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Weekly Current Affairs September 1st Week 2022  
 

అెంతరాా తీయ అెంశాలు 
రాజ నాథ్ స ెంగ కు మెంగోలియా అధ్యక్షుడు ఉఖ నాగిన్ 

ఖురేల సుఖ గుర్రెం ‘తేజస్’ను బహుమతిగా ఇచ్ాార్ు. 

 

మంగోలియాను సందర్శంచిన మొదటి భార్త ర్క్షణ మెంతి,ి 

రాజ నాథ్ స ెంగ కు అధ్యక్షుడు ఉఖ నాగిన్ ఖురేల సుఖ చేత 

గంభీరమ ైన గురరం "తేజస్" బహుమతిగా ఇచచారు. ఏడేళ్ల  
తరాాత ప్రధచని నర ందర మోదీక ి ఈ దేశ నచయకతాం నుంచి 

ఇలాంటి బహుమతి లభంచింది. 2015లో, ప్రధచని మోదీ ఈ 

దేశానికి తన చచర్త్చర తమక ప్రయటన సందరభంగా అప్పటి 
మంగోలియన్ క ంటర్ చిమ ద్ స ైఖన్్బిలెగ్ నుండ ి గోధుమ 

ర సు గురార నిి ప్రత్ేయక బహుమతిగా అందుకునచిరు. ఆ 

గురార నికి కెంఠక అని పేరు ప టటా రు. 
 

 

ఆసక్తికర్మ ైన అెంశాలు: 
• అమ రికన్ మయయజియెం ఆఫ్ నేచుర్ల హిసటరీ (AMNH) 

ప్రకారం మంగోలియాను గురార ల భూమి అని పిలుస్ాా రు. 
• మంగోలియాలో 3 మిలియనల  కంట ే ఎకుువ గురార లు 

ఉనచియి, గురార ల జనచభట విస్ాా రమ ైన దేశంలోని మానవ 

జనచభటకు దచదచప్ు సమానంగా ఉంట ంది. 
• 21వ శత్చబదంలో కూడచ, మంగోలియా గురరం-ఆధచర్త 

సంసుృతిగా మిగ్లిపో యింది మర్యు దచని 

మతసంబంధమ ైన సంప్రదచయాలను నిలుప్ుకుంద.ి 

యయర్ప్ క్ోసెం 2 బిలియన్ డాలర్ల సెైనిక సహాయానిి U.S 

పికటిెంచెంది 

 
U.S. సెకరటర ీ ఆఫ్ సటటట్ ఆెంటోనీ బిల ెంకె్న్ క్ెైవ కు ష డ్యయల్ 

చేయని ప్రయటన చేస్ారు, బిడెన్ పరిపాలన ఉకె్రయిన్ 

మరియు ర్ష్ాయచే్ బెదిరిెంపులకు గురెైన ఇతర్ యయరోప యన్ 

దేశాలకు $2 బిలియనల  కెంటే ఎకుువ విలువ ైన క్ొతి సెైనిక 

సహాయానిి ప్రకటించింద.ి ఉకరరయిన్ సీనియర్ అధికారులత్ో 
సమావేశాలలో, బిడెన్ ప్ర్పాలన ఉకరరయిన్ మర్యు NATO 

సభుయలు మర్యు పరా ంతీయ భదరత్చ భటగస్ాాములత్ో సహా 

దచని పొ రుగువార్లో 18 మెందిక్త దీర్ఘక్ాల విదేశీ మిలిటర ీ

ఫెైనానిసెంగ లో $2 బిలియనలను అందించచలనే ఉదేదశానిి 

కాంగరరస్కు త్ెలియజ సిందని బిల ంకరన్ చెపాపరు. భవిష్యతతా లో 
రష్ాయ దురాకరమణకు ప్రమాదం ఉంద.ి 
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సుయిెలాల  బరివర్ మాన్: UK క్ొతి హ ెం సెకరటరీ ఆఫ్ ఇెండయిన్ 

ఆరిజన్ 

 
సుయిెలాల  బరివర్ మాన్ UK యొకు క్ొతి హ ెం సెకరటర:ీ లిజ్ 

టరస, కొతా బిరటీష్ ప్రధచన మంతిర, భటరత సంతతిక ి చెందిన 

నచయయవాది సుయిెలాల  బరరవర్్మాన్్ను దేశం యొకు కొతా హ ం 

కారయదర్శగా నియమించచరు. భటరత సంతతికి చెందిన పీరతి 

ప్టేల్ స్ాా నంలో సుయిెలాల  బరరవర్్మన్్ను ఎంపిక 

చేయనునచిరు. ఆగ ియ ఇంగలండ్లోని ఫారరహామ్కు చెందిన 

42 ఏళ్ల  కనజర ాటివ్ పారటా సభుయడ్ు సుయిెలాల  బరరవర్్మాన్, 

గతంలో బో ర్స జానసన్ ప్ర్పాలనలో అటటరటి జనరల్్గా 
ప్నిచేశారు. 
సుయిెలాల  బరివర్ మాన్: క్ెరీర్ 

• 2005 స్ాధచరణ ఎనిికలలో, సుయిెలాల  బరరవర్్మన్ 

లీస సార్ ఈసా నుండ ిపో టీ చేశారు. 
• మే 2015లో, సుయిెలాల  బరవర్్మాన్ కనజర ాటివ్ పారటా 

సభుయనిగా ఫారరహామ్కు పరా తినిధయం వహిసయా  సీట ను 
గరలుచుకునచిరు. 

• సుయిెలాల  బరరవర్్మాన్ శాసనసభలో ప్నిచేశారు మర్యు 
2017 మర్యు 2019లో తిర్గ్ ఎనిికయాయరు. 

 చ్ెైనా హాటెస్ట  ఆగసుట  రిక్ార్స్ 

 

రాష్టట ర మీడియా పిక్ార్ెం, అసాధార్ణెంగా తీవిమ ైన వేసవి 

హీట్ వేవ నదులను ఎెండబటెిట , పెంటలను క్ాలిావేస , వివికి 

బాల క అవుట్ లను పేరర పించిన తరాాత, ర్కారుు లు 
పరా రంభమ ైనప్పటి నుండి ఇప్పతి వరకు చెైనచలోని 

అధికారులు దేశం యొకు హాటెసా ఆగసుా ను నమోదు చేశారు. 
సిచువాన్ పరా విన్స్లోని కొనిి పరా ంత్చలలో ఉషోో్ గరతలు 
మర్యు చచంగ్్కింగ్ యొకు మ గాసిటీ రోజుల తరబడి 40 

డిగీరల సెలిసయస్ (104 ఫారరన్్హీట్) కంట ే ఎకుువగా 
ప రగడ్ంత్ో, ప్రప్ంచ చర్తరలో అతయంత దచరుణమ ైన 

హీట్్వేవ్్లలో ఒకటిగా నిప్ుణులు పేరకుని దచనిత్ో దక్షిణ 

చ్ెైనా గత నెలలో ఉకిుర్బికిుర్ చేసింద.ి 

లిజ టిస్: యున ైటెడ్ క్తెంగ డమ్ యొకు 3వ మహిళా పిధాన 

మెంతి ి

 
లిజ టిస్: మేరట ఎలిజబెత్ టరస, జూలె ై26, 1975న జనిమంచిన 

బిరటిష్ రాజకీయవేతా, ఇప్ుపడ్ు కనారేేటివ పారీట నచయకురాలు 
మర్యు స ప ాంబరు 6, 2022న UK ప్రధచనమంతిర 
కానునచిరు. 
• 2021 నుండ,ి ఆమ  మహిళ్లు మర్యు సమానతా శాఖ 

మంతిరగా మర్యు విదేశాంగ, కామనెాలా్ మర్యు 
అభవృదిి  వయవహారాల శాఖ కారయదర్శగా ఉనచిరు. 

• లిజ్ టరస కనజర ాటివ్ పారటా సభుయడ్ు మర్యు 2010 నుండి 
స్ౌత్ వెసా నచరోోక్ MPగా ప్నిచేశారు. 

• ప్రధచనమంతతర లు థెర్స్ా మే, బో ర్స జానసన్ మర్యు 
డేవిడ కామ రాన్ హయాంలో, ఆమ  అనేక కాయబినెట్ 

ప్దవులను నిరాహించచరు. 
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లిజ టిస్: రాజక్ీయ వృతిి 

• లిజ్ టరస 2010 స్ాధచరణ ఎనిికలలో స్ౌత్ వెసా నచరోోక్ 

జిలాల లో గరలిచచరు. 
• చెైల్ు  క ర్, మాయథమ టిక్స ఇన్్సారక్షన్ మర్యు ఎకానమీత్ో 

సహా అనేక విధచన రంగాలలో బటయక్్బెంచర్్గా మారుప 

కోసం లిజ్ టరస వాదించచరు. 
• లిజ్ టరస ఫ్ీర ఎంటర్్ప ైజై్ గూర ప్ ఆఫ్ కనజర ాటివ్ ఎంపీలను 

స్ాా పించచరు మర్యు బిరటటనియా అన్్చెైన్ు  (2012) 

మర్యు ఆఫా్ర్ ది కోయాలిష్న్ (2011)త్ో సహా అనకే 

ప్త్చర లు మర్యు ప్ుసాకాలను రచించచరు లేదచ సహ 

రచయితగా చేస్ారు. 
• లిజ్ టరస 2014 కాయబినెట్ ప్ునరాయవసీాకరణ సమయంలో 

ప్రాయవరణం, ఆహారం మర్యు గార మీణ వయవహారాల శాఖ 

కారయదర్శగా కాయమ రూన్ చేత కాయబినెట్్కు పేరు 
ప టాడచనికి ముందు, టరస 2012 నుండ ి 2014 వరకు 
పారలమ ంటరట అండ్ర్-స కరటరట ఆఫ్ సేాట్ చెైల్ు  క ర్ అండ 

ఎడ్ుయక ష్న్్గా ప్నిచేశారు. 
• ఆమ  2016 ప్రజాభపరా య సేకరణ సమయంలో EUలో 

UK యొకు కొనస్ాగ్ంప్ు సభయత్చానికి అనుకూలంగా 
ఉని బిరటన్ స్ాా ర ంగర్ ఇన్ యూరప్ ఉదయమానికి మదదతత 

ఇచిాంది, అయినప్పటికీ ఆమ  బెరగ్జట్్కు మదదతత 

ఇచిాంది. 
లిజ టిస్: మెంతిితే శాఖలు మరియు పదవుల సెంఖయ 
• జూనియర్ మినిసార్ కరరటర్ (2012–2014) 

• ప్రాయవరణ కారయదర్శ (2014–2016) 

• నచయయ శాఖ (2016–2017) 

• పిరనిసప్ల్ టెరజరట స కరటరట (2017–2019) 

• అంతరాజ తీయ వాణిజయ కారయదర్శ (2019–2021) 

• విదేశాంగ మంతిర (2021–ప్రసుా తం) 

రాజ నాథ్ స ెంగ తొలిసారిగా మెంగోలియాలో 
పర్యటిెంచనునాిర్ు 

 
రరండ్ు దేశాల మధయ రక్షణ సహకారానిి మర్ంత ప్టిషా్ం 

చేసేందుకు ర్క్షణ మెంతి ి దెైాపాక్షిక చరాలు జరప్నునచిరు. 
2+2 మినిసటటరియల డెైలాగ క్ోసెం జపాన్ కూడచ వెళ్లనునచిరు. 
మొదటిస్ార్గా, క ందర రక్షణ మంతిర రాజ్్నచథ్ సింగ్ స ప ాంబర్ 5 

నుండ ి 7 వరకు మెంగోలియాలో పర్యటిెంచనునాిర్ు. 
“రాబో యిే ప్రయటన మంగోలియాలో భటరత రక్షణ మంతిర 
చేసిన మొటామొదటి ప్రయటన మర్యు ఇరు దేశాల మధయ 
రక్షణ సహకారం మర్యు వయయహాతమక భటగస్ాామాయనిి 

మర్ంత ప్టిషా్ం చేసుా ంది. దేశాలు” అని ర్క్షణ మెంతిితే శాఖ 

త్ెలిపింది. 2+2 మంతతర ల సంభటష్ణ కోసం అతను జపాన్ కు 
కూడచ వెళ్లల లిస ఉంద.ి 

సమావేశెంలో అజెెండా: 
ఈ ప్రయటనలో, Mr. స ెంగ తన మెంగోలియన్ క్ ెంటర్ 

లెఫ్ టన ెంట్ జనర్ల సెైఖన్ బయాతో దెైేపాక్షిక చర్ాలు 
జర్ుపుతార్ు మరియు మెంగోలియా అధ్యక్షుడు U. 

ఖురేల సుఖ మరియు మెంగోలియా సటటట్ గేరట్ ఖురాల చ్ెరై్మన్ 

G. జెందన్ ష్ాటర్ ను కూడచ కలుసుకుంటటరు. “దెైాపాక్షిక 

చరాల సందరభంగా, ఇదదరు రక్షణ మంతతర లు భార్తదేశెం 

మరియు మెంగోలియా మధయ దెైాపాక్షిక రక్షణ సహకారానిి 

సమీక్షిస్ాా రు మర్యు దెైాపాక్షిక నిశ్చాత్చరాా లను మర్ంత 

బలోపేతం చేయడచనికి కొతా కారయకరమాలను అనేాషిస్ాా రు. 
భటగస్ాామయ ఆసకిా ఉని పరా ంతీయ మర్యు ప్రప్ంచ 

సమసయలప ై కూడచ ఇరువురు నేతలు అభపరా యాలను 
ప్రసపరం ప్ంచుకుంటటరు”  
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QUAD సటనియర్ అధిక్ార్ుల సమావేశానిి భార్తదేశెం 

నిర్ేహిెంచనుెంద ి

 
తెైవాన్ జలసెంధిపెై ఉదిరకాతల తరాాత అట వంట ి మొదట ి

సటనియర్ అధిక్ారిక సమావేశెం వచేా వారం U.S., జపాన్ 

మర్యు ఆసేా రలియాత్ో కాాడ గూర పింగ్ యొకు అధికార్క-

స్ాా యి సమావేశం నయయ ఢిలీల దచారా నిరాహించబడ్ుతతంది. 
స ప ాంబరు 5-6 త్ేదీలలో ష డ్యయల్ చేయబడిన కాాడ మీటింగ్ 

వారంలో భార్తదేశ ఇెండో-పస ఫ క భాగసాేములతో 
నిరాహించబడ్ుతతంది. స ప ాంబర్ మధయలో ఉజరెకిస్ాా న్్లో 
జరగనుని ష్ాెంఘ ై సహక్ార్ సెంసథ  (SCO) సమిమట్ కోసం 

ప్రభుతాం యొకు "బటయలెనిసంగ్" ఎతతా గడ్లుగా ఇది 
కనిపిసుా ంది. 
SCO మరియు క్ాేడ్: 

SCO సమిమట్ కోవిడ 19 తరాాత మర్యు ఉకరరయిన్ యుదిం 

పరా రంభమ ైన తరాాత మొదటిస్ార్గా వయకిాగతంగా సమావేశం 

అవుతతంది మర్యు దీనికి ప్రధచనమంతిర నరేెంది మోడీతో 
పాటు దేశాలు, ర్ష్ాయ, చ్ెైనా, పాక్తసాి న్, మధ్య ఆస యా 
మరియు ఇరాన్ నచయకులు హాజరవుత్చరు. దెైాపాక్షిక 

అంశాలప ై చర్ాంచేందుకు అమ రిక్ా పితినిధి బృెందానిక్త దక్షిణ 

మరియు మధ్య ఆస యా రాష్ాట ర ల సహాయ క్ార్యదరిి డొనాలస  
లూ నచయకతాం వహిస్ాా రు. మరోవెైప్ు, జపాన్ విదేశీ 

వయవహారాల మంతిరతా శాఖ (MFA)లోని ఫార్న్ పాలసీ 
బూయరో డెైరరకార్ జనరల్ కరయిచి ఇచికావా సమావేశాలకు 
హాజరవుత్చరు. 

IMF శీరలెంకకు 2.9 బిలియన్ డాలర్లను విసిరిెంచనుెంది 

 
దివాలా తీసిన శీరలంక అెంతరాా తీయ దివయ నిధ ి

సంధచనకరాలత్ో ష్రతతలత్ో కూడిన $2.9 బిలియనల  
బెయిలౌట్ ను అంగటకర్ంచింది, ఎందుకంటే దీాప్ దేశం దచని 

అధయక్షుడ్ు దేశం నుండ ి పార్పో వడచనికి కారణమ ైన ఆర్ాక 

సంక్షోభటనిి అధిగమించడచనికి ప్రయతిిసుా ంది. నెలల 

తరబడ ి తీవరమ ైన ఆహారం, ఇంధనం మర్యు ఔష్ధచల 

కొరత, పొ డిగ్ంచిన బటల క్్అవుట్్లు మర్యు రన్్అవ ే

దరవయయలెణం చచలా ముఖయమ ైన దిగుమతతలకు కూడచ ఆర్ాక 

సహాయం చేయడచనికి డచలరుల  అయిపో యిన తరాాత దేశానిి 

పీడించచయి. 

పరి గార మ్ యొకు ముఖయ అెంశాలు: 
• 2025 నచటికి GDPలో 2.3% పరా థమిక మిగులును 

చేరుకోవడచనికి కారకపర ట్ ఆదచయప్ు ప్నుి మర్యు 
VAT కోసం ప్నుి ఆధచరానిి విసార్ంచడ్ంత్ోపాట  

వయకిాగత ఆదచయప్ు ప్నుిను మర్ంత ప్రగతిశీలంగా 
చేయడ్ంత్ో సహా ప్రధచన ప్నుి సంసురణలను శీరలంక 

తప్పనిసర్గా అమలు చేయాలి. 

• ప్రభుతా యాజమానయంలోని సంసాల నుండి 
ఉతపనిమయిేయ ఆర్ాక నష్ాా లను తగ్గంచడచనికి ఇంధనం 

మర్యు విదుయత్ కోసం ఖరుా-ర్కవరట ఆధచర్త ధరలను 
ప్ర్చయం చేయండి 

• స్ామాజిక వయయానిి ప ంచడ్ం దచారా పేదలప  ై ప్రసుా త 

సంక్షోభం ప్రభటవానిి తగ్గంచండి 
• అవసరం అని వికరమసింఘే చెపాపరు. 
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జాతీయ అెంశాలు 
రెైలవే ఆదాయానిి పెెంచడానిక్త 300 క్ొతి క్ారోో  టెరిమనలస 

 
రెైలవే భయములను దీర్ఘక్ాలిక లీజుకు ఇచేా విధచనంత్ో పాట  

వచేా ఐదేళ్లలో 300 గతి శకిా కారోగ  టెర్మనళ్లను అభవృదిి  చేసే 
ప్రతిపాదనకు క ందర మంతిరవరగం ఆమోదం త్ెలిపింది. 300 గతి 

శక్తి క్ారోో  టెరిమనలస పని చ్ేసుి నిపుుడు సర్కు ర్వాణా సటవల 

దాేరా సెంవతసరానిక్త కనీసెం ₹30,000 క్ోటల  ఆదచయానిి 

రరైలేాలు అంచనచ వేసుా నచియని సీనియర్ అధికార ్ ఒకరు 
త్ెలిపారు. 
భార్తదేశెంలో ఆరోగయ ర్ెంగెం 2025 నాటిక్త $50 బిలియనలకు 
చ్ేర్ుకుెంటుెంది 

 
భటరతదేశ ఆరోగయ సంరక్షణ ప్ర్శరమ 2025 నచటికి 50 

బిలియన్ డచలరలకు చేరుకోగలదని క ందర మంతిర జిత్ేందర సింగ్ 

అనచిరు. 14వ CII గోల బల్ మ డ్టెక్ సమిమట్్లో ప్రసంగ్సయా , 

“గోల బల్ అవకాశానిి స్ాాధీనం చేసుకోవడ్ం”, ప్రధచని నర ందర 
మోడీ ఆధారయంలో, ఆరోగయ సంరక్షణ గత రరండేళ్లల గా 
ఆవిష్ురణలు మర్యు స్ాంక తికతప ై ఎకుువ దృషిా  
స్ార్ంచిందని అనచిరు. 80% హెలా్్క ర్ సిసామ రాబో యిే 
ఐదేళ్లలో డిజిటల్ హెలా్్క ర్ టూల్స్లో ప ట ా బడిని ప ంచచలని 

లక్షయంగా ప ట ా కుంద.ి 

నేతాజీ సుభాష్ చెందిబో స్ విగరహానిి ఆవిష్టురిెంచ, కరి్వయ 

పథానిి అెంక్తతెం చ్ేయనుని పిధాని మోదీ 

 

నేతాజీ సుభాష్ చెందిబో స్ విగరహానిి ఆవిష్టురిెంచనుని 

పిధాని మోదీ: కొతాగా పేరు ప టాబడిన కరి్వయ మారో్ెం, ఇద ి

రాషా్రప్తి భవన్ నుండ ి ఇండియా గ ట్ వరకు నడ్ుసుా ంది 

మర్యు చుటూా  ఎరరటి గార నెైట్ నడ్క మారాగ లు, 

ప్ునరుదిర్ంచబడిన కాలువలు, రాషా్ర-నిర్దషా్ ఫుడ స్ాా ల్స, కొతా 

యుటిలిటీ బటల క్్లు మర్యు వెండింగ్్లను కలిగ ్ ఉంది. 

కియోసు్లను ప్రధచని నర ందర మోదీ ఆవిష్ుర్ంచనునచిరు. 

అధికారానికి చిహింగా ప్నిచేసిన మాజీ రాజ్్ప్థ్ నుండి ప్రజా 

యాజమానయం మర్యు స్ాధికారతకు ఉదచహరణగా ప్నిచేస ే

కరావయ ప్థచనికి ఇది మారుపను సయచిసుా ందని ప్రభుతాం 

పేరకుంద.ి 
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భార్త్ బయోటెక దాేరా భార్తదేశపు మొటటమొదట ి

ఇెంటాి నాసల క్ోవిడ్ వాయక్తసన్ కు DCGI ఆమోదెం లభెంచెంది 

 
భార్త్ బయోటెక దాేరా భార్తదేశెం యొకు మొటటమొదట ి

ఇెంటాి నాసల క్ోవిడ్ వాయక్తసన్ 18 సెంవతసరాల కెంట ేఎకుువ 

వయసుస ఉని వయకుి లకు ఇెంజెక్షన్ కు వయతిరేకెంగా పాిథమిక 

రోగనిరోధ్కత క్ోసెం డిగ కెంటోి లర్ జనర్ల ఆఫ్ ఇెండియా 
(DCGI) నుెండ ిఆమోదెం ప ెందిెంది. ఇది COVID-19 కోసం 

భటరతదేశప్ు మొటామొదట ి నచసికా వాయకిసన్. కోవిడ-19కి 

వయతిర కంగా భటరతదేశం చేసుా ని పో రాటటనికి ఈ వాయకిసన్ 

'బిగ బయస్ట' అని క ందర ఆరోగయ మర్యు కుట ంబ సంక్ష మ 

శాఖ మంతిర మనుసఖ మాెండవియా పేరకునచిరు. 
భార్త్ బయోటెక ఇెంటరేిష్టనల లిమిటెడ్ (BBIL), వాయకిసన్ 

ఆవిష్ురణలో ప్రప్ంచ అగరగామి మర్యు అంట  వాయధులకు 
వాయకిసన్్ల డెవలప్ర్. ఇెంటాి నాసల క్ోవిడ్ వాయక్తసన్ 

(BBV154) అభవృదిి  అతయవసర ప్ర్సిాతతలోల  ప్ర్మితం 

చేయబడిన ఉప్యోగం కోసం ఆమోదించబడిందని BBIL 

ప్రకటించింది. iNCOVACC, పీర-ఫయయజన్ స ాబిలెైజ్ు  స ైపక్ 

పొర టీన్్త్ో కూడిన రటకాంబినెంట్ రరపిల క ష్న్-లోప్ం కలిగ్న 

అడెనోవెైరస వెకార్ు వాయకిసన్. ఈ టీకా I, II, మర్యు III 

దశలోల , విజయవంతమ ైన ఫలిత్చలత్ో కిలనికల్ టరయల్స్లో 
విశలలషించబడింది. నచసికా చుకుల దచారా ఇంటటర నచసల్ 

డెలివరటని అనుమతించడచనిక ి వాయకిసన్ రూపొ ందించబడింది. 
ఇది తకుువ మర్యు మధయ-ఆదచయ దేశాలలో ఖరుాత్ో 
కూడ్ుకునిదిగా రూపొ ందించబడింది. 

