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Weekly Current Affairs September 2nd Week 2022  
 

అెంతరాా తీయ అెంశాలు 
చమురు దిగుమతిని పునఃప్ాారెంభెంచాల్సెందిగా ఇరాన్ 
భారత ను కోరవచుు 

 
అమెరికా ఆెంక్షలు సడల్ెంచిన తరుణెంలో ఇరాన్ నుెంచి 
ముడి చమురు కొనుగోలును పునఃప్ాారెంభెంచాలని భారత 
చూసుత ెందని, దాని దిగుమతి బుట్టను వ ైవిధ్యపరచడంలో 
సహాయపడుత ందని పరభుతవ సీనియర్ అధికార ి ఒకరు 
తెలిపారు. పరిియన్ గల్ఫ్ దేశెంపె ై టా్ెంప్ పాభుతవెం ఆెంక్షలు 
విధిెంచిన నేపథ్యెంలో 2019 మధ్యలో ఇరాన్ నుెంచి చమురు 
దిగుమతిని భారత నిల్పివసేిెంది. ఇరాన్ అణు ఒపపందానిి 
పునరుదధరించడానికి అమెరికా మరియు ఇతర పరపంచ 
శకతు లత వియన్ాిలో సమావేశమవుత న్ాియి. 
అధికారులు ఏెం చెప్ాారు: 
"ఆెంక్షలు ఎతితవేయబడిన తరావత, మేము ఇరాన్ నుెండి 
చమురు దిగుమతులను పునఃప్ాారెంభెంచగలము" అని 
గురిుంచడానికి ఇష్టపడని అధికారి చెపాపరు. భారతీయ 
రిఫ ైనరుు  సన్ాిహక పనిని పరా రంభంచారని, ఆంక్షలత 
ఎతిువేసిన తరావత వేగంగా ఒపపందాలత కతదురుుకోవచుని 
ఆయన చెపాపరు. "మాకు ఇపాటి్కే వాణిజ్య నిబెంధ్నల 
కోసెం ఒక ట్ ెంపలే ట్ ఉెంద ిమరియు ఇరాన్ చమురు ఎగుమతి 
కోసెం అనుమతి లభెంచిన క్షణెంలో మేము చాలా తవరగా 
ఒపాెందాలను ప్ాటి్ెంచగలెం" అని అధికారి తెలిపారు. 

క ెంగ్ చార ేస్ విల్యెం మరయిు కేట్ లను వలే్ఫ యువరాజు 

మరియు యువరాణిగా పలరకొనాాడు 

  
బ్రాట్న్ రాజు చార ేస్ తన ప దద  కతమారుడు విల్యెం మరియు 

కోడలత కేట్ లకు పిాన్స మరియు పిానససస్ ఆఫ్ వేల్ఫస 

బిరుదులను పరదానం చేశారు, అతను మరియు అతని 

దివంగత భారయ డయాన్ా గతంలో కలిగి ఉని బిరుదులను 

అందించారు. 1958లో పిరన్్ ఆఫ్ వేల్స్ అయిన చారలుస్ తన 

తలిు కవవన్ ఎలిజబెత్ మరణంతో ఆట్ోమేట్ిక్గా రాజు 

అయాయడు. 

Mr. విలియం మరియు Ms. కేట్, 40, ఇదదరూ ఇట్ీవలి 

సంవత్రాలలో రాజకతట్ ంబంలో పరధాన పాతరలత 

పో షించారు, కరమం తపపకతండా బహిరంగంగా కనిపిస్ాు రు 

మరియు ఈ సంవత్రం పరా రంభంలో కవవన్్ పాు ట్ినం జూబ్లు  

వంట్ ి కారయకరమాలకత వారి ముగుు రు చిని పిలులను 

ఎకతువగా తీసుకతవ ళుత న్ాిరు. Ms. కేట్ ట్ ైట్ిల్స్తో 

అనుబంధించబడిన చరితరను మెచుుకతన్ాిరు, అయితే 

వేల్స్ యువరాణిగా తన సవంత మారాు నిి సృషిటంచుకోవాలని 

కోరుకతంట్ారు. 
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U.S. 9/11 భయెంకరమెనై సెంఘట్న యొకొ 21వ 

వారిికోతసవానిా సూచిసుత ెంది 

 
అమెరికా గడడప ై అతయంత ఘోరమైెన ఉగరదాడి జరిగిన 21 ఏళు  

తరావత సెపెటెంబర్ 11న జ్రగిిన 9/11 ఘట్నను అమెరికనుు  

బాధిత ల పేరుు , సవచఛంద సేవ, ఇతర నివాళులత 

అరిపంచారు. 2001 సెపెటెంబరు 11 న హ ైజ్ాక్ చేయబడిన-

విమానెం దాడుల దావరా వరల్్ఫ ట్రాడ్ సెెంట్ర్ యొకొ ట్ివన్ 

ట్వరుే  ధ్వెంసమెైన నూయయార్ొ లోని గ్ర ెండ్ జీరో వదద  ఒక 

ట్ోల్ెంగ్ బెల్ఫ మరియు ఒక క్షణెం నిశశబదెం యొకొ స్ాారక 

చిహ్ాెం ప్ాారెంభమెైెంది. బాధిత ల బంధ్ువులత మరియు 

పరముఖులత ప ని్లవవనియాలోని ప ంట్గాన్ మరియు ఒక 

మైెదానంలో మరో రలండు దాడ ి సథలాలలో కూడా 

సమావేశమయాయరు. 
 

