జ ండాపెై ఉంద.ి అటల్ బిహారవ వాజ్్పేయ 

అధికారంలో ఉనిప్ుుడు 2001 మరియు 2004 మధయ జ ండా 
నుండి కార స్ గురుి ను తొలగించారు, అయత ేమన్మూహన స్టంగ 

న్ేతృతీంలోన్న యుపటఎ తిరగి ి అధికారంలోకి వచిున తరాీత 

దాన్నన్న ప్ునరుద్ధరించారు. 
 

స్ీయం-విశాీస్ానిన ప ంచడానిక్, భారత బలగాలు 3వ 

స్ీద్ేశ్మీవకరణ జాబితానత ప్ర ంద్ాయి 

 

డిఫెన్ ప్బిల క్స స్ెకా్ ర అండర్టేకింగ్ (DPSUలు) దాీరా 
డిఫెన్ తయారవలో సాీవలంబనను పోర త్హ ంచడాన్నకి 
మరియు దిగుమతరలను తగిొంచే ప్రయతాిన్నకి 
అనుగుణంగా, రక్షణ మంతిర రాజ్్న్ాథ్ స్టంగ ఆగసు్  28, 

2022న వూయహాతూక్ంగా ముఖయమైెన 780 ల ైన రవపేల స్్మెంట్ 

యొక్క మూడవ సానుక్ూల దేశ్రయాక్రణ జాబితా (PIL)న్న 

ఆమోదించారు. యూన్నటుల  (LRUలు), ఉప్-వయవసిలు 
మరియు భాగాలు దేశ్రయ ప్రిశరమ నుండ ి మాతరమ ే

స్ేక్రించబడతాయ. సాయుధ బలగాలక్ు ప్రక్టించిన మూడు 
పటల్్లక్ు ఇది భినిమైెనది. 
 

భారత న్ౌకాదళానిక ్ చెంద్ిన ఏక-ే630 తుప్ాకకని తొలిస్ార్తగా 
భారత్ మందతగుండు స్ామగతరలో తయారు చేశారు 

  

భారత న్ౌకాద్ళం తొలిసారిగా ప్ూరిిగా తయారు చేస్టన 30 

ఎంఎం మంద్ుగుండు సామగిరన్న అంద్ుకోవడంతో రక్షణ 

రంగంలో ప్రధాన మంతిర నర ంద్ర మోదీ మేక్స ఇన ఇండియాక్ు 
పెదా్ ఊప్ు లభించింద.ి యుద్ధన్ౌక్లక్ు అమర ు ఏక -630 

తరపాక్ులోల  ఈ మంద్ుగుండు సామగిరన్న 

ఉప్యోగించనున్ాిరు. పెైైవేట్ ప్రిశరమ ప్ూరిిగా సీదేశ్ర 

మంద్ుగుండు సామగిరన్న అభివృదిధ  చేయడం దేశాన్నకి ఇది ఒక్ 

పెదా్ విజయం. ఇది 12 న్ లలోల  ప్ూరిి చేయబడింద ిమరియు 
అన్ని భాగాలు దేశ్రయమైెనవి. 
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INS వికరా ంత్ స్ ప ింబర్ 2న కమీష్టన్ చేయబడుతుంద్ి 

 

కొచిిన్ షటప్్యార్స లిమిట్ డ్ చేత న్నరిూంచబడిన మొటి్మొదట్ట 
స్ీద్ేశ్మ కాార్తయర్ తీరలో INS వికరా ంత్్గా స్ెపె్ంబర 2న 

పరా రంభించబడుతరంది. ఈ యుద్ధన్ౌక్ ఇండో-ప్స్టఫటక్స 

పరా ంతంలో శాంతి మరియు స్టిరతాీన్ని న్నరాధ రించ ే పాతరను 
పో షటసుి ంది. INS వికార ంత్్లో విమానం లాయండింగ టరయల్్ 

నవంబర్లో పరా రంభమవుతాయ మరియు 2023 మధ్ాలో 
ప్ూరివుతాయ. INS వికార ంత్ కొచిున్లో ప్రధాన్న నర్ేందర మోద్ీ 
సమక్షంలో పరా రంభించబడుతరంద్న్న వ ైస్ చీఫ చెపాురు, 
విమాన వాహక్ న్ౌక్క్ు సంబంధించిన ప్రిక్రాలను 18 

రాష్టా్ ర లు మరియు క ంద్ర పాలిత పరా ంతాలలో తయారు 
చేస్టనటుల  తెలిపారు. 
 

వికరా ంత్ గుర్తంచిన ముఖా విష్టయాలు: 
1. INS వికార ంత్ 2,200 కంప్ారి్్మ ంట్్లనత క్లిగి ఉంద,ి 

మహ ళా అధికారులక్ు వసతి క్లిుంచడాన్నకి ప్రతేయక్ 

కాయబిన్లతో సహా దాదాప్ు 1,600 మంద ి స్టబబంది కోసం 

రూప ందించబడింది. 
2. వికార ంత్ దాదాప్ు 28 న్ాటల  గరిష్్ట వేగం మరియు 7,500 

న్ాట్టకల్ మ ైళీ ఓరుుతో 18 న్ాటల  క్ూర జింగ వేగం క్లిగి ఉంది. 
3. యుద్ధన్ౌక్ ప డవు 262 మీటరుల , వ డలుు 62 మీటరుల  

మరియు ఎతరి  59 మీట్రుీ . దీన్న న్నరాూణం 2009లో 
పరా రంభమైెంది. 

4. న్ౌకాద్ళం మొతిం 88 మ గావ్ాటీ్ శకి్తో న్ాలుగు గాయస్ 

టర ైబనల  దాీరా శకిిన్న ప ంద్ుతరంద్న్న తెలిపటంద.ి 

5. కోల్్క్తా, జలంధర, కోటా, ప్ూణ,ే ఢిలీల, అంబాలా, 

హెైద్రాబాద్ మరియు ఇండోర వంట ి ప్రదేశాలతో సహా 18 

ర్ాష్టాి ా లు మర్తయు కేందరప్ాలిత ప్రా ంతాలలో విమాన వాహక్ 

న్ౌక్ తయారు చేయబడినంద్ున ఈ పరా జ క్్స భారతీయ 

ఐక్యతను సూచిసుి ంది. 
 

INS కరాలో భారతద్ేశప్ు మొటి్మొదట్ట తరహా న్ౌకాదళ 

ష్టూట్టంగ్ ర్ేంజ్ ప్రా రంభ్మ ైంద్ి 

 

INS కరాలో వ ైస్ అడిూరల్ బిస్ీజిత్ ద్ాస్్గుప్ాి  చేత 

మొట్మొద్ట-ిరక్ం, కాంపో్ జిట్ ఇండోర్ ష్టూట్టంగ్ ర్ేంజ్ 

(CISR)న్న పరా రంభించారు. CISR అన్ేది న్ేవీలోన్న అన్ని 

పరా థమిక్ మరియు దిీతీయ ఆయుధాల కోసం అతాయధున్నక్, 

స్వీయ-న్నయంతరణ, 25 మీ, ఆరు-లేన, ల ైవ ఫెైరింగ ర ంజ్. 

అధున్ాతన లక్షయ వయవసిలు మరియు అనుబంధిత 

న్నయంతరణ సాఫ్్ట్వేర్తో, ఈ శలరణ ి స్టబబంది వార ి ఫెైరింగ 

న్ ైప్ుణాయలను మెరుగుప్రుచుక్ున్ేంద్ుక్ు వీలు క్లిుసుి ంది, 

డిమాండ చేస్ే ద్ృష్టా్ ంతాలలో ప్రతయరుి లను సవాలు 

చేయడాన్నకి మరియు ఎద్ురోకవడాన్నకి వీలు క్లిుసుి ంది. 
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ప్రధాన్ాంశాలు: 
• INS క్రు న్ౌకాద్ళంలో మొట్మొద్టిది & దేశంలో ఈ 

రక్మైెన స క్రాయన్ని ఏరాుటు చేస్ట ఉప్యోగించుక్ుని 

ఏక ైక్ స్ెైన్నక్ విభాగం. 

• ఈ శలరణిన్న ఒక్ భారతీయ సంసి సమకాలీన అంతరాీ తీయ 

ప్రమాణాలక్ు అనుగుణంగా ఏరాుటు చేస్టంద ి మరియు 
ఇది 'ఆజాద్ీ కా అమృత్ మహో తసవ్' సంవత్రంలో 
ఆతు నిరభర్ భారత్్క్ు ఒక్ ప్రకాశవంతమైెన ఉదాహరణ. 

• సంసిక్ు కాంటరా క్ు్  ఇచిునప్ుటి నుండ ి120 ర్ోజుల రికారు్  

సమయంలో మొతిం సద్ుపాయం ఏరాుటు 
చేయబడింద.ి 

 

తాష కంట్్లో రక్షణ మంతిర స్మావ్ేశాలు నిరీహించారు 

 

ఆగస్తి  24న జరగనుని SCO రక్షణ మంతుర ల స్మావ్ేశంలో 
పాలగొ న్ేంద్ుక్ు రక్షణ మంతిర ర్ాజ్్న్ాథ్ స్టంగ్ మంగళవారం 

తాషెకంట్ చేరుక్ున్ాిరు. మంతిర రాజ్్న్ాథ్ స్టంగ ఉజెైక్స్ాా న్ 

కౌంటర ల ఫట్న్ ంట్ జనరల్ బఖోదిర క్ురబన్మవ్తో దెైీపాక్షిక్ 

సమావేశం న్నరీహ ంచారు. వారిాక్ సమావేశంలో, SCO సభయ 
దేశాలు రక్షణ సహకారంపెై చరిుసాి య మరియు చరుల 

తరాీత ఉమూడి ప్రక్టన జారవ చేయబడుతరంద్న్న 

భావిసుి న్ాిరు. సమావేశంలో రాజ్్న్ాథ్ స్టంగ ప్రసంగం ఆగసు్  

24, 2022న జరగనుంద.ి 

 

DRDO మర్తయు భారత న్ౌకాదళం స్ీద్ేశ్మ VL-SRSAM 

క్షిప్ణ ని ప్ర్జక్షించింద్ి 

 
డిఫ న్స ర్జస్ ర్ి అండ్ డెవలప్్మ ంట్ ఆర్న్వబజేష్టన్ (DRDO) 

మరియు భారత న్ావికాదళం ఒడిశా తీరంలోని 

చాంద్ీప్ూర్్లోని ఇంట్టగేరట్ డ్ ట్ సి్ ర్ేంజ్ (ITR) నుండి 
సీదేశ్రంగా రూప ందించిన మరియు అభివృదిధ  చేస్టన లంబ 

లాంచ ష్టారి్ ర్ేంజ్ స్ర్ే్స్-ట్ు-ఎయిర్ మిస్ బసల్ (VL-

SRSAM)న్న విజయవంతంగా ప్రవక్షించింది. వరి్క్ల్ లాంచ్ 

సామరధూం యొక్క ప్రద్రశన కోసం హెై-స్వుడ మానవరహ త 

వ ైమాన్నక్ లక్షాయన్నకి వయతిర క్ంగా న్ౌకాద్ళ న్ౌక్ నుండి విమాన 

ప్రవక్ష జరిగింది. 
ఒక విజయవంతమ ైన ప్ర్జక్ష: 

ట స్్ లాంచ్ సమయంలో, విమాన మారొం మరియు వాహన 

ప్న్నతీరు పారామితరలు ఫెటల ట్ డేటాను ఉప్యోగించి 

ప్రయవేక్షించబడా్ య, రాడార, ఎలకోిర -ఆపటికల్ ట్ార క్ంగ్ స్టసి్మ్స 

(EOTS) మరియు చందపీ్ూర్లో ITR దాీరా అమలు 
చేయబడిన ట లిమెటీర స్టస్మ్్ల వంట ి వివిధ శలరణ ి ప్రిక్రాల 

దాీరా సంగరహ ంచబడా్ య. 

 
మేక్ ఇన్ ఇండియా ద్ాీర్ా అతావస్ర ఆయుధాలనత 
కొనతగోలు చేస్ేందతకు రక్షణ దళాలకు ప్రభ్ుతీం 

అనతమతించింద్.ి 
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భారత రక్షణ బలగాలనత బలోపేతం చేస్ే దిశగా ఒక్ పెదా్ 

అడుగు వేసూి , అతయవసర స్ేక్రణ మారొం దాీరా వార ి

కారాయచరణ అవసరాల కోసం కిలష్్టమైెన ఆయుధ వయవసిలను 
కొనుగోలు చేయడాన్నక ిక ంద్రం వారిన్న అనుమతించింద.ి రక్షణ 

మంతిర ర్ాజ్్న్ాథ్ స్టంగ్ న్ేతృతీంలో జరిగిన రక్షణ మంతిరతీ 

శాఖ సమావేశంలో ఈ మేరక్ు ఆమోద్ం లభించింది. రక్షణ 

ద్ళాలు గతంలో అతయవసర స్ేక్రణ అధికారాలను విసిృతంగా 
ఉప్యోగించుక్ున్ాియన్న మరియు ఈ కొనుగోళల  దాీరా 
తమ సంస్టద్ధతను మరింత ప్టిష్్టం చేసుక్ున్ాియన్న 

గమన్నంచాలి. అలాగ , వివిధ ద్శలోల  అధికారాన్ని 

విన్నయోగించుకోవడం దాీరా, ఇరువ ైప్ులా శతరర వుల దాీరా 
ఏదెైన్ా సంఘరాణ లేదా ద్ురాక్రమణను ఎద్ురోకవడాన్నకి 
అవసరమైెన ఆయుధాలను వారు తమలో తాము 
సమక్ూరుుక్ున్ాిరు. 
 

కాీంట్మ్స కమూానికేష్టన్ ట్ కానలజ్రని స్ర ంతం చేస్తకోనతనన 

భారత స్ బనాం 

 

భారతద్ేశం ఎల ైట్ గోల బల్ క్లబ్ లో చేరడాన్నకి స్టద్ధంగా ఉంద,ి 

మరియు భారత స్ెైనయం తీరలో సీదేశ్ర మరియు మరింత 

అధున్ాతన కాీంట్మ్స కమూానికేష్టన్ ట్ కానలజ్రన్న క్లిగి 
ఉంటుంది, సాయుధ ద్ళాలు మరియు హెై-ఎండ్ స్తరక్షిత 

రక్షణ వావసా్. ఇన్లనవే్ష్టన్ ఫర్ డిఫ న్స ఎకసలెన్స (iDEX), 

డిఫ న్స ఇన్లనవే్ష్టన్ ఆర్న్వబజేష్టన్ మదా్తరతో, బ ంగళూరుక్ు 
చెందిన డీప ట క్స సా్ ర్ప అయన క్ూయఎనూయ లాయబ్్ కాీంటమ్ 

కర డిస్ట్ రబూయష్టన (క్ూయక డి) దాీరా అడాీనట్ స్ెక్ూయర్ 

క్మూయన్నక ష్టనుి ఆవిష్టకరించింది. విజయవంతమైెన 

టరయల్్ తరాీత వాణిజయ అభయరిన ఫర ప్రపో జల్ (ర ఫ) జారవ 
చేయడం దాీరా రక్షణ మంతిరతీ శాఖ క్ూయఎనుయ లాయబ్్ 

అభివృదిధ  చేస్టన క్ూయక డి వయవసిల స్ేక్రణ ప్రకిరయను 
పరా రంభించింది. 
QKD వయవసిలలో ప్రముఖ దేశాలు చెబన్ా, US, కెనడా, 
మర్తయు ఇతర యూర్ోపటయన్ ద్ేశాలు. ఒక్ QKD స్టస్మ్, 

భూతల ఆపట్క్ల్ ఫెైబర అవసాి ప్నలో ఒక్ న్నరిాష్్ట ద్ూరం దాీరా 
వేరు చేయబడిన ర ండు బింద్ువుల మధయ ఒక్ కాీంటం 

స్ెక్ూయర స్వక రట్ జత స ష్్టవ కరలను సృషట్ంచడాన్నకి 
అనుమతిసుి ంది. భారత రక్షణ అధికారులు క్ూడా ఈ 

ఆవిష్టకరణను ఆజాద్ీ కా అమృత్ కల్ లో ఒక్ మైెలురాయగా 
భావించారు. కరలక్మైెన డేటాను ఎన కిరప్ చేయడాన్నకి 
ఉప్యోగించ ే అన హాయక్బుల్ ఎన కిరపా్న కరలను 
సృషట్ంచడాన్నకి న్ాన హాయక్బుల్ కాీంటమ్ ఛానల్ 

సృషట్ంచడాన్నకి QKD సహాయప్డుతరంద్న్న రక్షణ మంతిరతీ 

శాఖ వివరించింద.ి 

 

జాతీయ స్ మిన్ార్్నత ప్రా రంభంచిన ర్ాజ్్న్ాథ్ స్టంగ్ 

“ఇంట్ోర స్ పక్షన్: ఆర్డ్ ఫో ర్ెసస్ ట్టరబుానల్” 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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రక్షయ మంతిర (రక్షణ మంతిర) శ్మర ర్ాజ్్న్ాథ్ స్టంగ్ నూయఢిలీలలో 
ఆరూ్డ ఫో ర ్స్ టిరబుయనల్ (పటరన్న్ప్ల్ బ ంచ్) బార 

అసో స్టయేష్టన న్నరీహ సుి ని “ఇంట్ోర స్్ప క్షన్: ఆర్ు్డ్ ఫో ర్ెసస్ 

ట్టరబుానల్” అన్ ే జాతీయ స్ెమిన్ార్ను పరా రంభిసాి రు. 
సాయుధ ద్ళాల సభుయలక్ు స్ేవ చేయడంతో పాటు, 
అనుభవజాులు, వార ి క్ుటుంబాలు మరియు యుద్ధ  
వితంతరవులక్ు సతీర మరియు సరసమైెన న్ాయయం కోసం 

ఏరాుటు చేయబడిన సాయుధ ద్ళాల టిరబుయనల్ ఎలా 
ప్న్నచేసుి ందో  విశలలషటంచడాన్నకి ఆతుప్ర్తశ్మలన: స్ాయుధ్ దళాల 

ట్టరబుానల్ స్ెమిన్ార న్నరీహ ంచబడుతోంది. 
ఆతుప్ర్తశ్మలన: స్ాయుధ్ దళాల ట్టరబుానల్: కకలక అంశాలు 
• చట్ం మరియు న్ాయయ మంతిర: శ్మర క్రణ్ ర్తజిజు 

• రక్షణ మంతిర, భారత ప్రభుతీం: శ్మర ర్ాజ్్న్ాథ్ స్టంగ్ 

 

రష్టాా నతంచి ఆరు Tu-160 లాంగ్ ర్ేంజ్ బాంబరీనత కొనతగోలు 
చేయనతనన భారత్ 

 
భారతదేశం తన వూయహాతూక్ శకిిన్న పెంచుకోవడాన్నకి రష్టాయ 
నుండి Tu-160 బాంబర్ను కొనుగోలు చేయాలన్న భావిసోి ంది. 
ఈ బాంబర ప్రక్ృతిలో ఎంత ప్రమాద్క్రమైెనది కాబటి్  దాన్న 

పరా రంభ విమాన్ాన్ని అమెరికా వయతిర కించింది. Tupolev 

Tu-160 బాంబర గరిష్్ట వేగం 2220 kmph. ఈ విమానం 

ఎగురుతరనిప్ుుడు మోయగల గరిష్్ట బరువు 110,000 

కిలోలు. దీన్నకి 56 మీటరల ర క్కలు ఉన్ాియ. రష్టాయ Tu-160 

బాంబర అన్న పటలువబడే వూయహాతూక్ బాంబర్ను ఉతుతిి 

చేసుి ంది. ఫలితంగా, బాంబర తన సాి వరం నుండి వేల 

కిలోమీటరల ద్ూరంలో దాడ ిచేయవచుు. 

 

HAL విద్ేశాలోీ  తన మొదట్ట మార్ెకట్టంగ్ కార్ాాలయానిన 

మలకషటయాలో స్ాా పటంచనతంద్ి 

 
హిందూస్ాా న్ ఏర్ోన్ాట్టక్స లిమిట్ డ్ (HAL) మలేషటయాలో 
తేలికప్ాట్ట యుదధ  విమానం (LCA) తేజస్ కోసం సంభావయ 
ఒప్ుంద్ం కోసం కౌలాలంప్ూర్లో తన మొద్ట ిఅంతరాీ తీయ 

మార కటింగ మరియు అమూకాల కారాయలయాన్ని 

సాి పటంచడాన్నకి అవగాహన ఒప్ుంద్ం (MOU) 

క్ుద్ురుుక్ుంది. తేజస్్ను రాయల్ మలేషటయన ఎయర ఫో ర్ 

కోసం ఫెైటర లీడ-ఇన ట ైనైర (FLIT) విమానంగా మలేషటయా 
ప్రిగణిసుి నింద్ున ఈ మారుు జరిగింది. 
 