రాజ పథ్ కు కరి్వయ మారో్ెంగా పటర్ు మార్ానునిటుల  GoI 

పికటిెంచెంది 

 
రాజ పథ్ మరియు సెెంటిల విసాట  లాన్ ల పేరును కరి్వయ 
మారో్ెంగా మారుసుా నిట ల  భటరత ప్రభుతాం ప్రకటించింది. ఈ 

నిరోయం భటరతదేశంలోని బిిటిష్ క్ాలనీ అవశేష్ాలను 
త్ొలగ్సుా ందని చెప్పబడింది. రాజ పథ్ మరియు సెెంటిల విసాట  
లాన్ ల పేరు మార ా లక్షయంత్ో స ప ాంబర్ 7న ఏరాపట  చేసిన 

ప్రత్ేయక సమావేశం తరాాత ఈ నిరోయం తీసుకునచిరు. 
గతంలో మోడీ ప్రభుతాం ప్రధచని నివాసం ఉని రోడ్ుు  పేరును 
ర స కోర్స రోడ నుండ ిలోక్ కళ్లయణ్ మార్గ  గా మార్ాంద.ి 

భార్తదేశెంలో మొటటమొదటి LNG టిక సదుపాయానిి బయల  

ఎనరీా మోటార్స పాిర్ెంభెంచెంది 

 
భార్తదేశెంలో మొటటమొదటి LNG టిక సదుపాయెం: బయల  

ఎనరీా మోటార్స నుెండి సుదూర్, భారీ-డూయటీ టికుులు, కీలన్ 

ఎనరటజని ఉతపతాి చేయడ్ం దచారా భటరతీయ టరకిుంగ్ 

వాయపారానిి ప ంచచలని భటవిసుా నచియి, దచదచప్ు శూనయ 
ఉదచగ ర వాహనచలు LNGత్ో నడ్ుస్ాా యి. ఈ వాయపారానిి 

క ందర మంతిర నితిన్ గడ్ురట పరా రంభంచచరు. బూల  ఎనరటజ 
మోటటర్స BS VI-కంప ్ల ంట్ FPT ఇండ్సిా రయల్ ఇంజిన్్లత్ో 
మొదట ి LNG టరకుులను పరా రంభంచేందుకు ఇటటలియన్ 

ఇవెకో గూర ప్ యొకు గోల బల్ ప్వర్్టెరయిన్ బటర ండ అయిన 

FPT ఇెండస ట రయల త్ో ఒప్పందం కుదురుాకుంది. 

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


సెపెటెంబర్ మొదట ివారాెంతపు కర ెంట్ అఫ ైర్స్  
 

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

భార్తదేశెంలో మొదటి LNG టిక సౌకర్యెం (బయల  ఎనరీా 
మోటార్స): ముఖయ అెంశాలు: 
• 5528 4×2 టటర కార్ ప్ర్చయం LNG-ఇంధన టరకుుల 

మారరుట్ ప్రవేశానికి మొదట ి మోడ్ల్్గా 
ఉప్యోగప్డ్ుతతంది. 

• బూల  ఎనరటజ మోటటర్స తన "టరకుులు భటరతీయ రవాణచ 
ప్ర్శరమ యొకు డిమాండ డ్యయట ీ స ైకిల్స్కు 
అనుగుణంగా నిర్మంచబడచు యి మర్యు 
ప్రటక్షించబడచు యి" అని పేరకుంది. 

• అధిక-టటర్ు FPT ఇండ్సిా రయల్ ఇంజన్్లను కలిగ్ ఉని 

ఈ టరకుులు తమ తరగతిలో అతతయతామ TCOని కలిగ్ 
ఉండ్టమే కాకుండచ సుదీరఘ ప్రయాణచలకు అసమానమ ైన 

ప్రయాణ స్ౌకరాయనిి మర్యు డెైవైర్ భదరతను కూడచ 
అందిస్ాా యి. 

భార్తదేశెంలో మొదటి LNG టిక సౌకర్యెం (బయల  ఎనరీా 
మోటార్స): ముఖయమ ైన అెంశాలు 
• CEO బూల  ఎనరటజ మోటటర్స: అనిర్ుధ్ భువలాు 

• ఇవేకో గూర ప్ ప్వర్్టెరయిన్ బిజినెస యూనిట్ అధయక్షుడ్ు: 
స లెైేన్ బరల జ 

• భటరత రోడ్ుు  రవాణచ మర్యు రహదచరుల మంతిర: నితిన్ 

గడుర ీ

శిశు మర్ణాలోల  క్ేెంది పిభుతే మహిళా స బబెందిక్త 60 రోజుల 

పిసూతి సెలవు 

 

పితేయక 60 రోజుల పిసూతి సెలవులు: క ందర ప్రభుతా మహిళ్ల 

సిబెందికి 60 రోజుల పితేయక పిసూతి సెలవులు. ప్రసవానికి 

ముందు లేదచ ప్రసవ సమయంలో శ్చశువు పో యినప్ుపడ్ు 

లేదచ ప్ుటిాన కొదిదసేప్టిక  శ్చశువు మరణించిన సందరభంలో 

స లవు మంజూరు చేయబడ్ుతతంది. ఈ మేరకు సిబెంది, 

శ్చక్షణ శాఖ ఉతారుాలు జారట చేసింద.ి సిబెంది, ప్రజా 

ఫ్ిరాయదులు మర్యు ప నషనల  మంతిరతా శాఖ ప్రకారం, ఈ 

నిరోయం తీసుకుంద.ి 

పితేయక 60-రోజుల పిసూతి సెలవు: ముఖయ అెంశాలు 

• సిబెంది, ప్రజా ఫ్ిరాయదులు మర్యు పింఛనల  మంతిరతా 

శాఖ ప్రకారం, తలిల జీవితంప ై తీవర ప్రభటవం చయపే ప్రసవం 

లేదచ బిడ్ు  ప్ుటిాన వెంటనే చనిపో వడ్ం వలల  కలిగ  ఏదెైనచ 

సంభటవయ మానసిక నష్ాా నిి ప్ర్గణనలోకి తీసుకుని ఈ 

నిరోయం తీసుకోబడింది. 

• గరభం దచలిాన 28వ వారంలో లేదచ ఆ తరాాత ప్ుటిాన 

శ్చశువు ఇప్పటిక ీ చనిపో యిందని చెప్పవచుా. డెలివరట 

తరాాత 28 రోజుల వరకు, ప్ుటిాన వెంటన ేబిడ్ు  చనిపో యిే 

ప్ర్సిాతిని గుర్ాంచడచనికి ఉప్యోగ్ంచవచుా. కానుప 

మర్యు డెలివరట మధయ కాలానిి గరభధచరణ కాలం 

అంటటరు. 

60-రోజుల పిసూతి సెలవు: అర్హత 

• ప్రత్ేయక ప్రసయతి స లవుల ప్రయోజనం క వలం ఇదదరు కంటే 

తకుువ జీవించి ఉని పిలలలను కలిగ్ ఉని క ందర 

ప్రభుతా మహిళ్ల సిబెందికి మాతరమే అందుబటట లో 

ఉంట ంద ి మర్యు ఇది ఆమోదించబడిన ఆసుప్తిరలో 

ప్రసవానికి మాతరమ ేఉప్యోగ్ంచబడ్ుతతంది. 
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హ ెం మెంతి ి అమిత్ ష్ా ఢిలీలలో “CAPF eAwas” వ బ్ 

పర ర్టల ను ఆవిష్టురిెంచనునాిర్ు 

 

CAPF eAwas: క ందర స్ాయుధ పో లీసు బలగాల కోసం 

CAPF eAwas వెబ్-పో రాల్్ను హ ెం మెంతి ి అమిత్ ష్ా 
ఆవిష్ుర్ంచచరు. క ందర స్ాయుధ పో లీసు బలగాలు 
ఎలలప్ుపడ్య దేశం యొకు అంతరగత భదరతకు ప్టిషా్మ ైన 

వెనెిముకగా ఉనచియని ష్ా ఈ సందరభంగా చేసిన 

వాయఖయలలో పేరకునచిరు. స్ాాతంతరయం వచిానప్పటి నుండ ి

35,000 మందిక ిప ైగా పో లీసు అధికారులు అంతరగత భదరతను 
కొనస్ాగ్సయా  మరణించచరని, వార ్ త్చయగాల ఫలితంగా ప్రజలు 
రాతిరప్యట బటగా నిదరపో త్చరని మర్యు సురక్షితంగా 
ఉండ్వచాని ఆయన పేరకునచిరు. 
CAPF eAwas గురిెంచ: 

• "CAPF eAwas" అని పిలువబడే ఏకీకృత వెబ్-పో రాల్, 

ఇది మ రుగరైన క టటయింప్ు విధచనచనిి అమలు 
చేయడచనికి మర్యు క టటయింప్ు ప్రకిరయలో 
పారదరశకతను ప ంచడచనికి రూపొ ందించబడింది. 

• వెబ్ సరటాస అరహత కలిగ్న CAPF మర్యు అస్ాసం 

రరైఫ్ిల్స దళ్లలను ఆన్్లెైన్్లో నమోదు చేసుకోవడచనికి 
మర్యు గృహ క టటయింప్ులను సీాకర్ంచడచనికి 
అనుమతిసుా ంది. 

ముెంబెై సటటష్టనలలో భార్తీయ రెైలవే ‘మేఘదూత్’ యెంతాి లను 

ఏరాుటు చ్ేస ెంది 

 

భార్తీయ రెైలవేలు ముెంబెై డివిజన్ లోని దాదర్, థానే 

మరియు ఇతర్ సటటష్టనలలో ‘మేఘదూత్’ యెంతాి లను ఏరాుటు 

చ్ేశాయి. ప్రత్ేయకమ ైన ‘మేఘదూత్’ యంత్చర లు వినయతి 

స్ాంక తికతను ఉప్యోగ్ంచి గాలిలోని నీటి ఆవిర్ని 

త్చగడచనికి యోగయమ ైన నీరుగా మారుస్ాా యి. NINFRIS 

పాలసీ కింద స ంటరల్ రరైలేాలోని ముంబెై డివిజన్్ప  ై 17 

‘మేఘదూత్’, అటటమసిోయర్క్ వాటర్ జనర టర్ 

కియోసు్లను ఏరాపట  చేయడచనికి 5 సంవతసరాల పాట  

కాంటటర కా్ మ ైతీి ఆక్ాేటెక పెైైవేట్ లిమిటెడ్ కు ఇవాబడింది. 

గరాాశయ క్ాయనసర్ కు వయతిరేకెంగా భార్తదేశెం యొకు 

మొదట ిటీక్ా పాిర్ెంభెంచబడిెంది 
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భార్తదేశెం సీరం ఇన్్సిాటూయట్ ఆఫ్ ఇండియా (SII) మర్యు 
డిపారా్్మ ంట్ ఆఫ్ బయోటెకాిలజీ (DBT) సహాయంత్ో 
గరాభశయ కాయనసర్్కు వయతిర కంగా సాదేశీంగా అభవృదిి చేసిన 

మొటామొదటి క్ాేడిివాలెెంట్ హయయమన్ పాప లోల మావ ైర్స్ 

వాయక్తసన్ (qHPV)ని 1 సెపెటెంబర్ 2022న పరా రంభంచనుంది. 
గరాభశయ కాయనసర్్కు వాయకిసన్ “ CERVAVAC”, క్ేెంది 

సెైన్స అెండ్ టెక్ాిలజీ శాఖ మెంతి ి జితేెంది స ెంగ 

పరా రంభంచనునచిరు. వాయకిసన్్కు ఒకోు మోత్చదుకు దచదచప్ు 
200-400 ఖరుా అయిేయ అవకాశం ఉంది. 
ప్రభుతా డేటట ప్రకారం, గరాాశయ క్ాయనసర్ భటరతదేశంలో 
అతయంత ప్రబలంగా ఉని క్ాయనసర్ లో 2వ సాథ నెంలో ఉంద ి

మర్యు ప్రప్ంచంలోని గరాభశయ కాయనసర్ మరణచలలో 
నచలుగ్ంట ఒక వంతత కూడచ ఉంది. భటరతదేశంలో సుమార్ు 
1.25 లక్షల మెంద ి మహిళలు గరాాశయ క్ాయనసర్ తో 
బటధప్డ్ుతతనచిరు మర్యు 75 వేల మెంద ి మహిళలు ఈ 

వాయధిత్ో మరణిసుా నచిరు. 9-14 సెంవతసరాల వయసుస గల 

బాలికలకు గరాాశయ క్ాయనసర్ కు టీక్ాలు వేయాలని క్ేెంది 

పిభుతేెం యోచిసాో్ ంది. వాయకిసన్్ను విడ్ుదల చేయడచనిక ి

ముందు, తలిలదండ్ుర లు మర్యు పాఠశాల అధికారులకు 
అవగాహన కలిపంచడచనికి ప్రభుతాం స నిసటెైజ ష్న్ 

కారయకరమానిి నిరాహిసుా ంది. బిల అెండ్ మ లిెండా గేట్స 

ఫౌెండేష్టన్ తో DBT మరియు BIRAC భాగసాేమయెం యొకు 

ప్ర్ణచమమే CERVAVAC అని ప్రభుతాం పేరకుంద.ి 

యయనివరిిటీ గార ెంట్స కమిష్టన్ ఫ రాయదుల పరిష్ాుర్ెం క్ోసెం 

'ఇ-సమాధాన్' పర ర్టల ను పాిర్ెంభెంచనుెంది 

 

యయనివరిసట ీ గార ెంట్స కమీష్టన్ (UGC) ఇప్ుపడ్ు 
వర్సటీలలోని విదచయరుా లు మర్యు సిబెంది యొకు అనిి 

ఫ్ిరాయదులను `ఇ-సమాధాన్` అనే క ందీరకృత పో రాల్ దచారా 
ప్రయవేక్షించి ప్ర్ష్ుర్సుా ంది. UGC ప్రకారం, ఈ పాల ట్్ఫారమ 

పారదరశకతను నిరాి ర్సుా ంది, ఉనిత విదచయ సంసాలలో 
అనచయయమ ైన ప్దితతలను నిరోధిసుా ంది మర్యు ఫ్ిరాయదుల 

ప్ర్ష్ాురానికి కాలప్ర్మితి గల యంత్చర ంగానిి అందిసుా ంది. 
కమిష్న్ యాంటీ రాయగ్ంగ్ హెల్ప్లెైన్్ను మినహాయించి దచని 

ప్రసుా త పో రాల్్లు మర్యు హెల్ప్లెైన్్లను విలీనం చేసి కొతా 

పో రాల్్ను అభవృదిి  చేసింద.ి 

UGC ఇ-సమాధాన్ గురిెంచ: 

• UGC ఇ-సమాధన్, వాటటదచరులందర్కీ సేవ కోసం ఒక 

ముందడ్ుగు, ఇది వాటటదచరులందర్కీ వార్ ఫ్ిరాయదులు / 
ఫ్ిరాయదులను పో రాల్్లో నమోదు చేయడచనిక ి ఒక  విండో  
వయవసాగా ఉంట ంద,ి ఇది ఎలలప్ుపడ్య మౌస కిలక్ చేయడ్ం 

దచారా అందుబటట లో ఉంట ంది. 
• వాటటదచరులు ఎదురకుంట ని ఏదెైనచ సమసయప ై 

ఫ్ిరాయదులు చేయడచనికి UGC వెబ్్స ైట్ 24×7లో టోల్-ఫ్ీర 
నంబర్ 1800-111-656 కూడచ అందుబటట లో ఉంట ంది. 
ఇ-సమాధచన్ పో రాల్ దచారా దచదచప్ు 38 మిలియనల  
మంద ివిదచయరుా లు ప్రయోజనం పొ ందుత్చరని అంచనచ. 
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రాష్ాట ర ల సమాచ్ార్ెం 
రాజసాథ న్ 100 రోజుల పటటణ ఉపాధి హామీ పథక్ానిి 

పాిర్ెంభెంచెంది 

 
గార మీణ ఉపాధి హామీ పథకెం MGNREGA తరహాలో ప్టాణ 

పరా ంత్చలోల ని పేద కుట ంబటలకు 100 రోజుల ఉపాధి 

కలిపంచేందుకు రాజస్ాా న్ ప్రభుతాం ప్రతిష్ాా తమక ప్థకానిి 

పరా రంభంచింది. ఈ ఏడచద ిరాష్టట ర బడెాట్ లో ముఖయమంతిర అశోక్ 

గరహాల ట్ ప్రతిపాదించిన ఇందిరాగాంధీ ప్టాణ ఉపాధి ప్థకం 

కోసం ఇప్పటిక  2.25 లక్షల కుట ంబటలు నమోదు 
చేసుకునచియి. 

స ప ాంబరు 9న పరా రంభంచనుని ఈ ప్థకం ప్రాయవరణ 

ప్ర్రక్షణ, నీరు మర్యు వారసతా సంరక్షణ, ఉదచయనవనచల 

నిరాహణ, ఆకరమణలను త్ొలగ్ంచడ్ం, అకరమ సంక త 

బో రుు లు, హ ర్ుంగ్్లు, బటయనరుల  మొదలెైన ప్నులను కవర్ 

చేసుా ంది. పార్శుదియం, ప్ర్శుభరత మర్యు ఇతర ప్నులు 
కూడచ ఈ ప్థకం కింద చేప్టాబడ్త్చయి. . 

పథకెం గురిెంచ: 

• ఈ ప్థకానిక ి రాషా్ర ప్రభుతాం ర్ూ.800 క్ోటుల  

క టటయించింది. జిలాల ల ఇన్ చచర్జ మంతతర లు తమ తమ 

పరా ంత్చలోల  ఈ ప్థకానిి పరా రంభస్ాా రు. 
• "స్ాధచరణ సాభటవం" ప్రకారం ప్ని ఆమోదం పొ ందడ్ం 

మర్యు అమలు చేయడ్ం కోసం వసుా  వయయం 

మర్యు వేతన వయయం యొకు నిష్పతాి 25:75 

ఉంట ంది, అయిత్ ే "ప్రత్ేయక సాభటవం" యొకు ప్నుల 

కోసం నిష్పతాి త్చరుమారు చేయబడ్ుతతంది. 

• 15 రోజులోల గా లబిిదచరుల బటయంకు ఖాత్చలోల  చెలిలంప్ులు 
జరుగుత్చయి. 

• ఫ్ిరాయదులను ప్ర్ష్ుర్ంచడచనికి మర్యు స్ామాజిక 

తనిఖీని నిరాహించడచనిక ి ప్థకంలో ఒక నిబంధన 

చేయబడింద.ి 

అర్హత 

• 18 నుెండి 60 సెంవతసరాల వయసుస గల వార్ు ఈ 

పథక్ానిక్త అర్ుహ లు. ఆసకిా ఉని కుట ంబటలకు 100 

రోజుల ఉపాధి లభసుా ంది. స ప ాంబర్ 9 నుంచి అనిి ప్టాణ 

స్ాా నిక సంసాలోల  ఈ ప్థకానిి అమలు చేయనునచిరు. 
తమిళనాడు పిభుతేెం బాలికల క్ోసెం “పుదుమ ై పెన్ సటుమ్” 

పాిర్ెంభెంచెంది 

 
తమిళ్నచడ్ు ముఖయమంతిర  ఢిలీల ముఖయమంతిర అరవింద్ 

క జీరవాల్ సమక్షంలో చెనెైిలో జర్గ్న కారయకరమంలో ‘పుధ్ుమ  ై
పెన్’ పేరుత్ో మూవలూరు రామామృతం అమమయయర్ 

ఉనిత విదచయ భరోస్ా ప్థకానిి ఎెం.కె్. సాట లిన్ పరా రంభంచచరు. 
మిసార్ క జీరవాల్ ఢిలీలలో తన ఆప్ ప్రభుతాం చేసిన 

నమూనచను అనుకర్సయా  తమిళ్నచడ్ు ప్రభుతాం ఏరాపట  
చేసిన 26 సయుల్ ఆఫ్ ఎకసలెన్స మర్యు 15 మోడ్ల్ 

సయుల్్లను కూడచ ఆవిష్ుర్ంచచరు. 
పుదుమ ై పెన్ క్తెంద: 

• ప్ుదుమ ై ప న్ ప్థకం, రాషా్ర ప్రభుతా పాఠశాలలోల  5వ 

తర్గతి నుెంచ 12వ తర్గతి వర్కు చదివిన బాలిక్ా 
విదాయర్ుథ లు తమ గార డుయయిేష్టన్ లవదా డిప ల మా ప్యరా్ చేస ే

వరకు నెలవారటగా ర్ూ. 1,000 చెలిలస్ాా రు. 
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• ఈ ప్థకం దచారా ప్రతి సంవతసరం ఆరు లక్షల మంది 
బటలికలకు లబిి చేకూరాాలని లక్షయంగా ప ట ా కునచిమని, 

దీని అమలుకు బడెజట్్లో ర్ూ.698 క్ోటుల  

క టటయించచమనచిరు. 
మేఘాలయ CM క్ానాి డ్ కె్ సెంగామ ‘గార మీణ పెర్టి పెందుల 

పెెంపకెం పథక్ానిి’ పాిర్ెంభెంచ్ార్ు. 

 
మేఘాలయ ముఖయమంతిర క్ానాి డ్ కె్ సెంగామ వివిధ ప్శువుల 

ప ంప్కం కారయకలాపాల దచారా రరైతతలు సిారమ ైన జీవనోపాధిని 

పొ ందేలా ‘గార మీణ పెర్టి పెందుల పెెంపకెం పథక్ానిి’ 

పరా రంభంచచరు. ప్రభుతాం వివిధ సంక్ష మ ప్థకాల దచారా 
రరైతతలకు ఆదచయాభవృదిి  అవకాశాలను, ఆర్ాకాభవృదిిని 

కలిపసుా నిదని ముఖయమంతిర అనచిరు. 
గార మీణ పెర్టి పెందుల పెెంపకెం పథకెం క్తెంద - దశ 1: 

• ప్రభుతాం రూ. 15.18 కోట ల  క టటయించింద,ి దీని కింద 

నచలుగు అధిక దిగుబడినిచేా మ రుగరైన రకాలను 6000 

కుట ంబటలకు ప్ంపిణ ీచేయనునచిరు. 
• రరండో  దశ కారయకరమానిి చేప్టేాందుకు అదనంగా రూ.25 

కోట ల  క టటయించనునిట ల  మేఘాలయ ముఖయమంతిర 
త్ెలియజ శారు. 

• ప్ంది మాంసం అవసరం కోసం రాష్ాా ర నిి సాయం 

సమృదిిగా మారాడచనికి, ప్రభుతాం అతిప దద  ప్ందుల 

అభవృదిి  కారయకరమాలలో ఒకటెైన ‘మేఘాలయ పిగగరట 
మిష్న్’ను అమలు చేసాో్ ంది. 

• ఈ మిష్న్ కింద, కొవుా మర్యు ప్ందుల ప ంప్కం 

ఏరాపట కు సునచి వడీు  రుణం అందించబడ్ుతతంది. 
ఇప్పటి వరకు 250 ప్ందుల సహకార సంఘాలు 
రూ.43.67 కోటల  రుణచలు పొ ందచయి. 

అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• మేఘాలయ రాజధచని: ష లాల ెంగ; 

• మేఘాలయ ముఖయమంతిర: క్ానాి డ్ క్ొెంగల సెంగామ; 

• మేఘాలయ గవరిర్: సతయపాల మాలిక. 