 

పుతిన్ మరియు జితో SCO సమావేశానిక  హాజ్రుకానునా 
పాధాని మోద ీ

 
సెపెటెంబరు 15 మరియు 16 తేదీలోే  షాెంఘ ై సహ్కార సెంసథ  
శిఖరాగర సదసుస కోసం ఉజ్ ెక స్ాథ న్ లోని సమర్ కెండ్ కు 
పాధాని నరేెందా మోదీ వ ళ్ు ందుకత సిదధంగా ఉన్ాిరు. జూన్ 
2019 తరావత క రిిజ స్ాథ న్ లోని బ్రష క క్ లో SCO శిఖరాగర 
సమావేశెం జరిగిన తరావత ఇది మొదట్ి వయకిుగత శిఖరాగర 
సమావేశం. పరసుు త పరయాణ ష డయయల్స పరకారం పరధాని 
స ప టంబర్ 14న సమర్్కండ్ చేరుకతని స ప టంబర్ 16న తిరిగ ి
వచేు అవకాశం ఉందని వరాు లత తెలిపాయి. 
SCO గురిెంచి: 
షాంఘ  ై సహకార సంసథ  (SCO) అన్ేది 15 జూన్ 2001న 
షాెంఘ ై (చెైనా)లో సృషిటంచబడిన శాశవత అంతర్ పరభుతవ 
అంతరాా తీయ సంసథ . వయవస్ాథ పక సభుయలత: 
1. రిపబిు క ఆఫ్ కజకిస్ాు న్ 
2. పీపుల్స్ రిపబిు క ఆఫ్ చెైన్ా 
3.కిరిుజ్ రిపబిు క 
4. రష్యన్ ఫ డరేష్న్ 
5. రిపబిు క ఆఫ్ తజికిస్ాు న్ 
6.ఉజలెకిస్ాు న్ రిపబిు క. 
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SCO యొకొ పాసుత త సభుయలు: 

1. రిపబిు క ఆఫ్ ఇండియా 

2. రిపబిు క ఆఫ్ కజకిస్ాు న్ 

3. పీపుల్స్ రిపబిు క ఆఫ్ చెైన్ా 

4. కిరిుజ్ రిపబిు క 

5.ఇస్ాు మిక రిపబిు క ఆఫ్ పాకిస్ాు న్ 

6. రష్యన్ ఫ డరేష్న్ 

7. రిపబిు క ఆఫ్ తజికిస్ాు న్ 

8.ఉజలెకిస్ాు న్ రిపబిు క 

ఉతతర కొరియా రక్షణ రూపెంగా అణు దాడులను 

అనుమతిసూత  చట్ాట నిా ఆమోదిెంచిెంది 

 
ఉతతర కొరియా అణు దాడులకు సెంబెంధిెంచి చట్ాట నిా 

ఆమోదిెంచిెంది: ఉతుర కొరియా ముందుగాన్ే అణు దాడిని 

పరా రంభంచే అధికారానిి ఇచేు చట్ాట నిి ఆమోదించింది. 

ఇట్ీవల ఆమోదించబడిన చట్టంతో, అణావయుధ్ దేశంగా 

ఉతతర కొరియా సిథతి తిరిగ ి ప ందలవనిదిగా మారింద.ి ఉతుర 

కొరియా ఈ ఏడాది ఖండాంతర బాలిసిటక క్షిపణితో సహా 

రికారుడ  స్ాథ యిలో ఆయుధాలను పరీక్షించింది. 

ఉతతర కొరియా అణు దాడులకు సెంబెంధిెంచి చట్ాట నిా 
ఆమోదిెంచిెంది: కీలక అెంశాలు 
చట్టం పరకారం, ఇతర విష్యాలతోపాట్ , రాష్ట ర న్ాయకతవం 
మరియు దాని అణావయుధ్ దళాల కమాండ్ సట రకుర్్కత 
వయతిరేకంగా శత ర  శకతు లచే అణు లవదా అణు రహిత దాడ ి
జరిగినపుపడు ఉతురం అణావయుధాలను 
ఉపయోగించవచుు. 
2019 నుండ,ి ఆంక్షల ఉపశమనంప ై చరులత మరియు 
బదులతగా పో యంగాయంగ్ ఏమి వదులతకోవడానికి సిదధంగా 
ఉంట్ ంద ి అన్ే చరులత వాషింగటన్ మరియు పో యంగాయంగ్ 
మధ్య అణు చరులత మరియు దౌతయం నిలిచిపోయాయి. 
ఉతతర కొరియా: అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు 
• ఉతుర కొరియా అత యనిత న్ాయకతడు: క మ్ జ్ ెంగ్-ఉన్ 
• దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు: యూన్ సుక్-యోల్ఫ 
క ెంగ్ చార ేస్ III యునసైట్ డ్ క ెంగ్ డమ్ సిెంహాసనానిా 
అధిరోహ ెంచాడు 