భారత స్ బన్ాానిక ్రక్షణ మంతిర ర్ాజ్్న్ాథ్ స్టంగ్ "F-INSAS" 

వావసా్నత అంద్ించారు 

 
ఢిలీలలో జరిగిన వివిధ రక్షణ మరియు వూయహాతూక్ వయవసిల 

ఆవిష్టకరణ కారయక్రమంలో భారత రక్షణ మంతిర ర్ాజ్్న్ాథ్ స్టంగ్ 

ఎంతో కాలంగా ఎదతరుచూస్తి నన ఫూాచర్ ఇన్్ఫాంట్ీర సో్ లీర్ 

యాజ్ ఎ స్టసి్మ్స (F-INSAS)న్న భారత స్ెైన్ాయన్నకి 
అంద్జ శారు. F-INSAS యొక్క ప్ూరిి గ ర్లో AK-203 

అసాల్్ ర ైఫటల్ ఉంటుంది, ఇది రష్టయన-మూలం గాయస్-

ఆప్ర ట డ, మాయగజ ైన-ఫెడ, స్ెల క్్స-ఫెైర అసాల్్ ర ైఫటల్. 
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(F-INSAS) స్టసి్మ్స గుర్తంచి: 

• 300 మీటరల ప్రిధ ి క్లిగిన ర ైఫటల్ యూన్నటలను భారత్-

రష్టాయ జాయంట్ వ ంచర దాీరా తయారు చేయనున్ాిరు. 
• లక్షయ సాధన కోసం 200 మీటరల ప్రిధితో ర ైఫటల్-మౌంట డ 

హో లోగార ఫటక్స ద్ృశయం అందించబడింది. 
• ప్దాతిద్ళాన్నకి హెల ూట్్తో క్ూడిన న్ ైట్ విజన స క్రయం 

క్లిుంచబడింది. హెల ూట్ మరియు చొకాక 9 mm 

మంద్ుగుండు సామగిర మరియు AK-47 అసాల్్ ర ైఫటల్్ 

నుండి రక్షించగలద్ు. 
• యుద్ధభూమిలో క్మాండ పో స్్్లు మరియు ఇతర 

అంశాలతో క్మూయన్నక ష్టన కోసం హాయండ్-ఫవర హెడ్స్ెట్ 

అందించబడింది. 
 

శ్మరలంకకు ఇండియా గతఫి్ట డోర్తనయర్ మార్తట్ బమ్స నిఘా ఎయిర్ 

కరా ఫి్ట నత బహుమతిగా ఇచిింద్ి 

 
భారతద్ేశం ఆగస్తి  15న శ్మరలంకకు డోర్తనయర్ స్ముదర నిఘా 
విమాన్ానిన బహుమతిగా ఇచిింద్ి, ఇది దీీప్ దేశం తన 

తీరపరా ంత జలాలోల  మానవ మరియు మాద్క్ద్రవాయల అక్రమ 

రవాణా, సూగిలంగ మరియు ఇతర వయవస్విక్ృత న్ేరాల వంట ి

బహుళ సవాళలను మరింత సమరివంతంగా ఎద్ురోకవడాన్నక ి

వీలు క్లిుసుి ంది. భారతదేశం తన 76వ సాీతంతరూ 
దిన్మత్వాన్ని జరుప్ుక్ుని రోజు మరియు దీీప్ దేశం 

యొక్క వూాహాతుక హంబన్్ట్ోట్ా ఓడర్ేవులో హెైట్ క్ చెబనీస్ 

క్షిప్ణ  మర్తయు ఉప్గరహ ట్ార క్ంగ్ షటప్ డాక్్లకు ఒక్ రోజు 

ముంద్ు జరిగిన అద్ుభతమైెన అప్ుగింత కారయక్రమంలో 
శ్మరలంక అధ్ాక్షుడు రణ ల్ వికరమస్టంఘే పాలగొ న్ాిరు. 
 

వ్యస్ాి క్-2022: రష్టాాలో ఇండో-చెబన్ా స్ బనిక కస్రతుి లు 
జరగనతన్ానయి 

 
చెబన్ా యొక్క పవప్ుల్్ లిబర ష్టన ఆరవూ రష్టాాలో వ్యస్ాి క్-2022 

వూయహాతూక్ క్మాండ మరియు స్టబబంది వాయయామంలో 
పాలగొ ంటుంది, ఇంద్ులో భారతద్ేశం, బ్లారస్, తజిక్స్ాి న్ 

మర్తయు మంగోలియా స్ెైన్ాయలు క్ూడా ఉన్ాియ, దేశ రక్షణ 

మంతిరతీ శాఖ తెలిపటంది. చెైన్ా యొక్క పవప్ుల్్ లిబర ష్టన 

ఆరవూ ర ండు దేశాల వారిాక్ స్ెైన్నక్ సహకార ప్రణాళ్లక్ మరియు 
ఒప్ుందాన్నకి అనుగుణంగా, వ్యస్ాి క్-2022 (తూరుు) 

వూయహాతూక్ వాయయామంలో పాలగొ నడాన్నకి రష్టాయక్ు కొన్ని 

ద్ళాలను ప్ంప్ుతరంద.ి 

వ్యస్ాి క్-2022: కకలక అంశాలు 
• చెబన్ా రక్షణ మంతిరతీ శాఖ ప్రకారం, భారతద్ేశం, బ లారస్, 

తజికిసాి న మరియు మంగోలియా క్ూడా వ్యస్ాి క్-2022 

డిరల్ కోసం ద్ళాలను అంద్జ సాి య, అయత ే ఈ 

విష్టయంపెై భారత స్ెైనయం అధికారిక్ ప్రక్టన విడుద్ల 

చేయలేద్ు. 
• ఈ విన్ాయసాలలో చెబన్ా స్ెైనయం యొక్క భాగసాీమయం 

ప్రసుి త అంతరాీ తీయ మరియు పరా ంతీయ ప్రిస్టితితో 
సంబంధం క్లిగి లేద్ు, కాన్న బద్ులుగా ఇతర భాగసాీమయ 
దేశాల స్ెైన్ాయలతో ఆచరణాతూక్ మరియు సుహృదాభవ 

సంబంధాలను బలోపేతం చేయడాన్నకి, వూయహాతూక్ 

సమనీయాన్నక ి అడ్ంకిన్న పెంచడాన్నకి మరియు భద్రతా 
బ దిరింప్ుల శలరణిక ి ప్రతిసుందించ ే సామరాి ూన్ని 

పెంచడాన్నకి ఉదేాశ్చంచబడింది. 
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మార్ాీడీ యోధ్తడు వీర్ దతర్ా్ ద్ాస్ ర్ాథోడ్ విగరహానిన 

ఆవిష్టకర్తంచిన రక్షణ మంతిర ర్ాజ్్న్ాథ్ స్టంగ్ 

 

ర్ాజస్ాా న్్లోని జోధ్ప్ూర్్లో ఆయన 385వ జయంతి 

స్ందరభంగా రక్షణ మంతిర ర్ాజ్్న్ాథ్ స్టంగ్ "వీర్ దతర్ా్ ద్ాస్ 

ర్ాథోడ్" విగరహాన్ని ఆవిష్టకరించారు. ఈ సంద్రభంగా రక్షా 

మంతిర వీర ద్ురాొ దాస్ రాథ్ోడ్క్ు న్నవాళలలరిుంచారు, 

సామాజిక్ సామరసయం, న్నజాయతీ, ధెైరయం మరియు భకిికి 

ప్రతీక్గా ఆయనను పేరొకన్ాిరు. క్ుల, మతాలక్ు అతీతంగా 

సమాజంలోన్న విభజన అంశాలక్ు వయతిర క్ంగా శాంతి, 

సామరసయం కోసం పాటుప్డిన వీర ద్ురాొ దాస్ రాథ్ోడ్ను 

ప్రజలు సూఫరిిగా తీసుకోవాలన్న ఆయన పేరొకన్ాిరు. 

 

శాన్ డియాగోలో 75 లాాప్ "ఆజాద్ీ కా అమృత్ మహో తసవ్ 

రన్" వరకు INS స్తుపర్ా 

  

INS స్ాతుపర్ా మొదట్టస్ార్త శాన్ డియాగో చేరుకుంద్ి 
భారత న్ావికాద్ళ న్ౌక్ (INS) సాతరురా భారతదేశ సాీతంతరూ 
75 సంవత్రాలను ప్ురసకరించుక్ున్న ఆగసు్  13న శాన 

డియాగో హారబర ఉతిర అమెరికా ఖండాన్నకి చేరుక్ుంది. INS 

సతరురా భారత సాీతంతరూ దిన్మత్వం సంద్రభంగా శాన 

డియాగో US న్ేవీ బేస్్లో 75 లాయప్ల ఆజాదీ కా అమృత్ 

మహో త్వ రన్ను న్నరీహ ంచింది. భారతదేశాన్నకి సాీతంతరూం 

వచిు 75 ఏళలల  ప్ూరియన సంద్రభంగా ఉతిర అమెరికా 
ఖండంలోన్న ప్రవాస భారతీయుల సమక్షంలో ఈ న్ౌక్ భారత 

తిరవరు ప్తాకాన్ని ఎగురవేస్టంది మరియు ప్రముఖ సాి న్నక్ 

ప్రముఖులను ప్రద్రిశంచింది.. 
INS స్తుపర్ా గుర్తంచి 

• హవాయలోన్న పెరల హారబర్లో భారతీయ న్ౌకాద్ళ 

యుద్ధన్ౌక్, INS సతరురా మరియు P81 LRMRASW 

ఎయర్కార ఫ్్ట్లు అతిపెదా్ బహుపాక్షిక్ న్ావికా విన్ాయసాలలో 
ఒక్ట ైన ది రిమ్ ఆఫ ది ప్స్టఫటక్స ఎక్్ర్స్ెజై్ 

(RIMPAC)లో పాలగొ న్ాియ. 

• జూన 27న, INS సాతరురా బహుపాక్షిక్ న్ౌకాద్ళ 

వాయయామాల కోసం హవాయకి చేరుకోగా, P81 విమానం 

22 జూల  ై2022న చేరుక్ుంది. 
 

మలకషటయాతో మిలిట్ర్జ డిరల్స ‘ఉద్ారశకి్’లో ప్ాల్్ నే్ందతకు 
IAF బయలుద్ేర్తంద్ి 
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రాయల్ మలేషటయా ఎయర ఫో ర్ (RMAF)తో న్ాలుగు 
రోజుల దెైీపాక్షిక్ వాయయామం ‘ఉదారశకిి’లో పాలగొ న్ేంద్ుక్ు 
ఇండియన ఎయర ఫో ర్ (IAF) బృంద్ం మలేషటయాక్ు 
బయలుదేరింద.ి ఈ వాయయామం IAF ఆగంతరక్ సభుయలక్ు 
RMAF నుండ ి కొంతమంది అతరయతిమ న్నప్ుణులతో ఉతిమ 

అభాయసాలను ప్ంచుకోవడాన్నకి మరియు న్ేరుుకోవడాన్నకి 
అవకాశాన్ని ఇసుి ంద,ి అదే సమయంలో ప్రసుర పో రాట 

సామరాి ూలను క్ూడా చరిుసుి ంది. 
ఈ వాయయామం ర ండు వ ైమాన్నక్ ద్ళాల మధయ వివిధ 

వ ైమాన్నక్ పో రాట క్సరతరి లక్ు సాక్షయమిసుి ంద్న్న, ఇది 
దీరఘకాల స్ేిహ బంధాన్ని బలోపేతం చేసుి ంద్న్న మరియు 
ర ండు వ ైమాన్నక్ ద్ళాల మధయ రక్షణ సహకార మారాొ లను 
మెరుగుప్రుసుి ంద్న్న, తదాీరా ఈ పరా ంతంలో భద్రతను 
పెంప ందిసుి ంద్న్న IAF తెలిపటంది. భారత వ ైమాన్నక్ ద్ళం Su-

30 నుండి, MKI మరియు C-17 విమాన్ాలు పాలగొ ంటాయ, 

అయతే RMAF Su-30 MKM విమాన్ాలను నడుప్ుతరంది. 
అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు : 
• ఇండియన ఎయర్ఫో ర్ సాి పటంచబడింది: 08 అకో్ బర 

1932; 

• భారత వ ైమాన్నక్ ద్ళం ప్రధాన కారాయలయం: నూయఢిలీల; 
• ఇండియన ఎయర్ఫో ర్ చీఫ ఆఫ ఎయర సా్ ఫ: వివేక్స 

రామ్ చౌద్ర.ి 

 

హిమాచల్ ప్రద్ేశ్్లో భారత్-అమ ర్తకా జాయింట్ స్ పష్టల్ 

ఫో ర్ెసస్ ఎకసర్ెైసజ్ ‘వజర ప్రహార్ 2022 ప్రా రంభ్ం 

 

భారతద్ేశం-US జాయింట్ స్ పష్టల్ ఫో ర్ెసస్ వ్ాాయామం 

“ఎక్స వజర ప్రహార్ 2022”, ఆగసు్  08, 2022న హిమాచల్ 

ప్రద్ేశ్్లోని బకోీ హ్్లోన్న స్ెుష్టల్ ఫో ర ్స్ ట ైనై్నంగ సూకల్్లో 
పరా రంభమైెంది. మాజీ వజర ప్రహార 2022 వారిాక్ వాయయామం 

యొక్క 13వ ఎడిష్టన. ఉమూడి మిష్టన పాల న్నంగ మరియు 
కారాయచరణ వూయహాలు వంట ి రంగాలలో అతరయతిమ 

అభాయసాలు మరియు అనుభవాలను ప్ంచుకోవడం ఈ 

ఉమూడి వాయయామం యొక్క ప్రధాన లక్షయం. 

 

ఇండియన్ ఆర్జు & DFI ‘హిమ్స డోరన్-ఎ-థాన్’ కారాకరమానిన 

ప్రా రంభంచాయి 

 
భారత స్ బనాం డోరన్ ఫ డర్ేష్టన్ ఆఫ్ ఇండియా సహకారంతో 
హిమ్స డోరన్-ఎ-థాన్ కారాకరమానిన పరా రంభించింది. రక్షణ 

తయారవలో సీయం ప్రతిప్తిికి అనుగుణంగా ఈ చొరవ ఉంది. 
ఫరంట్్ల ైన ద్ళాల అవసరాలను తీరుడాన్నకి పాత్-బేరకింగ డోరన 

సామరాి ూలను అభివృదిధ  చేయడాన్నకి భారత డోరన్ ప్ర్ాావరణ 

వావసా్కు అవకాశాలను అందించడం దీన్న లక్షయం. 1వ ద్శలో, 
హ మాలయాలోల  ఆరవూ ఆప్ర ష్టనలలో ఉప్యోగించేంద్ుక్ు 
డోరనలను అభివృదిధ  చేసాి రు. 
 

ఆప్ర్ేష్టన్ స్ంస్టదధతనత ప్ర్జక్షించడానిక్ భారత స్ బనాం ప్ాన్-

ఇండియా డిరల్ 'స్ బకలెబట్' నిరీహించింద్ి 
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భారత స్ బనాం జూల  ై చివర ి వారంలో 'ఎక్స స్ బకలెబట్' పేరుతో 
పాన-ఇండియా శాటిల ైట్ క్మూయన్నక ష్టన ఎక్్ర ై్ జుి 

న్నరీహ ంచింది. ఈ అభాయసం యొక్క ప్రధాన లక్షయం దాన్న 

హెైట క్స శాటిల ైట్ క్మూయన్నక ష్టన వయవసిల యొక్క కారాయచరణ 

సంస్టద్ధత మరియు ద్ృఢతాీన్ని ప్రవక్షించడం, ఒక్ విరోధిచే 
దాడ ిజరిగినప్ుుడు. 
కకలక అంశాలు: 
• 2025 న్ాటికి అద్నప్ు భద్రతా లక్షణాలతో భారత స్ెైనయం 

తన స ంత మల్ీ-బాయండ డెడిక ట డ శాటిల ైటుి క్లిగ ి

ఉండటాన్నకి సన్ాిహాలు చేసోి ంది. 
• ఆరవూకి చెందిన GSAT-7B ఉప్గరహం అతాయధున్నక్ 

భద్రతా ఫవచరలతో రూప ందించిన మొట్మొద్టి సీదేశ్ర 

మల్ీ బాయండ ఉప్గరహం. మైెదానంలో మోహరించిన 

ద్ళాలు, రిమోటాొ  పెైలట్ చేస్టన విమాన్ాలు, గగనతల 

రక్షణ ఆయుధాలు మరియు ఇతర మిష్టన-కిరటిక్ల్ 

మరియు ఫెైర సపో ర్ పాల టాఫరమల  కోసం వూయహాతూక్ 

క్మూయన్నక ష్టన అవసరాలక్ు ఇది మదా్తర ఇసుి ంది. 
 

ఉతిర్ాఖండ్్లోని ఔల్లలో భారత్-అమ ర్తకా స్ బన్ాాలు మ గా 
స్ బనిక విన్ాాస్ాలు "యుధ అభాాస్" నిరీహించనతన్ానయి. 

 
భారత స్ెైనయం మరియు US స్ెైనయం ఉతిరాఖండ్లోన్న ఔలిలో 
అకో్ బర 14 నుండ ి31, 2022 వరక్ు ప్క్షం రోజుల పాటు జరిగ  
మ గా మిలట్ర్జ వ్ాాయామం “యుధ అభాాస్” యొక్క 18వ 

ఎడిష్టన్ను న్నరీహ ంచనున్ాియ. ర ండు స్ెైన్ాయల మధయ 
అవగాహన, సహకారం పెంప ందించడం లక్షయంగా ఈ 

వాయయామం జరిగింద.ి వాయయామం యొక్క మునుప్టి 
ఎడిష్టన అకో్ బర 2021లో USలోన్న అలాసాకలో జరిగింది. 
 

వ్ాాయామం గుర్తంచి: 

• ఈ వాయయామం భారతదేశం మరియు US స్ెైన్ాయల మధయ 

అవగాహన, సహకారం మరియు ప్రసుర చరయను 

పెంప ందించే లక్షయంతో ఉంది. 

• తూరుు లడఖ్్లో చెైన్ాతో భారతదేశం సరిహద్ుా  

వివాద్ంలో కొనసాగుతరని న్ేప్థయంలో "యుధ 

అభాాస్" వ్ాాయామం జరుగుతోంది. 

• భారత్-అమెరికా రక్షణ సంబంధాలు గత కొన్ేిళలల గా 

ఊప్ంద్ుక్ున్ాియ. 

• జూన 2016లో, అమెరికా భారతదేశాన్ని "ప్రధాన రక్షణ 

భాగస్ాీమి"గా ప్రక్టించింది. 

ర్ెండు ద్ేశాల రక్షణ చర్తతర: 

• 2016 లో లాజిస్టిక్స ఎకేసఛంజ్ మ మోర్ాండం ఆఫ్ 

అగతరమ ంట్ (LEMOA) తో పాటు కొన్ని సంవత్రాలుగా 

ర ండు దేశాలు కరలక్ రక్షణ మరియు భద్రతా 

ఒప్ుందాలను క్ుద్ురుుక్ున్ాియ, ఇద ి సరఫరాల 

మరమూతరి  మరియు భరవి కోసం వార ి స్ెైన్ాయలను ఒక్రి 

సాి వరాలను మరొక్సారి ఉప్యోగించుక్ున్ే అవకాశం 

ఉంద,ి అలాగ  లోతెైన సహకారాన్నకి వీలు క్లిుసుి ంది. 

• 2018లో COMCASA (కమూానికేష్టన్స కంప్ాట్టబిలిట్ీ 

అండ్ స్ కూార్తట్ీ అగతరమ ంట్)పెై ఇరు ప్క్షాలు సంతక్ం 

చేశాయ, ఇది ర ండు మిలిటరవల మధయ ప్రసుర చరయను 

అందిసుి ంది మరియు US నుండ ి భారతదేశాన్నకి 

అతాయధున్నక్ సాంక తిక్తను విక్రయంచడాన్నకి 

అనుమతిసుి ంది. 
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 ఆస్ేి ాలియాలో పో్ ర్ాట్ వ్ాాయామ డిరల్ "పటచ బాీ క్ 2022"లో 
భారత్ ప్ాల్్ ననతంద్ి 

 
ఆస్ే్ రలియాలోన్న న్ారిరి ట రిటరవలో జరగనుని 17 దేశాల 

మధయ మెగా ఎయర క్ంబాట్ ఎక్్ర్స్ెైజ్ “పటచ్ బాల క్స 2022”లో 
భారతదేశం భాగం అవుతరంది. "పటచ్ బాల క్స" అన్ే 
వాయయామంలో భారతదేశం పాలగొ నడాన్ని ఆస్ే్ రలియా 
ప్రభుతీం ధృవీక్రించింద.ి 17 దేశాల నుండ ి100 విమాన్ాలు 
మరియు 2,500 మంద ి స్ెైన్నక్ స్టబబంది డిరల్్లో భాగం 

కానున్ాిరు. ఈ క్సరతరి  ఆగసు్  19 నుంచి స్ెపె్ంబర 6 వరక్ు 
జరగనుంద.ి 

ఈ సంవత్రం పాలగొ న్ేవారిలో ఆస్ే్ రలియా, క నడా, ఇండియా, 
ఫరా న్, జరూన్వ, ఇండోన్ేషటయా, జపాన, మలేషటయా, 
న్ ద్రాల ండ్, నూయజిలాండ, ఫటలిపవున్, రిప్బిల క్స ఆఫ కొరియా, 
స్టంగప్ూర, థ్ాయలాండ, UAE, UK మరియు US 

ఉన్ాియ. 

 

భారత వ్వబమానిక దళం 2025 న్ాట్టక్ మిగ్-21 యొకక అనిన 

స్ాకాడరన్్లనత ర్తట్ బర్ చేస్తి ంద్ి 

 

భారత వ ైమాన్నక్ ద్ళం దాన్న మిగిలిన న్ాలుగు సాకిడరన్లలో 
ఒక్ట ైన మిగ-21 (రష్టయన యుద్ధ  విమాన్ాలు) యుద్ధ  
విమాన్ాలను 2022 స్ెపె్ంబర న్ాటికి విరమించుక్ుంటుంది 
మరియు మిగిలిన మూడు 2025 న్ాటికి ద్శలవారవగా 
తొలగించబడతాయ. పాత మిగ-21ల సాి నంలో కొతి యుద్ధ  
విమాన్ాలు అంద్ుబాటులోకి వసాి య. జ ట్ విమాన్ాలు. గత 

20 న్ లలోల  ఆరు మిగ-21 విమాన్ాలు క్ూలిపో వడంతో 
ఐద్ుగురు పెైలటుల  చన్నపో యారు. వచేు ఐదేళలలో మిగ-29 

యుద్ధ  విమాన్ాల యొక్క మూడు సాకిడరన్లను 
ద్శలవారవగా తొలగించాలన్న IAF యోచిసిో ంది. 
 