ఒడిశా పిభుతేెం కలియా పథకెం క్తెంద రెైతులకు ర్ూ.869 

క్ోటుల  పెంప ణ ీచ్ేస ెంది 

  

ఒడిశా ప్రభుతాం కృశక్ అసిస ాన్స ఫర్ లెైవ్లలహుడ అండ 

ఇన్్కమ అగరమంటేష్న్ (కలియా) ప్థకం కింద 41.85 మంది 
రాషా్ర రరైతతలకు ₹869 కోటలను ప్ంపిణ ీ చేసింద ి మర్యు 
రాషా్రంలో వరదల కారణంగా ప్ంట నష్ాా లకు అదనప్ు స్ాయం 

అందజ సుా ందని హామీ ఇచిాంది. కలియా ప్థకం కింద 

ఒకొుకుర్కి ₹2000 నేరుగా 41 లక్షల మంద ి రరతైతలు 
మర్యు 85,000 మంది భూమిలేని రరైతతల బటయంకు 
ఖాత్చలకు బదిలీ చేయబడింది. 
రాషా్ర ప్రభుతాం 2019లో కలియా ప్థకానిి పరా రంభంచింది, 
దీని కింద రాషా్రంలోని రరతైతలకు రరండ్ు విడ్తలోల  4000 

ఇవాబడ్ుతతంది. మొదట ి విడ్తగా ఒకోు రరైతతకు 2000 

చకప్ుపన అక్షయ తృతీయ మర్యు నుఖాయ్ సందరభంగా 
ప్ంపిణ ీచేయగా, రరండో  విడ్త రరైతతలకు ప్ంపిణ ీచేశారు. 

http://www.bankersadda.com/
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కలియా పథకెం 

కలియా ప్థకానిి ఒడిశా ప్రభుతాం 2019 జనవర్లో చిని 

మర్యు సనికారు రరైతతలు, స్ాగుదచరులు మర్యు 
భూమిలేని వయవస్ాయ కార్మకుల కోసం పరా రంభంచింది. ఈ 

ప్థకానిి జీవనోపాధి మర్యు ఆదచయ వృదిి  కోసం కుర ష్క్ 

సహాయం లేదచ కలియా అంటటరు. కలియా ప్థకం యొకు 

లక్షయయలు రరైతతలకు ఆర్ాక సహాయానిి అందించడ్ం మర్యు 
వయవస్ాయ శలరయసుసను వేగవంతం చేయడ్ం. కలియా ప్థకం 

యొకు రరండ్ు ప్రధచన లక్షయం ఏమిటంటే, అప్ుపల ఊబిలో 
కూరుకుపో యిన రరైతతలకు ఉప్శమనం కలిగ్ంచడ్ం మర్యు 
ఒడిశాలోని వయవస్ాయ గృహాలు, భూమిలేని వయవస్ాయ 

కూలీలు మర్యు సనికారు స్ాగుదచరులకు ఆర్ాక సహాయం 

అందించడ్ం. 

పశిామ ఒడిశాలో నుఖాయ్ పెండుగను జర్ుపుకుెంటార్ు 

 
నుఖాయ్ ఒడిశాలో వార్షక ప్ంట ప్ండ్ుగ. క్ొతి సటజన్ కు 
స్ాాగతం ప్లిక ందుకు మర్యు సటజన్ లోని క్ొతి బియాయనిి 

స్ాాగతించడచనికి నుఖాయ్ జరుప్ుకుంటటరు. గణేష్ చతురిథ 
తరాాత ఒక రోజున నుఖాయ్ జరుప్ుకుంటటరు మర్యు ఇది 
ఒడిశాలో అతయంత ఎదురుచయసుా ని ప్ండ్ుగలలో ఒకట.ి ఒక 

నిర్దషా్ సమయంలో సామలవశేరి దేవిక్త నాబని సమరపణత్ో 
ప్ండ్ుగ జరుప్ుకుంటటరు. నుఖాయ్ రెెండు పదాలతో 
తయార్ు చ్ేయబడిెంద,ి నువా అెంటే క్ొతిద ిమరియు ఖెై అెంట ే

ఆహార్ెం. ప్ండ్ుగ అంట ే ప్యరా్గా కషా్ప్డి రరైతతలు ప్ండించిన 

సీజన్్లో కొతా వర్ని జరుప్ుకోవడ్ం. ఒడిశాలోని ప్శ్చామ 

పరా ంతంలోని ప్రజలు నుఖాయ్్ను ఉత్చసహంగా మర్యు 
ఉత్చసహంగా జరుప్ుకుంటటరు. 

అదనపు సమాచ్ార్ెం 

• మోహాల -మనయపర్-అంబటగ్ చౌకీ ఛతాీస్గఢ్లో 29వ జిలాల గా 
అవతర్ంచింది. 

• UP: రాషా్రంలో ప్రతి ఇంటిక ి RO వాటర్ ఉని మొదటి 
గార మంగా భర ా ల్ నిలిచింది 

 
 

బ్యెంక ెంగ్ & ఆరిిక అెంశాలు 
 

2029 నాటిక్త భార్తదేశెం పిపెంచెంలో 3వ అతిపెదద  ఆరిథక 

వయవసథగా అవతరిసుి ెంది 

 

భటరతదేశం 2029 నచటికి పిపెంచెంలో మయడవ అతిపెదద  ఆరిథక 

వయవసథగా అవతర్ంచబో త్ోంది. పిసుి త వృదిి  రేటు పిక్ార్ెం 

2027లో జర్మనీని మరియు 2029 నాటిక్త జపాన్ ను భార్త్ 

అధిగమిసుి ెందని సటటట్ బాయెంక ఆఫ్ ఇెండియా నివేదిక 

పేరకుంద.ి 2014 నుండ ిదేశం ప దద  నిరామణచతమక మారుపలకు 
గురరైందని మర్యు ఇప్ుపడ్ు యునెైటెడ కింగ్్డ్మ్ను 
అధిగమించి 5వ అతిప దద  ఆర్ాక వయవసాగా ఉందని నివేదిక 

పేరకుంద.ి 2014 నుండ ి భటరతదేశం అనుసర్ంచిన మారగం 

2029లో దేశం 3వ అతిప దద  ఆర్ాక వయవసాగా గుర్ాంప్ు పొ ందే 
అవకాశం ఉందని వెలలడిస్ోా ంది, 2014 నుండ ిభటరతదేశం 10వ 

రాయంక్్లో ఉనిప్పటి నుండి 7 స్ాా నచలు ప ైక ి ఎగబటక,ి అది 
త్ెలిపింది. 
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నివేదిక గురిెంచ: 

SBI యొకు ఆరిథక పరశిోధ్న విభాగెం నుండ ి వచిాన 

పరిశోధ్న నివేదిక FY23 కోసం సూథ ల దేశీయోతుతిి (GDP) 

వృదిి  రేటు 6.7-7.7 శాతెం మధ్య అెంచనా వేయబడిెంద,ి 

అయిత్ే ప్రప్ంచ అనిశ్చాతి కారణంగా 6-6.5 శాతం వృదిిని 

కలిగ్ ఉండ్టం స్ాధచరణం. శుకరవారం బూల మ్బెర్గ  నివేదిక 

ప్రకారం, భటరతదేశం బిరటన్్ను అధిగమించి ప్రప్ంచంలో ఐదవ 

అతిప దద  ఆర్ాక వయవసాగా అవతర్ంచింద.ి మొదట ి

త్ెైమైాసికంలో భటరతదేశం తన ఆధికాయనిి ప ంచుకుంది, 
అెంతరాా తీయ దివయ నిధి నుండి GDP గణచంకాలను చయపింది. 
కానీ, SBI నివేదిక ప్రకారం, డిస ంబర్ 2021 నచటికి 

భటరతదేశం ఐదవ అతిప దద  ఆర్ాక వయవసాగా UKని 

అధిగమించింది. 
నిర్ుదో యగిత రేటు ఈ సెంవతసర్ెం ఏప ిల లో జూన్ లో 7.6% 

నుెండి పడిపర యిెంది: PLFS 

 
భటరతదేశంలో ప్టాణ పరా ంత్చలలో 15 సంవతసరాలు మర్యు 
అంతకంటే ఎకుువ వయసుస ఉనివార్లో నిర్ుదో యగెం రేటు 
2022 ఏప ిల-జూన్ మధ్య సెంవతసర్ెం క్తరతెం 12.6 శాతెం నుెండ ి

7.6 శాతానిక్త తగిోెందని నేష్టనల సాట టిస టకల ఆఫటస్ (NSO) 

ఆగసుట  31న త్ెలిపింది. ఏపిరల్-జూన్ 2021లో, ప్రధచనంగా 
కోవిడ-సంబంధిత ప్ర్మితతల యొకు అదుభతమ ైన ప్రభటవం 

కారణంగా దేశంలో నిర్ుదో యగెం ఎకుువగా ఉెంద.ి త్చజా డేటట 
మ రుగరైన శరా మిక శకిా భటగస్ాామయ నిష్పతాి మధయ నిరుదో యగ్త 

ర ట  క్షీణతను నొకిుచెపిపంది, మహమామర్ నీడ్ నుండ ి

నిరంతర ఆర్ాక ప్ునరుదిరణను సయచిసుా ంది. 

పటరియాడిక లవబర్ ఫర ర్స సరేే (PLFS) ఏమి చూప ెంచెంది: 
జనవర-్మార్ా 2022లో, భటరతదేశంలో 15 ఏళ్లల  మర్యు 
అంతకంటే ఎకుువ వయసుస ఉనివార్లో నిరుదో యగం ర ట  
ప్టాణ పరా ంత్చలోల  8.2 శాతంగా ఉందని 15వ పటరియాడిక లవబర్ 

ఫర ర్స సరేే (PLFS) వెలలడించింది. ఇది కాకుండచ, ప్టాణ 

పరా ంత్చలోల ని సీా లైలో (15 ఏళ్లల  మర్యు అంతకంట ే ఎకుువ 

వయసుస ఉనివారు) నిరుదో యగ్త ర ట  ఏడచద ి కిరతం 14.3 

శాతం నుండ ి 2022 ఏపిరల్-జూన్్లో 9.5 శాత్చనికి తగ్గంది. 
జనవర-్మార్ా, 2022లో ఇది 10.1 శాతంగా ఉంద.ి డేటట 
ప్రకారం, ప్టాణ పరా ంత్చలోల ని ప్ురుష్తలలో (15 ఏళ్లల  మర్యు 
అంతకంటే ఎకుువ వయసుస ఉనివారు) నిరుదో యగ్త ర ట  
2022 ఏపిరల్-జూన్్లో 7.1 శాత్చనికి తగ్గంద,ి ఇది ఏడచద ికిరతం 

12.2 శాతంగా ఉంద.ి 2022 జనవర-్మార్ాలో ఇది 7.7 

శాతంగా ఉంద.ి 

పిపెంచెంలో 5వ అతిపెదద  ఆరిథక వయవసథగా అవతరిెంచన భార్త్  
UKని అధిగమిెంచెంది 

 
బిిటన్ ను అధిగమిెంచ పిపెంచెంలో ఐదవ అతిపెదద  ఆరిథక 

వయవసథగా భార్త్ అవతరిెంచెందని బయల మ్ బెరో్ పటర్ుెంది. 
రాయంకింగ్్లో మారుప యునెైటెడ కింగ్్డ్మ్ను ఆరవ స్ాా నచనిక ి

నెటిావేసింది, దేశం కూర రమ ైన జీవన వయయ కుటీరంలో 
కొనస్ాగుత్ోంది. భార్త ఆరిథక వయవసథ  ఈ ఏడాద ి 7 శాతానిక్త 
పెైగా వృదిి  చ్ెెందుతుెందని అెంచనా. సవర్ంచిన పరా తిప్దికన 

మర్యు సంబంధిత త్ెైమైాసికం చివర ్ రోజున డచలర్ 

మారకప్ు ర ట ను ఉప్యోగ్ంచి, మార్ా నుండి త్ెైమైాసికంలో 
"స్ాధచరణ" నగదు ప్రంగా భటరతీయ ఆర్ాక వయవసా 

ప్ర్మాణం USD 845.7 బిలియనుల . అదే పరా తిప్దికన, 

నివేదిక ప్రకారం, UK USD 816 బిలియనుల . 
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IMF సూచన: 

IMF యొకు సాంత అంచనచలు ఈ సంవతసరం వార్షక 

పరా తిప్దికన డచలర్ ప్రంగా భటరతదేశం UKని 

అధిగమించిందని చయపిసుా ంది, US, చెైనచ, జపాన్ మర్యు 
జరమనీల వెనుక ఆసియా ప్వర్్హౌస్ను ఉంచింద.ి ఒక 

దశాబదం కిరతం, భటరతదేశం అతిప దద  ఆర్ాక వయవసాలలో 11వ 

స్ాా నంలో ఉండ్గా, UK ఐదవ స్ాా నంలో ఉంద.ి ఈ ఆర్ాక 

సంవతసరం పరా రంభంలో చేసిన అంచనచలకు అనుగుణంగా, 
2022-23లో ఆరిథక వయవసథ  7-7.5 శాతానిక్త పెర్ుగుతుెందని 

పిభుతేెం అెంచనా వేసాో్ ంది. 2021-22లో భటరతదేశం 8.7 

శాతం వృదిిని నమోదు చేసింది. ఇది నిజంగా వార్షక వాసావ 

GDP వృదిిని అంచనచ వేయడచనిి ప్రతిబింబించదు. కాబటిా , 
ఆ ప్ర్ధిలో 7-7.5 శాతం. 7.4 శాతం ఉంట ందని IMF 

అంచనచ వేసింది’’ అని ఆర్ాక కారయదర్శ టీవ్ల సో్ మనచథన్ 

బుధవారం చెపాపరు. 
మొతిెంగా పిపెంచ GDP: 

సూథ ల దేశీయోతుతిి (GDP) అనేది ఒక నిర్దషా్ వయవధిలో, 
స్ాధచరణంగా ఒక సంవతసరంలో దేశం యొకు సర్హదుద లలో 
ఉతపతాి చేయబడిన ప్యరా్ వసుా వులు మర్యు సేవల మొతాం 

విలువ యొకు అంచనచ. దేశ ఆర్ాక వయవసా ప్ర్మాణచనిి 

అంచనచ వేయడచనికి GDP ప్రముఖంగా 
ఉప్యోగ్ంచబడ్ుతతంది. GDP అనేది వయయ ప్దితిని 

ఉప్యోగ్ంచడ్ం దచారా స్ాధచరణంగా కొలవబడ్ుతతంది, ఇద ి

కొతా వినియోగ వసుా వులప ై ఖరుా, కొతా ప ట ా బడి వయయం, 

ప్రభుతా వయయం మర్యు నికర ఎగుమతతల విలువ 

(ఎగుమతతలు మ ైనస దిగుమతతలు)ప ై ఖరుా చేయడ్ం 

దచారా GDPని గణిసుా ంది. ప్రప్ంచంలోని చచలా పరా ంత్చలలో, 
కాలకరమేణచ దీరఘకాలిక ఆర్ాక వృదిి  నేప్థయంలో వివిధ ఆర్ాక 

చకార ల దశలత్ో దేశాల GDPలు హెచుాతగుగ లకు 
గురవుత్చయి; అయిత్,ే ఈ హెచుా తగుగ లు ఉనిప్పటికీ, 
GDP దచారా కొలవబడిన అగరశలరణి ఆర్ాక వయవసాలు వారు కలిగ్ 
ఉని స్ాా నచల నుండ ిసులభంగా వెనకిు తగగడ్ం లేదు. 

అెంతరాా తీయ దివయ నిధి పిక్ార్ెం, నచమమాతరప్ు GDPలో ఇవి 

ప్రప్ంచంలోనే అతయధిక రాయంకింగ్ దేశాలు: 
1.యున ైటెడ్ సటటట్స (GDP: 22.49 టిిలియన్) 

2.చ్ెైనా (GDP: 16.4 టిిలియన్) 

3.జపాన్: (GDP: 5.27 టిరలియన్) 

4.జరమనీ: (GDP: 4.30 టిరలియన్) 

5.భార్తదేశెం: (GDP: 3.21 టిిలియనుల ) 

6.యున ైటెడ్ క్తెంగ డమ్: (GDP: 3.2 టిిలియన్) 

7.ఫరా న్స: (GDP: 2.78 టిరలియన్) 

8.ఇటలీ: (GDP: 2.07 టిరలియన్) 

9.బెరజిల్: (GDP: 1.87 టిరలియన్) 

10.కరనడచ: (GDP: 1.71 టిరలియన్) 

భార్త జిడిప  అెంచనాను మయడీస్ 7.7 శాతానిక్త తగిోెంచెంది 

 
ప్రప్ంచ వృదిిలో మందగమనం, ప రుగుతతని వడీు  ర ట ల  

మర్యు సకరమంగా లేని రుతతప్వనచలు రాబో యిే 
త్ెైమైాసికాలోల  ఆర్ాక వయవసా యొకు స్ామరాా యనిి 

కోలోపవడచనికి కారణచలుగా పేరకుంటూ మయడీస్ ఇనెాసార్స 

సరటాస భార్తదేశెం యొకు GDP వృదిిని 1.1 శాతెం 

పాయిెంటల  మేర్ భారీగా తగిోెంచెంది. మయడీస్ గోల బల మాక్రో  
ఔట్ లుక 2022-2023 అధయయనం ప్రకారం, దేశీయ 

దరవయయలెణ ఒతాిళ్లల  ప రగకుండచ నిరోధించడచనికి 2023లో 
భటరత స ంటరల్ బటయంక్ హాకిష్ భంగ్మను కొనస్ాగ్ంచచలని 

అంచనచ వేసాో్ ంది. 
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ఆగసుట లో GST వసూళలల  28% పెరిగి ర్ూ.1.43 టిిలియనలకు 
చ్ేరాయి 

 
GST వసయళ్లల  ఆగస్ట లో వరుసగా ఆరవ నెలలో ర్ూ. 1.4-

టిిలియన్ మారుు కంట ే ఎకుువగా ఉనచియి మర్యు 
తదుప్ర్ ప్ండ్ుగ సీజన్ టెరండ్ను కొనస్ాగ్ంచడ్ంలో 
సహాయప్డ్ుతతంది. ఆగసుట  2022లో సేకర్ంచిన సయా ల GST 

రాబడి ర్ూ. 1.43 టిిలియనుల  ఇందులో CGST ర్ూ. 24,710 

క్ోటుల , SGST ర్ూ. 30,951 క్ోటుల , IGST ర్ూ. 77,782 క్ోటుల  

(వసుా వుల దిగుమతతలప ై వసయలు చేసిన రూ. 42,067 

కోటలత్ో సహా) (రూ.10,168 కోటలత్ో కలిపి) వసుా వుల 

దిగుమతిప ై వసయలు చేసిన రూ. 1,018 కోట ల ). 

2022లో మునుపటి న లల GST సటకర్ణ 

• జనవర్: 1,40,986 కోట ల  

• ఫ్ిబరవర్: 1,33,026 కోట ల  

• మార్ా: 1,42,095 కోట ల  

• ఏపిరల్: 1,67,540 కోట ల  

• మే: 1,40,885 కోట ల  

• జూన్: 1,44,616 కోట ల  

• జూలెై: 1,48,995 కోట ల  

 

అదనపు సమాచ్ార్ెం 
• PSU బటయంకులు డిస ంబర్ 2022 నచటికి అన్్బటయంక్ లేని 

పరా ంత్చలోల  సుమారు 300 శాఖలను త్ెరవబో తతనచియి 

• భటరతదేశం యొకు 2022 GDP వృదిి  అంచనచను 
గోల్ు ్మన్ స్ాక్స 7.6% నుండి 7%కి తగ్గంచింది 

• ఈ ఆర్ాక సంవతసరంలో భటరతదేశం యొకు Q1 GDP 

వృదిి  13.5% 
 

నియామకాలు 
 

MOIL లిమిటెడ్ లో CMD పదవిక్త అజిత్ కుమార్ సక్ేసనా 
ఎెంప కయాయర్ు 

 

పబిల క ఎెంటర్ పెైైజ సెలక్షన్ బో ర్స (PESB) "A" మినీరతి 

క టగ్రట-I కంప నీ, MOIL లిమిటెడ్ యొకు ఛెైరమన్ & 

మేనేజింగ్ డెైరరకార్ ప్దవిక ి అజిత్ కుమార్ సక్ేసనాను ఎంపిక 

చేసింద.ి ప్రసుా తం RINL-విశాఖప్టిం సీాల్ పాల ంట్ డెైరరకార్ 

(ఆప్ర ష్న్స)గా ప్నిచేసుా నచిరు. అతను అకోా బర్ 17, 2019న 

డెైరరకార్ (ఆప్ర ష్న్స)గా బటధయతలు సీాకర్ంచచరు. ఈ 

నియామకానికి ముందు, అతను మిల్స, IISCO, బర్ి్ప్యర్, 

సీాల్ అథచర్టీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ యొకు చీఫ్ జనరల్ 

మేనేజర్్గా ప్నిచేశాడ్ు. 
అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• MOIL లిమిటెడ స్ాా పించబడింది: 22 జూన్ 1962. 

MEA: క్ెనడాకు తదుపరి భార్త హ ైకమిష్టనర్ గా సెంజయ్ 

వర్మ నియమితులయాయర్ు 
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క్ెనడాలో భార్త తదుపరి హ ైకమిష్టనర్ గా సటనియర్ దౌతయవేతి 

సెంజయ్ కుమార్ వర్మ నియమితులయాయర్ు. త్చత్చులిక 

హెైకమిష్నర్ అనుష మాన్ గ ర్ స్ాా నంలో ఆయన బటధయతలు 
చేప్టటా రు. వర్మ 1988 బాయచ్ ఇెండియన్ ఫారిన్ సరీేస్ 

అధికార్ మర్యు ప్రసుా తం జపాన్్లో భటరత రాయబటర్గా 
ఉనచిరు. అతను తారలో కరనడచ అస ైన్్మ ంట్్ను చేప్టటా లని 

భటవిసుా నచిరు. ఇతర పో సిాంగ్్లలో, వరమ హాంకాంగ్, చెైనచ, 
వియత్చిం మర్యు టరటులలో భటరతీయ మిష్నలలో 
ప్నిచేశారు. ఇటలీలోని మిలన్్లో భటరత కానుసల్ జనరల్్గా 
కూడచ ప్నిచేశారు. 
మర్క నియామకెం: 

• ప్రసుా తం చికాగోలోని భటరత కానుసలేట్ జనరల్ అమిత్ 

కుమార్ ర్ప్బిల క్ ఆఫ్ కొర్యాకు తదుప్ర ్ రాయబటర్గా 
నియమితతలయాయరు. 1995లో ఇండియన్ ఫార్న్ 

సరటాస్లో చేర్న అమిత్ కుమార్, అంతకుముందు భటరత 

రాయబటర కారాయలయం, వాష ెంగటన్ DCలో రాయబార ి

హ దాతో డిపయయట ీచీఫ్ ఆఫ్ మిష్టన్ గా ఉనచిరు. 
• అతని ఇతర ఇటీవలి అస నై్్మ ంట్్లలో డెవలప్్మ ంట్ 

పారానర్్షిప్ అడిమనిసేా రష్న్ జాయింట్ స కరటరటగా మర్యు 
నయయ ఢిలీలలోని విదేశీ వయవహారాల మంతిరతా శాఖలో 
మానవ వనరుల నిరాహణకు జాయింట్ స కరటరటగా 
ప్నిచేశారు. 

పుణయక్ోటి దతుి  యోజన బాి ెండ్ అెంబాస డర్ గా క్తచ్ాా సుదీప్ 

ఎెంప కయాయర్ు 

 

పశువుల దతిత పథకమ నై పుణయక్ోటి దతుి  యోజనకు 
బాి ెండ్ అెంబాస డర్ గా కనిడ నటుడు క్తచ్ాా సుదపీ్ ను 
కరాా టక పిభుతేెం నియమిెంచెంది. ఈ విష్యానిి 

పశుసెంవర్థక శాఖ మెంతిి పిభు బి చవాన్  ప్రకటించచరు. 
'గోశాల'లలో (ఆవు ఆశరయాలు) ప్శువుల ప ంప్కం కోసం 

పిజలచ్ే దతిత తీసుక్ోవడానిి పోర తసహించడచనికి ఉదేదశ్చంచిన 

ఈ ప్థకానికి రాయబటర్గా వయవహర్ంచడచనికి నట డ్ు 
వసయలు చేయకూడ్దని నిరోయించుకునిట ల  మంతిర 
త్ెలిపారు. 
అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• కరాో టక ముఖయమంతిర: బసవరాజ్ సో్ మప్ప బొ మ ైమ; 

• కరాో టక రాజధచని: బెంగళ్ూరు. 
 

NALSA క్ొతి ఛెైర్మన్ గా ఎసటస జడిా  DY చెందిచూడ్ 

నియమితులయాయర్ు 

 
నేష్టనల లీగల సరీేసెస్ అథారిటీ (NALSA) తదుప్ర్ 
ఎగ్జకూయటివ్ చెైర్్ప్రసన్్గా సుపీరంకోరుా  నచయయమూర్ా జసిాస 

DY చందరచయడ నియమితతలయాయరు. ఈ ప్దవిని గతంలో 
భటరత ప్రధచన నచయయమూర్ా యుయు లలిత్ నిరాహించచరు. 
రాషా్రప్తి దరౌ ప్ది మురుమ జసిాస డి.వెై. నలాస ఎగ్జకూయటివ్ 

చెైరమన్్గా చందరచయడ. సుపీరంకోరుా  నచయయమూర్ాగా ప్దోనితి 

పొ ందకముందు, జసిాస చందరచయడ అలహాబటద్ హెైకోరుా  
ప్రధచన నచయయమూర్ాగా మర్యు అంతకు ముందు బటంబర 
హెైకోరుా  నచయయమూర్ాగా ప్నిచేశారు. 