 
కింగ్ చారలుస్ III యున్ ైట్ డ్ కింగ్్డమ్ సింహాసన్ానిి 
అధిరోహించాడు: బిరట్ిష్ చరితరలో ఎకతువ కాలం పాలించిన 
కవవన్ ఎలిజబెత్ II మరణించిన తరువాత, కింగ్ చారలుస్ III 
సింహాసనంప  ైకూరుున్ాిడు. యున్ ైట్ డ్ కింగ్్డమ్ (UK)తో 
పాట్  గతంలో బిరట్ిష్ కాలనీలతగా ఉని డజనుకత ప ైగా 
సవతంతర దేశాలకత చారలుస్ పాలకతడు అయాయడు. 
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పాధానాెంశాలు 
• పిరన్్ చారలుస్ ఇపుపడు కవవన్ ఎలిజబెత్ II తరావత ఆమె 

మరణించిన తరావత కింగ్ చారలుస్ III అన్ే పేరును 
తీసుకతన్ాిడు. 

• బిరట్ీష్ చరితరలో సింహాసన్ానికి ఎకతువ కాలం వారసుడు 
అయినందున చారలుస్ తన న్ాయకతావనిి పరభావితం 
చేసే అన్ేక రకాల వయకిుగత ఆసకతు లత మరియు 
కారణాలను సంపాదించాడని నిపుణులత అంట్ న్ాిరు. 

• పరాయవరణ సమసయలప ై అతను బలమైెన వ ైఖరిని 
తీసుకతన్ాిడు, పరపంచం వాతావరణ మారుపప ై 
"యుదధం లాంట్ి విధానం"తో పో రాడాలి్న అవసరం 
ఉందని చెపాపడు. 

• అతను 400కత ప ైగా లాభాపేక్ష రహిత సంసథలలో 
పాల్ు ంట్ాడు. అతను స్ాంపరదాయ నిరాాణ శ ైలతలత 
మరియు సేందరరయ వయవస్ాయానికి కూడా గట్ిటగా 
మదదత  ఇస్ాు డు. 

చిప్ సరఫరా మెరుగుపడట్ెంతో వాహ్నాల పెంపకాలు 21% 
పెరిగాయి 

 
భారత ఆట్ోమొబెైల్స తయారీదారుల సంఘం పరకారం, 
సెమీకెండకటరే మెరుగ ైన సరఫరా మరియు పండుగ 
డిమాండ్్తో భారతదేశంలో పాయసింజర్ వాహన్ాల ట్ోకత 
వికరయాలత ఆగసుట లో 21 శాతం వారిిక వృదిధని స్ాధించాయి. 

ఇెండస్ట ీ బాడీ సొ్ సెైట్ీ ఆఫ్ ఇెండియన్ ఆట్ోమొబెైల్ఫ 
మానుయఫ్ాయకురర్స (SIAM) విడుదల చేసిన తాజా డేట్ా 
పరకారం, గత న్ లలో డీలర్్లకత ప్ాయసిెంజ్ర్ వసహ కల్ఫ (PV) 
పంపకాలత 2,81,210 యూనిట్ ు గా ఉన్ాియి, ఆగసుట  
2021లో 2,32,224 యూనిట్ ు  ఉన్ాియి. పాయసింజర్ కారు 
హో ల్స్సేల్స్ 23 ప రిగాయి. గత న్ లలో 1,08,508 యూనిట్ు  
నుంచి 1,33,477 యూనిట్ ు గా నమోదెైందని SIAM 
తెలిపింది. 
 

జ్ాతీయ అెంశాలు 
రాష్టట ీపతి దరా పది మురుా గులాెం అలీని J&K నుెండి 
రాజ్యసభకు నామినేట్ చేశారు 