3వ భారత్-వియతానం ద్ెబీప్ాక్షిక ఆర్జు ఎకసర్్స్ బజ్ “Ex 

VINBAX 2022” హర్ాాన్ాలో నిరీహించబడుతుంద్ి 

  

వియతానం-ఇండియా ద్ెబీప్ాక్షిక ఆర్జు వ్ాాయామం "Ex 

VINBAX 2022" యొక్క 3వ ఎడిష్టన ఆగసు్  1 నుండి 20, 

2022 వరక్ు హర్ాాన్ాలోని చండీమంద్ిర్్లో 
న్నరీహ ంచబడుతరంది. Ex VINBAX 2022 యొక్క 

న్ేప్థయం "ఒక ఇంజనీర్ కంప నీ మర్తయు వ్వబదా బృందంగా 
ఉప్ాధి మర్తయు విసి్రణ. శాంతి ప్ర్తరక్షణ కారాకలాప్ాల 

కోస్ం ఐకార్ాజాస్మితి ఆగంతుకలో భాగం”. ఈ క్సరతరి  

భారత్్, వియతాిం మధయ దెైీపాక్షిక్ సంబంధాలను మరింత 

బలోపేతం చేసుి ంది. 
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Ex VINBAX 2022 గుర్తంచి: 

• దెైీపాక్షిక్ వాయయామం యొక్క మునుప్టి సంచిక్ల 

నుండి మెరుగ ైన ప్రిధితో క్ూడిన ఫవల్్ ట ైనై్నంగ 

వాయయామంగా Ex VINBAX - 2022 యొక్క న్నరీహణ 

ప్రసుర విశాీసాన్ని మరియు ఇంటర-ఆప్ర బిలిటీన్న 

బలోపేతం చేసుి ంది మరియు ఇండియన ఆరవూ మరియు 

వియతాిం పవప్ుల్్ ఆరవూ మధయ ఉతిమ అభాయసాలను 

ప్ంచుకోవడాన్నకి వీలు క్లిుసుి ంది. 

• ఉమూడి ఎక్్ర్స్ెైజు ర ండు కాంటింజ ంట్్ల ద్ళాలక్ు 

ఒక్రికొక్రు సామాజిక్ మరియు సాంసకృతిక్ వారసతీం 

గురించి తెలుసుక్ున్ే అవకాశాన్ని అందిసుి ంది. 

ఇండియన ఆరవూకి 105 ఇంజనీర్ ర్ెజిమ ంట్ నుండ ి

ద్ళాలు పరా తిన్నధయం వహ సుి న్ాియ. 

• UN మిష్టనలలో సారూప్య ప్రిస్టితరలలో సాంక తిక్ స్ెైన్నక్ 

కారయక్లాపాలను అమలు చేసుి నిప్ుుడు ర ండు 

ఆగంతరక్ులు సాధించిన ప్రమాణాలను అంచన్ా 

వేయడాన్నకి 48 గంటల ధుర వీక్రణ వాయయామం 

షెడూయల్్లో భాగం. 

 

 

పుసతకాలు మరధయు రచయితలు 
 

న్వతన్ాాహు ఆతుకథ్ 'బీబీ: మ ై సిో్ ర్జ' నవంబర్్లో విడుదల 

కానతంద్ి 

 

మాజీ ప్రధాన్న బ ంజమిన న్ తన్ాయహు ఈ ప్తనంలో ఒక్ 

జాా ప్క్ం రాబో తోంది. “బ్లబ్ల: మైె సో్ రవ” నవంబర 22న 

ఇజరా యెల్్లో ప్రచురించబడుతరంది. యూద్ుల రాజాయన్ని 

సాి పటంచిన ఒక్ సంవత్రం తరాీత జన్నూంచిన న్ేను, దాన్నన్న 

న్ాశనం చేయాలన్న కోరుక్ున్ే శక్ుి లను ఎద్ురోకవడాన్నక ి

మరియు చేయన్న వారితో శాంతిన్న న్ లకొలుడాన్నకి న్ా 

జీవితాన్ని అంకితం చేశాను. న్ా క్థ విష్టాద్ం మరియు 

విజయం, ఎద్ురుదెబబలు మరియు విజయాలు, న్ేరుుక్ుని 

పాఠాలు మరియు పటరయమైెనవారు ఎంతో ఇష్్టప్డతారు. ఇద ి

ఇజరా యెల్్తో అలలబడింది, ఇది అద్ుభతమెైన భవిష్టయతరి ను 

రూప ందించడాన్నకి విశాీసం మరియు సంక్లుం 

అధిగమించలేన్న అసమానతలను అధిగమించగలద్న్న 

న్నరూపటంచింద్న్న, 72 ఏళల  న్ తన్ాయహు ఒక్ ప్రక్టనలో 

తెలిపారు. 
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న్వతన్ాాహు గుర్తంచి: 

న్ తన్ాయహు ప్రముఖ జియోన్నస్్ మరియు విదాయవేతి అయన 

బ ంజియోన న్ తన్ాయహు క్ుమారుడు మరియు ఉగాండాలోన్న 

ఎంట బేబలో హెైజాక్స చేయబడిన విమానంలో బందీలను 

1976లో ప్రఖాయతిగాంచిన ర సూకూకి న్ాయక్తీం 

వహ సుి నిప్ుుడు చంప్బడ్ జోన్ాథన న్ తన్ాయహు 

సో ద్రుడు. న్ేష్టనలిస్్ లిక్ుడ పారవ్ యొక్క దీరఘకాల 

న్ాయక్ుడు, బ ంజమిన న్ తన్ాయహు 1996-1999 వరక్ు 

ప్రధానమంతిరగా క్ూడా ప్న్నచేశారు. 

 

మ ర్ెైన్ బయాలజిసి్ ఎలెీ న్ పేరగర్ ర్ాస్టన "డేంజరస్ ఎరి్" అనే్ 

ప్ుసి్కం 

 

స్ముదర జ్రవశాసి్ైవ్ేతి ఎలెీ న్ పేరగర్ "డేంజరస్ ఎరి్: 

అగిిప్రీతాలు, తరఫానులు, వాతావరణ మారుులు, 

భూక్ంపాలు మరియు మరిన్ని వాటి గురించి మనం 

తెలుసుకోవాలన్న కోరుక్ుంటున్ాిము" అన్ే ప్ుసికాన్ని 

రూప ందించారు. ప్ుసిక్ంలో, రచయత అతయంత బలవంతప్ు 

ప్రశిక్ు ప్రతిసుందించడాన్నకి ప్రయతిిసాి డు: ప్రక్ృతి 

వ ైప్రవతాయలను మనం ఎంద్ుక్ు బాగా అంచన్ా వేయలేము? 

 

ద్ిన్లతసవ్ాలు 
 

ప్రప్ంచ బ్రసి్ ఫవడింగ్ వ్ారం 2022: ఆగస్తి  1-7 

  

శ్చశువులక్ు క్రమం తప్ుక్ుండా సినయం ఇవీడాన్ని న్ొకిక 

చెప్ుడాన్నకి ప్రతి సంవత్రం ప్రప్ంచ బ్రసి్ ఫవడింగ్ 

వారోత్వాలు న్నరీహ ంచబడతాయ. ఈ సంవత్రం తలిల 
పాలిచేు వారం ఆగస్తి  1 న ప్రా రంభ్మవుతుంద్ి, ఆగస్తి  7 న 

ముగుస్తి ంద్ి. శ్చశువు యొక్క ఆరోగయవంతమైెన ఎద్ుగుద్ల 

మరియు అభివృదిధకి తలిలపాలు ఇవీడం అన్ేది ఎంతో కరలక్ం. 

నవజాత శ్చశువులక్ు తలిలపాలు ఉతిమమైెన ఆహారం. ఇద ి

అన్ేక్ ప్రబలమైెన పవడియాటిరక్స రుగూతలను న్నవారించడంలో 
సహాయప్డే ప్రతిరోధకాలను క్లిగి ఉంటుంద.ి 

 

వరల్స  బ్రసి్ ఫవడింగ్ వీక్ 2022: నే్ప్థ్ాం 

'స్ ిప్ అప్ ఫర్ బ్రసి్ ఫవడింగ్: ఎడుాకేట్ అండ్ స్పో్ రి్' అన్ే 
ఇతివృతింతో ఈ సంవత్రం ప్రప్ంచ సినయం ఇచేు వారం, 

తలుల లు మరియు బిడ్లక్ు తలిల పాలివీడం-స్ేిహప్ూరీక్ 

వాతావరణాన్నకి పరా ధానయత ఇవీడం దాీరా ఈ సంవత్రం 

పరా రంభంలో చేస్టన వాగాధ న్ాలను ప్ునఃసమీక్షించాలి్న 

సమయం. సినయం ఇవీడం కొరక్ు రక్షణలను సృషట్ంచమన్న 

సంసిలు మరియు దేశాలను కోరడం దాీరా, ఈ టాపటక్స సినయం 

ఇవీడంపెై అవగాహన పెంచాలన్న భావిసిో ంది. 
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ప్రప్ంచ బ్రసి్ ఫవడింగ్ వ్ారం 2022: ప్రా ముఖాత 

ప్రప్ంచ బ రస్్ ఫవడింగ వారం అన్ేది ప్రజలక్ు తలిలపాలు ఇవీడం 

వలల  క్లిగ  అన్ేక్ ప్రయోజన్ాల గురించి తెలుసుకోవడం చాలా 
ముఖయం. WHO న్నవేదిక్ల ప్రకారం, 3 లో 2 పటలలలక్ు 
తలిలపాలు ఇవీడం లేద్ు. అంద్ువలల , ఈ రోజును గురిించడం 

మరింత కరలక్మైెనది. ప్ుటి్న తరాీత 6 న్ లల వరక్ు తలుల లు 
తమ పటలలలక్ు తలిలపాలు ఇవాీలన్న స్టఫారు్ చేసాి రు. 
 

ప్రప్ంచ బ్రసి్ ఫవడింగ్ వ్ారం: చర్తతర 
ప్రప్ంచ ఆర్ోగా స్ంసా్ (WHO) మరియు యున్వబట్ డ్ నే్ష్టన్స 

ఇంట్ర్ేనష్టనల్ చిలస ాన్స ఎమర్ెీనీస ఫండ్ (UNICEF) 1990లో 
ఒక్ మెమోరాండమ్్ను రూప ందించాయ. దీన్న తరువాత, 

వరల్స  అలయన్స ఫర్ బ్రసి్్ఫవడింగ్ యాక్షన్ (WABA) 

1991లో సాి పటంచబడింద.ి పరా రంభ ప్రప్ంచ బ రస్్్ఫవడింగ వీక్స్ను 
1992లో పాటించారు. ప్రచారాన్ని ప్రచారం చేయండ.ి 

పరా రంభంలో, సుమారు 70 దేశాలు వారాన్ని 

సూరించుక్ున్ేవారు, ఇప్ుుడు దీన్నన్న 170 దశేాలు 
జరుప్ుక్ుంటున్ాియ. 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• వరల్్ అలయన్ ఫర బ రస్్ ఫవడింగ యాక్షన హెడ కాీర్ర్ 

సాి నం: పెన్ాంగ, మలేషటయా; 
• వరల్్ అలయన్ ఫర బ రస్్ ఫవడింగ యాక్షన 

వయవసాి ప్క్ుడు: అనీర ఫజల్; 

• వరల్్ అలయన్ ఫర బ రస్్ ఫవడింగ యాక్షన చెైర్ప్ర్న: 

ఫెలిస్టటీ సావేజ్; 

• బ రస్్ ఫవడింగ యాక్షన కోసం వరల్్ అలయన్ 

సాి పటంచబడింది: 14 ఫటబరవర ి1991. 

 

ముస్టీ ం మహిళా హకుకల ద్ిన్లతసవం 2022 ఆగస్తి  01న 

జరుప్బడింద్ి 

 

ముస్టీ ంలలో 'ట్టరప్ుల్ తలాక్' ప్ాలనకు వాతిర్ేకంగా చటా్ న్ని 

అమలు చేసుి నింద్ుక్ు జరుప్ుకోవడాన్నకి ప్రతి సంవత్రం 

ఆగస్తి  01 న ముస్టీ ం మహిళా హకుకల ద్ిన్లతసవ్ానిన 

జరుప్ుక్ుంటారు. ష్టర్తయత్ లకద్ా ముస్టీ ం వాకి్తీ చటి్ం 

ప్రకారం, ముస్టల ం ప్ురుష్టరలు వరుసగా మూడుసారుల  తలాక్స 

అన్ే ప్దాన్ని ఉచురించడం దాీరా ఎప్ుుడైెన్ా తమ 

వివాహాన్ని ముగించుక్ున్ే అధికారం ఇవీబడింది. అయతే ఈ 

చటా్ న్ని భారత ప్రభుతీం 2019లో రద్ుా  చేస్టంద.ి 

 

ముస్టీ ం మహిళల హకుకల ద్ిన్లతసవం 2022: ప్రా ముఖాత 

టిరప్ుల్ తలాక్స్క్ు వయతిర క్ంగా చటా్ న్ని రూప ందించడాన్ని 

గురిించి, గౌరవించేలా ఈ దిన్మత్వాన్ని జరుప్ుక్ుంటారు. 

వివ్ాహ హకుకల ప్ర్తరక్షణ చటి్ం 2019 ప్రకారం భారత 

ప్రభుతీం టిరప్ుల్ తలాక్స న్నయమాన్ని చట్విరుద్ధమన్న 

ప్రక్టించింద.ి ముస్టల ం మహ ళలు ఈ రోజును అతయంత 

ఆనంద్ంగా జరుప్ుక్ుంటారు మరియు చటా్ న్ని 

హృద్యప్ూరీక్ంగా సాీగతించారు. 
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ప్రప్ంచ ఊపటర్తతితుి ల కాానసర్ ద్ిన్లతసవం ఆగస్తి  01న 

ప్రప్ంచవ్ాాపి్ంగా నిరీహించబడింద్ి 

 

ప్రతి సంవత్రం, ఊపటరితితరి ల కాయన్ర్క్ు కారణాలు 
మరియు చికిత్ గురించి అవగాహన పెంచడాన్నకి మరియు 
వాయధికి తగిన ప్రిశోధన న్నధులు లేక్పో వడాన్ని హెైల ైట్ 

చేయడాన్నకి ఆగస్తి  01న ప్రప్ంచ ఊపటర్తతితుి ల కాానసర్ 

ద్ిన్లతసవ్ానిన జరుప్ుక్ుంటారు. ప్ురుష్టరలు మరియు స్వి ైలలో 
కాయన్ర మరణాలక్ు ప్రధాన కారణాలలో ఊపటరితితరి ల 

కాయన్ర ఒక్ట.ి 

 

ప్రప్ంచ ఊపటర్తతితుి ల కాానసర్ ద్ిన్లతసవం: చర్తతర 
ఈ ప్రచారాన్ని మొద్టగా 2012లో ఫో రమ్స ఆఫ్ 

ఇంట్ర్ేనష్టనల్ ర్ెస్టపర్ేట్ర్జ స్ర స్ బట్ీస్ (FIRS), ఇంట్ర్ేనష్టనల్ 

అసో్ స్టయిేష్టన్ ఫర్ ద్ి సి్డీ ఆఫ్ లంగ్ కాానసర్ (IASLC) 

మరియు అమెరిక్న కాలేజ్ ఆఫ చెస్్ ఫటజిషటయన్ 

సహకారంతో న్నరీహ ంచింది. IASLC అన్ేది ఊపటరితితరి ల 

కాయన్ర్తో మాతరమ ే వయవహరించే ప్రప్ంచంలోన్ే అతిపెదా్ 

సంసి. 

 

ఊపటర్తతితుి ల కాానసర్్నత ర్ెండు ప్రధాన రకాలుగా 
వర్జ్కర్తంచవచతి: 

1. చిని స్ెల్ ఊపటరితితరి ల కాయన్రుల  (SCLC) 

2. న్ాన-సాూల్ ఊపటరితితరి ల కాయన్రుల  (NSCLS 

ఊపటర్తతితుి ల కాానసర్ యొకక అతాంత స్ాధారణ లక్షణాలు: 

1. ఊపటరితితరి ల కాయన్ర ఛాతీ మరియు ప్క్కట ముక్ల 

న్ొపటున్న క్లిగిసుి ంది. 

2. అతయంత సాధారణ లక్షణం ద్గుొ  దీరఘకాలిక్ంగా, ప డిగా, 

క్ఫం లేదా రకి్ంతో ఉండవచుు. 

3. ఇది అలసట మరియు ఆక్లిన్న క్లిగిసుి ంది. 

4. ఊపటరితితరి ల కాయన్ర శాీసకోశ ఇన్ ఫక్షనుల , గురక్, 

మరియు శాీస ఆడక్పో వడాన్ని పెంచుతరంది. 

5. ఇతర సాధారణ లక్షణాలు బరువు తగొడం, 

బొ ంగురుపో వడం, శోష్టరస క్ణుప్ు వాప్ు మరియు 

బలహీనత. 

ఊపటర్తతితుి ల కాానసర్్నత ఎలా నివ్ార్తంచాలి? 

1. ద్ూమపానం వదిలేయండి. 

2. స్ెక్ండ హాయండ సో ూకింగ మానుకోండి. 

3. ఆరోగయక్రమైెన ఆహారాన్ని న్నరీహ ంచండి. 

4. క్రమం తప్ుక్ుండా వాయయామం. 

5. టాకి్క్స క మిక్ల్్్క్ు ఎలాంటి ఎకో్ోజర్ను న్నవారించండి. 
 

హిర్ోషటమా ద్ిన్లతసవ్ానిన ప్రప్ంచవ్ాాపి్ంగా ఆగస్తి  6న 

జరుప్ుకుంట్ారు 
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ర ండవ ప్రప్ంచ యుద్ధం ముగింప్ులో 1945లో జపాన్లోన్న 

హ రోషటమాపెై అణుబాంబు దాడ ిచేస్టన జాా ప్కారిం ఆగసు్  6న 

హ రోషటమా దిన్మత్వాన్ని జరుప్ుక్ుంటారు. ఆగష్టర్  6, 

1945న జపాన్లోన్న హ రోషటమా ప్ట్ణంపెై యున్ ైట డ స్ే్ట్్ 

“లిటిల్ బాయ్” అన్ే అణు బాంబును జారవిడిచినప్ుుడు ఈ 

భయంక్రమైెన సంఘటన జరిగింది. 2022 ప్రప్ంచంలో 
మొట్మొద్టి అణు బాంబు దాడికి 77వ వారిాకోత్వాన్ని 

సూచిసుి ంది. జపాన్లోన్న హ రోషటమా పవస్ మెమోరియల్ 

పారక్లో జరుప్ుక్ున్ ే రోజు, అణు యుదాధ ల ప్రభావాలను 
హెైల ైట్ చేసుి ంద,ి చంప్బడిన వారికి గౌరవం ఇసుి ంది, అణు 
వాయపటిన్న న్నరుతా్హప్రుసుి ంది మరియు ప్రప్ంచ శాంతిన్న 

పోర త్హ సుి ంది. 
హిర్ోషటమా డే చర్తతర: 
1939-1945లో చురుగాొ  సాగిన 2వ ప్రప్ంచ యుద్ధంలో, 9000 

ప ండల  క్ంట ే ఎక్ుకవ యుర న్నయం-235తో ప్రప్ంచంలో 
మొట్మొద్టిగా మోహరించిన అణు బాంబును లోడ చశేారు 
మరియు US B-29 బాంబర విమానం, ఎన్మలా గ  ఆగసు్  6న 

జపాన నగరం హ రోషటమాపెై దాడ ి చేస్టంది. 1945. పేలుడు 
చాలా పెదా్ది, ఇది వ ంటన్ే 70,000 మందిన్న చంపట, 90% 

నగరాన్ని తరడిచిపెటి్ంది మరియు తరువాత సుమారు 
10,000 మంద ి ప్రజలు ర డియేష్టన ఎకో్ోజర ప్రభావంతో 
మరణించారు. 
 

ఆగస్తి  07న జాతీయ చేనే్త ద్ిన్లతసవ్ానిన జరుప్ుకుంట్ారు 

 

భారతదేశంలో, చేన్ేత కారిూక్ులను గౌరవించటాన్నకి ఏటా 
ఆగస్తి  7వ తేద్ీన జాతీయ చేనే్త ద్ిన్లతసవ్ానిన 

జరుప్ుక్ుంటారు. చేన్ేత మన అద్ుభతమెైన సాంసకృతిక్ 

వారసతాీన్నకి చిహిం మరియు జీవన్మపాధిక ి ముఖయమైెన 

వనరు. దేశం యొక్క సామాజిక్ ఆరిిక్ అభివృదిధకి చేన్ేత 

ప్రిశరమ యొక్క సహకారం మరియు న్ేత కారిూక్ుల 

ఆదాయాన్ని క్ూడా ఈ రోజు హెైల ైట్ చేసుి ంది. 2022 8వ 

జాతీయ చేనే్త ద్ిన్లతసవం. ఈ సంవత్రం జాతీయ చేన్ేత 

దిన్మత్వం 2022 న్ేప్థయం “ హాాండ్ లూమ్స ఎన్ ఇండియన్ 

లెగస్ట(చేనే్త, భారతీయ వ్ారస్తీం)”. 
 