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


సెపెటెంబర్ మొదట ివారాెంతపు కర ెంట్ అఫ ైర్స్  
 

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

అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• NALSA స్ాా పించబడింది: 9 నవంబర్ 1995; 

• NALSA ప్రధచన కారాయలయం స్ాా నం: నయయఢిలీల; 

• NALSA నినచదం: అందర్కీ నచయయం పొ ందడ్ం. 

తమిళనాడు మర్ుెంటెైల బాయెంక క్ొతి MD & CEO గా 

కృషా్టన్ శెంకర్సుబిమణాయనిి నియమిెంచెంది 

 

ట టికోర్న్్కు చెందిన తమిళనాడు మర్ుెంటెైల బాయెంక 

(TMB) లిమిటెడ కృషా్టన్ శెంకర్సుబిమణయెం మూడేళ్లపాట  

మేనేజిెంగ డెైరెకటర్ మరియు CEOగా నియమితతలెైనట ల  

ప్రకటించింది. ఆగసుా  18, 2022 నచట ి ఆమోద ప్త్చర నికి 

అనుగుణంగా ర్జర్ా బటయంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) అతని 

నియామకానిి ఆమోదించింది. 
 

 

అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• తమిళ్నచడ్ు మరుంటెైల్ బటయంక్ స్ాా పించబడింద:ి 11 మే 

1921; 

• తమిళ్నచడ్ు మరుంటెైల్ బటయంక్ ప్రధచన కారాయలయం: 

తూతతా కుడి, తమిళ్నచడ్ు. 
లోక సభ సెకరటర ీజనర్ల ఉతుల కుమార్ స ెంగ కు సెంసద్ టీవీ 

బాధ్యతలు అపుగిెంచ్ార్ు 

 

ప్రసుా తం లోక్్సభ స కరటరట జనరల్్గా బటధయతలు నిరాహిసుా ని 

ఉతుల కుమార్ స ెంగ అదనంగా సీఈవయ సంసద్ టీవ్ల 

విధులను నిరార్ాంచచలని రాజయసభ చెైరమన్ మర్యు లోక్్సభ 

సీపకర్ సంయుకాంగా నిరోయించచరు. సనసద్ టీవీ చీఫ్ 

ఎగిాకూయటివ ఆఫటసర్ (CEO) బటధయతల నుండ ి ర్వి కపయర్ 

రిలీవ అయాయరు. 
లోక్్సభ TV మర్యు రాజయసభ TV ఛచనెల్్లను విలీనం 

చేసిన తరాాత Sansad TV స ప ాంబర్ 2021లో 
పరా రంభంచబడింది. 24 గంటల ఛచనెల్, దచని కంటెంట్ దచారా, 
జాతీయ మర్యు అంతరాజ తీయ పేరక్షకులను లక్షయంగా 
చేసుకునే లక్షయంత్ో ప్రజాస్ాామయ తత్చానిి మర్యు 
దేశంలోని ప్రజాస్ాామయ సంసాల ప్నితీరును ప్రదర్శసుా ంది. 
ఫ్ిబరవర ్ 2021లో, లోక్్సభ టీవ్ల మర్యు రాజయసభ టీవ్లని 

విలీనం చేయాలనే నిరోయం తీసుకోబడింది మర్యు రవి 

కప్యర్- ర్టెైర్ు IAS అధికార్ని మార్ాలో దచని CEOగా 
నియమించచరు. 
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యమునా కుమార్ చ్ౌబర NHPC యొకు CMD గా 
ఎెంప కయాయర్ు 

 
యమునా కుమార్ చ్ౌబర సెపెటెంబర్ 1 నుండ ి మూడ్ు నెలల 

పాట  NHPC యొకు ఛెైర్మన్ మరియు మేనేజిెంగ డెైరెకటర్ గా 
బటధయతలు చేప్టటా రు. అభయ్ కుమార్ సింగ్ తరాాత ఆయన 

బటధయతలు చేప్టటా రు. చౌబర ప్రసుా తం NHPCలో డెైరరకార్ 

(టెకిికల్)గా ఉనచిరు & ఒక స్ాధచరణ ప్దవిలో ఉని వయకిా 
ఆ ప్దవిలో చేర  వరకు 3 నెలల పాట  CMD ప్దవిక ి

అదనప్ు బటధయతలు అప్పగ్ంచచరు. ఆగష్తా  31, 2022 నుండ,ి 

ప్దవ్ల విరమణ వయసుస వచిాన తరాాత అభయ్ కుమార్ 

స ెంగ కంప నీ ఛెైరమన్ మర్యు మేనేజింగ్ డెైరరకార్ (CMD) 

ప్దవిని నిలిపివేశారు. 
మాజీ గోల క్ీపర్ కళాయణ్ చ్ౌబర క్ొతి AIFF చీఫ్ గా 
ఎనిికయాయర్ు 

 
కోల్్కత్చలోని మోహన్ బగాన్ మర్యు ఈసా బెంగాల్ 

ఫుట్్బటల్ కలబ్్లలో గోల్్కీప్ర్్గా ప్నిచేసిన కళ్లయణ్ చౌబర, ఆల్ 

ఇండియా ఫుట్్బటల్ ఫ్ డ్ర ష్న్ అధయక్షుడిగా ఎనిికయాయరు. 
వివిధ రాషా్ర సంఘాల ప్రతినిధులత్ో కూడిన 34 మంది 
ఓటరలలో చౌబరక ి 33 ఓట ల  వచచాయి. అతని ప్రతయరా్ మర్యు 
మాజీ ఈసా బెంగాల్ సహచరుడ్ు 45 ఏళ్ల  భెైచుంగ్ భూటియా 
కూడచ ఒంటర ్ఓట త్ో సంతృపిా  చెందచలిస వచిాంది. 

అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• ఆల్ ఇండియా ఫుట్్బటల్ ఫ్ డ్ర ష్న్ స్ాా పించబడింది: 23 

జూన్ 1937; 

• ఆల్ ఇండియా ఫుట్్బటల్ ఫ్ డ్ర ష్న్ ప్రధచన కారాయలయం 

స్ాా నం: నయయఢిలీల. 
థాయ్ లాెండ్ లో భార్త రాయబారిగా ఐఎఫ్ ఎస్ నగేష్ స ెంగ 

నియమితులయాయర్ు 

 

1995 బటయచ్కి చెందిన ఇండియన్ ఫార్న్ సరటాస అధికార్, 
నగేష్ స ెంగ థాయ్ లాెండ్ లో భార్త తదుపరి రాయబారిగా 
నియమితులయాయర్ు. ప్రసుా తం రాయబటర్గా ఉని సుచతాి  
దురెై స్ాా నంలో ఆయన బటధయతలు సీాకర్ంచనునచిరు. 
భటరతదేశం మర్యు థచయ్్లాండ మధయ దెైాపాక్షిక 

సంబంధచలు 2021లో బలోపేతం అవుతూనే ఉనచియి, ఇద ి

ఆసియాన్, మ కాంగ్ గంగా సహకారం మర్యు BIMSTEC 

యొకు చటరంలో పరా ంతీయ మర్యు ఉప్-పరా ంతీయ 

స్ాా యిలలో సహకారంత్ో పాట  ఇతర బహుపాక్షిక వేదికలలో 
సహకారంత్ో గుర్ాంచబడింది. 
అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• థచయిలాండ రాజధచని: బాయెంక్ాక; 

• థచయిలాండ కరరనీస: థాయ్ భాట్; 

• థచయిలాండ ప్రధచన మంతిర: పియుత్ చ్ాన్-ఓ-చ్ా. 
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అదనపు సమాచ్ార్ెం 
• స్ాా ర్్బక్స భటరత సంతతిక ి చెందిన ఎగ్జకూయటివ్ లక్షమణ్ 

నరసింహన్్ను CEO గా నియమించింది 
• AIR నయయస సరటాస స విభటగానికి DG గా వసుధ గుపాా  

నియమితతలయాయరు 
• మహానగర్ గాయస లిమిటెడ కొతా ఛెైరమన్్గా మహేష్ వి 

అయయర్్ను నియమించింది 
 

సెైనుస & టెక్ాిలజీ 

 

5 PSLV రాకె్టల ను HAL-L&T దాేరా ర్ూ. 860 బిలియనల  
ఒపుెందెం 

 
HAL-L&T దాేరా 5 PSLV రాకె్టుల  నిరిమెంచబడతాయి: 

హిందుస్ాా న్ ఏరోనచటిక్స లిమిటెడ, HAL-L&T కనచసర్ాయం, 

పో లార్ శాటిలెైట్ లాంచ వెహికల్స యొకు ఎండ-ట -ఎండ 

ఉతపతాిలో ప్ర్శరమ యొకు మొదటి ప్రవేశం, నయయసేపస 

ఇండియా లిమిటెడ నుండి రూ. 860 కోటల  కాంటటర కుా ను 
పొ ందింది. ఐదు రాకరటలను (PSLV రాకె్టుల ) ఉతపతాి 

చేయడచనికి. HAL-L&T సహకారం మూడ్ు బిడ్లను 
టెకోి-వాణిజయ ప్రటక్షకు గురరైన తరాాత మొదట ినుండ ిచివర్ 
వరకు PSLVని ఉతపతాి చేసే హకుును గరలుచుకుంది. 
HAL-L&T దాేరా 5 PSLV రాకె్టుల  నిరిమెంచబడతాయి: 

క్ీలక అెంశాలు 
• కనచసర్ాయం ఐదు PSLV రాకరటలను ఉతపతాి చేసుా ంది, ఇది 

భటరతదేశం యొకు ఆధచరప్డ్దగ్న వర్ు్హ ర్స లాంచ 

వెహికల్. 

• PSLV, భటరతదేశం యొకు మూడ్వ తరం ప్రయోగ 

వాహనం, దచని మ కానికల్ సిసామ్లను మర్యు 60% 

ఎలకాాా నిక్ సిసామ్లను ప్ర్శరమ నుండ ి పొ ందుతతంది. 
రరండ్ు రంగాలలో మిగ్లిన శాత్చలు చచలా కిలషా్ంగా 
ఉనచియి. 

• GOCO (ప్రభుతా యాజమానయం, కాంటటర కార్ ఆప్ర టెడ) 

కానెసపా్ కింద, కనచసర్ాయం ఇప్ుపడ్ు లాంచర్్ను 
తయారు చేయడ్ం, కలప్డ్ం మర్యు ఇంటిగ రట్ 

చేయడ్ం బటధయత వహిసుా ంది. 
5 PSLV రాకె్టల ను HAL-L&T నిరిమెంచనుెంది: NSIL 

గురిెంచ 

• NSIL ప్యర్ాగా అస ంబుల్ చేయబడిన GSLV-Mk III 

రాకరట్్ను భటరతీయ వాయపార సహచరుల నుండి 
కొనుగోలు చేసే ప్రణచళికలను కూడచ కలిగ్ ఉంద.ి 

• భటరత ప్రభుతాం నుండి 10 ఇన్-ఆర్ెట్ కమూయనిక ష్న్ 

ఉప్గరహాలను ఎన్్ఎస్ఐఎల్్కు బదిలీ చేయడచనికి ఈ 

ఏడచద ిజూన్్లో క ందర మంతిరవరగం అధికారం ఇచిాంది. 
మార్స మరియు వీనస్ పెై పటలోడ్ లను లాయెండ్ చ్ేయడానిక్త 
ఇసరి  విజయవెంతెంగా ఉపయోగిెంచన IAD సాెంక్ేతికత 

 
ISRO విజయవెంతెంగా ఉపయోగిెంచన IAD సాెంక్ేతికత: 

మార్స మర్యు వ్లనస్త్ో సహా భవిష్యత్ మిష్న్్లకు అనేక 

చికుులత్ో గ మ-ఛేంజర్ అని ఇసో్ర  చెపిపన ఇన్్ఫ్ేల టబుల్ 

ఏరోడెైనమిక్ డిసిలర టర్ (IAD), విజయవంతంగా 
ప్రటక్షించబడింద.ి వికరమ స్ారాభటయ్ సేపస స ంటర్ (VSSC), 

ISRO విభటగం, తతంబ ఈకాటోర్యల్ రాకరట్ లాంచింగ్ సేాష్న్ 

నుండ ి "రోహిణి" స్ౌండింగ్ రాకరట్ (TERLS)లో IADని 

విజయవంతంగా ప్రటక్షించింది.. 
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IAD సాెంక్ేతికత గురిెంచ: 

• బెంగళ్ూరు (ఇస్ోర )లో ప్రధచన కారాయలయానిి కలిగ్ 
ఉని ఇండియన్ సేపస రటస ర్ా ఆరగనెైజ ష్న్ ప్రకారం, 

IAD మొదట మడ్తప టిా , రాకరట్ కారోగ  బరలో 
ఉంచబడింద.ి 

• IAD దచదచప్ు 84 కి.మీ ఎతతా లో ప ంచబడింద ి

మర్యు స్ౌండింగ్ రాకరట్ యొకు కారోగ  
వాత్చవరణంలో ప్డిపో యింది. 

• ఇసో్ర  యొకు లికిాడ పొర ప్లషన్ సిసామస స ంటర్ 

(LPSC) వాయు దరవయయలెణ యంత్చర ంగానిి 

రూపొ ందించింది. 
• IAD ఆశ్చంచిన ప్థచనిి కొనస్ాగ్సయా నే ఏరోడెైనమిక్ 

డచర గ్ దచారా పేలోడ వేగానిి సిారంగా తగ్గంచింది. 
IAD సాెంక్ేతికత: ముఖయమ ైన అెంశాలు 
• ఇసో్ర  చెైరమన్: ఎస సో్ మనచథ్ 

• ఇసో్ర  వయవస్ాా ప్కుడ్ు: వికరమ స్ారాభటయ్ 

• ఇసో్ర  స్ాా పించిన సంవతసరం: ఆగసుా  15, 1969 

 

కమిటలీు & పథక్ాలు 
PM SHRI పథక్ానిక్త క్ాయబిన ట్ ఆమోదెం 

 
దేశంలోని అనిి రకాల ప్రభుత్చాలచే నిరాహించబడ్ుతతని 

ఎంపిక చేసిన పాఠశాలలను బలోపేతం చేయడ్ం దచారా 
దేశవాయపిెంగా 14500 కెంటే ఎకుువ పాఠశాలల అభవృదిిని 

లక్షయెంగా చ్ేసుకుని క్ొతి క్ేెంది పాియోజిత పథకెం అయిన PM 

Schools for Rising India సటుమ్ (SHRI)క్త క్ేెంది 

మెంతిివరో్ెం ఆమోదెం తెలిప ెంద.ి 

ఇది ఎలా పిభావితెం చ్ేసుి ెంది: 
PM SHRI పాఠశాలలు విదచయరుా ల అభజాా  వికాస్ానికి 
నచణయమ ైన బో ధనను అందించడ్ం మర్యు 21వ శత్చబదప్ు 
కీలక నెైప్ుణచయలను కలిగ్ ఉని సంప్యరో మర్యు 
సుసంప్నిమ ైన వయకుా లను సృషిాంచడ్ం మర్యు 
ప ంపొ ందించడ్ం లక్షయంగా ప ట ా కుంటటయి. వారు పిలలల 

విభని నేప్థయం, బహుభటష్ా అవసరాలు మర్యు విభని 

విదచయ స్ామరాా యలను చయసుకునే సమానమ ైన, కలుప్ుకొని 

మర్యు సంత్ోష్కరమ ైన పాఠశాల వాత్చవరణంలో విదయ 
దచారా జాతీయ విదచయ విధచనం 2020లోని అనిి భటగాలను 
కూడచ ప్రదర్శస్ాా రు. 
దీని లక్షయెం ఏమిట:ి 

PM SHRI పాఠశాలలోల  ప్రతి గ రడ్లోని ప్రతి పిలలల అభయసన 

ఫలిత్చలప  ై దృషిా  ఉంట ంది మర్యు విదచయరుా ల 

మూలాయంకనం వాసావిక ప్ర్సిాతతలలో సంభటవిత అవగాహన 

మర్యు జాా నం యొకు అనువరానంప ై ఆధచరప్డి ఉంట ంది. 
అభవృదిి  చేయబడ్ుతతని సూుల క్ాేలిటీ అసెస్ మ ెంట్ 

ఫటిమ్ వర్ు (SQAF) దచారా విదచయరుా ల మూలాయంకనం 

చేయబడ్ుతతంద.ి ఇది ఫలిత్చలను కొలవడచనికి కీ ప్నితీరు 
సయచికలను నిర దశ్చసుా ంది. ఉపాధిని ప ంపొ ందించడచనికి 
మర్యు ఈ పాఠశాలలోల  మ రుగరైన ఉపాధి అవకాశాలను 
అందించడచనికి సెక్ాట ర్ స ుల క్ నిసల లు మరియు సాథ నిక 

పరిశరమలతో అనుసెంధానెం చేయడ్ం అనేాషించబడ్ుతతంది. 
PM SHRI పాఠశాలల ఎెంప క: 

పాఠశాలలు ఆదరశవంతమ ైన పాఠశాలలుగా మారడచనికి 
మదదతత కోసం ఒకదచనిత్ో ఒకట ి పో టీ ప్డ్వలసి ఉంట ంది. 
PM SHRI పాఠశాలల ఎంపిక ఛచలెంజ్ మోడ దచారా 
చేయబడ్ుతతంద,ి దీని కోసం పాఠశాలలు ఆన్్లెైన్ పో రాల్్లో 
సీాయ-దరఖాసుా  చేసుకోవాలి. ప్థకం పరా రంభంచిన మొదటి 
రరండేళ్లలో ఆన్్లెైన్ ర్జిసేా రష్న్ కోసం ప్రతి త్ెైైమాసికానికి 

ఒకస్ార్ పో రాల్ సంవతసరానికి నచలుగు స్ారుల  

త్ెరవబడ్ుతతంద.ి PM SHRI పథకెంలో పాఠశాలల 

ఎంపికకు మూడ్ు దశలు అవసరం: 
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1) సెంబెంధిత రాష్టట రెం/క్ేెందిపాలిత NEPని పయరిిగా అమలు 
చ్ేయడానిక్త అెంగీకరిసూి  ఒక అవగాహన ఒపుెందెం 

(MOU)పెై సెంతకెం చ్ేసుి ెంది మర్యు ఈ పాఠశాలలకు 
మదదతత ఇవాడచనిక ి మర్యు నిర్దషా్ నచణయత హామీని 

స్ాధించడచనికి క ందరం కట ా బడి ఉంట ంది. 
2) PM SHRI ప్థకం కింద ఎంపిక చేయడచనికి అరహత ఉని 

పాఠశాలలు UDISE+ డేటట దచారా సయచించిన కనీస 

బెంచ్మార్ు ఆధచరంగా గుర్ాంచబడ్త్చయి. 

3) గుర్ాంచబడిన పాఠశాలలు సవాలు ప్ర్సిాతిని 

నెరవేరాడచనికి పో టీప్డ్త్చయి, ష్రతతల నెరవేరుపను 
రాష్ాా ర లు/KVS/JNV భౌతిక తనిఖీ దచారా 
ధృవ్లకర్ంచబడ్త్చయి. 

ఒకోు బటల క్/ULBకి గర్షా్ంగా రరండ్ు పాఠశాలలు ఒక పరా థమిక 

మర్యు ఒక మాధయమిక/ సీనియర్ స కండ్రట ఎంపిక 

చేయబడ్త్చయి. PM SHRI ప్థకం మొతాం రూ.27360 

కోటలత్ో అమలు చేయబడ్ుతతంది, అందులో క ందరం రూ. 

2022-23 సంవతసరం నుండ ి 2026-27 వరకు ఐదు 
సంవతసరాల కాలానిక ి18128 కోట ల . 

రాష్టట రపతి దౌి పది ముర్ుమ ‘టిబి ముకి భార్త్ అభయాన్’ 

పాిర్ెంభెంచనునాిర్ు. 

 
రాష్టట రపతి దౌి పదీ ముర్ుమ 9 సెపెటెంబర్ 2022న పిధాన మెంతి ి

TB ముకి భార్త్ అభయాన్ ను వర్ుావల గా 
పాిర్ెంభెంచనునాిర్ు. పిధాన మెంతిి TB ముకి భార్త్ 

అభయాన్ 2025 నాటిక్త భార్తదేశెం నుెండి క్షయవాయధిని 

నిర్ూమలిెంచ్ాలని లక్షయెంగా పెటుట కుెంది. భటరతదేశంలో TBని 

అంతం చేయాలని ప్రధచన మంతిర నర ందర మోడీ ఒక విశ్చషా్మ ైన 

పిలుప్ు ఇచచారు. 2030 ససెటయినబుల డెవలప్ మ ెంట్ గోల 

(SDG) కంట ేముందుంద.ి 

ఈ ప రజరంటేష్న్్త్ో పాట , ముర్ుమ ని-క్షయ్ మితాి  చకరవను 
కూడచ పరా రంభంచనునచిరు, ఇది ప్రచచరంలో కీలకమ ైన 

అంశం. ని-క్షయ్ మితి చ్్ర్వ చక్తతస ప ెందుతుని TB 

రోగులకు సహాయం చేయడచనికి దచతలకు ఒక వేదికను 
అందిసుా ంది. దచతలను ని-క్షయ్ మితరలు అని పిలుస్ాా రు 
మర్యు విరాళ్ంలో పో ష్క, అదనప్ు రోగనిరాి రణ మర్యు 
అగ్ిప్రాత మదదతత ఉంట ంది. 2025 నచటికి దేశం నుండి 
TBని నిరూమలించడచనికి అనిి నేప్థచయల ప్రజలను ఒకచోట 

చేర ా స్ామాజిక విధచనం ఆవశయకతను ఈ ఈవెంట్ హెైలెైట్ 

చేసుా ంది. అధ్యక్షుడు ముర్ుమతో పాటు క్ేెంది ఆరోగయ మెంతిి 
మనుసఖ మాెండవయ, ఆరోగయ శాఖ సహాయ మెంతి ి భార్తి 

పివీణ్ పవార్, ఇతర క ందర మంతతర లు, గవరిరుల  మర్యు 
ఇతర ప్రముఖులు. 
దుబాయ్ మొదటి హ మియోపతి ఇెంటరేిష్టనల హ లి 

సమిమట్ ను నిర్ేహిెంచెంది 

 
మొదట ి హ మియోపతి ఇెంటరేిష్టనల హ లి సమిమట్: 

దుబటయ్ హ సా చేసిన మొదటి హ మియోప్తి ఇంటర ిష్నల్ 

హెలా్ సమిమట్ హ మియోప్తి వెైదయం, మందులు మర్యు 
అభటయస్ాల యొకు హ మియోప్తి వయవసాను బో ధించడ్ం 

మర్యు పోర తసహించడ్ం లక్షయంగా ప ట ా కుంది. 
హ మియోప్తి డెైలూయష్న్స, మదర్ టింకార్, లోయర్ 

టిరట యర ష్న్ టటయబెలట్్లు, డచర ప్స, సిరప్్లు, సిున్్క ర్, హెయిర్ 

క ర్ మర్యు ఇతర హ మియోప్తిక్ రరమ డీస్త్ో సహా 

ప్రత్ేయకమ ైన మందులత్ో వయవహర్ంచే బరరిట్ హ మియోప్తి 

ప ైవైేట్ లిమిటెడ, సమిమట్్ను నిరాహించింది.. 
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ఆయురేేదెంలో వినూతి పరిశోధ్నలకు మదదతు ఇవేడానిక్త 
CCRAS ‘SPARK’ పరి గార మ్ 

 
సెెంటిల క్ నిసల ఫర్ రీసెర్ా ఇన్ ఆయురేేద సెైన సస్ 

(CCRAS) భటరతదేశం యొకు రాబో యిే ప్రకాశవంతమ ైన 

మనసుస యొకు ప్ర్శోధన ప్రయత్చిలకు మదదతత 

ఇవాడచనికి ఒక ప్రత్ేయక చకరవ తీసుకుంట ంది. CCRAS 

గుర్ాంప్ు పొ ందిన ఆయురేేద కళాశాలలోల  ఆయురేేద 

విదాయర్ుథ ల (BAMS) కోసం ఆయురేేద పరిశోధ్న క్ెన్ 

(SPARK) కోసం సయా డెంట్్షిప్ పోర గార మ్ను అభవృదిి చేసింది. 
ఆయురేేద పరిశోధ్న క్ెన్ (SPARK) క్ోసెం సూట డెెంట్ ష ప్ 

పరి గార మ్ కు సెంబెంధిెంచన ముఖయ అెంశాలు 
• SPARK పరి గార మ్ విదచయరుా ల యువ మనసుసలకు 

మదదతత ఇవాడచనిక ి మర్యు ఆయుర ాద రంగంలో 
స్ాక్షయం-ఆధచర్త శాసీాయై ప్ర్శోధన యొకు సంసుృతిని 

పోర తసహించడచనికి CCRAS చే అభవృదిి  చేయబడింద.ి 

• SPARK పోర గార మ విదచయరుా లు పరిశోధ్న క్ోసెం 

చతుర్తను ప ంపొ ందించడచనికి మర్యు వార ్ప్ర్శోధన 

ఆలోచనలకు మదదతత ఇవాడచనికి సహాయప్డ్ుతతంది. 
• SPARK పోర గార మ భార్తదేశెంలోని అనిి ఆయురేేద 

కళాశాలలోల  రాబో యిే యువ విదచయరుా ల ప్ర్శోధన 

ఆలోచనలకు మదదతతనివాడ్ం లక్షయంగా ప ట ా కుంది. 
• SPARK పోర గార మ కోసం దర్ఖాసుి  పిక్తరయ ఆన్ లెైన్ 

మోడ్ లో చేయబడ్ుతతంద.ి 

• ఈ ఫ్ లోషిప్ కింద ఎంపికరనై విదచయరుా లకు ర్ూ.50,000 

ఆరిథక సహాయెం అందజ స్ాా రు.  