 
జమూా కాశ్మార్్కత చెందిన గురాా ర్ ముసిు ం అయిన గులాెం 
అలీని కేందర పరభుతవ సిఫారు్ మేరకత రాష్టట ీపతి దరా పది 
మురుా రాజ్యసభకు న్ామిన్ేట్ చేశారు. న్ోట్ిఫికేష్న్్లో, హ్ ెం 
వయవహారాల మెంతిాతవ శాఖ (MHA), “భారత రాజ్ాయెంగెంలోని 
ఆరిటకల్ఫ 80లోని కాే జ (I) యొకొ సబ్-కాే జ (a) దావరా 
అందించబడిన అధికారాలను ఉపయోగించడంలో, ఆ 
ఆరిటకల్స్లోని కాు జ్ (3)తో చదవండి , న్ామిన్ేట్ డ్ సభుయలలో 
ఒకర ి పదవీ విరమణ కారణంగా ఏరపడిన ఖాళీని 
పూరించడానికి శ్మర గులాం అలీని కౌని్ల్స ఆఫ్ సేటట్్్కత 
న్ామిన్ేట్ చేయడం పట్ు  రాష్ట రపతి సంతోషిసుు న్ాిరు. 
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ఈ పరా ంతానికి చెందిన గురార్ ముసిు ంను న్ామిన్ేట్ సభుయనిగా 
రాజయసభకత పంపడం ఇదే తొలిస్ారి. ఆరిటకల్స 370 రదుద కత 
ముందు, సంఘం అక్షరారథంగా గురిుంచబడలవదు మరియు 
వారికి అనిి స్ామాజిక పరయోజన్ాలత నిరాకరించబడాడ యి 
అని ఊహిసయు  ఇది ఒక ముఖయమైెన దశ. మోడ ీపరభుతవం 
ఆగసుట  2019లో ఆరిటకల్స 370ని రదుద  చేసింద ి మరియు 
పూరవపు రాషాట ర నిి జమూా మరియు కాశ్మార్ మరియు 
లడఖ్ అన్ే రలండు కేందర పాలిత పరా ంతాలతగా విభజించింది. 
ఆరిటకల్స జమూా కాశ్మార్్కత పరతేయక పరతిపతిుని కలిపంచింది. 
ఆల్ఫ ఇెండియా ఇనిటిట్యయట్ ఆఫ్ ఆయురేవద ఆయురేవద 
దినోతసవెం సెందరభెంగా 6 వారాల కారయకరమానిా 
ప్ాారెంభెంచిెంది  

 
ఆయుష్ మంతిరతవ శాఖ ఆధ్వరయంలోని ఆల్ఫ ఇెండియా 
ఇనిటిట్యయట్ ఆఫ్ ఆయురేవద (AIIA), ఆయురేవద దినోతసవెం 
2022 కారయకరమానిా పరా రంభంచింది. ఈ సంవత్రం 
ఆయురేవద దిన్ోత్వం కోసం ఆయుష్ మంతిరతవ శాఖ 
యొకు ఆదేశానిి నడపడం కోసం AIIA న్ోడల్స ఏజలనీ్గా 
ఎంపిక చేయబడింది. ఆరు వారాల పాట్  జరిగ ేకారయకరమం 
(12 సెపెటెంబర్-23 అకోట బర్) కోసం ఆయురేవద దిన్ోత్వం 
కరలటన్ రలైజర్. 
పాధానాెంశాలు: 
• ఆయుష్ మంతిరతవ శాఖ పరతి సంవత్రం ధ్నవంతర ి

జయంతి న్ాడు ఆయురేవద దినోతసవానిి 
జరుపుకతంట్ ంది మరియు ఈ సంవత్రం దరనిని 
అకోట బర్ 23 న జరుపుకతంట్ారు. 

• వేడుక యొకు థరమ్ 'హ్ర్ దిన్ హ్ర్ ఘర్ ఆయురేవదెం'. 
• ఈ సంవత్రం మంతిరతవ శాఖ భారత పరభుతవంలోని 

అనిి మంతిరతవ శాఖలత మరియు విభాగాల 
సహకారంతో దరనిని జరుపుకతంట్ ంది, తదావరా 
దేశంలోని పరతి వయకిుకి స్ాంపరదాయ వ ైదయ విధానంప ై 
అవగాహన కలిపంచారు. 

గుజ్రాత లో నేష్టనల్ఫ మారిట్ ైమ్ హ రిట్రజ కాెంపెే క్స 
నిరిాెంచనునాారు 

  
ఓడరేవులు, షిపిాెంగ్ మరియు జ్లమారాి ల మెంతిాతవ శాఖ 
గుజ్రాత లోని లోథాల్స్లోని చారితరా తాక సింధ్ు లోయ 
న్ాగరికత పరా ంతంలో మొతుం 3500 కోట్ు  రూపాయలతో 
నేష్టనల్ఫ మారిట్ ైమ్ హ రటి్రజ కాెంపెే క్స ను నిరిాసో్ు ంది. 
భారతదేశంలోని మొట్టమొదట్ి రకమైెన సముదాయం, ఈ 
కేందరం భారతదేశం యొకు గొపప మరియు వ ైవిధ్యమైెన 
సముదర వారసతావనిి పరదరిిసుు ంది. NMHC పరా జలకట్కత 
పరధానమంతిర నరేందర మోడీ శంకతస్ాథ పన చేశారు మరియు 
మాసటర్ పాు న్్కత 2019 మారిులో సమాతి లభంచింది. 
ప్ాాజ్ క్ట గురిెంచి: 
• ఈ పరా జలకతట ను వివిధ్ దశలోు  పూరిు చేసేందుకత పాు న్ 

చేసుు న్ాిరు. ఫేజ్ 1ఎలో రూ.774.23 కోట్ు  ప ట్ ట బడితో 
35 ఎకరాల సథలంలో 5 గాయలరీలత, న్ేవల్స గాయలరీతో 
మూయజియం నిరిాంచనున్ాిరు. 
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• ఫేజ్ 1Bలో, గాయలరీలత, ల ైట్్హౌస్, 5డి డోమ్ థియిేట్ర్, 
బాగీచా కాంప ు క్ మరియు ఇతర మౌలిక 
సదుపాయాలతో సహా మూయజియంలోని మిగిలిన 
భాగాలత నిరిాంచబడతాయి. ఈ దశను EPC విధానంలో 
అభవృదిధ  చేయాలని పరతిపాదించబడింది. 