భారతద్ేశం ఆగస్తి  07, 2022న 2వ ‘జావ్వలిన్ తోర  
ద్ిన్లతసవం’ని జరుప్ుకుంట్ుంద్ి 

 

అథ్ెీట్టక్స ఫ డర్ేష్టన్ ఆఫ్ ఇండియా (AFI) ఆగష్టుి  7, 2022న 

ర ండవ ‘జావ్వలిన్ తోర  ద్ిన్లతసవం’ని జరుప్ుక్ుంటుంది. 
టరకోయలో అథ్ెలటిక్స్్లో భారతదేశాన్నకి మొద్ట ి ఒలింపటక్ 

బంగారు ప్తకానిన సాధించిన జావ లిన తరో యర నీరజ్ చోప్రా  
గౌరవ్ారాం ఈ ద్ిన్లతసవ్ానిన మొదట్టస్ార్తగా 2021లో 
జరుప్ుక్ున్ాిరు. జావ లిన తరో  దిన్మత్వంన్న పాటించాలన్ే ఈ 

న్నరుయం మరింత యువతను కరరడల వ ైప్ు ఆక్రిాంచడాన్నక ి

మరియు అథ్ెలటిక్స్్లో ఉజీల భవిష్టయతరి  కోసం 

ఛాంపటయన్లను స్టద్ధం చేయడాన్నకి క్ూడా ఒక్ ప్రయతిం. 
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నీరజ్ చోప్రా  ట్ోకోాలోని ఒలింపటక్ స్ేిడియంలో 87.58 మీట్రీ 

దూరం జావ లిన విస్టర,ి ఒలింపటక్స్్లో అథ్ెలటిక్స్్లో భారతదేశ 

ప్తక్ క్రువును ముగించి చరితర సృషట్ంచాడు. ఒలింపటక్స్్ 
చరితరలో అథ్ెలటిక్స్్లో భారత్్క్ు ఇదే తొలిసారి బంగారు ప్తక్ం. 

AFI యొక్క ప్రయతిం ఆగస్్ 7న్న జావ లిన తరో  డేగా 
పేరొకనడం మరింత యువతను కరరడ వ ైప్ు ఆక్రిాంచే 
ప్రయతిం. 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• అథ్ెలటిక్స్ ఫెడర ష్టన ఆఫ ఇండియా పెరస్టడెంట్: అడిలేల  J 

సుమరివాలా; 
• అథ్ెలటిక్స్ ఫెడర ష్టన ఆఫ ఇండియా సాి పటంచబడింది: 

1946; 

• అథ్ెలటిక్స్ ఫెడర ష్టన ఆఫ ఇండియా ప్రధాన కారాయలయం 

సాి నం: నూయఢిలీల. 
 

ప్రప్ంచ ఆద్ివ్ాస్వ ప్రజల అంతర్ాీ తీయ ద్ిన్లతసవం: ఆగస్తి  09 

 

ప్రప్ంచ ఆద్ివ్ాస్వల అంతర్ాీ తీయ ద్ిన్లతసవ్ానిన 

ప్రప్ంచవ్ాాపి్ంగా ఆగస్తి  09న జరుప్ుక్ుంటారు. ఈ వేడుక్ 

సాి న్నక్ ప్రజల పాతరను మరియు వారి హక్ుకలు, సంఘాలు 
మరియు శతాబాా లుగా వారు స్ేక్రించిన మరియు అందించిన 

జాా న్ాన్ని ప్రిరక్షించడం యొక్క పరా ముఖయతను హెైల ైట్ 

చేసుి ంది. 

ప్రప్ంచ ఆద్ివ్ాస్వల అంతర్ాీ తీయ ద్ిన్లతసవం 2022: నే్ప్థ్ాం 

ఈ సంవత్రం ప్రప్ంచ ఆదివాస్వల అంతరాీ తీయ దిన్మత్వం 

యొక్క న్ేప్థయం "స్ాంప్రద్ాయ జాా నం యొకక స్ంరక్షణ 

మర్తయు ప్రస్ారంలో స్ాా నిక మహిళల ప్ాతర" (“ద్ ి ర్ోల్ ఆఫ్ 

ఇండిజ్రనియస్ ఉమ న్ ఇన్ ద్ి పేరస్ేర్ేీష్టణ్ అండ్ ట్ార నిసిష్టన్ 

ఆఫ్ ట్ రడిష్టనల్ న్ాలెడీ్”). 

ప్రప్ంచ ఆద్ివ్ాస్వ ప్రజల అంతర్ాీ తీయ ద్ిన్లతసవం: 

ప్రా ముఖాత 

దేశ్రయ మరియు గిరిజన సంసకృతరలు మరియు సంఘాలు 

మన మూలాలను తిరిగ ి చూసుకోవడాన్నకి అనుమతిసాి య. 

సాి న్నక్ులు సంపాదించిన జాా న్ాన్ని తెలుసుకోవడం 

సాంసకృతిక్ంగా మరియు శాస్వియైంగా క్ూడా చాలా 

ముఖయమైెనద.ి ప్ురాతన సంసకృతరలు శతాబాా లుగా తమ 

మనుగడ వూయహాలను ప్రిప్ూరుం చేశాయ మరియు ఆధున్నక్ 

శాసివైేతిలక్ు అద్ుభతంగా సహాయప్డే వాయధులక్ు 

న్నవారణలను క్నుగొన్ాియ. స్ెైన్్తో పాటు, సాి న్నక్ భాష్టల 

అవగాహన మరియు ప్రిరక్షణ, వార ి ఆధాయతిూక్ ప్ద్ధతరలు 

మరియు తతాీలు క్ూడా చాలా ముఖయమైెనవి. 

 

ఆగస్తి  09న న్ాగస్ాక్ ద్ిన్లతసవ్ానిన ప్రప్ంచం జరుప్ుకుంద్ి 
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జప్ాన్ ప్రతి సంవత్రం ఆగస్తి  9వ తేదీన్న న్ాగస్ాక్ 

ద్ిన్లతసవ్ానిన జరుప్ుక్ుంటుంది. ఆగష్టుి  9, 1945 న, 

యున్వబట్ డ్ స్ేిట్స జప్ాన్్లోని న్ాగస్ాక్ప బ అణు బాంబును 
విస్టరింది. విశాలమైెన, గుండరన్న ఆకారాన్ని క్లిగి ఉనింద్ున 

బాంబు రూప్క్లున కారణంగా దీన్నకి "ఫాాట్ మాాన్" అన్న 

కోడ పేరు పెటా్ రు. ఆగష్టుి  9, 1945న, US B-29 బాంబర్ 

నగరంప బ ఒక్ అణు బాంబును జారవిడిచింది, దాదాప్ు 
20,000 మంద్ ి మరణించారు. 2022 సంవత్రం సంఘటన 

యొక్క 77వ వ్ార్తాకోతసవ్ానిన సూచిసుి ంది మరియు దాడిలో 
పరా ణాలు కోలోుయన లేదా భయంక్రమైెన అణు 
ర డియేష్టన్లో న్ మూదిగా చన్నపో వడాన్నకి సజీవంగా 
మిగిలిపో యన వారంద్రికర న్నవాళలలరిుసుి ంది. 
న్ాగస్ాక్ ద్ిన్లతసవ్ానిన ఎందతకు జరుప్ుకుంట్ారు? 

బాంబు దాడిలో పరా ణాలతో బయటప్డిన వారిన్న 

సూరించుకోవడాన్నకి న్ాగసాకి డే క్ూడా ఒక్ ముఖయమైెన రోజు. 

అణుబాంబు కారణంగా, చాలా మంది ర డియేష్టన అన్ారోగయం 

లేదా కాయన్ర తో మిగిలిపో యారు. ఈ రోజు, వారు ఇతరులు 
విష్టాద్ం నుండ ి న్ేరుుకోవడాన్నకి మరియు అణాీయుధాల 

నుండి భవిష్టయతరి లో మరణాలను న్నవారించడాన్నకి 
సహాయప్డటాన్నకి ప్న్న చేసూి న్ే ఉన్ాిరు. 
న్ాగస్ాక్ ద్ిన్లతసవ' 2022: చర్తతర 
• ఆగసు్  9, 1945 న, ఒక్ అమెరిక్న బాంబర న్ాగసాకిపెై 

అణుబాంబును జారవిడిచి సుమారు 40,000 మంద్ిని 

తక్షణమే చంపారు. 
• మూడు రోజుల కిరతం ఆగసు్  6న హ రోషటమా నగరంపె ై

బాంబర అణుబాంబును జారవిడిచి నంద్ుక్ు 80,000 

మంద్ిక్ పెైగా మరణించారు. జపాన పెై ఈ ర ండు వరుస 

అణుదాడులు 1945 ఆగసు్  15 న జరిగిన ప్రప్ంచ 

యుద్ధంలో బేష్టరతరగా లగంగిపో వలస్ట వచిుంది. 

• అణుబాంబుల విన్ాశక్రమైెన శకిి గురించి అవగాహన 

పెంచడాన్నకి జపాన ప్రతి సంవత్రం ఆగసు్  9 న న్ాగసాకి 

దిన్మత్వాన్ని ప్రిశ్రలించడం పరా రంభించింది. దాడిలో 
బాధితరల బాధలు, బాధల గురించి ప్రప్ంచాన్నకి 
గురుి చేయడం, పరా ణాలు కోలోుయన వారిన్న గౌరవించడం 

ఈ రోజు యొక్క ఉదేాశం. 

 

ప్రప్ంచ స్టంహాల ద్ిన్లతసవం ఆగస్తి  10న ప్రప్ంచవ్ాాపి్ంగా 
నిరీహించబడింద్ ి

 
ప్రప్ంచ స్టంహాల ద్ిన్లతసవం ఆగస్తి  10న ప్రప్ంచవాయపి్ంగా 
జరుప్ుక్ుంటారు. ఈ రోజు స్టంహాల ప్టల  అవగాహన 

క్లిుంచడం మరియు వాటి ప్రిరక్షణక్ు తక్షణం క్ృషట 
చేయాలి్న అవసరం ఉంద.ి స్టంహాలు న్నశశబాంగా 
ప్రప్ంచవాయపి్ంగా అంతరించిపో యే ప్రమాద్ంలో ఉన్ాియ. 

స్టంహాలు దాదాప్ు మూడు మిలియన సంవత్రాల కిరతం 

ఆఫటరకా, ఆస్టయా, యూరప్ మర్తయు మధ్ాప్రా చా ద్ేశాలలో 
స్ేిహప్ూరీక్ంగా సంచరించాయ. 

ప్రప్ంచ స్టంహాల ద్ిన్లతసవం 2022: ప్రా ముఖాత 

ప్రప్ంచ స్టంహాల దిన్మత్వం యొక్క ఉదేాశయం, గతంలో 
సూచించినటుల గా, స్టంహాల సంరక్షణ యొక్క పరా ముఖయత 

గురించి ప్రజలక్ు అవగాహన పెంచడం. ఇంట్ర్ేనష్టనల్ 

యూనియన్ ఫర్ కనీర్ేీష్టన్ ఆఫ్ నే్చర్ (IUCN) దాీరా 
బ దిరింప్ు జాతరల ర డ లిస్్్లో స్టంహాలు హాన్న క్లిగించ ే

జాతిగా గురిించబడా్ య. NewsOnAIR ప్రకారం, ప్రసుి తం 
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ప్రప్ంచంలో 30,000 మరియు 100,000 మధయ స్టంహాలు 
మిగిలి ఉన్ాియ. స్టంహాల భద్రతను న్నరాధ రించడాన్నకి, అవి 

ఎద్ురొకన్ే బ దిరింప్ుల గురించి ప్రజలక్ు అవగాహన 

పెంచడం, వాట ి సహజ ఆవాసాలను రక్షించడం మరియు ఈ 

రక్మైెన మరిన్ని ఆవాసాలను న్నరిూంచడం చాలా కరలక్ం. 

భారతద్ేశంలో స్టంహాల స్ంఖా: 
• ఆఫటరకా మినహా, ప్రప్ంచవాయపి్ంగా అడవి స్టంహాల సంఖయ 

బాగా తగిొంద,ి అయత ే పెదా్ జంతరవులు భారతదేశంలో 
సహజంగా స్టిరప్డా్ య. ముఖయంగా గిర ఫార స్్్లో, ఆఫటరకా 
వ లుప్ల ఉని ఏక ైక్ అడవి స్టంహాలక్ు న్నలయంగా 
ఉనింద్ున, భారతదేశంలో వాటి జన్ాభా న్నరంతరంగా 
విసిరిసిో ంద్న్న గమన్నంచడం ఆసకిిక్రం. 

• గుజరాత్్లోన్న గిర అడవులోల  మరియు స రాష్్టర రక్షిత 

పరా ంతంలో సుదీరఘకాలం క్షీణించిన తరాీత ఆస్టయాటిక్స 

స్టంహాల సంఖయ క్రమంగా పెరిగింది. 
• 2015 మర్తయు 2020 మధ్ా, వాటి సంఖయ 523 నతండి 

674క్ పెరిగింద.ి చాలా పెదా్ ఆఫటరక్న స్టంహాలు 
భారతదేశంలోన్న ఆస్టయా స్టంహాలక్ు ద్ూరప్ు బంధువు. 

 

ప్రప్ంచ స్టంహ ద్ిన్లతసవం: చర్తతర 
2013లో మొద్ట ి ప్రప్ంచ స్టంహ దిన్మత్వాన్ని 

జరుప్ుక్ున్ాిరు. బిగ కాయట్ ఇన్నషటయేటివ మరియు న్ేష్టనల్ 

జియోగార ఫటక్స నుండ ి డెర క్స మరియు బ వరవల జౌబ ర్ దీన్నన్న 

సాి పటంచారు. స్టంహాలను వాటి సహజ వాతావరణంలో 
రక్షించడం వార ి లక్షయం. అద్నంగా, అడవి పటలుల లక్ు ద్గొరగా 
ఉని పరా ంతాలతో భద్రతా చరయలపెై సహక్రించాలన్న వారు 
లక్షయంగా పెటు్ క్ున్ాిరు. 
 

ప్రప్ంచ జ్రవ ఇంధ్న ద్ిన్లతసవం ఆగస్తి  10న ప్రప్ంచవ్ాాపి్ంగా 

జరుప్ుకుంట్ారు 

 

సాంప్రదాయ శ్చలాజ ఇంధన్ాలక్ు ప్రతాయమాియంగా న్ాన-

ఫాస్టల్ ఇంధన్ాల విన్నయోగం గురించి అవగాహన 

క్లిుంచేంద్ుక్ు ప్రతి సంవత్రం ఆగస్తి  10న ప్రప్ంచ జ్రవ 

ఇంధ్న ద్ిన్లతసవ్ానిన జరుప్ుక్ుంటారు. ఈ రోజున, ప్రభుతీం 

మరియు పెైవైేట్ సంసిలు ఒక్ భినిమైెన శకిి వనరుగా శ్చలాజ 

రహ త ఇంధన్ాల పరా ముఖయత గురించి అవగాహన 

క్లిుంచేంద్ుక్ు క్లిస్ట వసాి య. 

 

ప్రప్ంచ జ్రవ ఇంధ్న ద్ిన్లతసవం 2022: ప్రా ముఖాత 

ముడి చమురుపెై మన ఆధారప్డటాన్ని తగిొంచడంలో జీవ 

ఇంధన్ాలు కరలక్ం మరియు ఇది ప్రిశుభరమైెన 

వాతావరణాన్ని న్నరాధ రిసుి ంది. ఇది గార మీణ ప్రజలక్ు మరింత 

ఉపాధి క్లునక్ు దారితీసుి ంది. ఇది కారబన ఉదాొ రాలను 

తగిొంచడంలో క్ూడా సహాయప్డుతరంది. శ్చలాజ ఇంధన్ాల 

ద్హనం కారబన ఉదాొ రాలక్ు దారితీసుి ంది మరియు ఇద ి

మన గాలి మరియు ప్రాయవరణాన్నకి చాలా హాన్నక్రం. 
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ప్రప్ంచ జ్రవ ఇంధ్న ద్ిన్లతసవం: చర్తతర 
1893లో జరూన ఆవిష్టకరి స్ర్ రుడాల్్ డీజిల్ తన డీజిల్ 

ఇంజన్ను వేరుశెనగ నూన్ తో విజయవంతంగా 
నడిపటంచినంద్ున ఆగస్తి  10న్న ప్రప్ంచ జ్రవ ఇంధ్న 

ద్ిన్లతసవంగా ఎంచుక్ున్ాిరు. ఇది శ్చలాజ ఇంధన్ాలక్ు 
సురక్షితమైెన, ప్ునరుతాుద్క్ మరియు స్టి రమైెన 

ప్రతాయమాియాన్ని సృషట్ంచినంద్ున ఇది మారొ-బేరకింగ 

ఆవిష్టకరణ. భారతదేశంలో, పెటరర లియం మరియు సహజ 

వాయువు మంతిరతీ శాఖ (MoP&NG) మరియు 
ప్రాయవరణం, అటవీ మరియు వాతావరణ మారుుల 

మంతిరతీ శాఖ (MoEFCC) ప్రప్ంచ జీవ ఇంధన దిన్మత్వం, 

2015 నుండ ిజరుప్ుకోవడం పరా రంభించాయ. 

 

అంతర్ాీ తీయ యువజన ద్ిన్లతసవం ఆగస్తి  12న 

జరుప్ుకుంట్ారు 

 
అంతర్ాీ తీయ యువజన ద్ిన్లతసవ్ానిన ప్రతి సంవత్రం 

ఆగస్తి  12న జరుప్ుక్ుంటారు. ప్రప్ంచ యువత 

ఎద్ురొకంటుని సమసయల గురించి అవగాహన పెంచడాన్నకి 
ఈ రోజును జరుప్ుక్ుంటారు. సుస్టిర అభివృదిధ  లక్షాయలు 
(SDGs) సాధించడాన్నకి అన్ని తరాలక్ు చరయలు అవసరమన్న 

మరియు ఎవరిన్వచిపెట్రాద్న్ే సందేశాన్ని విసిృతం చేయడమే 

అంతర్ాీ తీయ యువజన విడిద్ి ద్ిన్లతసవం 2022 యొక్క 

లక్షయం. ఇది అంతర జనర ష్టన ఐక్యతక్ు కొన్ని అడ్ంక్ుల 

గురించి అవగాహన పెంచుతరంది, ముఖయంగా వయసు్ 

వాద్ం, ఇది యువత మరియు వృద్ుధ లను ప్రభావితం 

చేసుి ంది, ఇది మొతిం సమాజంపెై హాన్నక్రమైెన లక్షణాలను 
క్లిగిసుి ంది. 
 

అంతర్ాీ తీయ యువజన ద్ిన్లతసవం 2022: నే్ప్థ్ాం 

అంతరాీ తీయ యువజన దిన్మత్వం యొక్క 2022 ఎడిష్టన 

యొక్క న్ేప్థయం "తర్ాల మధ్ా స్ంఘీభావం: అనిన 

వయస్తసల కోస్ం ప్రప్ంచానిన స్ృషటించడం." ఐక్యరాజయసమితి 

(UN) యొక్క ఎజ ండా 2030 ప్రకారం, స్టిరమైెన అభివృదిధ  
లక్షాయలను సాధించడాన్నకి యువత మరియు పాత తరాల 

మధయ సహకారం మరియు సామరసయం అవసరం. 

 
అంతర్ాీ తీయ యువజన ద్ిన్లతసవం: ప్రా ముఖాత 

మానవ న్ాగరిక్త యొక్క ప్ురోగతి అన్ని తరాల ప్రజల 

మధయ సహకారంపె ై ఆధారప్డి ఉంటుంది. మన 

ప్రాయవరణాన్ని ప్రిరక్షించడాన్నకి, ఉగరవాదాన్ని 

వయతిర కించడాన్నకి మరియు ప్రప్ంచ శాంతిన్న న్ లకొలుడాన్నకి 
యువత అవసరమైెన అన్ని మదా్తరను ప ందాలి. ఈ దిశగా 
యువతలో సూఫరిిన్న న్నంపేంద్ుక్ు వరక్ష్టాప్లు, 
సమావేశాలు, సాంసకృతిక్ కారయక్రమాల దాీరా అంతరాీ తీయ 

యువజన దిన్మత్వాన్ని న్నరీహ సుి న్ాిరు. 
 
ప్రప్ంచ ఏనతగుల ద్ిన్లతసవ్ానిన ప్రప్ంచవ్ాాపి్ంగా ఆగస్తి  

12న జరుప్ుకున్ానరు 

 
ప్రప్ంచ వాయపి్ంగా ఏనుగుల ద్ుస్టితిపెై అవగాహన 

క్లిుంచేంద్ుక్ు ప్రతి సంవత్రం ఆగస్తి  12న ప్రప్ంచ 

ఏనతగుల ద్ిన్లతసవ్ానిన జరుప్ుక్ుంటారు. ఈ జంతరవులను 
ఎంద్ుక్ు రక్షించాలి మరియు వాటి మనుగడను 
న్నరాధ రించడాన్నకి ఎలాంటి చటా్ లు మరియు చరయలను 
రూప ందించవచోు హెైల ైట్ చేయడాన్నకి ఈ రోజు 

ప్రయతిిసుి ంది. ప్రప్ంచ ఏనుగుల దిన్మత్వం యొక్క ప్రధాన 

లక్షయం ఏనుగుల సంరక్షణపెై అవగాహన క్లిుంచడం మరియు 
అడవి మరియు బందీ అయన ఏనుగుల మెరుగ ైన రక్షణ 

మరియు న్నరీహణ కోసం జాా నం మరియు సానుక్ూల 

ప్రిష్టాకరాలను ప్ంచుకోవడం. 
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ప్రప్ంచ ఏనతగుల ద్ిన్లతసవం 2022: ప్రా ముఖాత 

ప్రప్ంచవాయపి్ంగా ఈ సున్నితమైెన దిగొజాలు సమసయల 

గురించి అవగాహన పెంచడంలో ప్రప్ంచ ఏనుగుల 

దిన్మత్వంలో కరలక్ పాతర పో షటసుి ంది. ఈ జంతరవులు వేట, 

అక్రమ వనయపరా ణుల వాయపారం, ఆవాసాల విధీంసం మరియు 
మర న్మి బ దిరింప్ులను ఎద్ురొకంటున్ాియ. ఈ జీవులు 
వృదిధ  చెంద్గల సుస్టిరమైెన మరియు సురక్షితమైెన 

వాతావరణాన్ని సృషట్ంచే దిశగా ప్న్నచేయడం చాలా ముఖయం. 