5వ రాషటట రయ పర ష్టణ్ మాహ్ 2022 సెపెటెంబర్ 1 నుెండి 30 

సెపెటెంబర్ వర్కు జర్ుపుకుెంటార్ు 

 
మహిళా మరియు శిశు అభవృదిి  మెంతిితే శాఖ 

దేశవాయపిెంగా 5వ రాషటట రయ పర ష్టణ్ మా 2022ని సెపెటెంబర్ 1 

నుెండి సెపెటెంబర్ 30 వర్కు జర్ుపుకుెంటుెంది. రాషాీరయ పో ష్ణ్ 

మా పౌషిాకాహారం మర్యు మంచి ఆరోగయం అన ే ప్రసంగంప ై 
దృషిాని తీసుకురావడచనికి ఒక వేదికగా ప్నిచేసుా ంది. 
పౌషిాకాహారం మర్యు మంచి ఆరోగయం అనే ప్రసంగంప ై దృషిాని 

తీసుకురావడచనికి మాహ్ ఒక వేదికగా ప్నిచేసుా ంది. 5వ 

రాషీా రయ పో ష్ణ్ మాలో, ప్రధచనమంతిర సుపో షిత్ భటరత్ 

దచరశనికతను నెరవేరాడచనికి జన్ ఆందోళ్న్్ను జన్ 

భగటదచర్గా మారాడ్మే లక్షయం. పో ష్న్ మా 2022 యొకు 

ప్రధచన నేప్థయం “మహిళా ఔర్ సేసియ” మరియు “బచ్ా ఔర్ 

శిక్ష”. 

పర ష్టన్ మాహ్ అెంటే ఏమిట?ి 

6 సెంవతసరాల కెంట ేతకుువ వయసుస ఉని ప లలలు, గరిాణ ీ

సటి ైలు మరియు పాలిచ్ేా తలుల లకు పర ష్టక్ాహార్ ఫలితాలను 
మ రుగుప్రచడ్ం లక్షయంగా క్ేెంది పిభుతే ఫ్ాల గ ష ప్ పరి గార మ్ 

అయిన పో ష్ణ్ అభయాన్్లో భటగంగా పో ష్ణ్ మాహ్ 

జరుప్ుకుంట నచిరు. 5వ రాషాీరయ పో ష్ణ్ మాహ్్లో భటగంగా, 
మహిళ్ల ఆరోగయం మర్యు పిలలల విదయప ై కీలక దృషిాత్ో గార మ 

ప్ంచచయతీలను పో ష్ణ్ ప్ంచచయతీలుగా మారాాలని 

మంతిరతా శాఖ యోచిసాో్ ంది. 
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వాయపార్ెం & ఒపుెందాలు 
అదానీ గయర ప్ 2030 నాటిక్త కీ్లన్ ఎనరీాలో $70 బిలియనల  
పెటుట బడిలో భాగెంగా గిగా ఫాయకటరీలను నిరిమెంచనుెంది 

 

2030 నాటిక్త కీ్లన్ ఎనరీాపెై USD 70 బిలియనల  ప ట ా బడిలో 
భటగంగా సో్ లార్ మాడ్యయల్స, విండ టరరైెన్్లు మర్యు 
హెైడోరజన్ ఎలకోాా లెైజర్్ల తయారటక ి మూడ్ు గ్గా ఫాయకారటలను 
నిర్మంచనుని ఆసియాలోని అతయంత సంప్నుిడ్ు గ తమ్ 

అదానీ. గీరన్ ఎనరీా వాలూయ చ్ెైన్ 2030 నచటికి ప్రప్ంచంలోనే 
అతతయతామ ప్ునరుత్చపదక ఇంధన ఉతపతాిదచరుగా 
అవతర్ంచచలని లక్షయంగా ప ట ా కుంది. 
పిధానాెంశాలు: 
• సయరయరశ్చమ నుంచి విదుయత్్ను ఉతపతాి చేసే ఇంటిగ రటెడ 

సో్ లార్ పీవ్ల మాడ్యయల్స, నీటి నుంచి హెైడోరజన్్ను ఉతపతాి 

చేసే ఎలకోాా లెైజర్్లు, గ్రడ్లో శకిాని నిలా చేసేందుకు 
ఇంధన కణచలు మర్యు బటయటరటలను తయారు 
చేసేందుకు గత ఏడచద ి ప్రకటించిన నచలుగు గ్గా 
ఫాయకారటలకు అదనంగా ప్వర్ ఎలకాాా నిక్స కోసం కొతా గ్గా 
ఫాయకారట ఏరాపట  కానుంది. 

• కాయపాివ్ అవసరాల కోసం 2025 నచటికి 20 GW స్ౌరశకిా 
స్ామరాయం. 

అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• అదచనీ గూర ప్ ప్రధచన కారాయలయం: అహమదాబాద్; 

• అదచనీ గూర ప్ వయవస్ాా ప్కుడ్ు: గ తమ్ అదానీ; 

• అదచనీ గూర ప్ స్ాా పించబడింది: 1988. 

అగిరబజార్ అగిర ఫెైనానిసెంగ క్ోసెం క్తసాన్ సఫాలాట  క్ార్ుస ను 
పాిర్ెంభెంచెంది 

 
అగిరబజార్ ఒక ప ైవైేట్ రంగ ఎలకాాా నిక్ అగ్ర మండ,ి 'అగిరబజార్ 

క్తసాన్ సఫాలాట  క్ార్స'ని పరా రంభంచింది. అగ్రబజార్ కిస్ాన్ 

సఫాలాా  కార్ు అనేది రరైతతలకు వార ్ పెంటక్ోతకు ముెందు 
మరియు తర్ువాత వయవసాయ అవసరాలు మరియు 
అనుబెంధ్ ఖర్ుాలను తీర్ాడానిక్త వారిక్త సహాయపడ ే శీఘర 
మరియు సులభమ ైన మారో్ెం. రరైతతలు ఫ్ ైనచనిసంగ్ 

పొ ందడచనికి అగ్రబజార్ కిస్ాన్ సఫాలాా  కారుు ను 

ఉప్యోగ్ంచవచుా. అందించిన నిధులు వయవస్ాయ 

ఇన్్ప్ుట్్లు మర్యు అవసరాలను కొనుగోలు చేయడచనిక ి

మాతరమ ేఉప్యోగ్ంచబడ్త్చయి. 

PayU చ్ెలిలెంపు దాేరా BillDesk క్ొనుగోలును CCI 

ఆమోదిెంచెంది 
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PayU చెలిలంప్ుల దచారా Indiaideas.com (Billdesk) 

యొకు 100 శాతం ఈకిాటీని కొనుగోలు చేయడచనిక ి

క్ాెంప టీష్టన్ కమిష్టన్ ఆఫ్ ఇెండియా (CCI) ఆమోదం 

త్ెలిపింది. ప్రతిపాదిత కలయిక PayU ఇండియా దచారా 
ఇండియా ఐడియాస లిమిటెడ (IIL) ఈకిాటీ షేర్ కాయపిటల్్లో 
100 శాతం కొనుగోలుకు సంబంధించినది. పోర సస NV-

మదదతతగల PayU ఆగసా 2021లో ప్రకటించింద,ి ఇద ిడిజిటల్ 

చెలిలంప్ుల ప్రదచత Billdeskని USD 4.7 బిలియనలకు 
కొనుగోలు చేయనునిట ల  ప్రకటించింది. 
సాునిెంగ స సటమ్ లను తయార్ు చ్ేయడానిక్త స మత్స డిటెక్షన్ తో 
BEL అవగాహన ఒపుెందెం (MOU) పెై సెంతకెం చ్ేస ెంది 

 
భార్త్ ఎలక్ాటా నికస లిమిటెడ్ (BEL) భటరతీయ మారరుట్్కు 
అధునచతన, అధిక-శకిా స్ాునింగ్ సిసామ్లను అందించడ్ం 

కోసం ముప్ుప గుర్ాంప్ు మర్యు భదరత్చ తనిఖీ 

స్ాంక తికతలలో గోల బల్ లీడ్ర్ అయిన స మత్స డిటెక్షన్ తో 
అవగాహన ఒప్పందం (MOU) ప ై సంతకం చేసింద.ి ఐదు 
సంవతసరాల కాలానికి సంతకం చేయబడిన మర్యు 
ప్రసపర అంగటకారంత్ో మర్ంత పొ డిగ్ంచబడే MOU, 

భటరతదేశ దేశీయ భదరత్చ అవసరాలను తీరాడచనికి రరండ్ు 
సంసాల యొకు అత్చయధునిక, స్ాంక తిక స్ామరాా యలను 
ప్రభటవితం చేసుా ంద.ి 

అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• భటరత్ ఎలకాాా నిక్స లిమిటెడ (BEL) స్ాా పించబడింది: 

1954; 

• భటరత్ ఎలకాాా నిక్స లిమిటెడ (BEL) ప్రధచన కారాయలయం: 

బెెంగళూర్ు. 

రిలయన్స ఇెండసటట రస్ పిపెంచెంలోనే అతిపెదద  క్ార్బన్ ఫెైబర్ 

పాల ెంట్ ను నిరిమెంచనుెంది 

 
రిలయన్స ఇెండసటట రస్ ఛెరై్మన్ ముఖేష్ అెంబానీ గుజరాత్్లోని 

హజీరాలో భటరతదేశంలోని మొటామొదటి మర్యు 
పిపెంచెంలోని అతిపెదద  క్ార్బన్ ఫెైబర్ పాల ెంటల లో ఒకటెైన 

ప్ర్శరమను నిర్మంచనునిట ల  ప్రకటించచరు. యాకిరలోనిటెైలై్ 

ఫ్ీడ్స్ాా క్ ఆధచరంగా పాల ంట ల  20,000 MTPA స్ామరాా యనిి 

కలిగ్ ఉంటటయి. మొతాంమీద, ఆయిల్ ట  కరమికల్ 

విభటగంలో (O2C), అంబటనీ అంబటనీ ప్రసుా త మర్యు కొతా 

విలువ గకలుసులలో స్ామరాా యలను విసార్ంచడచనికి రాబో యిే 
ఐదేళ్లలో ర్ూ.75,000 క్ోటల  ప ట ా బడిని ప్రకటించచరు. ఈ 

విలువ గకలుసులు – పాలిసార్ వాలూయ చెైన్, వినెైల్ చెైన్ 

మర్యు కొతా మ టీర్యల్స. పాల ంట్ మొదట ి దశ 2025లో 
ప్యరావుతతంది. 
అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన AMSHAALU: 

• ర్లయన్స ఇండ్సీా రస లిమిటెడ (RIL) స్ాా పించబడింది: 8 

మ ే1973. 

• ర్లయన్స ఇండ్సీా రస లిమిటెడ (RIL) వయవస్ాా ప్కుడ్ు: 
ధీర్ూభాయ్ అెంబానీ; 

• ర్లయన్స ఇండ్సీా రస లిమిటెడ (RIL) ప్రధచన 

కారాయలయం: ముెంబెై, మహారాష్టట ర; 
• ర్లయన్స ఇండ్సీా రస లిమిటెడ (RIL) CMD: ముఖేష్ 

అెంబానీ; 

• ర్లయన్స ఇండ్సీా రస లిమిటెడ (RIL) డెైరరకార్: నీతా 
అెంబానీ. 
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సముదాి ల క్ోసెం పారేలతో ఆెంధి్పిదేశ్ అవగాహన ఒపుెందెం 

కుదుర్ుాకుెంది 

 
పాల సిాక్ వయరాా ల నిరాహణ కోసం ప్నిచేసుా ని అమ ర్కాకు 
చెందిన ‘పారీల ఫర్ ది ఓష్టన్స’ సంసాత్ో ఆెంధి్పిదేశ్ పిభుతేెం 

అవగాహన ఒపుెందెం కుదుర్ుాకుెంది. మునిసపల 

అడిమనిసటట రష్టన్ మరియు అర్బన్ డెవలప్ మ ెంట్ (MA&UD) 

మంతిర ఆదిమూలపా సుర ష్, MAUD పిరనిసప్ల్ స కరటరట, వెై.శీర 
లక్షిమ మర్యు పార ల ఫర్ ది ఓష్న్స వయవస్ాా ప్కుడ్ు, స రిల 

గట్్. ముఖయమంతిర వెైఎస్ సమక్షంలో MoUప ై సంతకాలు 
చేశారు. విశాఖప్టింలోని ఏయూ కనెానషన్ స ంటర్్లో 
జగన్్మోహన్్రరడిు  ఆధారయంలో ఓ కారయకరమం జర్గ్ంది. 
సముదాి ల క్ోసెం పారేలతో ఆెంధి్పిదేశ్ సెంతక్ాల అవగాహన 

ఒపుెందానిక్త సెంబెంధిెంచన క్ీలక అెంశాలు 
• రానుని ఆర ళ్లలో రాషా్రంలో ₹16,000 క్ోటల  పెటుట బడులు 

వసాి యని ఆెంధి్పిదేశ్ ముఖయమెంతిి చ్ెపాుర్ు. 
• ఈ కారయకరమం కనీసం న లకు  ₹16,000తో 20,000 కెంటే 

ఎకుువ మెంద ిసాథ నికులకు ఉపాధిని అెందిసుి ెంది. 
• సముదచర ల కోసం పార ల ఏరాపట  చేసిన "పారేల సూపర్ 

హబ్స"లో పాల సిాక్ వయరాా ల రటస ైకిలంగ్ మర్యు అప్్స ైకిలంగ్ 

జరుగుతతంది. 
• ఆంధర ప్రదేశ్ మర్యు పారేల ఫర్ ది ఓష్టన్స మధ్య జరిగిన 

అవగాహన ఒపుెందెం పారిశుధ్యెం మరియు వయర్థ 
పదారాథ ల నిర్ేహణ వయవసథను మ రుగుప్రచడ్ం మర్యు 
500 ప్రదేశాలలో AIR (అవాయిడ ఇంటర్్స పా్ & రటడిజరైన్) 

పాల సిాక్ సేాష్న్్లను విసార్ంచడ్ం లక్షయంగా ప ట ా కుంది. 

లూథియానాలో ఉకుు సౌకరాయనిి న లక్ొలవుెందుకు టాటా 
సటటల మరియు పెంజాబ్ పిభుతేెం అవగాహన ఒపుెందెం 

కుదుర్ుాకునాియి 

 

టాటా సటటల మరియు పెంజాబ్ పిభుతేెం ఒక అవగాహన 

ఒపుెందెంపె ై సెంతకెం చ్ేశాయి: టాటా సటటల కంప నీ మర్యు 
ప్ంజాబీ ప్రభుతాం స్ారాప్్త్ో నడిచే ఎలకిాాక్ ఆర్ు ఫర ిస 

(EAF)త్ో సంవతసరానికి 0.75 మిలియన్ టనుిల 

(MnTPA) పొ డ్వెైన ఉతపతతా ల సీాల్ స్ౌకరాయనిి ఏరాపట  
చేయడచనికి అంగటకర్ంచచయి. లూథియానాలోని హ ైటెక 

వాయలీలోని కడియానా ఖుర్ద లో గీరన్ ఫటలస  సదుపాయానిి 

నిర్మంచచలనే టటటట సీాల్ నిరోయం ఆర్ాక వయవసాలో 
ప ట ా బడ్ులు ప టాడచనికి మర్యు సీాల్ రటస ైకిలంగ్ దచారా 
తకుువ-కారెన్ సీాల్ తయారటకి మారడచనిక ి కంప నీ 

నిబదితలో ఒక భటగం. 
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ముఖయమ ైన అెంశాలు 
• టటటట సీాల్ చీఫ్ ఎగ్జకూయటివ్ ఆఫ్ీసర్ మర్యు మేనేజింగ్ 

డెైరరకార్: T. V. నరేెందిన్ 

• ప్ంజాబ్ ముఖయమంతిర: భగవెంత్ మాన్ 

 
రాయెంకులు మరియు నివదేికలు 

UNDP యొకు మానవ అభవృదిి  సూచక: భార్తదేశెం 191 

దేశాలలో 132వ సాథ నెంలో ఉెంది 

 
2021 మానవ అభవృదిి  సూచక (HDI)ప ై నివేదిక యున ైటెడ్ 

నేష్టన్స డెవలప్ మ ెంట్ పరి గార ెం విడ్ుదల చేసిన మానవ 

అభవృదిి  నివేదిక 2021-2022లో భటగం. మానవాభవృదిికి 
సంబంధించిన మూడ్ు పరా థమిక కోణచలోల  ఒక దేశం స్ాధించిన 

సగట  విజయానిి HDI కొలుసుా ంది - సుదీరఘమ ైన మర్యు 
ఆరోగయకరమ ైన జీవితం, విదయ మర్యు మంచి జీవన 

ప్రమాణం. ఇద ి నచలుగు సయచికలను ఉప్యోగ్ంచి 

లెకిుంచబడ్ుతతంది - ప్ుటిానప్ుపడ్ు ఆయురాద యం, సగట  
పాఠశాల విదయ సంవతసరాలు, పాఠశాల విదయ అంచనచ 
సంవతసరాలు మర్యు తలసరి సూథ ల జాతీయ ఆదాయెం 

(GNI). 

UNDP యొకు మానవ అభవృదిి  సూచక: ముఖయెంగా 
• మొదటిస్ార్గా, గోల బల్ హయయమన్ డెవలప్్మ ంట్ సయచిక 

(HDI) వరుసగా రరండేళ్లపాట  ప్డిపో యింది, 2030 

ఎజరండచ మర్యు పార్స ఒప్పందచనిి ఆమోదించిన 

తరాాత ప్రప్ంచచనిి తిర్గ ్తీసుకువెళిలంది. 

• ప్రతి సంవతసరం కొనిి దేశాలు HDIప ై క్షీణతను 
ఎదురకుంటటయి, అయిత్ే 90 శాత్చనికి ప ైగా దేశాలు తమ 

HDI విలువను 2020 లేదచ 2021లో ప్డిపో యాయి. 

• ఇంకా, అతయధిక HDI దేశాలోల  మూడింట ఒక వంతత 

మాతరమ ే 2021లో క్షీణతను చవిచయసింద ి (2020లో 90 

శాతంత్ో పో లిసేా ), దచదచప్ు 60 శాతం తకుువ మర్యు 
మధయసా HDI మర్యు అధిక HDI దేశాలు (2021లో) 
తగాగ యి” అని నివేదిక పేరకుంది. 

ఆస యా దేశాలు: 
 

భటరతదేశ పొ రుగు దేశాలలో, శీరలెంక (73వ సాథ నెం), చ్ెైనా 
(79వ సాథ నెం), బెంగాల దేశ్ (129వ సాథ నెం), మరియు భయటాన్ 

(127వ సాథ నెం) భటరతదేశం కంట ేఎగువన ఉండ్గా, పాక్తసాథ న్ 

(161వ సాథ నెం), నేపాల (143వ సాథ నెం), మయనామర్ (149వ 

సాథ నెం) అధచానింగా ఉనచియి. దచదచప్ు 90 శాతం దేశాలు 
2020 లేదచ 2021లో తమ HDI  విలువలో క్షీణతను 
నమోదు చేసుకునచియని నివేదిక పేరకుంద.ి 

2021 మానవ అభవృదిి  సూచక: జాబితాలో అగర మరియు 
ముఖయమ ైన దేశాలు 

HDI 

rank 
Country 

HDI Value 

2021 

1 Switzerland 0.962 

2 Norway 0.961 

3 Iceland 0.959 

4 Hong Kong, China (SAR) 0.952 

5 Australia 0.951 

6 Denmark 0.948 

7 Sweden 0.947 

8 Ireland 0.945 

9 Germany 0.942 

10 Netherlands 0.941 

18 United Kingdom 0.929 

19 Japan 0.925 

21 United States 0.921 

79 China 0.768 

132 India 0.633 
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గీరవ న్స రిడెిసల సూచక 2022: UIDAI ఆగస్ట  2022లో 
అగరసాథ నెంలో ఉెంది 

 
యయనిక ఐడెెంటిఫ కే్ష్టన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇెండియా (UIDAI) 

రాయంకింగ్్లో ప్బిల క్ ఫ్ిరాయదుల ప్ర్ష్ాురం కోసం అనిి 

మంతిరతా శాఖలు/డిపారా్్మ ంటలలో అగరస్ాా నంలో ఉంద.ి ఈ 

నివేదికను పరిపాలనా సెంసుర్ణలు మరియు పిజా 
ఫ రాయదుల విభాగెం (DARPG) ప్రచుర్ంచింద.ి ఎలకాాా నిక్స 

మర్యు ఐటి మంతిరతా శాఖ విడ్ుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో, 
UIDAI భటరతదేశ ప్రజలకు సేవ చేయడ్ంలో మర్ంత 

కట ా బడి ఉందని మర్యు జీవనం మర్యు వాయపారం 

రరండింటికీ ఉత్ేరేరకంగా ఉందని పేరకుంది. 
పిధానాెంశాలు: 
• సెెంటిలెైజస  పబిల క గీరవ న్స రిడెిస్ అెండ్ మానిటరిెంగ స సటమ్ 

(CPGRAMS) దచారా సీాకర్ంచిన క సుల ప్ర్ష్ాురంలో 
UIDAI అగరగామిగా ఉంద.ి 

• UIDAI భటరతదేశంలోని నివాసితతలకు సేవ చేయడచనికి 
మర్ంత కట ా బడి ఉంద ిమర్యు సులభంగా జీవించడ్ం 

మర్యు సులభంగా వాయపారం చేయడ్ం రరండింటిక ీ

ఉత్ేరేరకంగా ఉంద.ి 

• UIDAIకి UIDAI HQ విభటగాలు, పరా ంతీయ 

కారాయలయాలు, స్ాంక తిక క ందరం మర్యు నిశ్చాత్చరాం 

చేసుకుని సంప్రదింప్ు క ందరం భటగస్ాాములత్ో కూడిన 

బలమ ైన ఫ్ిరాయదుల ప్ర్ష్ాుర యంత్చర ంగానిి కలిగ్ 
ఉంది, దీని వలన UIDAI దచదచప్ు 92% CRM 

ఫ రాయదులను 7 రోజులోల  ప్ర్ష్ుర్ంచగలుగుతతంది. 

అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• UIDAI స్ాా పించబడింది: 28 జనవర ్2009; 

• UIDAI ప్రధచన కారాయలయం: నయయఢిలీల 
 

అవార్డు లు 
పశిామ బెెంగాల 'సెంసుృతి క్ోసెం ఉతిమ గమయసాథ నెం' క్ోసెం 

2023 అెంతరాా తీయ పియాణ అవార్ుస ను ప ెందిెంది 

 
యున ైటెడ్ నేష్టన్స వర్లస  టూరిజెం ఆరో్న ైజేష్టన్ (UNWTO) 

అనుబంధ సభుయడెైన పస ఫ క ఏరియా టాి వ ల రెైటర్స 

అసర స యిేష్టన్ (PATWA) దచారా ప్శ్చామ బెంగాల్ 

సంసుృతిక ి ఉతామ గమయస్ాా నంగా అెంతరాా తీయ టాి వ ల 

అవార్ుస  2023 గుర్ాంప్ు పొ ందింది. మారిా 9, 2023న 

జర్మనీలోని బెరిలన్ లో జరగిే వర్లస  టూరిజెం మరయిు 
ఏవియిేష్టన్ లీడర్స సమిమట్ లో ఈ అవార్ుస ను పిదానెం చ్ేసాి ర్ు. 
వరల్ు  టటర వెల్ అవార్ు్ వరుసగా రరండ్వ సంవతసరం ర్ప్బిల క్ 

ఆఫ్ కూయబటను 2022లో కరటబియన్్లోని ప్రముఖ స్ాంసుృతిక 

గమయస్ాా నంగా ఎంపిక చేసింది. 
PATWA గురిెంచ: 

పస ఫ క ఏరియా టాి వ ల రెైటర్స అసర స యిేష్టన్ (PATWA) 

అనేది 1998లో స్ాా పించబడిన ఒక పొర ఫ్ ష్నల్ టటర వెల్ రరైటర్స 

ఆరగనెైజ ష్న్. ఇది సిారమ ైన అభవృదిిని పోర తసహించడచనికి 
మర్యు ప్రయాణ మర్యు ప్రాయటక నచణయతను 
మ రుగుప్రచడచనికి ప్రభుతా మర్యు ప ైవైేట్ రంగాలత్ో 
సహకర్సుా ంది. PATWA యున ైటెడ్ నేష్టన్స ఎడుయక్ేష్టనల, 

సెైెంటిఫ క మరియు కలార్ల ఆరో్న ైజేష్టన్ (UNESCO), 

యున ైటెడ్ నేష్టన్స (UN) మరియు UNWTO యొకు 

పాిథమిక సూతాి లను సమరిథసుి ెంది. 
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న హయూ  టోి ఫట బో ట్ రేస్ లో మహాదేవిక్ాడు కటిటల తెక్ెుతిల 

చుెండన్ విజేతగా నిలిచెంది 

 

పలలతుర్ుతి బో ట్ కలబ్, మహాదేవిక్ాడు కటిటల తెకె్ుతిిల 

చుెండన్ అలపుుజాలోని పునిమడ సర్సుస వదద  పాము 
పడవలకు న హయూ  టోి ఫట బో ట్ రేస్ లో తన త్ొలి విజయానిి 

నమోదు చేసింద.ి సంత్ోష్ చచకో నేతృతాంలోని కలబ్ హాయటిరక్ 

విజయాలను ప్యరా్ చేసింది. ఈ ఏడచద ి నెహయూ  టోర ఫ్ీలో 20 

సేిక్ బో ట ల  సహా మొతాం 77 బో ట ల  పో టీప్డచు యి. 

కుమరకోమ్కు చెందిన ఎన్్సిడిసి బో ట్ కలబ్ రోయింగ్ చేసిన 

నడ్ుభటగోమ మర్యు ప్ునిమడ్ కలబ్్త్ో నడిచే వ్లయప్ురం 

వరుసగా రరండ్ు మర్యు మూడ్ు స్ాా నచలోల  నిలిచచయి. పో లీస 

బో ట్ కలబ్్కు చెందిన చంబకుుళ్ం నచలుగో స్ాా నంలో నిలిచింది. 
వచేా ఏడచద ిజర్గ  ఛచంపియన్స బో ట్ లీగ్్లో టటప్ 9 ఫ్ినిష్రుల  

పో రాడ్త్చరు. 
64వ రామన్ మ గసెసట అవార్ుస  2022 పికటిెంచెంది 

 

"ఆస యా నోబెల శాెంతి బహుమతి"గా విసాృతంగా 
ప్ర్గణించబడ ే రామన్ మ గసెసట అవార్స్ ఫౌెండేష్టన్ 

(RMAF), ఇటీవల ప్రప్ంచ ప్రకటన కారయకరమంలో ఈ 

సంవతసరం అవారుు  గరహీతలను ప్రకటించింద.ి 2022 రామన్ 

మ గస స ే అవారుు  గరహీతలు సర థెరా చమ్ (కెంబో డియా), 
బెరాిడెట్ మాడిిడ్ (ఫ లిపటున్స), తదాష  హటోట రి (జపాన్) 

మరియు గాయరీ బెెంచ్ెఘిబ్ (ఇెండోనేష యా). 
రామన్ మ గసెసట అవార్ుస  2022 గరహీతల గురిెంచ: 

i. సర థెరా చమ్-అతను కంబో డియాకు చెందిన మానసిక 

ఆరోగయ నచయయవాది. అతను కంబో డియన్ టటర మా సిండోరమ్లో 
ప్రముఖ సారం. అతను "తన ప్రజల వెైదయం చేయడచనిక ి

లోత్ెైన గాయానిి అధిగమించడ్ంలో అతని ప్రశాంత 

ధెైరాయనికి" గుర్ాంప్ు పొ ందచడ్ు. చినితనంలో, 1979లో వార ్

పాలన ముగ్సే వరకు అతను ఖరైమర్ రూజ్ శ్చబిరాలోల  మూడ్ు 
సంవతసరాలకు ప ైగా ప్నిచేయవలసి వచిాంది. 
ii. తదాష  హటోట రి-అతను జపాన్్కు చెందిన దృషిాని రక్షించే 
మానవత్చవాది. అతను తన స్ాధచరణ మానవతాం మర్యు 
ఒక వయకిా మర్యు వృతాినిప్ుణుడిగా అస్ాధచరణమ ైన 

దచతృత్చానిక ి గుర్ాంప్ు పొ ందచడ్ు. తన కానసర్్త్ో 
బటధప్డ్ుతతని తండిర ఆసుప్తిరలో పొ ందిన అనచగర్క 

చికితసను చయసినప్ుపడ్ు అతను 15 సంవతసరాల 

వయసుసలో డచకార్ కావాలని నిరోయించుకునచిడ్ు. 
iii. బెరాిడెట్ J. మాడిిడ్-ఆమ  ఫ్ిలిపీపన్స్కు చెందిన పిలలల 

హకుుల కూర సేడ్ర్. ఆమ  "ఉదచతామ ైన మర్యు డిమాండ 

చేసే నచయయవాదచనికి ఆమ  నిరాడ్ంబరమ ైన మర్యు 
సిారమ ైన నిబదితకు గుర్ాంప్ు పొ ందింది. 1997 నుండ,ి ఆమ  
మనీలాలోని ఫ్ిలిప ైపన్ జనరల్ హాసిపటల్్లో దేశంలోని 

మొటామొదట ి పిలలల రక్షణ క ందచర నికి నచయకతాం 

వహిసుా నచిరు. ఇది గత సంవతసరం నచటికి 27,000 మందిక ి

ప ైగా పిలలలకు సేవ చేసింద.ి 

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


సెపెటెంబర్ మొదట ివారాెంతపు కర ెంట్ అఫ ైర్స్  
 

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

iv. గాయరీ బెెంచ్ెఘిబ్-అతను ఇండోనేషియాకు చెందిన పాల సిాక్ 

కాలుష్య వయతిర క యోధుడ్ు. "మ రరైన్ పాల సిాక్ కాలుష్ాయనికి 
వయతిర కంగా అతని సయోరా్దచయకమ ైన పో రాటం కోసం అతను 
ఎమరరజంట్ లీడ్ర్్షిప్్గా గుర్ాంచబడచు డ్ు. 
రామన్ మ గసెసట అవార్ుస  గురిెంచ: 

1957లో స్ాా పించబడిన రామన్ మ గస స ే అవారుు  

ఆసియాలోనే గకప్ప గ రవం మర్యు ప్రత్ేయకత. ఈ అవారుు ను 
RMAF నిరాహిస్ోా ంది. దీనికి ఫ్ిలిపీపన్స మూడ్వ అధయక్షుడ్ు 
రామన్ మ గస స ే పేరు ప టటా రు. ఈ అవారుు ను 
ప్రప్ంచవాయపా్ంగా ''ఆస యా నోబెల బహుమతి''గా 
ప్ర్గణిస్ాా రు. ఈ బహుమతిని ఏటట ఆగస్ట  31న 

ఫ లిపటున్స లోని మనీలాలో జర్గ  వేడ్ుకలో ప్రదచనం చేస్ాా రు. 
మొదటి రామన్ మ గసెసట అవార్ుస ల వేడుక 31 ఆగసుట  1958న 

జరిగిెంది.. 
 

కీ్రడాెంశాలు 

డెైమెండ్ లీగ 2022 ఫెైనలస: నీర్జ చ్ోపాి 88.44 మీటర్ల తోి తో 
విజయెం సాధిెంచ్ాడు 

 
డెైమెండ్ లీగ 2022 ఫెైనలస: నీరజ్ చోపరా  జూయర్చ్లో జర్గ్న 

డెైమండ లీగ్ ఫ్ ైనల్్లో గరలిచినప్ుపడ్ు మరో ఘనతను 
స్ాధించచడ్ు. నీర్జ చ్ోపాి ఇప్ుపడ్ు డెైమండ లీగ్ టోర ఫ్ీని 

గరలుచుకునచిడ్ు, ఈ ఘనత స్ాధించిన మొదట ి

భటరతీయుడిగా నిలిచచడ్ు. నిప్ుణుడెైన జావెలిన్ త్రో యర్ తన 

రరండ్వ ప్రయతింలో 88.44 మీటరల త్రో ను నమోదు చేశాడ్ు, 
ఇది అతనికి పో టీలో గరలవడచనికి సర్పో తతంది. 

మలవష యా చ్ెస్ మీట్ లో అనిష్టు బియానీ బెంగార్ు పతకెం 

సాధిెంచెంది 

 
క లాలంప్యర్్లో జర్గ్న మలవష యా ఏజ గయర ప్ రాయప డ్ చ్ెస్ 

ఛాెంప యన్ ష ప్ లో ఆరేళల  అనిష్టు బియానీ సారో ప్తకానిి 

గరలుచుకుంద.ి ధీరూభటయ్ అంబటనీ సయుల్్లో మొదటి 
తరగతి చదువుతతని అనీష్ు అండ్ర్-6 ఓప న్ విభటగంలో 
బటలికల విభటగంలో టెైటిల్్ను కరైవసం చేసుకోవడచనికి 
స్ాధయమ ైన ఆరుకు నచలుగు పాయింట ల  స్ాధించి ఆకట ా కునే 
సో్ ుర్్త్ో ఫ్ీట్ స్ాధించింది. 
జపాన్ ఓపెన్ 2022లో పుర్ుష్టుల స ెంగిలస లో జపాన్ కు 
చ్ెెందిన క్ెెంటా నిష మోటో విజేతగా నిలిచెంది 

 
ఒసాక్ాలో 2022 జపాన్ ఓపెన్ బాయడిమెంటన్ టోర్ిమ ెంట్ 

స ెంగిలస ఫెైనలస లో జపాన్ విజయెం సాధిెంచెంది. 2022 

జపాన్ ఓప న్ బటయడిమంటన్ టోరిమ ంట్్కు జపాన్ ఆతిథయ 
దేశం. 28 ఏళల  నిష మోటో క్ెెంటా పుర్ుష్టుల విభాగెంలో క్ెరీర్ లో 
తొలి టెైటిల ను గెలుచుకునాిడు. ప్రప్ంచ ఛచంపియన్ అయిన 

యమగుచి అకానె వరుసగా రరండో  వారం మహిళ్ల విభటగంలో 
విజ తగా నిలిచచరు. మూడ్ు సంవతసరాల తరువాత, 

మహమామర ్ కారణంగా జపాన్ ఓప న్ మొదటిస్ార్ జర్గ్ంది 
మర్యు యమగుచి మాతరమే తన టెైటిల్్ను 
కాపాడ్ుకోగలిగ్ంద.ి 
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F1 GP-2022: మాకస వ రాటాపెన్ డచ్ F1 గార ెండ్ ప ికస 

2022ని గెలుచుకునాిడు 

 
రరడ బుల్ డెైవైర్ మాకస వ రాటాపెన్ డచ్ ఫార్ుమలా 1 గార ెండ్ ప కిస 

2022ను గరలుచుకునచిడ్ు. మ ర్సడెస జారా్ ర్సెసల & ఫెరారీక్త 
చెందిన చ్ారెలస్ లెకె్లర్ు వరుసగా 2వ మర్యు 3వ స్ాా నచలోల  

నిలిచచరు. వెరాటాప న్ ఈ సీజన్్లోని 15 ర సులోల  10 గరలిచింది. 
ఇది అతని 72వ పో డియం ముగ్ంప్ు & అతను ఈ ర సు 
నుండి 26 పాయింట ల  సేకర్ంచచడ్ు. వెరాటాప న్ 2021లో డ్చ 

GPని కూడచ గరలుచుకునచిడ్ు. అతను ఇప్ుపడ్ు మొతాం 30 

ర సులను గరలుచుకునచిడ్ు. 
ఇటీవలి 2022 గార ెండ్ ప ికస విజేత: 

• ఎమిలియా-రకమాగాి గార ండ పిరక్స 2022: మాక్స 

వెరాటాప న్ (నెదరాల ండస) 

• స్ౌదీ అర బియా గార ండ పిర 2022: మాక్స వెరాటాప న్ 

(నెదరాల ండస) 

• అజర్్బెైజాన్ గార ండ పిరక్స 2022: మాక్స వెరాటాప న్ 

(నెదరాల ండస) 

• కరనడియన్ గార ండ పిరక్స 2022: మాక్స వెరాటాప న్ 

(నెదరాల ండస) 

• అజర్్బెైజాన్ గార ండ పిరక్స 2022: మాక్స వెరాటాప న్ 

(నెదరాల ండస) 

• మయామి గార ండ పిరక్స 2022: మాక్స వెరాటాప న్ 

(నెదరాల ండస) 

• ఫ్ రంచ గార ండ పిర 2022: మాక్స వెరాటాప న్ (నెదరాల ండస) 

• హంగ ర్యన్ గార ండ పిర 2022: మాక్స వెరాటాప న్ 

(నెదరాల ండస) 

• బెలిజయన్ గార ండ పిర 2022: మాక్స వెరాటాప న్ (నెదరాల ండస) 

• మొనచకో గార ండ పిరక్స మొనచకో 2022: స ర్గయో ప రరజ్ 

(మ కిసకో) 
• ఆసేా రలియన్ గార ండ పిరక్స. 2022: చచరరలస లెకరలర్ు (మొనచకో) 
• బహెూయిన్ గార ండ పిర 2022: చచరరలస లెకరలర్ు (మొనచకో) 
• ఆసిా రయన్ గార ండ పిరక్స 2022: చచరరలస లెకరలర్ు (మొనచకో) 
దుబాయ్ ఓపెన్ చ్ెస్ టోర్ిమ ెంట్ లో భార్త జీఎెం అర్విెంద్ 

చతెంబర్ెం విజేతగా నిలిచ్ాడు 

 
గార ెండ్ మాసటర్ అర్విెంద్ చతెంబర్ెం 22వ దుబాయ్ ఓపెన్ చ్ెస్ 

టోర్ిమ ెంట్ లో 7.5 పాయిెంటల తో విజేతగా నిలిచ్ాడు. 
ఏడ్ుగురు భటరతీయులు టటప్ 10లో నిలవగా, ఆర్. 

ప్రజాా నంద మరో ఐదుగుర్త్ో రరండో  స్ాా నంలో నిలిచచరు. 
అరవింద్ చితంబరం మర్యు ఆర్. ప్రజాా నంద త్ొమిమదో  
మర్యు చివర్ మాయచ్లో డచర త్ో సర్ప ట ా కునచిరు, ఇద ి

అరవింద్ చితంబరం మిగ్లిన మ ైదచనం కంటే ఏడ్ునిర 

పాయింటలత్ో మాయచ్ను ముగ్ంచడచనికి వ్లలు కలిపంచింది. 
భార్తీయ GM అర్విెంద్ చతెంబరానిక్త సెంబెంధిెంచన క్ీలక 

అెంశాలు 
అతను మాజీ భార్త జాతీయ ఛాెంప యన్ మరియు 13వ 

సటడ్. అతను తొమిమద ి ర ెండల లో అజ యంగా నిలిచచడ్ు, ఆరు 
గరలిచచడ్ు మర్యు మూడ్ు మాయచ్లను డచర  చేసుకునచిడ్ు. 
అతను ర్నచట్ జుమాబటయిేవ్ మర్యు అరుజ న్ ఎర్గరైసిప ై 
గరలిచచడ్ు. ఏడ్ు పాయింటలత్ో ముగ్సిన ఐదుగురు ఆటగాళ్లలో 
ఆర్ ప్రజాా నంద, అలెగాజ ండ్ర్ ప రడేు, అభజీత్ గుపాా , 
జయకుమార్ సమేమద్ ష టే, ఎసీప సేతతరామన్ సంయుకాంగా 
రరండో  స్ాా నంలో ఉనచిరు. 
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WJS ఛాెంప యన్ ష ప్ ఫెైనల కు చ్ేరిన మొదటి భార్తీయ 

మహిళగా అపటక్ష ఫెరాిెండెజ 

  
ఓవరాల్్గా ఎనిమిదో  స్ాా నంలో నిలిచి జూనియర్ వరల్ు  
ఫ్ ైనల్స్కు చేర్న త్ొలి భటరతీయ మహిళ్గా అపేక్ష ఫ్ రాిండెజ్ 

నిలిచింది. అపేక్ష ఫ్ రాిండెజ్ 2:18.18 సమయ ర్కారుు త్ో కొతా 

జాతీయ ర్కారుు ను నెలకొలిపంది. ఆమ  FINA వరల్ు  
జూనియర్ సిామిమంగ్ ఛచంపియన్్షిప్స 2022లో మహిళ్ల 

200 మీటరల బటర్్ఫ్ ్ల  ఫ్ ైనల్స్లో 2:19.14 నిమిష్ాలత్ో 
ఎనిమిదో  స్ాా నంలో నిలిచింది. 
మునుప్టి జాతీయ ర్కారుు  జూన్ 2022లో 2:18.39 వదద  
అపేక్ష ఫ్ రాిండెజ్ నెలకొలపబడింది. ఆమ  0.65 స కనల  
వేగవంతమ ైన ప్రతిచరయ సమయాలలో ఒకట.ి 

FIFA U-17 మహిళల పిపెంచ కప్: VAR సాెంక్ేతికత 

భార్తదేశెంలో అర్ెంగేటిెం చ్ేయనుెంది 

 
భటరతదేశంలో జరగబో యిే అెండర్-17 మహిళల పిపెంచ కప్ 

2022లో వీడియో అస సెటెంట్ రిఫరీ (VAR) సాెంకే్తికత ఏజ 

గయర ప్ ష్ర పటస్ లో అర్ెంగేటిెం చ్ేసుి ెందని పిపెంచ ఫుట్ బాల 

గవరిిెంగ బాడ ీFIFA ప్రకటించింది. ఆల ఇెండియా ఫుట్ బాల 

ఫెడరేష్టన్ (AIFF)ప ై 11 రోజుల పాట  నిషేధచనిి ఎతాివేసిన 

తరాాత FIFA ఆమోదం పొ ందిన ప్రతిష్ాా తమక టోరిమ ంట్ 

భువనేశేర్ (కళెంగ సటటడియెం), మారోో వ (JLN సటటడియెం) 

మరియు నవీ ముెంబెైలో జర్ుగుతుెంది. (డివ  ై పాటిల 

సటటడియెం) అకోా బర్ 11-30 వరకు. 
VAR సాెంకే్తికత గురిెంచ: 

VAR స్ాంక తికత నచలుగు గ మ-మారుతతని ప్ర్సిాతతలలో 
ర్ఫరట యొకు నిరోయాతమక ప్రకిరయకు మదదతత ఇసుా ంది: 
గోల్్లు మర్యు గోల్్కి దచర్తీసే నేరాలు, ప నచలాీ నిరోయాలు 
మర్యు ప నచలాీకి దచర్తీసే నేరాలు, ప్రతయక్ష రరడ కార్ు 
సంఘటనలు మర్యు తప్ుప గుర్ాంప్ు. మాయచ మొతాం, 

VAR బృందం ఈ నచలుగు మాయచ మారుతతని ప్ర్సిాతతలకు 
సంబంధించి సపషా్మ ైన మర్యు సపషా్మ ైన లోపాల కోసం 

నిరంతరం తనిఖీ చేసుా ంది. VAR బృందం సపషా్మ ైన 

మర్యు సపషా్మ ైన తప్ుపలు లేదచ తీవరమ ైన తపిపపో యిన 

సంఘటనల కోసం మాతరమే ర్ఫరటత్ో కమూయనిక ట్ చేసుా ంది. 
ఆల ఇెండియా రెైలవే స ’ష ప్స లో ఆమల న్ బో రోో హ ైన్ 100 మీటర్ల 
జాతీయ రిక్ార్ుస ను బదదలు క్ొటాట డు 

 
200 మీటర్ల జాతీయ రిక్ార్ుస ను కలిగ ిఉని అమాల న్ బో రోో హ ైన్ 

ఇప్ుపడ్ు 100 మీటర్ల రిక్ార్ుస ను తన పటరిట చ్ేర్ుాకునాిడు. 
అసాసెంకు చెందిన 24 ఏళల  యువకుడు 87వ ఆల-ఇెండియా 
ఇెంటర్-రెైలవే అథ్ెలటికస ఛాెంప యన్ ష ప్ లో 10.25 సెకనుల  (గాలి 

వేగెం +1.8, లీగల) సాధిెంచ ఆరేళల  జాతీయ రిక్ార్ుస ను 
అమియా కుమార్ మలిలక (10.26 సెకనుల ) బదదలు కొటటా డ్ు. 
బర లి, ఉతారప్రదేశ్ 
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గత ఏడచది వరంగల్్లో జర్గ్న నేష్నల్ ఓప న్్లో బో రోగ హెైన్ 

10.34 స కండ్లు స్ాధించచడ్ు. అయిత్,ే వచేా ఏడచద ి

బుడచప సా్లో జర్గ  ప్రప్ంచ ఛచంపియన్్షిప్్ల కోసం ఇది ఎంటీర 
స్ాా ండ్ర్ు (10.00స )కి దగగరగా లేదు. అతను 100 మీ మర్యు 
200 మీటరలలో జాతీయ ఛచంపియన్. ఈ ఏడచది ఏపిరల్్లో 
ఫ్ డ్ర ష్న్ కప్్లో నెలకొలపబడిన 200 మీటరల జాతీయ 

ర్కారుు ను 20.52 స కనలలో అమాల న్ బో రోగ హెైన్ కలిగ్ ఉనచిడ్ు. 
• అంతరాజ తీయ టీ20 కిరకరట్్కు ర్టెైరరమంట్ ప్రకటించిన 

ముషిోకర్ రహీమ 

 

ర్క్షణ ర్ెంగెం 

ఇెండియన్ ఆరీమ చీఫ్ మనోజ పాెండే నేపాల ఆరీమ జనర్ల 

గ ర్వ హ దాను పిదానెం చ్ేశార్ు 

 
భటరత ఆరటమ చీఫ్ జనర్ల మనోజ పాెండేకు నేపాల పెిస డెెంట్ 

బిదాయ దేవి భెండారీ ఖాటమెండులో నేపాలీ ఆరీమ గ ర్వ జనర్ల 

బిర్ుదును ప్రదచనం చేశారు. నేపాల్ రాజధచని నగరంలోని 

రాషా్రప్తి అధికార్క నివాసం 'శీతల్ నివాస'లో జర్గ్న ప్రత్ేయక 

కారయకరమంలో జనరల్ పాండేను సనచమనించచరు. ఫంక్షన్ 

సమయంలో అతను కతాి మర్యు సో్ రాల్్ను కూడచ 
సమర్పంచచడ్ు. 
భటరత ప్రభుతాం తరప్ున జనరల్ మనోజ్ పాండే నేపాలీ 

ఆరటమకి శ్చక్షణచ ప్ర్కరాలను అందించచరు, నేపాలీ ఆరటమ 

సిబెంది స్ామరాా యలను ప ంపొ ందించే త్ేలికపాటి వాహనచలత్ో 
పాట . 

INS విక్రా ెంత్, పిధాని మోదీ చ్ేత పాిర్ెంభెంచబడిన సేదేశీ 

విమాన వాహక నౌక 

 

INS విక్రా ెంత్ కమీష్టన్ చ్ేయబడిెంద:ి INS వికార ంత్, 

భటరతదేశప్ు మొటామొదటి సాదేశీ విమాన వాహక నౌక, 

ప్రధచన మంతిర నర ందర మోడీచే కొచిాన్ షిప్్యార్ు్లో భటరత 

నౌకాదళ్లనికి అందించబడింది. 45,000 టనుిల బరువుని 

దేశం యొకు అతిప దద  యుదినౌక ఒక సంవతసరం సముదర 

ప్రటక్షలను ప్యరా్ చేసింద.ి ఈ యుదినౌక నిరామణచనికి 20,000 

కోట ల  ఖరుా చేశారు. కొతా నౌకాదళ్ చిహాినిి కూడచ ప్రధచని 

ఆవిష్ుర్ంచచరు. 