• ఫేజ్ 2లో సేటట్ ప విలియన్్, లోథల్స సిట్ీ, హాసటల్స, ఎకో-
రిస్ార్ట్, మారిట్ ైమ్ & న్ేవల్స థరమ్ పార్ు, కలలుమేట్ చేంజ్ 
థరమ్ పార్ు, మానుయమెంట్ థరమ్ పార్ు మరియు 
అడెవంచర్ & అమూయజ్్మెంట్ పార్ు్తో సహా మారిట్ ైమ్ 
ఇన్్సిటట్యయట్ ఉంట్ాయి. ఈ దశలోని భాగాలత PPP 
విధానంలో అమలత చేయబడతాయి 

E-FAST- నీతి ఆయోగ్, డబుే ుఆర్ ఐ దావరా 
ప్ాారెంభెంచబడిన భారతదేశపు మొట్టమొదట్ి జ్ాతీయ ఎలక టిక్ 
ఫెైైట్ ప్ాే ట్ ఫ్ారమ్ 

 
నీతి ఆయోగ్ మరియు వరల్సడ  రిస్ో రల్స్ ఇన్్సిటట్యయట్ (WRI), 
భారతదేశపు మొట్టమొదట్ి న్ేష్నల్స ఎలకిటిక ఫ ైటై్ 
పాు ట్్ఫారమ్- E-ఫాస్ట ఇండియా (సస టయినబుల్స ట్రా న్్్పో ర్ట-
ఇండియా కోసం ఎలకిటిక ఫ ైటై్ యాకి్లరేట్ర్)ను 
పరా రంభంచింది. న్ేష్నల్స ఎలకిటిక ఫ ైటై్ పాు ట్్ఫాం వరల్సడ  
ఎకన్ామిక ఫో రమ్, CALSTART మరియు RMI ఇండియా 
మదదత తో విభని వాట్ాదారులను తీసుకతవసుు ంది. 

E-FAST భారతదేశానిక  సెంబెంధిెంచిన కీలక అెంశాలు 
• పాు ట్్ఫారమ్ ఆన్-గౌర ండ్ పరదరిన ప ైలట్ మరియు 

స్ాక్షయం-ఆధారిత పరిశోధ్న దావరా అందించబడిన 
సరుకత రవాణా విదుయదరకరణప ై అవగాహన ప ంచడం 
లక్షయంగా ప ట్ ట కతంది. 

• ఇది సేులబుల్స ప ైలట్్లకత మదదత  ఇసుు ంది మరియు 
భారతదేశంలో సరుకత రవాణా విదుయదరకరణను 
వేగవంతం చేయడానికి ఉదేదశించిన విధాన్ాలను 
తెలియజేసుు ంది. 

• ఇ-ఫాస్ట ఇండియా పరా రంభోత్వంలో పరధాన 
ఆట్ోమొబెైల్స పరిశరమలత, లాజిసిటక్ కంప నీలత, 
డెవలప్మెంట్ బాయంకతలత మరియు ఫిన్-ట్ క కంప నీల 
భాగస్ావమయం ఉంది. 

వెంద ే భారత 2 హ ై-స్ాడ్ ర ైలు కొతత  వసరిన్ ను ర లై్ఫ రోడుే  
ప్ాారెంభెంచబో తునాాయి 

  
వంద ేభారత్ 2 యొకు కొతు  వ రిన్: భారతీయ రలైలవవలత కొతు  
వంద ే భారత్ ఎక్్ప రస్్ను పరా రంభంచనుంది, ఇద ి
పరయాణీకతలకత అత యతుమ స్ౌకరాయలను అందించడానికి 
దాని కొనస్ాగుత ని పరయతింలో ఒక హ ై-సీపడ్ రలైలత. 
రలైలవవ మంతిరతవ శాఖ పరకారం, వంద ేభారత్ 2 మంతిరతవ శాఖ 
పరకారం, వందేభారత్ 2 మరింత మెరుగుదలలత మరియు 
అభవృదిధని కలిగి ఉంట్ ంది, వీట్ిలో వేగవంతమైెన 0 నుండి 
100 Kmph సమయం కేవలం 52 స కనుు , గరిష్ట వేగం 180 
Kmph, తకతువ బరువు 392 ట్నుిలత, మరియు 
అవసరమైెనపుపడు అందుబాట్ లో ఉండ ేWI-FI కంట్ ంట్. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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వెందే భారత 2 యొకొ కొతత  వసరిన్: కీలక అెంశాలు 
• అదనంగా, కొతు  వంద ే భారత్ మునుపట్ి మోడల్స 

యొకు 24 అంగుళాల పరిమాణం నుండి 32-
అంగుళాల LCD ట్ీవీలను కలిగి ఉంట్ ంది. 