 

ప్రప్ంచ అవయవ ద్ాన ద్ిన్లతసవం ఆగస్తి  13న 

జరుప్ుకుంట్ారు 

 

ప్రప్ంచ అవయవ దాన దిన్మత్వాన్ని ఆగసు్  13న 

ప్రప్ంచవాయపి్ంగా జరుప్ుక్ుంటారు. అవయవ దానం యొక్క 

పరా ముఖయత గురించి అవగాహన క్లిుంచడాన్నకి ఈ రోజును 
పాటిసాి రు. అవయవాలను దానం చేయడంపె ై ఉని వివిధ 

అపో హలను తొలగించడంలో క్ూడా ఇది కరలక్ పాతర 
పో షటసుి ంది. మరణించిన వారి కిడీిలు, గుండె, కోల మం, క్ళలల , 

ఊపటరితితరి లు మొద్ల ైన అవయవాలను దానం చేయడం 

వలల  దీరఘకాలిక్ వాయధులతో బాధప్డుతరని వార ి పరా ణాలను 
కాపాడవచుు. అయనప్ుటికర, వారి అవయవాలను దానం 

చేస్ేవారికి హెచ్్ఐవి, కాయన్ర లేదా గుండె జబుబలు రాక్ుండా 
చూసుకోవడం చాలా ముఖయం. 

 

ప్రప్ంచ అవయవ ద్ాన ద్ిన్లతసవం 2022: థీమ్స 

ప్రప్ంచ అవయవ దాన దిన్మత్వం 2022 యొక్క ఈ 

సంవత్రం థ్ీమ్ “అవయవాలను దానం చేస్ట పరా ణాలను 
కాపాడేంద్ుక్ు ప్రతిజా చేదాా ం”. అవయవ దానం ఆవశయక్త 

గురించి అవగాహన క్లిుంచడాన్నకి మరియు దాతలు తమ 

పరా ణాలను రక్షించ ే సహకారాన్నకి ధనయవాదాలు తెలిపేంద్ుక్ు 
ఈ దిన్మత్వాన్ని జరుప్ుక్ుంటారు. 
 

ప్రప్ంచ అవయవ ద్ాన ద్ిన్లతసవం: చర్తతర 
మొద్ట ి విజయవంతమైెన అవయవ మారిుడ ి 1954లో 
యున్ ైట డ స్ే్ట్్్లో జరిగింది. క్వల సో ద్రులు రోన్ాల్్ 

మరియు రిచర్ హెరిక్స మధయ మూతరపటండాల మారిుడిన్న 

విజయవంతంగా న్నరీహ ంచినంద్ుక్ు 1990లో ఫటజియాలజీ 

మరియు మెడిస్టన్లో న్మబ ల్ బహుమతిన్న అంద్ుక్ుని 

డాక్్ర జోస్ెఫ ముర ర దీన్నన్న చేశారు. 
 

అంతర్ాీ తీయ లెఫ్్తాండర్స డే ఆగస్తి  13న నిరీహించబడింద్ి 

 
ప్రప్ంచవాయపి్ంగా ఆగసు్  13న అంతరాీ తీయ ల ఫ్తాండర్ డ ే

జరుప్ుక్ుంటారు. క్ుడిచేతి ఆధిప్తయ ప్రప్ంచంలో జీవించ ే

వామప్క్ష వయక్ుి ల అనుభవం గురించి అవగాహన పెంచడాన్నకి 
ఈ రోజును పాటిసాి రు. ఈ రోజు ఎడమచేతి వాటం ఉనివారు 
ఎద్ురొకన్ ేసమసయలపెై అవగాహన క్లిుసుి ంది, ఉదాహరణక్ు 
ఎడమచేతి వాటం పటలలలక్ు ప్రతేయక్ అవసరాల యొక్క 

పరా ముఖయత మరియు ఎడమచేతి వాటం వారిక ిస్టకజోఫెరన్నయా 
వచేు అవకాశం. 
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అంతర్ాీ తీయ లెఫాి ండర్స డే 2022: ప్రా ముఖాత 

ప్రధానంగా క్ుడిచేతి వాటం ప్రప్ంచంలో ఎడమచేతి వాటం 

గురించి అవగాహన పెంచడం ఈ రోజు లక్షయం. ఇది ఎడమచేతి 

వాటం వయక్ుి ల ప్రతేయక్త మరియు వయతాయసాలను 
జరుప్ుక్ుంటుంది, ఇది ప్రప్ంచ జన్ాభాలో ఏడు నుండి ప్ద ి

శాతం మందిన్న క్లిగ ిఉని మానవతీం యొక్క ఉప్సమితి. 

 

అంతర్ాీ తీయ లెఫాి ండర్స డే: చర్తతర 
ఇంటర ిష్టనల్ ల ఫ్్ట్తాండర్ డేన్న క్లబ్్చ ే 13 ఆగసు్  1992న 

వారిాక్ కారయక్రమంగా పరా రంభించబడింది, ప్రతిచోటా 
ల ఫ్్ట్హాయండరుల  తమ ప్రతేయక్తను జరుప్ుకోవచుు మరియు 
ఎడమచేతి వాటం వలల  క్లిగ  ప్రయోజన్ాలు మరియు 
అప్రయోజన్ాల గురించి ప్రజలోల  అవగాహన పెంచుకోవచుు. 

ఈ ఈవ ంట్ ఇప్ుుడు ప్రప్ంచవాయపి్ంగా జరుప్ుక్ుంటారు. 
UKలో ల ఫ్్ట-వి-ర ైట్ సో ుర్్ మాయచ్్లు, ల ఫ్్ట హాయండ టీ పారవ్ 
మరియు ల ఫ్్ట్హాయండర్ సృజన్ాతూక్త, అనుక్ూలత 

మరియు కరరడా ప్రాక్రమాలు జరుప్ుక్ున్ే దేశవాయపి్ంగా "ల ఫవ్  
జోన్లు"తో సహా 20 క్ంటే ఎక్ుకవ పరా ంతీయ ఈవ ంట్్లు 
ఉన్ాియ. 

 

 

ప్రప్ంచ స్ంస్కృత ద్ివ్ాస్ 2022: చర్తతర, ప్రా ముఖాత మర్తయు 
లక్షయాలు 

 
ప్రప్ంచ సంసకృత దిన్మత్వం లేదా ప్రప్ంచ సంసకృత దివస్ 

2022 శరా వణ ప్ూరిుమ సంద్రభంగా జరుప్ుక్ుంటారు. ప్రప్ంచ 

సంసకృత దిన్మత్వం క్ూడా రక్షా బంధన ప్ండుగతో 
సమానంగా ఉంటుంది. 2022లో, ప్రప్ంచ సంసకృత 

దిన్మత్వాన్ని 12 ఆగసు్  2022న జరుప్ుక్ుంటారు. 
సంసకృతం అన్ని భాష్టలక్ు తలిల మరియు ఇది ప్రప్ంచంలో 
ఉని ప్ురాతన భాష్టలలో ఒక్టి. 
ప్రప్ంచ స్ంస్కృత ద్ిన్లతసవం 2022: చర్తతర 
• సంసకృతం 3500 సంవత్రాల కిరతం భారతదేశంలో 

ఉద్భవించింద్న్న నముూతారు. 
• మొద్ట ి ప్రప్ంచ సంసకృత దిన్మత్వాన్ని 1969లో 

జరుప్ుక్ున్ాిరు. 
• సంసకృతం ర ండు కాలాలుగా విభజించబడింద,ి వ ైదిక్ 

మరియు కాల స్టక్ల్. 

• వేద్ సంసకృతం ఋగ ీద్ం, ఉప్న్నష్టతరి లు మరియు 
ప్ురాణాలలో ఒక్ భాగం. 

• వేదాలు 1000 నుండ ి500 BCE వరక్ు క్ూరుబడా్ య. 

• యూరోపటయనుల  సంసకృత భాష్టచే ఎక్ుకవగా 
ప్రభావితమయాయరు. సర విలియం జోన్, 1783లో 
క్లక్తాి లోన్న బిరటిష్ సుపవరంకోరు్  న్ాయయమూరిిగా 
భారతదేశాన్ని సంద్రిశంచిన ఆంగల ప్ండితరడు. తరాీత 

ఏషటయాటిక్స స స్ెైటీన్న సాి పటంచాడు. 
 

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


 ఆగష్టు  - నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్  
 

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

ప్రప్ంచ స్ంస్కృత ద్ిన్లతసవం 2022: ప్రా ముఖాత 

• భారతదేశ పరా చీన చరితరలో, ప్రజలు మాటాల డే మొద్టి 
భాష్ట సంసకృతం అన్న నముూతారు. 

• సంసకృతాన్ని 'దేవతల భాష్ట' అన్న క్ూడా పటలుసాి రు 
మరియు ఈ భాష్టక్ు గౌరవం ఇవీడాన్నకి దేశవాయపి్ంగా ఈ 

దిన్మత్వాన్ని జరుప్ుక్ుంటారు. 
• ఈరోజున,ఈభాష్టను పోర త్హ ంచడాన్నకి మరియు 

అభినందించడాన్నకి వివిధ కారయక్రమాలు 
న్నరీహ ంచబడతాయ 

 
ప్రధానమంతిర నర్ేందర మోద్ీ 2022 విభ్జన భ్యాంద్ోళనల 

స్ంస్ురణ ద్ిన్లతసవ్ానిన ప్ాట్టంచారు 

  

1947లో దేశ విభజన సమయంలో భారతీయుల బాధలు 
మరియు తాయగాలను దేశాన్నకి గురుి  చేస్ేంద్ుక్ు ఆగస్తి  14వ 

తేదీన్న "విభ్జన భ్యానక ద్ిన్లతసవం"గా పాటించాలన్న గత 

సంవత్రం సాీతంతరూ దిన్మత్వ ప్రసంగంలో ప్రధాన్న నర ంద్ర 
మోడీ ప్రక్టించారు. ఈ రోజు పాకిసాి న సాీతంతరూంతో 
సమానంగా ఉంటుంద.ి "మన ప్రజల ప్ో ర్ాట్ాలు మర్తయు 
తాాగాల" జాా ప్కారిం ఈ రోజును జరుప్ుక్ుంటారు. 
ఇదిలా ఉంట,ే భారతదేశం 75 సంవత్రాల సాీతంతరూ 
వేడుక్లను ప్ూరిి స్టీంగ్తో జరుప్ుకోవడాన్నకి స్టద్ధంగా ఉంద.ి 

దేశవాయపి్ంగా పెదా్ సంఖయలో ASI సాూరక్ చిహాిలు మూడు 
రంగుల థ్ీమ్్లో వ లిగిపో యాయ మరియు దేశవాయపి్ంగా 

ప రులు మరియు రాజకరయ పారవ్లు 'హర ఘర తిరంగా' 
ప్రచారంలో 'తిరంగా' రాయలీలను పరా రంభించాయ. ఈ వారం 

పరా రంభంలో, లోక్స్సభ స్వుక్ర ఓం బిరాల  పారలమెంటు ల ైబరరవ 
భవనంలో 'విభజన యొక్క భయానక్ స్టితి'పెై ఒక్ ప్రద్రశనను 
పరా రంభించారు. 
 

విభ్జన భ్యానక ద్ిన్లతసవం 2022: భారతద్ేశ విభ్జన 

ఆగష్టర్  15, 1947 న్ాట ివారాలు మరియు న్ లలోల , భారతదేశం 

మరియు పాకిసాి న్లుగా భారతదేశ విభజన తీవర రకి్పాతం 

మరియు మత హ ంస, ఆస్టి  నష్్టం మరియు గణన్వయమైెన 

అస్టిరతక్ు దారితీస్టంద.ి విభజన తరచుగా మానవ చరితరలో 
అతయంత హ ంసాతూక్మైెన మరియు వేగవంతమైెన 

సాి నభరంశంలో ఒక్టిగా ప్రిగణించబడుతరంది. 
నే్ప్దాం: 

భారతదేశ విభజన దాన్న పరా థమిక్ రూప్ంలో అప్ూరీమైెన 

మానవ సాి నభరంశం మరియు బలవంతప్ు వలసల క్థ. ఇద ి

గరహాంతర మరియు న్నరోధక్ వాతావరణంలో మిలియనల  మంది 
కొతి గృహాలను వ తరక్ుతరని క్థ. విశాీసం మరియు మతం 

మీద్ ఆధారప్డిన హ ంసాతూక్ విభజన యొక్క క్థ క్ంటే ఇద ి

జీవన విధానం మరియు సహజీవనం యొక్క యుగాలు 
అక్సాూతరి గా మరియు న్ాటకరయంగా ఎలా ముగిశాయ అన్ ే

క్థ క్ూడా. 
 

ప్రప్ంచ ఫో ట్ోగరఫవ ద్ిన్లతసవం ఆగస్తి  19న జరుప్ుకుంట్ారు 
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ప్రతి సంవత్రం ఆగస్తి  19న ప్రప్ంచ ఫో ట్ోగరఫవ ద్ిన్లతసవ్ానిన 

జరుప్ుక్ుంటారు. ప్రప్ంచ ఫో టరగరఫవ దిన్మత్వం యొక్క లక్షయం 

అవగాహన క్లిుంచడం, ఆలోచనలను ప్ంచుకోవడం 

మరియు ఫో టరగరఫవన్న తీసుక్ున్ేలా ప్రజలను పోర త్హ ంచడం. 

వారిాక్ వేడుక్ ఫో టరగరఫవ క్ళక్ు న్నవాళలలు అరిుసుి ంది 
మరియు దాన్న ప్టల  మక్ుకవ ఉనివారిన్న క్లిస్ట తమ ప్న్నన్న 

ప్ంచుక్ున్ేలా పోర త్హ సుి ంది. ఔతా్హ క్ులు ఫో టరగరఫవన్న 

క రవర్గా కొనసాగించేంద్ుక్ు ఇది ఒక్ ఉతేిజక్రమైెన రోజుగా 
క్ూడా ఉప్యోగప్డుతరంది. 
 

ప్రప్ంచ ఫో ట్ోగరఫవ ద్ిన్లతసవం 2022: ప్రా ముఖాత 

ప్రప్ంచ ఫో టరగరఫవ దిన్మత్వం అన్ేది ఫో టరగరఫవ యొక్క క్ళ 

మరియు కార ఫ్్ట మరియు ఈ శెైలి ప్టల  ప్రజలక్ు ఉని 

అభిరుచిన్న జరుప్ుక్ున్ే రోజు. చారితరా తూక్ సంఘటనలను 
డాక్ుయమెంట్ చేయడం నుండ ి వయకిిగత న్ రవేరుు మరియు 
జాా ప్క్శకిిన్న సృషట్ంచడం కోసం మాధయమం యొక్క ఉదేాశయం 

ఎలా అభివృదిధ  చెందిందో  క్ూడా ఈ రోజు గురిిసుి ంది. 
 

ప్రప్ంచ ఫో ట్ోగరఫవ ద్ిన్లతసవం: చర్తతర 
ఈ రోజు పరా రంభం 1837లో ఫెరంచ్్క్ు చెందిన జోస్ెఫ న్ ైస్్ఫో ర 

న్వపే్ మరియు లూయస్ డాగుర  ప్రప్ంచంలోన్ే మొట్మొద్ట ి

ఫో టరగార ఫటక్స ప్రకిరయ అయన 'డాగుయరోట ైప'న్న క్నుగొన్ాిరు. 
ర ండు సంవత్రాల తరువాత జనవర్త 9, 1939న, ఫెరంచ్ 

అకాడమీ ఆఫ స్ెైన్ ్స్ దాీరా డాగుయరోట ైప అధికారిక్ంగా 
ఆమోదించబడింది. ఏడు న్ లల తరాీత ఆగష్టుి  19, 1839న, 

ఫెరంచ్ ప్రభుతీం ప్రిక్రాన్నకి పేట ంట్్ను కొనుగోలు చేస్టంద్న్న 

నముూతారు. వారు డాగుయరోట ైప యొక్క ఆవిష్టకరణను 
ప్రప్ంచాన్నకి బహుమతిగా ప్రక్టించారు మరియు అంద్రికర 
ఉచితంగా అంద్ుబాటులో ఉంచారు మరియు ఆ రోజును 
ప్రప్ంచ ఫో టరగరఫవ దిన్మత్వంగా గురిించడం పరా రంభించారు. 
 

ఆగస్తి  19న ప్రప్ంచ మానవతా ద్ిన్లతసవ్ానిన ప్ాట్టంచారు 

 
అన్ని అసమానతలక్ు వయతిర క్ంగా విప్తరి లు మరియు 
సంక్షోభాల బాధితరలక్ు సీచ్ంద్ంగా సహాయం చేస్ ే అన్ని 

సహాయ మరియు ఆరోగయ కారయక్రిలను గురిించడాన్నకి ప్రతి 

సంవత్రం ఆగస్తి  19న ప్రప్ంచ మానవతా ద్ిన్లతసవ్ానిన 

జరుప్ుక్ుంటారు. ప్రప్ంచవాయపి్ంగా మానవతా సహాయం 

ఆవశయక్త గురించి అవగాహన క్లిుంచడం ఈ రోజు లక్షయం. 

పరా ణాలను రక్షించడాన్నకి మరియు మానవతా కారణాలక్ు 
మదా్తర ఇవీడాన్నక ికొంతమంది తీసుక్ుని రిస్క్ను ఈ రోజు 

ప్రజలక్ు గురుి  చేసుి ంద్న్న UN భావిసిో ంది. 
 

ప్రప్ంచ మానవతా ద్ిన్లతసవం 2022: ప్రచారం 

2022 ప్రచారం, ఐక్యరాజయసమితి ప్రకారం, "అతావస్రమ ైన 

ఆర్ోగా స్ంరక్షణ, ఆశరయం, ఆహారం, రక్షణ, నీరు మర్తయు 
మర్ెన్లన అంద్ించ ే వ్ేలాద్ి మంద్ ి వ్ాలంట్ీరుీ , నిప్ుణులు 
మర్తయు స్ంక్షోభ్-ప్రభావిత వాకుి లప బ" వ లుగున్నసుి ంది. 
 

ప్రప్ంచ మానవతా ద్ిన్లతసవం 2022: ప్రా ముఖాత 

ఐక్యరాజయసమితి అవసరమైెన వయక్ుి లు మరియు వారిక ి

సహాయం చేస్ే వార ిక్థలను వివరించడాన్నకి డిజిటల్ క్ళను 
ఉప్యోగించాలన్న న్నరుయంచింది. ప్రచారం మధయలో, అంద్ంగా 
చితీరక్రించబడిన సహాయ కారయక్రి ప ర ఫెైల్్ల శలరణిన్న 

అంతరాీ తీయ సంసి తెలిపటంది. ఈ ప ర ఫెైల్్లు మానవతావాద్ 

ప్న్న యొక్క వ డలుు మరియు లోతరను వివరిసాి య 

మరియు సమిషట్గా విసిృత మానవతా గార మాన్ని 

సూచిసాి య. 
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ప్రప్ంచ మానవతా ద్ిన్లతసవం: చర్తతర 
19 ఆగష్టుి  2003న, ఇరాక్స్లోన్న బాగాా ద్్లోన్న క న్ాల్ హో టల్్పెై 
జరిగిన బాంబు దాడిలో ఇరాక్స స్ెక్రటరవ జనరల్ స్ెరిొయో 

వియెరా డి మెలోల  యొక్క UN ప్రతేయక్ ప్రతిన్నధితో సహా 22 

మంది మానవతావాద్ సహాయక్ స్టబబంది మరణించారు. 
ఐద్ు సంవత్రాల తరువాత, ఐక్యరాజయసమితి జనరల్ 

అస్ెంబ్లల  ఆగసు్  19న్న ప్రప్ంచ మానవతా దిన్మత్వం 

(WHD)గా పేరొకంటూ తీరాూన్ాన్ని ఆమోదించింది. 
 

స్ద్ాభవన్ా ద్ివస్ 2022: ర్ాజ్రవ్ గాంధీ జయంతి 

 
ర్ాజ్రవ్ గాంధ ీ జయంతిని ప్ురసకరించుక్ున్న భారతదేశం 

సదాభవన్ా దివస్్ను జరుప్ుక్ుంటుంది. స్ద్ాభవన ద్ివస్ 

2022 2022 ఆగస్తి  20న ర్ాజ్రవ్ గాంధ ీ 78వ జయంతిని 

గురుి చేసుక్ుంటుంది. 1992లో రాజీవ గాంధ ీ మరణానంతరం 

కాంగ రస్్చే సదాభవన్ా దివస్్ను సాి పటంచారు. సదాభవన్ా దివస్ 

భారతదేశ ప రులంద్రిలో శాంతి, స్ామరస్ాం, స్ానతభ్ూతి 

మర్తయు ఐకాతనత పోర త్హ సుి ంది. దీన్నపెై దేశవాయపి్ంగా ప్లు 
సాంసకృతిక్ కారయక్రమాలు, పో టీలు న్నరీహ సుి న్ాిరు. 
 