INS విక్రా ెంత్ కమీష్టన్స : క్ీలక అెంశాలు 

• INS వికార ంత్్ను ప్రధచని నర ందర మోదీక ిఅనుకర్ంచచరు. 

• ప్యరా్గా భటరతదేశంలోనే తయారు చేయబడిన మొదటి 

ఎయిర్్కార ఫా్ట కాయర్యర్ INS వికార ంత్్ను ప్రధచనమంతిర 

నర ందర మోడీ భటరత నౌకాదళ్లనికి అందించచరు. INS 

వికరమాదితయ నిరామణం తరువాత, ఇది దేశంలో రరండ్వ 

విమాన వాహక నౌక. 

• INS వికార ంత్్లో భటరత నచవికాదళ్ కొతా జరండచను ప్రధచని 

నర ందర మోదీ, క రళ్ ముఖయమంతిర పినరయి విజయన్, 

ఇతర ఉనిత్చధికారులు ఎగురవేశారు. 
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• భటరతదేశం యొకు మొటామొదటి దేశీయంగా నిర్మంచిన 

విమాన వాహక నౌక INS వికరత్్ను పరా రంభంచే ముందు, 

ప్రధచన మంతిర నర ందర మోడీ కొచిాన్ షిప్్యార్ు్లో భటరత 

నచవికాదళ్ం యొకు గార్ు ఆఫ్ ఆనర్్ను ప్ర్శీలించచరు. 

• భటరతదేశం యొకు మొటామొదటి సాదేశీ-నిర్మత 

విమాన వాహక నౌక, ఈ రోజు పరా రంభంచబడిన INS 

వికార ంత్ దచని నౌకాదళ్లనిి బలోపేతం చేసుా ందని 

భటవిసుా నచిరు. యుదినౌక అత్చయధునిక స్ౌకరాయలత్ో 

రూపొ ందించబడినందున దీనిని "కదిలవ నగర్ెం"గా 

అభవర్ోంచచరు. 

INS విక్రా ెంత్ కమీష్టన్స: యుదినౌక సామర్థయెం 

వికార ంత్, ప్యరా్గా భటరతదేశంలో నిర్మంచిన అతిప దద  

యుదినౌక, 30 యుది విమానచలు మర్యు హెలికాపా్రలను 

ఎగురవేసుా ంది. కొచిాన్ షిప్్యార్ు్లో నిర్మంచబడిన ఈ 

ఎయిర్్కార ఫా్ట కాయర్యర్, భటరత నచవికాదళ్లనికి మూడ్వ 

ఎయిర్్కార ఫా్ట కాయర్యర్్ను అందిసుా ంది, ఇందులో 1,500 

మందికి ప ైగా సిబెంది ఉనచిరు. 
 

 

పుస్తకాలు మరియు ర్చయితలు 
 

"సెైన్స బిహ ైెండ్ సూర్య నమసాుర్" అనే పుసిక్ానిి డాకటర్ 

క్ాళూభాయ్ ఆవిష్టురిెంచ్ార్ు 

 

ఆయుష్ రాష్టట ర మెంతి,ి డాకటర్ ముెంజ పరా మహ ెందిభాయ్ 

క్ాళూభాయ్ AIIA వదద  అతయంత ప్రసిది యోగా ఆసనచలలో 
ఒకదచనిప ై స్ాక్షయం-ఆధచర్త ప్ర్శోధనల సేకరణ "సూర్య 
నమసాుర్ వ నుక సెైన్స" అనే ప్ుసాకానిి విడ్ుదల చేశారు. 
ఈ ప్ుసాకానిి AIIAలో సాసావృత్చా  మర్యు యోగా యొకు 

ఆల-ఇెండియా ఇనిటాటూయట్ ఆఫ్ ఆయురేేద (AIIA) విభటగం 

సంకలనం చేసింద.ి 

నయయఢిలీలలోని రాషీా రయ ఆయుర ాద విదచయపీఠ్ (RAV) 

సహకారంత్ో సాసావృతా, ప్ంచకరమ మర్యు దరాగుణ 

విభటగాలు నిరాహించిన కంటినయయయింగ్ మ డికల్ ఎడ్ుయక ష్న్ 

(CME) పోర గార మ 2022 సందరభంగా ఈ ప్ుసాకం విడ్ుదల 

చేయబడింద.ి 2022 ఆగసుా  22 నుండ ి27 వరకు AIIA వదద . 
ఈ ప్ుసాకం AIIAలో అతయంత ప్రసిది యోగాసనచలలో 
ఒకదచనిప ై స్ాక్షయం-ఆధచర్త ప్ర్శోధన యొకు సమాహారం. 

డాకటర్ క్ాళూభాయ్ హాసిపటల్ బటల క్్లో కొతా ప్ంచకరమ గదిని 

కూడచ పరా రంభంచచరు మర్యు AIIA కోసం ఇ-ర్క్షయ మర్యు 
ప్బిల క్ అంబులెన్స్ను ఆపివేస్ారు. 
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దినోతసవాలు 
 

జాతీయ పర ష్టక్ాహార్ వారోతసవెం 2022: సెపెటెంబర్ 1 నుెండ ి7 

వర్కు 

 

భటరతదేశంలో, ప్రతి సంవతసరం సెపెటెంబర్ మొదటి వారానిి 

జాతీయ పర ష్టక్ాహార్ వారోతసవెంగా జరుప్ుకుంటటరు. ప్రతి 

సంవతసరం సెపెటెంబర్ 1-7 వరకు వారానిి పాటిస్ాా రు. ఈ 

వారం యొకు ఉదేదశయం ఆరోగయకరమ ైన జీవనశ ైలిని 

నిలబెటాడచనికి ఆరోగయకరమ ైన ఆహార ప్దితతలు మరయ్ు 

సరరైన పో ష్కాహారం యొకు విలువ గుర్ంచి స్ాధచరణ 

ప్రజలకు అవగాహన కలిపంచడ్ం. ఈ వారం అంత్చ 

పో ష్కాహారంప ై అవగాహన కలిపంచేందుకు ప్రభుతాం 

కారయకరమాలను పరా రంభంచింది. 

జాతీయ పర ష్టక్ాహార్ వారోతసవెం 2022: నేపథయెం 

ఈ సంవతసరం నేప్థయం స లబరరట్ ఎ "ర్ుచుల పిపెంచెం" 

“వర్లస  ఆఫ్ ఫ్టల వర్స ”. ప్రతి సంవతసరం, జాతీయ పో ష్కాహార 

వారోతసవాలోల  భటగంగా, ప్రభుతాం ఆ సంవతసరం నేప్థయంప ై 

ప్రధచనంగా దృషిా  స్ార్ంచే ప్రత్ేయక నేప్థయంను కూడచ 

ప్రవేశప డ్ుతతంది. గత సంవతసరం, ప్రభుతాం ఈ వారం కోసం 

ఈ నేప్థయం ను ప్రకటించింది - మొదటి నుండ ే స్ామరా్్గా 

ఆహారం అందించడ్ం. 

జాతీయ పర ష్టక్ాహార్ వారోతసవెం 2022: పాిముఖయత 

ఆరోగయకరమ ైన మర్యు పౌషిాకాహారం గుర్ంచి ప్రజలకు 
అవగాహన కలిపంచేందుకు జాతీయ పో ష్కాహార 

వారోతసవానిి జరుప్ుకుంటటరు. ఈ పాిథమిక దృగిేష్టయెం 

గురిెంచ పిజలకు తెలియజేయడానిక్త భార్త పిభుతే మహిళా 
మరియు శిశు అభవృదిి  మెంతిితే శాఖకు చ్ెెందిన ఫుడ్ అెండ్ 

నూయటిిష్టన్ బో ర్స జాతీయ పర ష్టక్ాహార్ వారోతసవాలను వారి్క 

వారోతసవాలను నిర్ేహసిుి ెంది. మానవ శరటరంలో 
ఆరోగయకరమ ైన ఆహారం యొకు పరా ముఖయత మర్యు పాతర 
నొకిుచెప్పబడింద.ి ఆరోగయకరమ ైన అభవృదిి కి మర్యు 
ప్నితీరుకు అవసరమ ైన పో ష్కాలత్ో కూడిన సమతతలయ 
ఆహారం చచలా అవసరం. భటరత ప్రభుతాం మంచి 

పో ష్కాహారం, ఆరోగయకరమ ైన ఆహారం మర్యు 
ఆరోగయకరమ ైన జీవనశ ైలిని నొకిు చెపేప కారయకరమాలను 
పరా రంభంచింది. 
పిపెంచ క్ొబబరి దినోతసవెం 2022 సెపెటెంబర్ 2న 

నిర్ేహిెంచబడిెంద ి

 
పిపెంచ క్ొబబరి దినోతసవానిి ప్రతి సంవతసరం సెపెటెంబర్ 2వ 

త్ేదీన జరుప్ుకుంటటరు. కొబెర్కాయల విలువ మర్యు 
ప్రయోజనచల గుర్ంచి జాా నచనిి నొకిు చెప్పడచనికి మర్యు 
వాయపాి చేయడచనికి ఈ రోజును పాటిస్ాా రు. ఆహారం, ఇంధనం, 

ఔష్ధం, స్ౌందరయ స్ాధనచలు, నిరామణ వసుా వులు మర్యు 
అనేక ఇతర ఉప్యోగాలలో దచని బహుముఖ వినియోగం 

కారణంగా కొబెర్ త్చటిని తరచుగా 'జీవన వృక్షం' అని 

పిలుస్ాా రు. 
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భటరతదేశంలో, క్ేర్ళ, తమిళనాడు, కరాా టక, గోవా, పశిామ 

బెెంగాల, ఆెంధి్పిదేశ్, ఒరిసాస మొదలెైన రాష్ాట ర లలో క్ొబబర ి

అభవృదిి  బో ర్ుస  (CDB) మదదతతత్ో ఈ రోజును 
జరుప్ుకుంటటరు. ప్రప్ంచ కొబెర్ దినోతసవం కొబెర్ గుర్ంచి 

ఒక పో ష్కమ ైన ప్ండ్ు, కీలకమ ైన ముడి ప్దచరాం మర్యు 
ముఖయమ ైన ప్ంట. 

పిపెంచ క్ొబబరి దినోతసవెం 2022: నేపథయెం 

అంతరాజ తీయ కొబెర ్ సంఘం ప్రప్ంచ కొబెర్ దినోతసవ 

నేప్థచయలను ఎంచుకుంట ంది. ఈ సంవతసరం ప్రప్ంచ కొబెర్ 
దినోతసవం నేప్థయం “క్ొబబరిని ఒక మెంచ భవిష్టయతుి  

మరియు జీవితెం క్ోసెం పెెంచడెం”. 

పిపెంచ క్ొబబరి దినోతసవెం 2022: చరితి 

ఆస యా పస ఫ క క్ొబబరి సెంఘెం (APCC) 2వ సెపెటెంబర్ 

1969న స్ాా పించబడింద.ి 2009లో ఆస యా పస ఫ క క్ోక్ోనట్ 

కమయయనిటీ, ఆస యా పస ఫ క క్ోక్ోనట్ కమయయనిటీ (APCC) 

దాేరా సెపెటెంబర్ 2, 2009న మొదట ి ప్రప్ంచ కొబెర ్

దినోతసవానిి జరుప్ుకునిట ల  ప్రకటించింది. అప్పటి నుండ,ి 

UN-ESCAP (యున ైటెడ్ నేష్టన్స యొకు ఎకనామిక అెండ్ 

సర ష్టల కమీష్టన్ ఫర్ ది ఆస యా పస ఫ క) అధికారం దచారా 
ప్రతి సంవతసరం APCC కిరంద, ఈ రోజు వార్ విధచనచలను 
హెైలెైట్ చేయడచనిక ి మర్యు ఈ ఉషో్మండ్ల ప్ండ్ును 
ప్రచచరం చేయడచనిక ి మర్యు తీసుకురావడచనికి చరయను 
గుర్ాంచడచనికి నిరాహించబడ్ుతతంది. 
జాతీయ ఉపాధాయయ దినోతసవెం 2022: వేడుక, నేపథయెం, 

పాిముఖయత & చరితి 

 

ఉపాధాయయ దినోతసవెం లవదా శిక్షక దివస్ దేశం యొకు 

మొదట ి ఉప్రాషా్రప్తి (1952-1962) భటరతదేశానికి రరండ్వ 

రాషా్రప్తి (1962-1967), ప్ండితతడ్ు, తతావేతా, భటరతరతి 

అవారుు  గరహీత, డాకటర్ సర్ేపలిల రాధాకృషా్టన్ గా మారారు. 
అతను 1888వ సెంవతసర్ెంలో సెపెటెంబర్ 5న జనిమెంచ్ాడు. 
అయిత్ ే అతని 77వ పుటిటనరోజున 1962లో ఉపాధాయయుల 

దినోతసవానిి మొదటిస్ార్గా పాటించచరు. అతను తతావేతా, 

ప్ండితతడ్ు మర్యు రాజకీయవేతాగా మార్న 

ఉపాధచయయుడ్ు. ప్రజల జీవిత్చలోల  విదయ యొకు పరా ముఖయత 

కోసం ప్ని చేయడచనికి తన జీవితమంత్చ అంకితం చేశాడ్ు. 
జాతీయ ఉపాధాయయ దినోతసవెం 2022: నేపథయెం 

ఈ సంవతసరం ఉపాధచయయ దినోతసవం యొకు నేప్థయం ' 

లీడిెంగ ఇన్ క్ెైైస స్, రిమ ైనిెంగ ది ఫయయచర్ (సెంక్షోభెంలో 
దారితీయడెం, భవిష్టయతుి ను పునరిిరిమెంచడెం).' 

జాతీయ ఉపాధాయయ దినోతసవెం 2022: పాిముఖయత 

ఉపాధచయయుల దినోతసవం అనేది విదచయరుా లు మర్యు 
ఉపాధచయయులు సమానంగా ఎదురుచయసే ఒక సంఘటన. ఈ 

రోజు విదచయరుా లకు ముఖయమ ైనది, ఎందుకంట ే వారు సరరైన 

విదయను పొ ందేలా చేయడచనికి వార ్ఉపాధచయయులు చేసుా ని 

ప్రయత్చిలను అరాం చేసుకోవడచనికి వార్క ి అవకాశం 

ఇసుా ంది. అదేవిధంగా, ఉపాధచయయులు కూడచ ఉపాధచయయుల 

దినోతసవ వేడ్ుకల కోసం ఎదురుచయసుా నచిరు, ఎందుకంటే 
వార ్ ప్రయత్చిలను విదచయరుా లు మర్యు ఇతర ఏజరనీసలు 
గుర్ాంచి గ రవించచయి. 

జాతీయ ఉపాధాయయ దినోతసవెం 2022: సరేేపలిల రాధాకృషా్టన్ 

సర ాప్లిల రాధచకృషో్న్ ప్యరాప్ు మదచర సు ప రసిడెనీసలో 
(తరువాత 1960 వరకు ఆంధరప్రదేశ్్లో, ఇప్ుపడ్ు 1960 

నుండ ి తమిళ్నచడ్ులోని తిరువళ్ూల రు జిలాల లో) మదచర సు 
జిలాల లోని తిరుతాణిలో త్ెలుగు మాటటల డే నియోగ్ బటర హమణ 

కుట ంబంలో జనిమంచచరు. అతను సర ాప్లిల వ్లరాస్ాామి 

మర్యు సీత (సీతమమ) దంప్తతలకు జనిమంచచడ్ు. అతని 

కుట ంబం ఆంధరప్రదేశ్్లోని నెలూల రు జిలాల  సర ాప్లిల గార మానికి 

చెందినద.ి 
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సెపెటెంబర్ు 5న అెంతరాా తీయ దాతృతే దినోతసవానిి 

జర్ుపుకునాిర్ు 

 
సెపెటెంబర్ు 5న అెంతరాా తీయ ఛారిటీ దినోతసవానిి 

జరుప్ుకుంటటరు. ఈ రోజున, ఏ రకమ ైన దచతృతా మర్యు 
మానవత్చ ప్రయత్చిలను గ రవిస్ాా రు. సెపెటెంబర్ు 5 మదర్ 

థెరిసా వరి్ెంతి అయినందున ఆ రోజును జరుప్ుకోవడచనికి 
ఎంచుకునచిరు. ఆమ  తన జీవిత్చనిి దచతృత్చానికి మర్యు 
అవసరమ ైన వార్క ి సహాయం చేయడచనికి అంకితం చేసింది. 
ఆమ  కరుణ మర్యు ఇచేా సాభటవం ఆమ ను 
ప్రప్ంచవాయపా్ంగా గ రవనీయమ ైన వయకిాగా మార్ాంది. మదర్ 

థెరిసా 1979లో నోబెల శాెంతి బహుమతిని అందుకునచిరు, 
"పేదర్కం మర్యు కష్ాా లను అధిగమించడచనికి పో రాటంలో 
చేప్టిాన కృషిక,ి ఇది శాంతికి ముప్ుపగా కూడచ ఉంద.ి" 

అెంతరాా తీయ దాతృతే దినోతసవెం: UN తీరామనెం 

డిస ంబర్ 17, 2012న ఐకయరాజయసమితి జనరల్ అస ంబీల  
(UNGA) ఆమోదించిన తీరామనం దచారా స ప ాంబర్ 5ని 

అంతరాజ తీయ ఛచర్ట ీ దినోతసవంగా ప్రకటించచరు. ఈ 

తీరామనచనిి 44 UN సభయ దేశాలు సహ-స్ాపనసర్ చేశాయి. 

అెంతరాా తీయ దాతృతే దినోతసవెం: చరితి 

కోల్్కత్చలోని పేద ప్రజలత్ో ఆమ  చేసిన ప్ని ఫలితంగా మదర్ 

థెర్స్ా కరైైసావ దచతృత్చానికి చిహింగా మార్ంది. ఇది ఆమ ను 
ప్రప్ంచవాయపా్ంగా తక్షణమే గుర్ాంచదగ్న వయకిాగా చేసింద.ి 

1950లో, ప్రసిది సనచయసిని కోల్్కత్చలో మిష్నరటస ఆఫ్ 

ఛచర్టీని స్ాా పించచరు, ఇది పేదలకు సహాయం చేయడ్ం కోసం 

ప్రముఖంగా ప ర్గ్ంద.ి గకప్ప వయకిాతాం 5 స ప ాంబర్ 1997న 87 

సంవతసరాల వయసులో కనుిమూసింది. 2012లో 
ఐకయరాజయసమితి జనర్ల అసెెంబ్లల  దచారా అంతరాజ తీయ ఛచర్టీ 
దినోతసవానిి మొదటిస్ార్గా గుర్ాంచచరు. 

నీలి ఆక్ాశెం క్ోసెం అెంతరాా తీయ సేచఛమ ైన గాలి దినోతసవెం: 

సెపెటెంబర్ 7 

 
గాలి నచణయతను మ రుగుప్రచడచనికి చరయలను 
పోర తసహించడచనికి మర్యు సులభతరం చేయడచనికి 
ప్రప్ంచవాయపా్ంగా సెపెటెంబర్ు 07న నీలి ఆక్ాశెం క్ోసెం 

అెంతరాా తీయ సేచఛమ ైన గాలి దినోతసవానిి 

జరుప్ుకుంటటరు. ఇది స్ామూహిక జవాబుదచరటతనం 

మర్యు స్ామూహిక చరయ యొకు అవసరానిి హెైలెైట్ 

చేసయా  వాయు కాలుష్యం యొకు సర్హదుద  సాభటవంప  ైదృషిా  
ప డ్ుతతంది. ఇది ఆరోగాయనికి, ఉత్చపదకతకు, ఆర్ాక వయవసాకు 
మర్యు ప్రాయవరణచనికి సాచఛమ ైన గాలి ముఖయమని అనిి 

స్ాా యిలలో (వయకాిగత, సంఘం, కారకపర ట్ మర్యు ప్రభుతాం) 

ప్రజలకు అవగాహన కలిపంచే లక్షయంత్ో UN- గుర్ాంప్ు పొ ందిన 

రోజు. 

నీలి ఆక్ాశెం క్ోసెం అెంతరాా తీయ సేచఛమ ైన గాలి దినోతసవెం 

2022:  నేపథయెం 

ఈ సంవతసరం "ది ఎయిర్ వు షటర్" యొకు నేప్థయం వాయు 
కాలుష్యం యొకు సర్హదుద  సాభటవంప  ై దృషాి ప డ్ుతతంది, 
స్ామూహిక జవాబుదచరటతనం మర్యు చరయ యొకు 

అవసరానిి నొకిు చెబుతతంది. వాయు కాలుష్ాయనిి 

ప్ర్ష్ుర్ంచడచనికి మర్యు ఉప్శమన విధచనచలను మర్ంత 

సమరావంతంగా అమలు చేయడచనిక ి తక్షణ మర్యు 
వయయహాతమక అంతరాజ తీయ మర్యు పరా ంతీయ సహకారం 

యొకు అవసరానిి కూడచ ఇది హెైలెైట్ చేసుా ంది. 
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నీలి ఆక్ాశెం క్ోసెం అెంతరాా తీయ సేచఛమ ైన గాలి దినోతసవెం 

2022: పాిముఖయత 

ఐకయరాజయసమితి సభయ దేశాలత్ో శ్చఖరాగర సమావేశాలను 
నిరాహించడ్ం దచారా నీలి ఆకాశం కోసం సాచఛమ ైన గాలి 

కోసం అంతరాజ తీయ దినోతసవానిి జరుప్ుకుంట ంది. 
హాజరరైనవారు తమ దృకోుణచలను బయటప టటా రు మర్యు 
ప్రప్ంచవాయపా్ంగా వాయు కాలుష్యం మర్యు గాలి నచణయత 

ప్రభటవాలప ై డేటటను చర్ాస్ాా రు. 
అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• UNEP ప్రధచన కారాయలయం: న ైరోబి, క్ెనాయ; 
• UNEP హెడ: ఇెంగర్ ఆెండర్సన్; 

• UNEP వయవస్ాా ప్కుడ్ు: మారిస్ సాట ర ెంగ; 

• UNEP స్ాా పించబడింద:ి 5 జూన్ 1972. 

అెంతరాా తీయ అక్షరాసయత దినోతసవెం 2022 సెపెటెంబర్ 08న 

జర్ుపుకుెంటార్ు 

 

వయకుా లు మర్యు సమాజాలకు అక్షరాసయత యొకు అరాం 

మర్యు పరా ముఖయత గుర్ంచి ప్రజలకు త్ెలియజ యడచనికి 
ప్రప్ంచవాయపా్ంగా ప్రతి సంవతసరం సెపెటెంబర్ 8న అెంతరాా తీయ 

అక్షరాసయతా దినోతసవెం (ILD) జరుప్ుకుంటటరు. ఈ రోజు 

వయకుా లు, సంఘాలు మర్యు సమాజాలకు అక్షరాసయత 

యొకు పరా ముఖయత గుర్ంచి మర్యు మర్ంత అక్షరాసయత 

కలిగ్న సమాజాల కోసం తీవర ప్రయత్చిలు చేయవలసిన 

అవసరం గుర్ంచి అవగాహన కలిపంచింది. 