• 15% ఎకతువ శకిు-సమరథవంతమైెన ఎయిర్ కండిష్నరుు  
మరియు కవున్, డస్ట-ఫీర ఎయిర్ దావరా ట్రా క్షన్ మోట్ార్ 
కూలింగ్ కారణంగా పరయాణం మరింత స్ౌకరయవంతంగా 
ఉంట్ ంది. 

• రలైలవవ మంతిరతవ శాఖ పరకారం, కొతు  వంద ే భారత్ 
ఎక్్ప రస్్లో గాలి శుదిధ  కోసం రూఫ్-మౌంట్ డ్ రూఫ్ 
మౌంట్ డ్ పాయకేజీ యూనిట్ (RMPU)లో ఫో ట్ో-
కాయట్లిట్ిక అలాట ర  వ ైల ట్ ఎయిర్ పూయరిఫికేష్న్ 
ట్ కాిలజీని ఏరాపట్  చేశారు. 

• అనిి పాయసింజర్ తరగత లకత ఇపుపడు స ైడ్ రికలలునర్ 
సీట్ ఫీచర్్కి యాకల్స్ ఉంట్ ంది, ఇది పరసుు తం 
ఎగిాకూయటి్వ్ కాు స్ గలస్ట్లకత మాతరమే అందించబడుత ంది. 

వెందే భారత ఎక్స పెాస్ గురిెంచి: 
మారిు 2022 న్ాట్ికి, భారతీయ రలైలవవలత రలైలత 18 అని 
కూడా పిలతవబడే వందే భారత్ ఎక్్ప రస్్ను రలండు పరముఖ 
మారాు లోు  మాతరమ ేనడుపుత ంది: ఒకట్ ినయయఢిలీు (NDLS) 
నుండి శ్మర మాతా వ ైషోో  దేవి కతరా  (SVDK) మరియు మరొకట్ ి
నయయఢిలీు ( NDLS) నుండ ి వారణాసి (BSB). భారత 
పరభుతవ మేక ఇన్ ఇండియా పరా జలకట్లో భాగంగా చెన్ ైిలోని 
ప రంబూర్్లోని ఇంట్ిగరల్స కోచ్ ఫాయకటరీ (ICF)ని అభవృదిధ  
చేయడానికి మరియు ఉతపతిు  చేయడానికి 18 న్ లలత 
పట్ిటంది. ఎకతువ అవుట్్పుట్్తో యూనిట్ ధ్ర తగుు త ందని 
ఊహించినపపటి్కవ, మొదట్ి రేక ధ్ర 100 కోట్ ు  (US$13 
మిలియన్)గా అంచన్ా వేయబడింది. యూరప నుండ ి
కొనుగోలత చేసిన పో లుదగిన రలైలత కంట్ే ఇది పరా రంభంలో 
40% తకతువ ఖరీదుగా అంచన్ా వేయబడింది. 
 

రాషాట ీ ల సమాచారెం 
జ్ారఖెండ్ లో SC, ST మరయిు ఇతరులకు 77% రిజ్రేవష్టనుే  
పెెంపు 

 
SC, ST, వసనుకబడిన తరగతులు మరియు OBC మరయిు 
మరిెంత ఆరిథకెంగా బలహీన వరాి లకు రాష్టట ీ పాభుతవ 
ఉదయ యగాలలో 77 శాతెం రజి్రేవష్టనుే  కల్ాెంచ ే పాతిప్ాదనకు 
జ్ారఖెండ్ పాభుతవెం అంగీకరించింది. జ్ారఖెండ్ ముఖయమెంతిా 
హేమెంత సో్ ర న్ గతెంలో 14 శాతంగా ఉని ఓబ్లసీ 
రిజరేవష్నును 27 శాతానికి ప ంచారు. జారఖండ్ పరభుతవం 
కూడా 1932 న్ాట్ ి భూ రికారుడ లను ఉపయోగించి స్ాథ నిక 
నివాసులను గురిుంచే పరతిపాదనను ఆమోదించింది. 
జ్ారఖెండ్ లో రిజ్రేవష్టన్ క  సెంబెంధిెంచిన కీలక అెంశాలు 
• 1932లో బ్రాట్ీష పాభుతవెం చివరిగా భూ సరేవ 

నిరవహించాలని గిరిజ్నుల డిమాెండ్ న్ేపథయంలో 
రిజరేవష్నుు  మంజూరు చేసయు  నిరోయం తీసుకతన్ాిరు. 

• జ్ారఖెండ్ లో ముఖయమెంతిా హేమెంత సో్ ర న్ ను ఎమెాలయయగా 
అనరుు డెంట్య బెదిరింపులత రావడంతో రాజకవయ 
సంక్షోభం న్ేపథయంలో ఈ పరిణామం చోట్  చేసుకతంది. 

• రాజాయంగంలోని తొమిాదయ  షెడూయల్ఫ లో బ్రలుే ను చేరాులని 
రాష్టట ీ పాభుతవెం కూడా కేందరా నిి అభయరిథంచనుంది. 