స్ద్ాభవన్ా ద్ివస్ 2022: ప్రా ముఖాత 

• స్ద్ాభవన్ా ద్ివస్ భారతదేశ ప రులంద్రిలో సామరసయం, 

శాంతి, జాతీయ సమగరత, ఐక్యత మరియు సానుభూతిన్న 

పోర త్హ సుి ంది. 
• ఈ రోజున, మనం ర్ాజ్రవ్ గాంధ ీ జయంతిని 

జరుప్ుక్ుంటాము మరియు కాంగ రస్ స్వన్నయర 

అధికారులు మరియు సమీప్ బంధువులు ఆయనక్ు 
న్నవాళలలరిుంచారు. 

• స్ద్ాభవన్ా ద్ివస్ ప్చిదనం, ప్ర్ాావరణ ప్ర్తరక్షణ 

మరియు ప్రకృతి అంద్ాల గుర్తంచి అవగాహన 

కలిపంచడానిక ్క్ూడా ప్రస్టదిధ  చెందింద.ి 

• ఈ రోజు భూమి రోజురోజుక్ు ఎద్ురొకంటుని ప్రాయవరణ 

సవాళల  గురించి ప్రజలక్ు అవగాహన క్లిుసుి ంది. 
• ఈ రోజు ప్రాయవరణంలో భాగమైెన కనీస్ం ఒక మొకకనత 

న్ాట్డానిన పోర త్హ సుి ంది. 
 

అక్షయ్ ఉర్ాీ  ద్ివ్ాస్ 2022: భారతద్ేశం ప్ునరుతాపదక 

ఇంధ్న ద్ిన్లతసవ్ానిన జరుప్ుకుంద్ి 

 

అక్షయ్ ఊర్ాీ  ద్ివస్ 2022 

ప్రతి సంవత్రం ఆగసు్  20వ తేదీన భారతద్ేశం అక్షయ్ ఉర్ాీ  
ద్ివస్ లకద్ా ప్ునరుతాపదక ఇంధ్న ద్ిన్లతసవ్ానిన 

ప్రిశ్రలక్ులుగా జరుప్ుక్ుంటారు. అక్షయ్ ఉరాీ  దివాస్ 2022 

లేదా ప్ునరుతాుద్క్ ఇంధన దిన్మత్వం భారతదేశంలో 
ప్ునరుతాపదక ఇంధ్న అభవృద్ిధ  మర్తయు స్వీకరణ గుర్తంచి 

అవగాహన కలిపంచడం లక్షాంగా పెటు్ క్ుంది. అక్షయ్ ఉరాీ  
దివాస్ 2022, సహజ వనరుల క్షీణత యొక్క ప్రమాద్క్ర 

ర టును పోర త్హ ంచడం మరియు వరుసలో ఉంచడం దాీరా 
దాన్న పరా ముఖయతను సూచిసుి ంది. ఈ రోజు ప్వన శకి్, స్ రశకి్ 

మర్తయు జలశకి్ వంట్ట స్హజ వనరుల వినియోగం గురించి 

ప్రజలక్ు అవగాహన క్లిుసుి ంది. 
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అక్షయ్ ఉర్ాీ  ద్ివస్ 2022: ప్రచారం యొకక లక్షయాలు 
• యువ తరం స్హాయంతో అవగాహన ప ంప్ర ంద్ించడానిక్ 

ప్ాఠశాల విద్ాారుా లు మరియు క్ళాశాల విద్ాారుా లనత 
లక్షాంగా చేసుకోవడం ఈ ప్రచారం లక్షయం. 

• ర్ాబల యిే భారతద్ేశ భ్విష్టాతుి  కాబటి్  పటలలలు ప్రధాన 

ద్ృషట్  పెటా్ రు మరియు ముంద్ుగా వారిక ి అవగాహన 

క్లిుంచడం చాలా ముఖయం. 

• ఈ ప్రచారంలో అన్ేక్ ప్ాఠశాలలు, కళాశాలలు, విద్ాారుా లు 
అధిక్ సంఖయలో పాలగొ న్ాిరు. 

• ప్రచారం కింద్, అక్షయ్ ఉర్ాీ  ద్ివస్ ప్రచారం స్ందరభంగా 
స్ాంస్కృతిక కారాకరమాలు, డిబవట్ుీ , డార యింగ్ పో్ ట్ీలు 
మర్తయు ర్ాాల్లలు వంట ి వివిధ కారయక్లాపాలు క్ూడా 
న్నరీహ ంచబడా్ య. 

 

ప్రప్ంచ ద్ోమల ద్ిన్లతసవ్ానిన ఆగస్తి  20న ఎందతకు 
ప్ాట్టస్ాి రు? చర్తతర మర్తయు ప్రా ముఖాత 

 
ప్రప్ంచ ద్ోమల ద్ిన్లతసవం: వరాా కాలం అంట ే మలేరియా, 
డెంగూయ జీరం, చిక్ున్గున్ాయ వంటి దోమల వలల  వచేు 

వాయధులు ఎక్ుకవగా ప్రబలుతరన్ాియ. ప్రప్ంచ ద్ోమల 

ద్ిన్లతసవం ప్రప్ంచవాయపి్ంగా మిలియనల  మంద ి ప్రజలు దాన్న 

నుండి చన్నపో యే ప్రమాద్ంలో ఉన్ాిరన్న మనక్ు 
గురుి చేసుి ంది, అయనప్ుటికర ఇది చికిత్ చేయద్గినద ి

మరియు న్నవారించద్గినది. దీన్నతో సహా ప్రతి సంవత్రం ఈ 

అన్ారోగయం ప్రజలను న్ాశనం చేసుి ంది. ప్రప్ంచ ఆరోగయ సంసి 

ప్రకారం, 2019 మరియు 2020 సంవత్రాల మధయ 
మలేరియా సంబంధిత మరణాలలో 69,000% పెరుగుద్ల 

ఉంది 
 

మతం లకద్ా విశాీస్ం ఆధారంగా హింస్ాతుక చరాల 

బాధితులనత స్ుర్తంచతకునే్ అంతర్ాీ తీయ ద్ిన్లతసవం 

 

మతం లకద్ా విశాీస్ం ఆధారంగా హింస్ాతుక చరాల 

బాధితులనత స్ుర్తంచతకునే్ అంతర్ాీ తీయ ద్ిన్లతసవ్ానిన 

ఆగస్తి  22న ప్ాట్టంచారు. ఈ రోజున, అంతరాీ తీయ సమాజం 

మతప్రమైెన హ ంసక్ు గుర ైన వారిన్న మరియు బాధితరలను 

గౌరవిసుి ంది. ఈ రోజు మతం లేదా విశాీసం ఆధారంగా లేదా 

చెడు చరయలలో బాధితరలను మరియు పరా ణాలతో 

బయటప్డిన వారిన్న గురుి ంచుకోవాలన్న లక్షయంగా పెటు్ క్ుంది. 

మతం లకద్ా విశాీస్ం ఆధారంగా హింస్ాతుక చరాల 

బాధితులనత స్ుర్తంచతకునే్ అంతర్ాీ తీయ ద్ిన్లతసవం: 

2019 లో, ఐక్యరాజయసమితి జనరల్ అస్ెంబ్లల  మతం లేదా 

విశాీసం ఆధారంగా హ ంసా చరయల బాధితరలను 

సూరించుక్ుంటూ ఒక్ అంతరాీ తీయ దిన్మత్వాన్ని ఏరాుటు 

చేస్టంద.ి మతం లేదా జాతి ఆధారంగా మారణహో మం 

మరియు ఇతర ద్ురాగతాల నుండ ి బయటప్డినవారికి 

న్ాయయం చేయడాన్నకి అంతరాీ తీయ సమాజం యొక్క 

న్నబద్ధతను ఈ రోజు బలప్రుసుి ంది. ఈ రోజు ప్రజలను వారి 

న్ేరాలక్ు జవాబుదారవగా ఉంచడాన్నకి ప్రయతిిసుి ంది. 
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ప్రప్ంచ స్వనియర్ స్టట్టజన్స ద్ిన్లతసవం 2022 ఆగస్తి  21న 

జరుప్ుకుంట్ారు 

 

ప్రప్ంచ స్వనియర్ స్టట్టజన్స ద్ిన్లతసవం ప్రతి సంవత్రం 

ఆగస్తి  21 న జరుప్ుక్ుంటారు. దీన్నన్న యున్వబట్ డ్ స్ేిట్స 

(US)లో జాతీయ స్వనియర్ స్టట్టజన్స ద్ిన్లతసవం అన్న క్ూడా 
పటలుసాి రు. మానవ సమాజంలో వృద్ుధ ల స్ేవలను హెైల ైట్ 

చేయడాన్నకి మరియు వారిన్న గౌరవించే ఉదేాశయంతో ఈ రోజును 
జరుప్ుక్ుంటారు. వృద్ుధ లను ప్రభావితం చేస్ే వివిధ 

సమసయల ైన ఆరోగయ సమసయలు మరియు క్ుటుంబం లేదా 
బయటి వయక్ుి లచే యువత ద్ురిీన్నయోగం చేయడం వంట ి

వాటిపెై ద్ృషట్  పెట్డాన్నకి క్ూడా ఈ రోజు జరుప్ుక్ుంటారు. 
ప్రప్ంచ స్వనియర్ స్టట్టజన్స ద్ిన్లతసవం: ప్రా ముఖాత 

ఐకార్ాజాస్మితి (UN) గురిించినటుల గా, వృద్ుధ ల జన్ాభా 
2050 న్ాటికి 1.5 బిలియనలక్ు చేరుతరంద్న్న అంచన్ా 
వేయబడింది. ఈ పెరుగుద్ల తూరుప ఆస్టయా మర్తయు 
ఆగేనయాస్టయాలో ప్రముఖంగా క్న్నపటసుి ంది. తక్ుకవ 

అభివృదిధ  చెందిన దేశాలు 2050 న్ాటికి గరహం యొక్క 

వృద్ుధ లలో మూడింట ర ండు వంతరల క్ంట ేఎక్ుకవ మందిక ి

ఆతిథయం ఇసాి య. పెరుగుతరని వృద్ుధ ల జన్ాభాతో, వార ి

సరీతోముఖ శలరయసు్క్ు మదా్తర ఇచేు ప్టిష్్టమైెన వయవసి 

ఉన్నకిలో ఉండటం సముచితం. 

 

అంతర్ాీ తీయ స్ుృతుల ద్ిన్లతసవం మర్తయు ఉగరవ్ాద 

బాధితులకు నివ్ాళి 

 
ఉగరవ్ాద బాధితుల జాా ప్కారాం ప్రతి స్ంవతసరం ఆగస్తి  21న 

అంతర్ాీ తీయ స్ుృతారాం మర్తయు ఉగరవ్ాద బాధితులకు 
నివ్ాళి అర్తపంచే ర్ోజునత జరుప్ుకుంట్ారు. ఉగరవాద్ం యొక్క 

బాధితరలు మరచిపో లేద్న్న మరియు ప్రప్ంచవాయపి్ంగా 
గౌరవించబడుతరన్ాిరన్న మరియు గురిించబడుతరన్ాిరన్న 

చూపటంచడాన్నకి ఈ రోజును జరుప్ుక్ుంటారు. 
 

అంతర్ాీ తీయ స్ుృతుల ద్ిన్లతసవం మర్తయు ఉగరవ్ాద 

బాధితులకు నివ్ాళి: నే్ప్థ్ాం 

2022 అంతరాీ తీయ సూృతరల దిన్మత్వాన్ని 

ప్ురసకరించుకొన్న ఐక్యరాజయసమితి (ఐరాస)లో 'జాా ప్కాలు' 
అన్న పేరొకన్ాిరు. ట రరరిజం బాధితరలు మరియు బాధితరల 

సంఘాలతో సంప్రదించిన తరువాత న్ేప్థ్ాయన్ని ఎంపటక్ 

చేసాి రు. 
 

ఉగరవ్ాద బాధితులకు అంతర్ాీ తీయ జాా ప్కారాం మర్తయు 
నివ్ాళి: ప్రా ముఖాత 

ఉగరవాద్ం యొక్క హాన్నక్రమైెన ప్రభావాలను హెైల ైట్ 

చేయడాన్నకి మాతరమే కాక్ుండా, పరా ణాలతో బయటప్డిన 

వారిక ి మదా్తర మరియు సాధయమైెన వ ైద్యం అందించడాన్నకి 
క్ూడా ప్రతి సంవత్రం ఈ కారయక్రమం గమన్నంచబడుతరంది. 
జాా ప్కాలు మనలిి ఒక్దాన్నతో ఒక్ట ి బంధిసాి య. అవి 

లేక్ుండా, మన భవిష్టయతరి ను సృషట్ంచుకోవడాన్నకి మనక్ు 
మూలాలు లేవు. ఈ సంవత్రం అంతరాీ తీయ జాా ప్కారి 

దిన్మత్వం మరియు ఉగరవాద్ బాధితరలక్ు 
న్నవాళలలరిుంచడం చాలా ముఖయమైెనది. 
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బానిస్ వ్ాాప్ారం మర్తయు ద్ాని నిరూులన జాా ప్కారాం 

అంతర్ాీ తీయ ద్ిన్లతసవం 

 
బానిస్ వ్ాాప్ారం మర్తయు ద్ాని నిరూులన జాా ప్కారాం 

అంతర్ాీ తీయ ద్ిన్లతసవం ప్రతి సంవత్రం ఆగస్తి  23 న 

జరుప్ుక్ున్ే అంతరాీ తీయ దిన్మత్వం. యున్వబట్ డ్ నే్ష్టన్స 

ఎడుాకేష్టనల్, స్ బంట్టఫటక్ మర్తయు కలిరల్ ఆర్న్వబజేష్టన్ 

(UNESCO) దాీరా అటాల ంటిక్స బాన్నస వాయపారాన్ని 

గురుి చేసుకోవడాన్నకి ఈ రోజును ఎంచుక్ున్ాిరు. 
 

బానిస్ వ్ాాప్ారం మర్తయు ద్ాని నిరూులన కోస్ం 

అంతర్ాీ తీయ ద్ిన్లతసవం: నే్ప్థ్ాం 

ఈ సంవత్రం న్ేప్థయం 'డీకాలన్వబజేష్టన్' సీయం 

న్నరుయాధికారం యొక్క పరా థమిక్ హక్ుకను ఐక్యరాజయసమితి 

డీకోలన్ ైజ ష్టన్క్ు ప్రధానమైెనదిగా గురిించింద,ి ఇది 
సాీతంతరూం మాతరమ ే కాక్ుండా ఇతర డీకోలన్ ైజ ష్టన 

మారాొ లను క్ూడా అనుమతిసుి ంది. 
 

బానిస్ వ్ాాప్ారం మర్తయు ద్ాని నిరూులన కోస్ం 

అంతర్ాీ తీయ ద్ిన్లతసవం: ప్రా ముఖాత 

ఈ అంతరాీ తీయ దిన్మత్వం బాన్నస వాయపారం యొక్క 

విష్టాదాన్ని ప్రజలంద్రి జాా ప్కారిం వరా యడాన్నకి 
ఉదేాశ్చంచబడింది. ఈ విష్టాద్ం యొక్క చారితరా తూక్ కారణాలు, 
ప్ద్ధతరలు మరియు ప్రయవసాన్ాలను సమిషట్గా 
ప్రిశ్రలించడాన్నకి మరియు ఆఫటరకా, యూరప, అమెరికా 
మరియు క్ర బియనల  మధయ ఇది ఉద్భవించిన ప్రసుర చరయల 

యొక్క విశలలష్టణ కోసం ఇది అవకాశాన్ని అందించాలి. 

 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• UNESCO సాి పటంచబడింది: 16 నవంబర్ 1945; 

• UNESCO ప్రధాన కారాయలయం: ప్ార్తస్, ఫరా న్స; 

• UNESCO సభుయలు: 193 ద్ేశాలు; 
• UNESCOహెడ: ఆడీర అజౌలక. 
 

ప్రప్ంచ నీట్ట వ్ారం 2022: 23 ఆగస్తి  నతండి 1 స్ ప ింబర్ 

వరకు జరుగుతుంద్ి 

 

ప్రప్ంచ నీట్ట వ్ారం 2022 ఆగస్తి  23 నతండ ిస్ ప ింబర్ 1 వరకు 
జరుగుతుంద్ి. ప్రప్ంచ న్వటి వారోత్వం అన్ేది స్ాి క్్హో మ్స 

ఇంట్ర్ేనష్టనల్ వ్ాట్ర్ ఇనిటిట్టాట్ (SIWI) 1991 నుండి 
అంతరాీ తీయ న్వటి సమసయలు మరియు అంతరాీ తీయ 

అభివృదిధ  సంబంధిత ఆందోళనలను ప్రిష్టకరించడాన్నకి 
న్నరీహ ంచే వారిాక్ కారయక్రమం. 2022 ప్రప్ంచ నీట్ట వ్ార్ోతసవం 

యొకక నే్ప్థ్ాం: “చూడని వ్ాట్టని చూడట్ం: నీట్ట విలువ”, 
ఇది న్వటిన్న కొతి మరియు ఆక్రాణీయమైెన మారాొ లోల  

చూడటాన్నకి మాక్ు సహాయప్డుతరంది. 
 

ఈ విసి్ృతమ ైన నే్ప్థ్ాం మూడు ప్రధాన దృకోకణాలలో 
స్ంగరహించబడింద్:ి 

• ప్రజలక్ు మరియు అభివృదిధకి న్వటి విలువ. 

• ప్రక్ృతి మరియు వాతావరణ మారుులక్ు న్వటి విలువ. 

• న్వటి ఆరిిక్ మరియు ఆరిిక్ విలువ. 
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అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• SIWI ఎగిీక్ూయటివ డెైర క్్ర: ట్ోర్జ్ు హో ల్ు్గెరన్; 

• SIWI ప్రధాన కారాయలయం: స్ాి క్్హో మ్స, స్వీడన్; 

• SIWI సాి పటంచబడింద:ి 1991 

 

ప్రప్ంచ గుజర్ాతీ భాష్టా ద్ిన్లతసవం 2022: ఆగస్తి  24 

 
ప్రప్ంచ గుజర్ాతీ భాష్టా ద్ిన్లతసవం 2022 ప్రతి సంవత్రం 

ఆగస్తి  24న జరుప్ుక్ుంటారు. గుజరాత్్క్ు చెందిన గొప్ు 

రచయత 'వీర్ నరుద్' జయంతిన్న ప్ురసకరించుక్ున్న ఈ 

రోజును జరుప్ుక్ుంటారు. నరుద్ కవిని గుజర్ాతీ భాష్టా 
స్ృషటికరిగా ప్ర్తగణ ంచినందతన 'గుజర్ాతీ ద్ివస్' 

జరుప్ుక్ుంటారు. గుజరాతీ సాహ తాయన్ని అంతరాీ తీయంగా 
తీరిుదిదాా రు. 
వీర్ నరుద్ ఎవరు? 

• కవి వీర్ నరుద్ ఆగస్తి  24, 1833న గుజర్ాత్్లోని 

స్ూరత్్లో జన్నూంచారు. అతను బరా హూణ క్ుటుంబాన్నకి 
చెందినవాడు. అతన్న ప్ూరిి పేరు నరూదాశంక్ర లాలశంక్ర 

ద్వే. 22 స్ంవతసర్ాలలో నరుద్ తన మొదట్ట కవితను 
రాశాడు. 

• దీన్న తరువాత అతను సాహ తాయన్ని వివరించడం 

పరా రంభించాడు. అప్ుుడు ముంబ ైలో టీచర్గా 
ప్న్నచేసుి న్ాిడు. నరూద్ బిరటీష్ రాజ్్లో న్ాటక్ రచయత, 

వాయసక్రి, వకి్, ల కి్కోగార ఫర మరియు సంసకరి, అతన్న 

ప్ద్యం "జెబ జెబ గరవి గుజర్ాత్" ఇప్ుుడు భారత రాష్్టర 
గవతం. 

ప్రప్ంచ గుజర్ాతీ భాష్టా ద్ిన్లతసవం ప్రా ముఖాత 

• విప్రవతమైెన క్ష్టా్ ల మధయ కొతి గుజరాతీ న్నఘంటువును 
క్ూడా తయారు చేయడం దాీరా ప్రసంగాన్నకి విశలష్ట క్ృషట 
చేస్టన క్వికి ప్రజలు న్నవాళలలరిుంచారు. న్నఘంటువులో 
అన్ని మాండలికాల ప్దాలు వాటి విభిని వాడుక్లతో 
ఉంటాయ. అప్ుటి నుండి, చార్తతార తుక నరుద్ 

తతీశాస్ాి ా నిన ప్ర్తశ్మలిస్ేి , భాష్ట మర్తయు గుజర్ాతీ 

స్ంస్కృతిక ్ ఒక్ రోజును అంకితం చేయడాన్నక ి విశీ 

గుజర్ాతీ ద్ివస్్ను ఏటా జరుప్ుక్ుంటారు. 
 