అెంతరాా తీయ అక్షరాసయత దినోతసవెం 2022: నేపథయెం 

ఈ సంవతసరం అంతరాజ తీయ అక్షరాసయత దినోతసవం 

"అక్షరాసయత అభాయస సథలాలను మార్ాడెం" అనే నేప్థయంత్ో 
ప్రప్ంచవాయపా్ంగా జరుప్ుకుంటటరు మర్యు ప్రతి ఒకుర్కీ 

నచణయమ ైన, సమానమ ైన మర్యు సమగరమ ైన విదయను 
అందించడచనికి అక్షరాసయత అభటయస సాలాల యొకు పరా థమిక 

పరా ముఖయతను ప్ునరాలోచించే అవకాశంగా ఉంట ంది.. 
అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• UNESCO స్ాా పించబడింది: 16 నవెంబర్ 1945 ; 

• UNESCO ప్రధచన కారాయలయం: పారిస్, ఫాిన్స; 

• UNESCO సభుయలు: 193 దేశాలు; 
• UNESCO హెడ: ఆడీి అజ లవ. 
దాడ ి నుెండి విదయను ర్క్షిెంచ్ే అెంతరాా తీయ దినోతసవెం: 

సెపెటెంబర్ 09 

 
దాడ ినుెండి విదయను ర్క్షిెంచ్ే అెంతరాా తీయ దినోతసవెం అనేది 
2020లో ఐకయరాజయసమితి జనర్ల అసెెంబ్లల  యొకు ఏకగటరవ 

నిరోయం దచారా స్ాా పించబడిన అంతరాజ తీయ ఆచచరం. ఇది 
ప్రతి సంవతసరం సెపెటెంబర్ 9న నిరాహించబడ్ుతతంది. 
విదచయరుా లు మర్యు అధచయప్కులకు రక్షణ మర్యు భదరత 

సాలాలుగా పాఠశాలలను సంరక్షించడ్ం యొకు పరా ముఖయత 

గుర్ంచి మర్యు ప్బిల క్ ఎజరండచలో విదయను అగరస్ాా నంలో 
ఉంచడ్ం గుర్ంచి అవగాహన ప ంచడ్ం ఈ రోజు యొకు 

ఉదేదశయం. 
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దాడ ి నుెండి విదయను ర్క్షిెంచ్ే అెంతరాా తీయ దినోతసవెం: 

నేపథయెం 

UN జనరల్ అస ంబీల  యొకు ఏకగటరవ నిరోయం దచారా ఈ రోజు 

స్ాా పించబడింది, సంఘరషణ ప్రభటవిత దేశాలలో నివసిసుా ని 

మిలియనల  మంద ిపిలలల దుసిాతిప ై అవగాహన కలిపంచడచనికి 

UNESCO మరియు UNICEF పిలుప్ునిచిాంది. ఈ రోజు 

2020లో స్ాా పించబడింది మర్యు దీనికి UNESCO 

మర్యు UNICEF మదదతత ఇసుా నచియి మర్యు 62 

దేశాలు సహ-స్ాపనసర్ చేసుా నచియి. ఈ రోజు యుదిం 

ప్రభటవిత దేశాలలో నివససిుా ని మిలియనల  మంద ి పిలలల 

దుసిాతిప ై అవగాహన కలిపంచడ్ం లక్షయంగా ప ట ా కుంది. 

అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• UNESCO ప్రధచన కారాయలయం: పారిస్, ఫాిన్స; 

• UNESCO హెడ: ఆడీి అజ లవ; 

• UNESCO స్ాా పించబడింద:ి 16 నవెంబర్ 1945; 

• UNICEF ఎగ్జకూయటివ్ డెైరరకార్: హ నిిటాట  H. ఫర ర్; 

• UNICEF స్ాా పించబడింద:ి 11 డిసెెంబర్ 1946; 

• UNICEF ప్రధచన కారాయలయం: నూయయార్ు, యున ైటెడ్ 

సటటట్స 

పిపెంచ EV దినోతసవెం 2022: చరితి మరియు పాిముఖయత 

 

పిపెంచ ఎలక్తటాకల వాహనాల దినోతసవెం 2022 

పిపెంచ ఎలక్తటాకల వాహనాల దినోతసవెం 2022 సెపెటెంబర్ 9న 

జరుప్ుకుంటటరు. ఇ-మొబిలిటీ యొకు పరా ముఖయతను నొకిు 

చెప్పడచనికి ప్రప్ంచ ఎలకిాాకల్ వాహనచల దినోతసవానిి 

జరుప్ుకుంటటరు. ప్రప్ంచ ఎలకిాాకల్ వాహనచల దినోతసవం 

ప్రజలకు స థర్మ ైన ర్వాణా సౌకరాయల గుర్ంచి అవగాహన 

కలిపంచడ్ంలో సహాయప్డ్ుతతంది. వాయు కాలుష్యం 

ప్రధచనంగా రవాణచ వలల  కలుగుతతంది మర్యు వాయు 
కాలుష్ాయనిి తగ్గంచడచనికి ఎలకిాాకల్ వాహనచలు ప్రధచన 

ప్రత్చయమాియాలలో ఒకట.ి 

పిపెంచ ఎలక్తటాకల వాహనాల దినోతసవెం 2022: చరితి 

మొదట ి పిపెంచ ఎలక్తటాకల వాహనాల దినోతసవెం 2020లో 
నిరాహించబడింది మర్యు ఇది సస ్ానబిలిటీ మీడియా 
కంప నీ గటరట్ TV యొకు చకరవ. ప్రతి సంవతసరం, 9 స ప ాంబర్ 

2022న ప్రప్ంచ ఎలక్తటాకల వాహనాల దినోతసవానిి 

జరుప్ుకుంటటరు. 
పిపెంచ ఎలక్తటాకల వాహనాల దినోతసవెం 2022: పాిముఖయత 

పిపెంచ ఎలక్తటాకల వాహనాల దినోతసవెం ఎలక్తటాకల 

వాహనాలకు మార్డెం వలల  కలిగ ే పియోజనాల గుర్ంచి 

ప్రజలకు త్ెలియజ యడ్ం లక్షయంగా ప ట ా కుంది. ఎలకిాాక్ 

వాహనచలను ఉప్యోగ్ంచడ్ం వలల  ప్రప్ంచచనిి మంచిగా 
మారావచుా మర్యు ప్రాయవరణంత్ో పాట  శకిాని ఆదచ 
చేయవచుా. 

పిపెంచ ఎలక్తటాకల వాహనాల దినోతసవెం 2022: భార్తదేశెంలో 
ఎలక్తటాకల వాహనాలు 
భార్తదేశెం 3,00,000 యయనిటల కు పెైగా ఎలక్తటాకల 

వాహనాలను వికరయిెంచెంది. 2020 నుండ ి 2022 వరకు 
భటరతదేశంలో ఎలకిాాకల్ వాహనచల ప్నితీరు మర్యు 
వికరయాలలో 168 శాతెం వృదిి  ఉంద.ి భార్తదేశెంలో ఎలక్తటాకల 

వాహనాలోల  టాటా పిముఖ బాి ెండ్. 
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మర్ణాలు 
క్ీేన్ ఎలిజబెత్ II మర్ణ ెంచనటుల  బక్తెంగ హామ్ పాయలెస్ 

పికటిెంచెంది 

 
క్ీేన్ ఎలిజబెత్ II కనుిమయస ెంది: కీాన్ ఎలిజబెత్ II, 70 

సంవతసరాలు UKని ప్ర్పాలించచరు, బటలోమరల్్లో 96 

సంవతసరాల వయసుసలో మరణించచరు. ఆమ  ఆరోగయం 

గుర్ంచి ఆందోళ్నలు పరా రంభమ ైన తరాాత, ఆమ  కుట ంబం 

ఆమ  స్ాుటిష్ ఎసేాట్్లో సమావేశమ ైంది. కీాన్ ఎలిజబెత్ II 

1952లో సింహాసనచనిి అధిరోహించిన తరాాత గణనీయమ ైన 

స్ామాజిక మారుపను చయసింది. కింగ్ మర్యు కీాన్ కనచసరా్ 

లండ్న్్కు బయలుదేర  ముందు ఈ రోజు (08.09.2022) 

మర్యు ర ప్ు (09.09.22) బటలోమరల్్లో గడ్ుప్ుత్చరు. 
క్ీేన్ ఎలిజబెత్ II మర్ణ ెంచెంది: ముఖయ అెంశాలు 
• కీాన్ ఎలిజబెత్ II వెైదయ ప్రయవేక్షణలో ఉనచిరు, ఆమ  

పిలలలందరూ అబెరటున్్కు దగగరగా ఉని బటలోమరల్్కు 
వెళ్లల రు. 

• పిరన్స విలియం, ఆమ  మనవడ్ు కూడచ ఉనచిరు 
మర్యు పిరన్స హాయరట మారగంలో ఉనచిరు. 

• ప్రధచన మంతిర లిజ్ టరస్ను మంగళ్వారం నియమించిన 

కీాన్ ఎలిజబెత్ II, ఆధునిక బిరటన్ స్ాా పించబడిన 

"రాయి" ఆమ  అని మర్యు "మాకు అవసరమ ైన 

సిారతాం మర్యు బలానిి ఆమ  అందించింద"ి అని 

అనచిరు. 

• లండ్న్్లోని బకింగ్్హామ పాయలెస్లో కీాన్ ఎలిజబెత్ II 

ప్ర్సిాతిప ై సమాచచరం కోసం ఎదురుచయసుా ని జనచలు 
ఆమ  మరణవారా త్ెలియగానే విలపించడ్ం 

పరా రంభంచచరు. 
• 18:30 BST వదద , పాయలెస ప ైన ఉని యూనియన్ జరండచ 

సగం స్ాా ఫ్్కి తగ్గంచబడింది మర్యు మరణం యొకు 

అధికార్క నోటిఫ్ిక ష్న్ వెలుప్ల నోటీసుబో ర్ు్లో 
ఉంచబడింద.ి 

• మ ైలురాయిని సమర్ంచుకోవడచనికి రాషా్ర వేడ్ుకల 

కలయిక, బిరటీష్ వార ్ ప్రతిదచనికీ శకిావంతమ ైన ప్ండ్ుగ 

మర్యు శకిావంతమ ైన వ్లధ ిఉతసవాలు జర్గాయి. 

క్ీేన్ ఎలిజబెత్ II మర్ణ ెంచెంది: క్ీేన్ ఎలిజబెత్ II పాలన 

• కీాన్ ఎలిజబెత్ II దేశాధిప్తిగా పాలన, రరండ్వ ప్రప్ంచ 

యుదిం తరాాత కాఠ్నయం, స్ామాాజయం నుండి 
కామనెాలా్్గా మారడ్ం, ప్రచఛని యుదిం ముగ్ంప్ు 
మర్యు యూరోపియన్ యూనియన్్లో UK సభయతాం 

మర్యు నిష్రేమణ . 

• 1874లో విన్్సాన్ చర్ాల్ తరాాత 101 సంవతసరాల 

తరాాత జనిమంచిన శీరమతి టరస్త్ో సహా ఆమ  ప్దవిలో 
ఉని సమయంలో Th15 మంద ిప్రధచనులు ప్నిచేశారు. 

• ఆమ  పాలనలో, కీాన్ ఎలిజబెత్ II తన ప్రధచన మంతిరని 

వారానికోస్ార్ కలుసుకునచిరు. 
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క్ీేన్ ఎలిజబెత్ II మర్ణ ెంచెంది: క్ీేన్ ఎలిజబెత్ II పాిర్ెంభ 

జీవితెం 

• ఎలిజబెత్ అలెగాజ ండచర  మేరట విండ్సర్ (కీాన్ ఎలిజబెత్ II) 

ఏపిరల్ 21, 1926న లండ్న్్లోని మేఫ్ యిర్్లో రాణిగా 
జనిమంచచరు. 

• కీాన్ ఎలిజబెత్ II చకరవర్ా అవుతతందని కొదిదమంద ి

మాతరమ ే ఊహించచరు, కానీ డిస ంబర్ 1936లో, ఆమ  
మేనమామ ఎడ్ార్ు VIII గతంలో రరండ్ుస్ారుల  విడచకులు 
తీసుకుని అమ ర్కన్ వాలిస సింప్సన్్ను వివాహం 

చేసుకోవడచనికి రాచర్కానిి వదులుకునచిడ్ు. 
• ఎలిజబెత్ తండిర, కింగ్ జార్జ VI, 10 సంవతసరాల 

వయసుసలో సింహాసనచనికి వారసుడెైన ఆమ  సో్ దర్ 
లిలిబెట్్కు అనుకూలంగా ప్దవ్ల విరమణ చేశాడ్ు. 

• బిరటన్ మర్యు నచజీ జరమనీ మూడ్ు సంవతసరాలలో 
యుదింలో ఉనచియి. వార్ని కరనడచకు తరలించచలనే 
సిఫారుసలను వార ్ తలిలదండ్ుర లు తిరసుర్ంచిన తరాాత, 

ఎలిజబెత్ మర్యు ఆమ  చెలెల లు, పిరనెసస మారగరరట్, 

విండ్సర్ కాజిల్్లో యుదింలో ఎకుువ భటగానిి గడిపారు. 
• ఎలిజబెత్ 18 సంవతసరాల వయసుసలో, సహాయక 

టెర్టోర్యల్ సరటాస్త్ో డెైవైర్ మర్యు పరా థమిక 

మ కానిక్్గా ఐదు నెలల శ్చక్షణను ప్యరా్ చేసింద.ి ఆమ  
తదనంతరం ప్రతిబింబిసయా , “నేను ప్రతికూల 

ప్ర్సిాతతలను ఎదురకున ే ఎస్పిరట్ డి కార్ప్్ను అరాం 

చేసుకోవడ్ం పరా రంభంచచను. 
• సంఘరషణ సమయంలో రాయల్ నేవ్లలో చేర్న తన 

మూడ్వ బంధువు ఫ్ిలిప్, పిరన్స ఆఫ్ గటరస్త్ో ఆమ  
ఉతారాల దచారా ఉతార ప్రతతయతారాలు చేసింద.ి 

పదమశీర అవార్ుస  గరహీత రామ్ చెంది మాెంఝీ కనుిమయశార్ు 

 

ఎనిమిది దశాబటద లుగా భోజ్్ప్ుర్ జానప్ద నృతయం ‘నచచ’లో 

తన నటనను ప్రదర్శంచిన ప్దమశీర అవారుు  గరహీత రామచెంది 

మాెంఝీ కనుిమూశారు. అతను 'నాచ్' యొకు ఉప్-సమితి 

అయిన 'లాెండ నాచ్' యొకు ప్రసిది ప్రదరశనకారుడ్ు, 

ఇందులో ప్ురుష్తలు సీా లైుగా మారారు. వృదచి ప్యంలో కూడచ 

నచటయం ప్టల  ఆయనకుని అభరుచి అతనికి సెంగీత నాటక 

అక్ాడమీ అవార్ుస  (2017) మరియు పదమశీర (2021)తో సహా 

అనేక గ ర్వాలను తెచాపెటిట ెంది. 

భార్త బాకసర్ బిర్ుా  సా మృతి 

 

భటరత బటకసర్, బిర్ుా  సా ఇటీవల కనుిమూశారు, ఆస యా 

మరియు క్ామన ేలి కీ్రడలలో పతక్ాలు గెలిచన మొదటి 

భార్తీయ బాకసర్. అతని వయసుస 48. అతను 1994లో 

జరిగిన క్ామన ేలి & ఆస యా కీ్రడలు రెెండిెంటిలోనూ క్ాెంసయ 

పతక్ాలను గెలుచుకునాిడు. థచయిలాండ్లోని బటయంకాక్్లో 

జర్గ్న 1993 ఆసియా జూనియర్ ఛచంపియన్్షిప్్లో స్ాహ్ 

యొకు మొదట ి ముఖయమ ైన అెంతరాా తీయ విజయెం 19వ 

ఏట వచాెంది. లెైట్ ఫ్ ్ల వెయిట్ (45-48కిలోలు) విభటగంలో 

కాంసయం స్ాధించచడ్ు. కాంటినెంటల్ వేదికప  ై స్ాధించిన 

విజయానిి భటరత బటకిసంగ్ సమాఖయ గుర్ాంచింది, ఇది 

సీనియర్ జాతీయ శ్చబిరానికి బిరుజ  స్ాహ్్ను ఎంపిక చేసింది. 
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కరాిటక గాయకుడు టీవీ శెంకర్నారాయణన్ 

కనుిమయశార్ు 

 
పిముఖ కరాా టక సెంగీత విదాేెంసుడు టీవీ శెంకర్నారాయణ 

కనుిమూశారు. ఆయన వయసుస 77. కరాో టక సంగటత్చనికి 
మదురరై మణ ి అయయర్ శ ైలికి ఆయన జయయతి ప్రజాలన 

చేసేవారు. అతను మధురర ై మణి అయయర్్త్ో అనేక దశలను 
ప్ంచుకునచిడ్ు. అతను 2003లో మదచర స మూయజిక్ 

అకాడ్మీ యొకు సంగటత కళ్లనిధి అవారుు ను 
గరలుచుకునచిడ్ు మర్యు 2003లో పదమభయష్టణ్ తో 
సతుర్ంచబడచు డ్ు. అతను సంగటత విదచాంసులు 
తిరువలంగల్ వెంబు అయయర్ మర్యు గోమతి అమామళ్ 

కుమార్ుడు. 
టాటా సన్స మాజీ ఛెైర్మన్ సెైర్స్ మిసటి ై కనుిమయశార్ు 

 
టటNటట0 సన్స్ మాజీ ఛెైరమన్్ సెైర్స్  మిసటి ై అహమదచబటద్్ 
నుంచి ముంబెై వెళ్లా ండ్గా రోడ్ుు  ప్రమాదంలో మరణించచరు. 
మిసీా  ై వయసు 54 ఏళ్లల . అతను జహంగటర్ దిన్్ష్ా ప్ండోల్, 

అనహిత ప్ండోల్ మర్యు డచర్యస ప్ండోల్్లత్ో కలిస ి

ప్రయాణిసుా నచిడ్ు. మిసీా కిై భటరయ రోహికా, ఇదదరు కుమారులు 
ఉనచిరు. 

సెైర్స్ మిసటి  ైఎవర్ు? 

స ైరస ప్లోల ంజీ మిసీా  ై భటరతదేశంలో జనిమంచిన ఐర్ష్ 

వాయపారవేతా. టటటట సన్స్కు ఆరో ఛెైరమన్్గా ఉని మిసీా నైి 

అకోా బర్ 2016లో ప్దవి నుంచి త్ొలగ్ంచచరు. రతన్ టటటట 
ర్టెైరరమంట్ ప్రకటించిన తరాాత డిస ంబర్ 2012లో ఆయన 

ఛెైరమన్్గా బటధయతలు చేప్టటా రు. ఎన్ చందరశలఖరన్ తరాాత 

టటటట సన్స ఎగ్జకూయటివ్ చెైరమన్్గా బటధయతలు చేప్టటా రు.. 
పిముఖ చరితిక్ార్ుడు బి. షటక అలీ ఇటీవల మర్ణ ెంచ్ార్ు 

 

ప్రముఖ చర్తరకారుడ్ు మర్యు మంగళ్ూరు మర్యు గోవా 
విశేవిదాయలయాల మొదటి వ ైస్ ఛానసలర్ ప ి ఫెసర్ బి. షటక 

అలీ కనుిమూశారు. అతను 1986లో ఇెండియన్ హిసటర ీ

క్ాెంగెరస్ 47వ సెష్టన్ లో జనర్ల పెిస డెెంట్ మర్యు 1985లో 
సౌత్ ఇెండియా హిసటర ీ క్ాెంగెరస్ వయవసాథ పక అధ్యక్షుడు. 
అతను రాజయయతసవ అవారుు  గరహీత మర్యు ఆెంగలెంలో మొతిెం 

23 పుసిక్ాలను ర్చెంచ్ాడు. 
 

 

ఇతర్ములు 
యుప లోని ఫర్ూఖాబాద్ లో, 'జెైల క్ా ఖానా' 5-సాట ర్ FSSAI 

రేటిెంగ ను ప ెందిెంది 
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ఉతిర్పిదేశ్ లోని ఫర్ూఖాబాద్ జిలాల లోని ఫతేగఢ్ సెెంటిల జెైలు 
ఖెైదీలకు అెందిెంచ్ ేఆహార్ నాణయత క్ోసెం ఫుడ్ సటఫ్టట  సాట ెండర్స్ 

అథారిటీ ఆఫ్ ఇెండియా (FSSAI) నుండ ి ఐదు నక్షత్చర ల 

ర టింగ్్ను పొ ందింది. FSSAIచే ఎంపాయనెల్ చేయబడిన థర్ు-
పారటా ఆడిట్ జరైలుకు ఐదు నక్షత్చర ల ‘ఈట్ రరైట్ సర్ాఫ్ికరట్’ని 

అందించింది. ఇద ి ఆహార నచణయత మర్యు ప్ర్శుభరతకు 
గుర్ాంప్ు, అంట ే ఖరైదీలకు జరైలోల  తయారు చేసిన నచణయమ ైన 

ఆహార ప్దచరాా లు లభసుా నచియి. 

 

క్ెనడాలోని మార్ుమ్ స టీ సెంగీత సేర్కరి్ AR రెహమాన్ 

పటర్ు మీద ఒక వీధిక్త పటర్ు పెటిట ెంది 

 

ఆసాుర్-విజేత సెంగీత చహిెం, AR రెహమాన్ ఇటీవల 

క్ెనడాలోని మార్ుమ్ నగర్ెంలోని వీధిక్త తన పేరు ప టాడ్ం 

గ రవానిి పొ ందచరు. అతను ప్రప్ంచవాయపా్ంగా అతయంత 

ఇషా్ప్డే సంగటతకారులలో ఒకడ్ు. 'మొజారా్ ఆఫ్ మదచర స్గా 
పిలవబడే రరహమాన్ అనేక హిట్ పాటలు మర్యు 
కంపో జిష్న్్లను అందించచరు, అవి ఎప్పటికీ 
గురుా ండిపో త్చయి. అతను మణ ర్తిెం దర్ికతేెం 

స నిమాలోని రోజాతో తన వృతాిని పరా రంభంచచడ్ు మర్యు 
అప్పటి నుండ ిమాతరమ ేరాణించచడ్ు. దిల్ సే, జరై హ , ఏక్ హ  
గయేి హమ ఔర్ తతమ, రంగ్ దే బసంతి మర్యు ఏ హెైరథే 
వంటి అనేక విజయవంతమ ైన మర్యు అవారుు -విజ త 

కంపో జిష్న్్లలో కొనిి ఉనచియి. 

ఢిలీల ముఖయమెంతి ి క్ేజీివాల వర్ుావల సూుల ను 

పాిర్ెంభెంచ్ార్ు 

 

ఢిలీల ముఖయమెంతి ి అర్విెంద్ క్ేజీివాల వరుావల్ పాఠశాలను 

పరా రంభంచచరు మర్యు దేశవాయపా్ంగా విదచయరుా లు ప్రవేశానికి 

అరుహ లు. ఢిలీల మోడల వర్ుావల సూుల (DMVS) కోసం 

దరఖాసుా  ప్రకిరయ ఆగసుా  31న పరా రంభమ ైంది. పాఠశాల 9-12 

తరగతతలకు సంబంధించినది. సయులింగ్ పాల ట్్ఫారమ్లో 

ప్రవేశం భటరతదేశం అంతటట విదచయరుా లకు త్ెర్చి ఉంట ంద ి

మర్యు నెైప్ుణయం-ఆధచర్త శ్చక్షణత్ో పాట  NEET, CUET 

మరియు JEE వెంట ి పివేశ పరీక్షలకు కూడా నిపుణులచ్ే 

స దిెం చ్ేయబడతార్ు. 

జమయమ క్ాశీమర్ పర లీసులు ఆన్ లెైన్ మొబెలై యాప్ ‘JK 

Ecop’ని పాిర్ెంభెంచ్ార్ు. 
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జమయమ & క్ాశీమర్ పర లీసులు ఆన్్లెైన్ మొ 
బెైల్ అపిల క ష్న్ “JK Ecop”ని పరా రంభంచచరు. ఫ్ిరాయదును 
నమోదు చేయడ్ం నుండి ఎఫ్్ఐఆర్ కాపీని డౌన్్లోడ 

చేయడ్ం వరకు అనేక సేవలను ఉప్యోగ్ంచడచనికి స్ాధచరణ 

పౌరులను యాప్ అనుమతిసుా ంది. ఒక పౌరుడ్ు ఈ యాప్ 

దచారా కాయరరకార్ సర్ాఫ్ిక ట్, ఉదో యగ్ ధృవ్లకరణ లేదచ అదెదదచరు 
ధృవ్లకరణ వంట ి అభయరానలను కూడచ చేయవచుా. 

తపిపపో యిన వయకుా లు మర్యు గురుా త్ెలియని 

మృతదేహాలు మొదలెైన వాట ి గుర్ంచి కూడచ ఈ పో రాల్ 

దచారా పొ ందవచుా. 

టటర ఫ్ిక్ పో లీసులకు సంబంధించిన ఇతర సేవలు కూడచ ఈ 

యాప్ దచారా పౌరులకు అందుబటట లో ఉంటటయి. ఈ సేవలు 

టటర ఫ్ిక్ ఉలల ంఘనను నివేదించడ్ం నుండ ి ప్రమాదచనిి 

నివేదించడ్ం వరకు ఉంటటయి. యాప్్లోని హెైవ ే సిాతి 

గుర్ంచిన సమాచచరం పౌరులు తమ ప్రయాణచనిి పాల న్ 

చేసుకోవడచనికి సహాయప్డ్ుతతంది. ఈ యాప్ దచారా 

ఆన్్లెైన్్లో చలాన్ చెలిలంచడ్ం వలల  పౌరులకు సహాయం 

చేయడ్మే కాకుండచ శాఖప ై భటరం కూడచ తగుగ తతంది. 

అనిి పర టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• జమూమ కాశీమర్ లెఫ్ిానెంట్ గవరిర్: మనోజ స నాహ  
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