• పరతిపాదిత ఉదో యగ రిజరేవష్న్ విధానంలో, ఎస్స వరాి నిక  
చెందిన స్ాథ నిక పరజలకత 12 శాతెం, ఎస్టలకు 28 శాతెం, 
అతయెంత వసనుకబడిన తరగతిక  15 శాతెం, ఓబీస్లకు 12 
శాతెం, ఆరిథకెంగా బలహీన వరాి లకు 10 శాతెం కోట్ 
ఉెంట్ ెంద.ి 

http://www.bankersadda.com/
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• పరసుు తం ఎస్టలకు 26 శాతెం, ఎస్సలకు 10 శాతెం 
రిజరేవష్నుు  ఉన్ాియి. 

• ఓబీస్ కేట్గిరీక  పాసుత తెం 14 శాతెం రిజరేవష్నుు  
ఉన్ాియి. 

సిక ొెం పాభుతవెం కనీస వేతనానిా 67% పెెంచిెంద ి

 
సిక ొెం పాభుతవెం నసైపుణయెం లవని కారిాకతలకత కనీస 
వేతన్ానిి 67 శాతెం పెెంచి రూ. 500క  పెెంచిెంద.ి న్ ైపుణయం 
లవని కారిాకతలకత రోజువారీ వేతనం రూ. 300గా ఉంది, 
ఇపుపడు 11 జూల  ై2022 నుండ ిరలట్ోర స పకిటవ్ పరభావంతో రూ. 
500కి ప ంచబడింద.ి స మీ సిుల్సడ  కారిాకతల రోజువారీ వేతనం 
రూ. 320 నుంచి రూ. 520కి ప రిగింది. నసైపుణయెం కల్గిన 
కారిాకులు లవదా కారిాకతలత ఇపుపడు రూ. 535 
ప ందుతారు, ఇద ిగతంలో రూ. 335 ఉంద.ి అధిక నసైపుణయెం 
కల్గిన కారిాకులకు రోజుకు రూ. 365 బదులు రూ. 565 
చెలే్స్ాత రు. 
సిక ొెంలో కనీస వేతనాల పెెంపునకు సెంబెంధిెంచిన కీలక 
అెంశాలు 
• 8,000 అడుగుల ఎతుత లో పనిచేసల కారిాకులకు ఈ 

నవీకరించబడిన వేతన్ాలత వరిుస్ాు యి. 
• 8,001 అడుగుల నుెంచి 12,000 అడుగుల ఎత ు లో 

పనిచేసే వారిక  50 శాతెం ఎకుొవ వేతన్ాలత 
ఇవవనున్ాిరు. 

• 12,001 అడుగుల నుెంచి 16,000 అడుగుల ఎతుత లో 
పనిచేసే కూలీలకత స్ాధారణ వేతనం కంట్ ే 75 శాతెం 
అదనంగా చెలిుస్ాు రు. 

• 16,001 అడుగుల కెంట్ర ఎకుొవ ఎతుత లో పనిచేసే 
కారిాకతలకత స్ాధారణ వేతనం కంట్ ేర ట్ిట ెంపు ఉెంట్ ెంది. 

• కొతు  వేతన్ాలత జూల ై 2022 నుండ ివరిుస్ాు యి. 
భారతదేశెంలో ఉతతరపాదేశ్ అగరస్ాథ నెంలో ఉెంద,ి మిష్టన్ అమృత 
సరోవర్ క ెంద 8462 సరసుసలు అభవృదిి  చేయబడా్ యి 

 
భారతదేశెంలో 8,642 అమృత సరోవర్ (సరసుసలు) 
నిరిాంచిన మొదట్ ి రాష్ట రంగా ఉతతరపాదేశ్ అవతరించింది. 
అమృత్ సరోవర్ అన్ేది భవిష్యత ు  కోసం నీట్ిని సంరక్షించే 
లక్షయంతో పాధాని నరేెందా మోదీ పరా రంభంచిన పరతిషాట తాక 
మిష్న్. మధ్యపాదేశ్  ర ెండయ  స్ాథ నెంలో, జ్మూా కాశ్మార్  మూడయ  
స్ాథ నెంలో, రాజ్స్ాథ న్  నాలుగో స్ాథ నెంలో, తమిళనాడు ఐదయ  
స్ాథ నెంలో నిలిచాయి. 
ఉతురపరదేశ్లోని లఖంపూర్ ఖేర ీ 256 అమృత్ సరోవరానిి 
నిరిాంచడం దావరా రాష్ట రంలోన్ే మొదట్ ి స్ాథ న్ానిి 
సంపాదించుకతంది. 245 సరసుసలను నిరిాంచి గోరఖ్్పూర్ 
రలండో  స్ాథ నంలో నిలతవగా, 231 సరసు్లను నిరిాంచి 
పరతాప్గఢ్ మూడో  స్ాథ నంలో నిలిచింది. 
ఉతతరపాదేశ్ లోని మిష్టన్ అమృత సరోవర్ కు సెంబెంధిెంచిన 
ముఖయ అెంశాలు 
• గార మీణాభవృదిి  శాఖ ముఖయమెంతిా యోగి ఆదితయనాథ్ 

సయచనలను  డెైర కటర్ జిఎస్ పిాయదరిశని వారిక ి
తెలియజేశారు. 