అంతర్ాీ తీయ కుకకల ద్ిన్లతసవం 2022 ఆగస్తి  26న 

జరుప్ుకుంట్ారు 

 

పెంప్ుడు జంతరవుల ఉతుతరి ల నుండ ిక్ుక్కలను కొనుగోలు 
చేయడాన్నకి బద్ులుగా వాటిన్న ద్తిత తీసుకోవడాన్ని 

పోర త్హ ంచడాన్నకి అంతర్ాీ తీయ కుకకల ద్ిన్లతసవంనత ఏటా 
ఆగస్తి  26 న జరుప్ుక్ుంటారు. ఈ రోజును యాన్నమల్ 

వ లేఫర అడీక ట్ మరియు పెట్ ల ైఫ స్ెట్ల్ న్నప్ుణుడు కొలెీ న్ 

ప బజ్ సాి పటంచారు. ప్రసుి త ర సూకూ స్ెంటరలలో ఉని ఈ 

జంతరవులను ద్తిత తీసుకోవడం గురించి అవగాహన 

పెంచడం ఈ రోజును పోర త్హ ంచడం యొక్క లక్షయం. ఈ రోజున 

సీచ్మైెన మరియు మిశరమమైెన అన్ని జాతరల క్ుక్క 

యాజమాన్ాయన్ని పోర త్హ ంచండి. అన్ని క్ుక్కలు 
సురక్షితమైెన, సంతోష్టక్రమైెన మరియు ద్ురిీన్నయోగం లేన్న 

జీవితాన్ని గడప్డాన్నకి క్ుక్కల దిన్మత్వాన్ని ఒక్ 

అవకాశంగా స్వీక్రించండ.ి 
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• అంతర్ాీ తీయ కుకకల ద్ిన్లతసవం 2022: ప్రా ముఖాత 

• వారి పేరమ ష్టరతరలు లేన్నది మరియు అంద్ువలల  ఆ 

ఆపాయయతను గౌరవించటాన్నకి, అంతరాీ తీయ క్ుక్కల 

దిన్మత్వాన్ని ఏటా ఆగసు్  26న జరుప్ుక్ుంటారు. 
క్ుక్కలను ద్తిత తీసుక్ున్ేలా ప్రజలను పోర త్హ ంచడం 

మరియు వారిక ి తగిన జీవన న్ాణయతను అందించడం 

క్ూడా దీన్న లక్షయం. మీ సన్నిహ త బొ చుుగల 

స్ేిహ తరడికి మీ సమయాన్ని వ చిుంచండి మరియు 
దాన్నన్న మరింత ప్రతేయక్ంగా భావించేలా చేయండ.ి ఈ రోజు 

అటువంటి సమసయల గురించి అవగాహన క్లిుంచడాన్నకి 
మరియు చివరిక ి ఈ క్ుక్కలను మరింత మెరుగాొ  

చూసుకోవడాన్నకి ప్రతి ఒక్కరిన్వ పేరర పటంచడాన్నకి మాక్ు 
అవకాశం ఇసుి ంద.ి 

 

జాతీయ కకరడా ద్ిన్లతసవం లకద్ా ర్ాషవి ాయ ఖేల్ ద్ివస్ 2022: 

ఆగస్తి  29 

 
1905లో ఈ తేదీన జన్నూంచిన హాకర ల జ ండ మేజర్ ధాాన్ 

చంద్్క్ు న్నవాళ్లగా భారతదేశంలో ఆగస్తి  29న జాతీయ కకరడా 
ద్ిన్లతసవం లకద్ా ర్ాషవి ాయ ఖేల్ ద్ివస్్ను జరుప్ుక్ుంటారు. ఈ 

రోజును మొద్టిసారిగా భారత జాతీయ కరరడా దిన్మత్వంగా 
న్నయమించి, జరుప్ుక్ునిది 2012. మన కరరడాకారులను 
గౌరవించే రోజును దేశం జరుప్ుక్ుంటుంది. ఈ సంద్రభంగా 
రాష్్టరప్తి మేజర్ ధాాన్ చంద్ ఖేల్ రతన అవ్ారుస , అరుీ న 

అవ్ారుస , ద్ోరణాచారా అవ్ారుస  మర్తయు ధాాన్ చంద్ అవ్ారుస లు 
వంట్ట కకరడా ప్ురస్ాకర్ాలనత అందజేస్ాి రు. 

ర్ాజ్రవ్ గాంధ ీఖేల్ రతన అవ్ారుస నత మేజర్ ధాాన్ చంద్ ఖేల్ 

రతన అవ్ారుస గా మారుస్తి ననట్ుీ  ఇటీవల ప్రధాన్న నర ంద్ర 
మోదీ ప్రక్టించారు. 
జాతీయ కకరడా ద్ిన్లతసవం 2022: ప్రా ముఖాత 

రాషవ్ రయ ఖ ల్ దివాస్ లేదా జాతీయ కరరడా దిన్మత్వం యొక్క 

పరా థమిక్ న్నన్ాద్ం కరరడల పరా ముఖయత గురించి అవగాహన 

క్లిుంచడం మరియు ప రులంద్రి రోజువారవ జీవితంలో 
శారవరక్ంగా చురుక్ుగా ఉండటం: పెదా్లు లేదా చినివారు. 
జాతీయ కకరడా ద్ిన్లతసవం: చర్తతర 
1979లో, భారత పో స్ల్ డిపార్్మెంట్ మేజర ధాయన చంద్ 

మరణానంతరం ఆయనక్ు న్నవాళలలరిుంచింది మరియు ఢిలీల 
న్ేష్టనల్ స్ే్డియం పేరును మేజర్ ధాాన్ చంద్ స్ేిడియం, 

ఢిలీలగా మారిుంది. 2012లో, కరరడాసూఫరిిపెై అవగాహన 

క్లిుంచడంతోపాటు వివిధ కరరడల సందేశాన్ని ప్రచారం చేస్ ే

ఉదేాశయంతో తప్ున్నసరిగా ఒక్ రోజును జాతీయ కరరడా 
దిన్మత్వంగా జరుప్ుకోవాలన్న ప్రక్టించారు. మరియు దీన్న 

కోసం మళీల మేజర ధయన చంద్్క్ు న్నవాళలలు అరిుంచారు 
మరియు అతన్న జయంతి సంద్రభంగా ఆగసు్  29న 

భారతదేశంలో జాతీయ కరరడా దిన్మత్వంగా ప్రక్టించారు. 
మేజర్ ధాాన్ చంద్ గుర్తంచి: 

మేజర్ ధాాన్ చంద్ 1905 ఆగస్తి  29న అలహాబాద్్లో 
జన్నూంచాడు మరియు అతన్న కాలంలో గొప్ు హాకర ఆటగాడు. 
అతను హాకర ఆటగాడికి సా్ ర లేదా మాంతిరక్ుడిగా ప్రస్టదిధ  
చెందాడు, అతన్న కాలంలో అతన్న జటు్  ఒలింపటక్స్్లో హాయటిరక్స 

బంగారు ప్తకాలను సాధించింది- 1928, 1932 మర్తయు 
1936. అతను 1926 నుండి 1949 వరక్ు 23 సంవత్రాలు 
అంతరాీ తీయంగా ఆడాడు. అతను తన క రవర్లో మొతిం 185 

మాయచ్్లు ఆడి 570 గోల్స చేశాడు. 
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అణు ప్ర్జక్షలకు వాతిర్ేకంగా అంతర్ాీ తీయ ద్ిన్లతసవం 2022: 

ఆగస్తి  29 

 

అణాీయుధాలనత ప్ర్జక్షించడం వలీ కలిగ ే విధ్ీంస్కర 

ప్రభావ్ాల గుర్తంచి అవగాహన కలిపంచడానిక్ ఆగస్తి  29న 

అంతర్ాీ తీయ అణు ప్ర్జక్షలకు వాతిర్ేకంగా ద్ిన్లతసవ్ానిన 

జరుప్ుకుంట్ారు. ఈ సంవత్రం కారయక్రమం యొక్క 

ప్ద్మూడవ వారిాకోత్వాన్ని సూచిసుి ంది. ఈ రోజున, 

ఐక్యరాజయసమితి అణాీయుధ ప్రవక్షలు మరియు పేలుళల  
ప్రభావాలక్ు సంబంధించి ప్రజలక్ు అవగాహన క్లిుంచే 
కారయక్రమాన్ని న్నరీహ సుి ంది మరియు అటువంటి అణు 
ప్రవక్షలను న్నలిపటవేయవలస్టన అవసరాన్ని మరింత హెైల ైట్ 

చేసుి ంది. 
 

బలవంతంగా అదృశామ ైన బాధితుల అంతర్ాీ తీయ 

ద్ిన్లతసవం 2022: ఆగస్తి  30 

 

ఐకార్ాజాస్మితి ప్రతి స్ంవతసరం ఆగస్తి  30వ తదే్ీన 

బలవంతంగా అదృశామ ైన బాధితుల అంతర్ాీ తీయ 

ద్ిన్లతసవ్ానిన ప్రప్ంచవ్ాాపి్ంగా జరుప్ుకుంట్ుంద్ి. అర సు్ లు, 
న్నరబంధం మరియు అప్హరణ సంఘటనలతో సహా 

ప్రప్ంచంలోన్న వివిధ పరా ంతాలలో బలవంతంగా లేదా 
అసంక్లిుత అద్ృశాయల పెరుగుద్ల గురించి తీవర ఆందోళనను 
వయకి్ం చేయడాన్నకి ఈ రోజును పాటిసుి న్ాిరు. UN ప్రకారం, 

1999 నతండి కొస్ావ్యలో 6,000 కంట్ ే ఎకుకవ మంద్ి 
తపటపపో్ యినట్ుీ  నమోదత చేయబడా్ రు. అంద్ువలల , 
కొసావయలో తపటుపో యన వయక్ుి ల కోసం వనరుల క ందరా న్ని 

క్ూడా UN పరా రంభించింది. 
బలవంతంగా అదృశామ ైన బాధితుల అంతర్ాీ తీయ 

ద్ిన్లతసవం 2022: ప్రా ముఖాత 

వార ి ఇష్టా్ న్నకి వయతిర క్ంగా అర సు్  చేయబడిన, 

న్నరబంధించబడిన లేదా అప్హరణక్ు గుర ైన వయక్ుి ల బాధల 

గురించి అవగాహన క్లిుంచడాన్నకి ఈ రోజును పాటిసాి రు 
మరియు అలాంటి వయక్ుి ల ఆచూకరన్న వ లలడించడాన్నక ి

ప్రభుతాీలు న్నరాక్రిసాి య. బలవంతంగా అద్ృశయం అన్ేది 
ప్రప్ంచవాయపి్ సమసయ, ఇది ఇప్ుటికర ప్రప్ంచవాయపి్ంగా 
ఆచరణలో ఉంద.ి ఇది ఒక్ న్నరిాష్్ట పరా ంతాన్నకి ప్రిమితం కాన్న 

మానవ హక్ుకలక్ు తీవరమైెన ఉలల ంఘన. 

బలవంతంగా అదృశామ ైన బాధితుల అంతర్ాీ తీయ 

ద్ిన్లతసవం 2022: ఆర్తజిన్స ఆఫ్ ద్ి డే 
21 డిస్ెంబర 2010న, UN జనరల్ అస్ెంబ్లల  తన తీరాూనం 

65/209 దాీరా ప్రప్ంచంలోన్న వివిధ పరా ంతాలలో బలవంతంగా 
లేదా అసంక్లిుత అద్ృశాయల పెరుగుద్ల గురించి తన తీవర 
ఆందోళనను వయకి్ం చేస్టంది, అర సు్ లు, న్నరబంధం మరియు 
అప్హరణలు, ఇవి భాగంగా లేదా అమలు చేయబడినప్ుుడు. 
అద్ృశాయలు, మరియు అద్ృశయమైెన సాక్షులు లేదా 
అద్ృశయమైెన వయక్ుి ల బంధువులపెై వేధింప్ులు, ద్ురాూరొంగా 
ప్రవరిించడం మరియు బ దిరింప్ులక్ు సంబంధించిన 

న్నవేదిక్ల సంఖయ పెరగడం దాీరా. 
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అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• ఐక్యరాజయసమితి సాి పటంచబడింది: 24 అకో్ బర 1945; 

• ఐక్యరాజయసమితి ప్రధాన కారాయలయం: నూయయారక, 

యున్ ైట డ స్ే్ట్్; 

• ఐక్యరాజయసమితి స్ెక్రటరవ జనరల్: ఆంటరన్నయో గుట ర రస్. 

 

జాతీయ చినన ప్ర్తశరమల ద్ిన్లతసవం ఆగస్తి  30న 

జరుప్ుకుంట్ారు 

 
భారతదేశంలో, చిని ప్రిశరమలక్ు వార ి మొతిం వృదిధ  
సామరిూం మరియు సంవత్రంలో వార ిఅభివృదిధక ిలభించిన 

అవకాశాల కోసం మదా్తర ఇవీడాన్నకి మరియు 
పోర త్హ ంచడాన్నకి ప్రతి సంవత్రం ఆగస్తి  30న జాతీయ 

చినన ప్ర్తశరమ ద్ిన్లతసవ్ానిన జరుప్ుక్ుంటారు. ఈ రోజు దేశ 

వృదిధకి చిని ప్రిశరమల సహకారాన్ని గురిిసుి ంది. క ంద్ర 
మరియు రాష్్టర ప్రభుతాీలు చిని ప్రిశరమలను 
పోర త్హ ంచడాన్నకి మరియు ఆద్ుకోవడాన్నకి క్ూడా ఈ రోజు 

ఒక్ అవకాశం. ఈ చిని వాయపారాలు భారతదేశంలో పెదా్ 

సంఖయలో ప్రజలక్ు ఉపాధిన్న అందిసాి య. 

 

జాతీయ చినన ప్ర్తశరమ ద్ిన్లతసవం 2022: ప్రా ముఖాత 

ఈ రోజు చిని తరహా రంగం యొక్క సామరాి ూన్ని 

పెంప ందించడాన్నకి ప్రభుతీ విధాన్ాలను పేరర పటసుి ంది 
మరియు రూప ందిసుి ంది. స్ూక్షు, చినన మర్తయు 
మధ్ాతరహా ప్ర్తశరమలు (MSMEలు) విలువ గొలుసులో 
అంతరాభగం మరియు ప్రాయవరణ వయవసిను 
పెంప ందించడాన్నకి, ప్రభుతీం అవిశరా ంతంగా క్ృషట చేసిో ంది. 

6.3 కోటీ్ కంట్ ే ఎకుకవ MSMEలనత క్లిగి ఉని దేశం 

యొక్క ఆరిిక్ నమూన్ాలో కొటు్ మిటా్ డుతరని ఈ రంగాల 

ప్రిధిన్న వివిధ స్ేవలు మరియు వసుి వులుగా విసిరించడాన్నకి 
క ంద్రం చేస్టన ప్రయతాిలను క్ూడా ఈ రోజు హెైల ైట్ చేసుి ంది. 
భారతదేశంలోన్న ప్ట్ణ మరియు గార మీణ రంగాలలో ప్న్నచేస్ ే

వయక్ుి ల కోసం ఈ రంగం సృషట్ంచే అన్ేక్ ఇతర అవకాశాలు 
మరియు అవకాశాలను ఈ రోజు సూచిసుి ంది. 
జాతీయ చినన ప్ర్తశరమ ద్ిన్లతసవం: చర్తతర 
భారతద్ేశంలో చినన తరహా ప్ర్తశరమల (SSI) కోసం ప్రభుతీం 

సమగర విధాన పాయక జీన్న రూప ందించిన ఆగసు్  2000 నుండి 
జాతీయ చినన ప్ర్తశరమ ద్ిన్లతసవ్ానిన గురిించవచుు. ఆగసు్  

30న, ఆ రోజున్ే SSI దిన్మత్వంగా పాటించాలన్న చిని తరహా 

ప్రిశరమల మంతిరతీ శాఖ న్నరుయంచింది. ఈ విధానం చిని 

వాయపారాలక్ు మౌలిక్ సద్ుపాయాలు మరియు సాంక తిక్త 

అభివృదిధలో సహాయప్డింది. ఒక్ సంవత్రం తరాీత, క ంద్రం 

అధికారిక్ంగా ఆగసు్  30న్న జాతీయ చిని ప్రిశరమల 

దిన్మత్వంగా ప్రక్టించింది. 
ప్రభ్ుతీ కారాకరమాలు: 
ఛాంపటయన్స పో్ రిల్, UDYAM మర్తయు నే్ష్టనల్ SC-ST 

హబ్ వంట ి వివిధ కారయక్రమాలను క ంద్ర ప్రభుతీం 

పరా రంభించింది, ఇవి MSMEలను మరింత బలంగా మరియు 
మరింత స్టిరంగా మారుడాన్నకి దోహద్ం చేసాి య. 

 

ఆఫటరకన్ స్ంతతిక్ చెంద్ిన ప్రజల కోస్ం అంతర్ాీ తీయ 

ద్ిన్లతసవ్ానిన ఆగస్తి  31న జరుప్ుకున్ానరు 
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ఆఫటరకన్ స్ంతతిక ్ చెంద్ిన ప్రజల కోస్ం అంతర్ాీ తీయ 

ద్ిన్లతసవ్ానిన ప్రప్ంచవ్ాాపి్ంగా ఆగస్తి  31న 

జరుప్ుక్ుంటారు. ఈ దిన్మత్వాన్ని మొద్టిసారిగా 2021లో 

జరుప్ుక్ున్ాిరు, ఆఫటరకన్ స్ంతతిక్ చెంద్ిన ప్రజల కోస్ం 

అంతర్ాీ తీయ దశాబదంలో స్గం (2015-2024), ఇది గురిింప్ు, 
న్ాయయం మరియు అభివృదిధన్న పోర త్హ ంచడాన్నకి రాష్టా్ ర లు 

మరియు అంతరాీ తీయ సమాజంలోన్న ఇతర సభుయల ప్క్షాన 

న్నరిాష్్ట చరయలక్ు పటలుప్ున్నచిుంది. ఐక్యరాజయసమితి 

ప్రప్ంచవాయపి్ంగా ఆఫటరక్న డయాసో ురా యొక్క అసాధారణ 

సహకారాన్ని పోర త్హ ంచడం మరియు ఆఫటరక్న సంతతిక ి

చెందిన ప్రజలపె ై అన్ని రకాల వివక్షలను తొలగించడం 

లక్షయంగా పెటు్ క్ుంద.ి 

 

ఆఫటరకన్ స్ంతతిక ్ చెంద్ిన ప్రజల కోస్ం అంతర్ాీ తీయ 

ద్ిన్లతసవం: చర్తతర 

ఆఫటరక్న సంతతిక ి చెందిన ప్రజల కోసం అంతరాీ తీయ 

దిన్మత్వాన్ని ఐక్యరాజయసమితి ఇటీవలే రూప ందించింది 
మరియు ఈ సంవత్రం మొద్టిసారిగా అంతరాీ తీయంగా 

జరుప్ుకోవడాన్నకి స్టద్ధంగా ఉంది. ఈ మొద్ట ిఆచారం ఆఫటరక్న 

సంతతికి చెందిన ప్రజల కోసం అంతరాీ తీయ ద్శాబాం 

మధయకాలంలో వసుి ంది, ఇది మరొక్ U.N. ఇది ఈ 

స్ెలవుదినం యొక్క సృషట్న్న ఎక్ుకవగా ప్రభావితం చేస్టంది. 

U.N. ప్రకారం, 2020 ఆఫటరక్న సంతతికి చెందిన వయక్ుి లపెై 
వివక్ష మరియు అట్డుగున ఉని సమసయలను ప్రప్ంచ 

సాి యలో ప్రిష్టకరించ ే విధానంలో గణన్వయమైెన మారుు 

వచిున సంవత్రంగా గురిించబడింది. 
 

మరణాలు 
BCCI మాజ్ర స్ కరట్ర్జ అమితాబ్ చరదర్త కనతనమూశారు 

 
BCCI మాజ్ర తాతాకలిక కారాదర్తశ, జారఖండ్ స్ేిట్ క్రకెట్ 

అసో్ స్టయిేష్టన్ (JSCA) అధయక్షుడు అమితాబ్ చరదర్త 
క్నుిమూశారు. అతను 2019 వరక్ు BCCI తాతాకలిక 

కారాదర్తశగా ప్న్నచేశాడు. అతను 2004లో కిరక ట్ 

అడిూన్నస్ే్ రష్టన్లోకి ప్రవేశ్చంచాడు మరియు ఒక్ ద్శాబాా న్నకి పెైగా 
జారఖండ స్ే్ట్ కిరక ట్ అసో స్టయేష్టన (JSCA) అధయక్షుడిగా 
ప్న్నచేశాడు. 
అమితాబ్ చరదర్త కెర్జర్: 

• 2005లో జింబాబేీ ప్రయటనలో చౌద్రి తొలిసారిగా భారత 

జటు్ క్ు జటు్  మేన్ేజర్గా న్నయమితరలయాయరు, స రవ 

గంగూలీ మరియు గ రగ చాపెల్ మధయ జరిగిన 

అఘాయతాయలను గురుి  చేసుక్ున్ాిరు. 
• BCCI అధయక్షుడిగా అనురాగ ఠాక్ూర హయాంలో చౌద్రి 

2013 నుండ ి 2015 వరక్ు BCCI జాయంట్ స్ెక్రటరవగా 
క్ూడా ప్న్నచేశారు. 

• అతను రిట ైర్ స్వన్నయర IPS అధికార,ి అతను జారఖండ 

పో లీస్్తో IGP సాి యక ిఎదిగాడు మరియు జారఖండ ప్బిల క్స 

సరవీస్ క్మిష్టన ఛెైరూన్గా ఉన్ాిడు. జారఖండ కిరక ట్్క్ు 
మౌలిక్ సద్ుపాయాలను అభివృదిధ  చేయడంలో అతను 
కరలక్ పాతర పో షటంచాడు. 

 

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


 ఆగష్టు  - నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్  
 

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

ప్రముఖ స్ాి క్ మార్ెకట్ ఇన్వీసి్ర్ ర్ాకేష్ జున్్జున్్వ్ాలా 
కనతనమూశారు 

 

ప్రముఖ సా్ క్స మార కట్ ఇన్ ీస్ర, ర్ాకేష్ ఝున్్ఝున్్వ్ాలా 
62 ఏళల  వయసులో క్నుిమూశారు. తరచుగా 'ఇండియాస్ 

వార న బఫెట్' అన్న మరియు భారతీయ మార కటల  బిగ బుల్ 

అన్న పటలుసాి రు, జున్జున్వాలా న్నక్ర విలువ $5.8 బిలియనుల . 

మిడాస్ టచ్ ఉని పెటు్ బడిదారుడు, జున్జున్వాలా 
దేశంలోన్న 48వ అతయంత సంప్నుిడు. 
ర్ాకేష్ ఝున్్జున్్వ్ాలా: 
• అతను జూల  ై 5, 1960 న రాజసాి న్వ క్ుటుంబంలో 

జన్నూంచాడు, జున్జున్వాలా బొ ంబాయలో పెరిగాడు, 
అక్కడ అతన్న తండిర ఆదాయప్ు ప్నుి క్మిష్టనర్గా 
ప్న్నచేశారు. అతను స్టడెన్హామ్ క్ళాశాల నుండి 
ప్ట్భద్ుర డయాయడు మరియు ఆ తరాీత ఇన్స్ట్టూయట్ 

ఆఫ చార్ర్ అకౌంట ంట్్ ఆఫ ఇండియాలో చేరాడు. 
• అతను 1986లో టాటా టీ యొక్క 5,000 షేరలను రూ. 

43కి కొనుగోలు చేయడంతో తన మొద్టి పెదా్ లాభాన్ని 

సంపాదించాడు మరియు మూడు న్ లలోల  సా్ క్స రూ.143కి 

పెరిగింది. 
• మూడేళలలో రూ.20-25 లక్షలు సంపాదించాడు. 

జున్జున్వాలా సా్ క్స మార కట్్లోకి ప్రవేశ్చంచినప్ుుడు, 
స్ెన్ ్క్స్ 150 పాయంటల  వదా్ ఉంది. 

 

ఇండియన్ అమ ర్తకన్ జరనలిసి్ ఉమా ప ముర్ాజు 

కనతనమూశారు 

 

ఒక్ భారతీయ అమెరిక్న జరిలిస్్, ఉమా పెమూరాజు 64 

సంవత్రాల వయసు్లో మరణించారు. ఆమె ద ి ఫాక్స్ 

రిపో ర్, ఫాక్స్ నూయస్ ల ైవ, ఫాక్స్ నూయస్ న్ౌ మరియు ఫాక్స్ 

ఆన ట రండ్ వంట ివివిధ ష్టో లలో భాగమైెంద.ి ప్రిశోధన్ాతూక్ 

రిపో రి్ంగ మరియు జరిలిజం కోసం ఆమె తన క రవర్లో అన్ేక్ 

ఎమీూ అవారు్ లను అంద్ుక్ుంది. 
 

ప్రముఖ గాయని నిరులా మిశరా  కనతనమూత 

 

ప్రముఖ బ ంగాలీ గాయన్న నిరులా మిశరా  క్నుిమూశారు. 
ఆమె వయసు 81 సంవత్రాలు. ఈమె 1938లో ప్శ్చుమ 

బ ంగాల్ లోన్న ద్క్షిణ 24 ప్రగణాల జిలాల లో జన్నూంచింది. ఆమె 

బ ంగాలీ, ఒడియా, అసా్మీ చితరా లలో వివిధ పాటలు 
పాడింద.ి బ ంగాలీ భాష్టలో ఆమె పాడిన మెలోడీలలో 'ఎమోన 

ఏకాి  జినుక్స', 'బో లో టు అరిా' మరియు 'ఈయ్ బంగాల ర మతీ 

తే' ఉన్ాియ. 
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అదనప్ుస్మాచారం    

• ప్రముఖ ఆర్తాకవ్ేతి అభజిత్ స్ేన్ కనతనమూశారు : 

ప్రఖాయత ఆరిిక్వేతి మరియు మాజీ ప్రణాళ్లకా సంఘం 

సభుయడు, అభజిత్ స్ేన్ (72) క్నుిమూశారు.  
• ఆస్ాకర్ అవ్ారుస  గరహీత పటకసర్ యానిమేట్ర్ ర్ాల్్ 

ఎగెీసి్న్ కనతనమూశారు : ఆసాకర అవారు్  గ లుచుక్ుని 

యాన్నమేటర, ర్ాల్్ ఎగెీసి్న్ 56 సంవత్రాల 

వయసు్లో పాయంకిరయాటిక్స కాయన్ర కారణంగా 
యున్వబట్ డ్ స్ేిట్స ఆఫ్ అమ ర్తకా (USA) కాలిఫో ర్తనయాలో 
మరణ ంచారు.  

• కొచిర్ేట్ట రచయిత న్ార్ాయణ్ కనతనమూశారు: క రళ 

తొలి గిరిజన నవలా రచయత మరియు చిని క్థ్ా 
రచయత న్ార్ాయణ్ (82) కొచిులో క్నుిమూశారు. 
అతను 1940లో తొడుప్ుజా తాలూకాలోన్న కడయతూి ర్ 

కొండలోీ ని మలయర్ాయ సమాజంలో జన్నూంచాడు 
• మాజ్ర క్రకెట్ అంప బర్ రూడ ీ కోరి్్జెన్ కారు ప్రమాదంలో 

మరణ ంచారు : అంతరాీ తీయ కిరక ట్్ మాజీ అంపెైర్ రూడ ీ

కోరి్్జెన్్ కారు ప్రమాద్ంలో మరణించారు.  
• AIADMK తొలి MP మాయ తేవర్ కనతనమూశారు: 

మాజ్ర ప్ారీమ ంట్ు స్భ్ుాడు (MP) మరియు స్వనియర్ 

ఆల్ ఇండియా అన్ాన దరవిడ మునే్నట్ర కజగం 

(AIADMK) ర్ాజకకయ న్ాయకుడు కె. మాయ తేవర్ 

వృదాధ ప్య సంబంధిత అన్ారోగయంతో మరణించారు.  
• ఆస్ేి ాలియా మాజ్ర బాక్సంగ్ ప్రప్ంచ ఛాంపటయన్ జానీ 

ఫేంచాన్ కనతనమూత : ఆస్ే్ రలియా మాజీ ఫెద్ర వ యట్ 

బాకి్ంగ ప్రప్ంచ ఛాంపటయన జానీ ఫేంచాన్ 

క్నుిమూశారు.  
• ఫటలిపవపన్స మాజ్ర ప రజ్ ఫటడెల్ వ్ాలెస జ్ ర్ామోస్ 

కనతనమూశారు : ఫటలిపవున్ మాజీ అధయక్షుడు ఫటడెల్ 

వ్ాలెస జ్ ర్ామోస్, COVID-19 సమసయల కారణంగా 
మరణించారు 

 

ఇతరములు 
స్ూప్ర్ వ్ాస్తక:్ భారతీయ ర్ెైలకీ అతాంత ప్ర డవ్వబన స్రుకు 
రవ్ాణా ర్ెైలు 

 
భారతీయ ర్ెైలకీలు స్ూప్ర్ వ్ాస్తక ్ అన్ే దాన్న తాజా ర ైలు 
ప్రవక్షను న్నరీహ ంచాయ. సూప్ర వాసుక ి భారతీయ 

ర ైలేీలోన్న స్ త్ ఈసి్ స్ ంట్రల్ ర్ెైలకీ (SECR) జోన దాీరా 
న్నరీహ ంచబడుతరంది. SECR గత స్ంవతసరం వ్ాస్తక్ 
మర్తయు తిరశూల్్ల ర్తకారుస  స్తదూర స్రుకు రవ్ాణా ర్ెైళీనత 
మర్తయు అంతకు ముందత 2.8 క్.మీ ప్ర డవ్వబన శేష్టన్ాగ్ 

ర్ెైలునత నడిపటంద్.ి ఐద్ు ర క్ుల గూడ్ ర ైళలను ఒక్ యూన్నట్్గా 
క్లిపట సూప్ర వాసుకిన్న ఏరాుటు చేశారు. 
స్ూప్ర్ వ్ాస్తక ్గుర్తంచి  
• సరుక్ు రవాణా ర్ెైలు 3.5 క్.మీ ప్ర డవు. 
• ట స్్ రన సమయంలో, ర ైలులో ఆరు లోకోలు, 295 

వాయగనుల  మరియు 25,962 టనుిల సూి ల బరువు 
ఉన్ాియ, ఇది ర ైలేీస్ దాీరా ఇప్ుటివరక్ు నడప్బడిన 

అతి ప డవ ైన మరియు బరువ ైన సరుక్ు రవాణా ర ైలుగా 
న్నలిచింది. 

• ఐద్ు ర క్ుల గూడ్ ర ైళలను ఒక్ యూన్నట్్గా క్లిపట ఈ 

ర ైలును రూప ందించారు. 
• సూప్ర వాసుక ి మోసుక ళలల  బొ గుొ  మొతిం 3000 

మ గావ్ాటీ్ ప్వర్ ప్ాీ ంట్్ను ఒక్ రోజు ప్ూరిి చేయడాన్నకి 
సరిపో తరంద్న్న అధికారులు తెలిపారు. ఒక్ ప్రయాణంలో 
9,000 టనుిల బొ గుొ ను మోసుక ళలల  ప్రసుి త ర ైలేీ ర క్స్ల 

(ఒకొకక్కట ి100 టనుిలతో 90 కారుల ) క్ంటే ఇద ిమూడు 
ర టుల  ఎక్ుకవ. 

• ఈ ర ైలు 267 క్.మీ దూరం ప్రయాణ ంచడానిక ్ 11.20 

గంట్ల స్మయం ప్ట్టి ంద్ి. 
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ర్ామ్స్స్ర్ స్ బట్్లు: మర్ో 11 భారతీయ చితిడ ి నే్లలకు 
ర్ామ్స్స్ర్ గుర్తింప్ు లభంచింద్ ి

  
భారతదేశంలో 13,26,677 హెకా్ రల విస్వి రుంలో ఉని మొతిం 75 

స్ెైట్్లను చేయడాన్నక ిభారతదేశం రామ్్సర స్ెైట్్ల జాబితాలో 
మరో 11 చితిడి న్ేలలను చేరిుంది. 75 సాీతంతరూ భారతదేశం 

యొక్క 75 వ సంవత్రంలో 75 రామ్ర స్ెైటుల . రామ్్సర 

స్ెైట్్లుగా గురిించబడిన 11 కొతి స్ెైట్్లు ఉన్ాియ: 

తమిళన్ాడులో న్ాలుగు, ఒడిశాలో మూడు, జమూూ 

మరియు కాశ్రూర్లో ర ండు మరియు మధయప్రదేశ మరియు 
మహారాష్్టరలో ఒకొకక్కట.ి 

1982 నుండ ి 2013 వరక్ు, మొతిం 26 భారతీయ స్ెటై్్లు 
రామ్్సర స్ెైట్్ల జాబితాలో చేరుబడా్ య, అయత,ే 2014 

నుండి 2022 వరక్ు, దేశం రామ్్సర స్ెైట్్ల జాబితాక్ు 49 కొతి 

చితిడి న్ేలలను చేరిుంది. ఈ ఏడాదిలోన్ే మొతిం 28 స్ెైట్్లను 
రామ్్సర స్ెైట్్లుగా ప్రక్టించారు. 
కొతి ర్ామ్స్స్ర్ స్ బట్్లుగా గుర్తించబడిన 11 భారతీయ చితిడి 
నే్లలు: 
• ఒడిశాలోన్న తంపారా సరసు్; 

• ఒడిశాలోన్న హ రాక్ుడ రిజరాీయర; 

• ఒడిశాలోన్న అను్పా సరసు్; 

• మధయప్రదేశ్లోన్న యశీంత్ సాగర; 

• తమిళన్ాడులోన్న చితరంగుడి ప్క్షుల అభయారణయం; 

• తమిళన్ాడులోన్న సుచింద్రం తేరూర వ ట్్లాయండ కాంపెల క్స్; 

• తమిళన్ాడులోన్న వడువూరు ప్క్షుల అభయారణయం; 

• తమిళన్ాడులోన్న క్ంజిరంక్ులం ప్క్షుల అభయారణయం; 

• మహారాష్్టరలోన్న థ్ాన్ ేకరరక్స; 

• జమూూ మరియు కాశ్రూర్లోన్న హెైగమ్ వ ట్్లాయండ 

క్నీర ీష్టన రిజరీ; 

• జమూూ మరియు కాశ్రూర్లోన్న ష్టాల్్బగ వ ట్్లాయండ 

క్నీర ీష్టన రిజరీ. 

 

ఇండియన్ ర్ెైలకీ ప్రర ట్ క్షన్ ఫో ర్స "ఆప్ర్ేష్టన్ యాతిర స్తరక్ష" 

ప్రా రంభంచింద్ి 

  
ఇండియన ర ైలేీ ప ర ట క్షన ఫో ర్ (RPF), ఆప్ర ష్టన యాతిర 
సురక్షగా పటలువబడే పాన-ఇండియా ఆప్ర ష్టన్ను 
పరా రంభించింది. ఈ చొరవ కింద్, ప్రయాణీక్ులక్ు రౌండ-ది-కాల క్స 

భద్రతను అందించడాన్నకి అన్ేక్ చరయలు తీసుకోబడా్ య. 

యాతిర సురక్ష ఆప్ర ష్టన కిక్స్సా్ ర్ చేయడాన్నకి, జూల  ై 2022లో 
ప్రయాణిక్ులను దోచుక్ున్ే న్ేరసుి లపెై RPF న్ ల రోజుల పాటు 
పాన-ఇండియా డెైవై్ను పరా రంభించింది. ఈ డెైవై సమయంలో, 
RPF 365 మంద ి అనుమాన్నతరలను ప్టు్ క్ుంద,ి వారిన్న 

చట్ప్రమైెన చరయ కోసం సంబంధిత GRPలక్ు అప్ుగించారు. 
ఈ చొరవలో భాగంగా, ప్రయాణిక్ులక్ు ఫూల్్ప్ూూ ఫ భద్రతను 
అందించడాన్నకి అన్ేక్ చరయలు తీసుకోబడుతరన్ాియ, అంటే, 
ర ైలు ఎసాకరి్ంగ, స్ే్ష్టనలలో క్న్నపటంచే ఉన్నకి, CCTV దాీరా 
న్నఘా, కిరయాశ్రల న్ేరసుి లపెై న్నఘా, న్ేరసుి ల గురించి న్నఘా 
స్ేక్రణ మరియు వాటిపెై చరయలు, బాల క్స సాుట్్లను గురిించడం 

మరియు న్ేరాలక్ు పాలుడే ర ైళలల /విభాగాలు మరియు 
ప్రయాణీక్ులపెై న్ేరాలను తగిొంచేంద్ుక్ు కారాయచరణ 

వూయహాన్ని రూప ందించడాన్నకి ఇతర వాటి మధయ భద్రతను 
పెంచడం. 

అనిన పో్ ట్ీ ప్ర్జక్షలకు ముఖామ ైన అంశాలు: 
• ర ైలేీ మంతిర: అశ్చీన్న వ ైష్టువ. 
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షటపటపంగ్ మంతిరతీ శాఖ 110 ఏళీ భారతీయ ఓడర్ేవుల 

చట్ాి నిక్ స్వరణనత ప్రతిప్ాది్ంచింద్ి 

 

న్ౌకాశరయాలు, షటపటపంగ్ మర్తయు జలమార్ా్ ల మంతిరతీ శాఖ 

భారతీయ ఓడర్ేవుల చటి్ం, 1908న్న సవరించడాన్నక ి

ముసాయదాను విడుద్ల చేస్టంది, ఇది వివాదాల 

ప్రిష్టాకరాన్నకి కొతి యంతరా ంగాన్ని సృషట్ంచడం దాీరా 
ప్రధాన్ేతర ఓడర వులను జాతీయ సాి యలోకి తీసుక్ురావడం 

దాీరా ఈ రంగంలో విసిృతమైెన సంసకరణలను 
తీసుక్ురావాలన్న లక్షయంగా పెటు్ క్ుంది. , మరియు స్ాధికారత 

స్ముదర ర్ాషి్టా అభవృద్ిధ  మండలి (MSDC). భారతీయ 

ఓడర్ేవుల చటి్ం, 1908 110 స్ంవతసర్ాల కంట్ ేప్ాతద్ి. 
వరిమాన ఫేరమ్స్వర్క్లనత ప్రతిబింబించేలా, భారతదేశం 

యొక్క అంతరాీ తీయ బాధయతలను చేరుడం, ఉద్భవిసుి ని 

ప్రాయవరణ సమసయలను ప్రిష్టకరించడం మరియు జాతీయ 

ప్రయోజన్ాల దృష్టాి య ఓడర్ేవుల రంగం యొకక స్ంప్రద్ింప్ుల 

అభవృద్ిధ క్ స్హాయం చేయడం వంట ి చటా్ న్ని 

ప్ునరుద్ధరించడం అతయవసరం. అయతే, భారతద్ేశంలో 12 

ప్రధాన ఓడర్ేవులనత న్నయంతిరసుి ని క ంద్ర ప్రభుతీం చేతిలో 
అధిక్ అధికారాన్ని క ందీరక్రించే అవకాశంపె ై విమరశలు 
ఎద్ురొకని మేజర్ ప్ో రి్్ అథార్తట్ీ చటి్ం సవరణ గత ఏడాద ి

ప్రవేశపెటి్న విధంగాన్ ేఈ బిలుల  క్ూడా ఎద్ురొకంటుంద్న్న రంగ 

న్నప్ుణులు అంటున్ాిరు. 
 

కమిట్ ీప్రతిప్ాది్త స్భ్ుాలు: 
చాలా మంద ి క ంద్ర మరియు రాష్్టర వాటాదారులు ఈ 

కౌన్న్ల్్లో సాి నం ప ందినప్ుటికర, అన్ని తరది బ ైండింగ 

అధికారాలు చెైర్ప్ర్న చేతరలోల  ఉంటాయ, ప్రతిపాదిత 

సవరణ ప్రకారం, క ంద్ర ఓడర వుల మంతిర. ప్రధాన 

న్ౌకాశరయాలు క ంద్ర న్నబంధనల ప్రిధిలో ప్న్నచేసాి య, 

అయత ే ప్రధాన్ేతర, ప్రతేయకించి పెైవైేట్ ఓడర వులు సంబంధిత 

రాష్్టర సముద్రతీర బో రు్ లు మరియు సాి న్నక్ చటా్ ల దాీరా 
ప్న్నచేసాి య కాబటి్  అన్ని ఓడర వులక్ు సాి యన్న 

సృషట్ంచేంద్ుక్ు బిలుల  ప్రయతిిసుి ంద్న్న మంతిరతీ శాఖలోన్న 

స్వన్నయర అధికారులు తెలిపారు. 
 

AVSAR కారాకరమంలో భాగంగా మన్లజ్ స్టన్ాా  ప్రా రంభంచిన 

"UMEED మార్ెకట్ పేీ స్". 

 

జమూూ కాశ్రూర లోన్న శ్రరనగర అంతరాీ తీయ విమాన్ాశరయంలో 
ల ఫట్న్ ంట్ గవరిర మన్లజ్ స్టన్ాా  పరా రంభించిన ఎయిర్ పో్ రి్ 

అథార్తట్ీ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క AVSAR ప్థక్ంలో భాగంగా 
UMEED మార కట్ పేలస్. జమూూ విమాన్ాశరయం ఇప్ుుడు 
పో లుద్గిన మార కట్ పేలస్ ను క్లిగి ఉంద,ి మరియు ర ండు 
ప్రదేశాలు మొతిం 20 జిలాల ల నుండ ి వసుి వులను క్లిగ ి

ఉంటాయ, ఇది UMEED మార్ెకట్ పేీ స్. శ్రరనగర 

విమాన్ాశరయంలో 20×20 అడుగుల LED వీడియో వాలుి 

ల ఫట్న్ ంట్ గవరిర ఆవిష్టకరించారు. 
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ఉమేడ్ మార్ెకట్ పేీ స్: హెైలెబట్స 

• UMEED మార్ెకట్ పేీ స్ పరా జ క్్స సాి న్నక్ క్ళాకారులు 
మరియు J&K రూరల్ ల ైవీలహుడ మిష్టన స్ెల్ఫ హెల్ు 

గూర ప్ల క్ళాకారులక్ు తమ వసుి వులను న్ేరుగా 
విన్నయోగదారులక్ు విక్రయంచడాన్నకి వేదిక్ను 
క్లిుసుి ంద్న్న గవరనర్ మన్లజ్ స్టన్ాా  పేరొకన్ాిరు. 

• సీయం-సహాయ సమూహాల దాీరా ఉతుతిి చేయబడిన 

వసుి వులు జాతీయ మార కట్్క్ు బహ రొతం అవుతాయన్న, 

సాి న్నక్ క్ళాకారుల సంఘాన్నకి సహాయం చేసుి ంది 
మరియు UMEED మార్ెకట్ పేీ స్్లో ఉతుతిి 

మార కటింగ కోసం తగినంత అవకాశాలను అందిసాి య. 

• శ్రరనగర్లోన్న విమాన్ాశరయంలో ల ఫట్న్ ంట్ గవరిర గతంలో 
20X20 అడుగుల LED వీడియో వాల్్ను 
ఆవిష్టకరించారు. 

• LED వీడియో వాల్్పెై, అధికారిక్ వేడుక్ను 
పరా రంభించడాన్నకి 75 సంవత్రాల సాీతంతరా ూన్ని 

ప్ురసకరించుక్ున్న “హర ఘర తిరంగ” న్ేప్థయం పేల  
చేయబడింద.ి 

• ఉమీద్ మార్ెకట్ పేీ స్: ప్ని చేసిో్ ంద్ి   
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