• వివిధ్ గార మాల పంచాయతీలోు  15,497 అమృత 
సరోవర్ లను గురిుంచగా, అందులో 8,462 అమృత 
సరోవర్ లను ఇపపటి్క ేఅభవృదిధ  చేశారు. 
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• ఈ అమృత్ సరోవర్్లత మధ్యపాదేశ్, జ్మూా మరియు 
కాశ్మార్, రాజ్స్ాథ న్ మరియు తమిళనాడులో సమిషిటగా 
అభవృదిధ  చేయబడిన మొతుం అమృత సరోవర్ సెంఖయ 
కంట్ే రలండింతలత. 

• దేశంలో అమృత సరోవర్ ను భార ీ సంఖయలో అభవృదిధ  
చేసిన ఏకలైక రాష్ట రం ఉతతరపాదేశ్. 

• దేశంలోన్ే అతయధికంగా రాష్ట రంలో 1.20 లక్షల అమృత 
సరోవర్ ను అభవృదిధ  చేయనున్ాిరు. 

• లఖెంపూర్ ఖేరీలో 312 అమృత సరోవరేలో 256 అమృత 
సరోవరాలు పూరతయాయయి. 

గుజ్రాత ముఖయమెంతి ా భూపలెందా పట్రల్ఫ తొల్స్ారిగా 2022-
2027 సనిిమాట్ిక్ ట్యరిజ్ెం ప్ాలస్ని పాకట్ిెంచారు. 

 
గుజరాత్ ముఖయమంతిర, భూపలెందా పట్రల్ఫ, నట్ డు అజయ్ 
దేవగన్, మరియు రాష్ట ర పరభుతవ మంతిర శ్మర.పూరోేష్ మోడీ 
మరియు శ్మర అరవింద్ రలైయానీలతో సహా పరముఖుల 
సమక్షంలో గుజరాత్ యొకు మొట్టమొదట్ి ‘సినిమాట్ిక్ 
ట్యరిజ్ెం ప్ాలస’్ని పరకట్ించారు. ఈ కొతు  విధానం 
గుజరాత్్లో చలనచితర నిరాాణానికి ఆచరణీయ 
అవకాశాలను సృషిటసుు ంది మరియు స్ాథ నిక పరజలకత ఉపాధి 
అవకాశాలను కూడా అందిసుు ంది. గుజరాత్్లో వ ైట్ ఎడార ి
ఆఫ్ కచ్, శివరాజ్్పూర్ బ్లచ్ వంట్ ి అన్ేక పరదేశాలత 
ఉన్ాియి, ఇకుడ ష్ూట్ింగ్ స్ాపట్్లతగా మారడానిక ి
పుష్ులంగా అవకాశాలత ఉన్ాియి. 

పాధానాెంశాలు: 
• గుజరాత్్లోని ఫిల్సా్మేకింగ్, సయట డియో ఇన్్ఫరా సట రకుర్, 

యాకిటంగ్ సయుల్స్్తో సహా వివిధ్ సబెాకతట లలో 
ప ట్ ట బడుల కోసం రూ.1022 కోట్ు  విలతవ ైన న్ాలతగు 
అవగాహన ఒపపందాలప ై కొంతమంది ప ట్ ట బడిదారులత 
పరాయట్క శాఖతో సంతకాలత చేశారు. 

• అజయ్ దేవగన్ రాష్ట రంలో ఫిల్సా మేకింగ్ మరియు 
సయట డియో ఇన్్ఫరా సట రకుర్ మరియు ఇతర స్ౌకరాయల కోసం 
అవగాహన ఒపపందాలప ై సంతకం చేశారు. ఈ 
సందరభంగా సినిమాట్ిక ట్యరిజం పాలసీకి 
సంబంధించిన సమాచారానిి అందించ ేలఘు చితరా నిి 
కూడా పరదరిించారు. 

అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు: 
• గుజరాత్ రాజధాని: గాంధరనగర్; 
• గుజరాత్ గవరిర్: ఆచారయ దేవవరత్; 
• గుజరాత్ ముఖయమంతిర: భూపేందరభాయ్ పట్ేల్స 
 
ఒడిశా పాభుతవెం ‘ఛాతా’ పలరుతో వరిపు నీట్ి సెంరక్షణ 
పథ్కానిా ప్ాారెంభెంచిెంది. 

 
ఒడిశా పరభుతవం ‘కమూయనిట్ీ హారలిసి్ంగ్ అండ్ హారలవసిటంగ్ 
రలయిన్ావట్ర్ ఆరిటఫిషియల్స్గా ట్ రేరస్ నుండ ిఅకివఫర్ (చాట్ా) 
పేరుతో రలయిన్ావట్ర్ హారలవసిటంగ్ పథకానిి పరా రంభంచింది. 
కొతు  పథకానికి గత న్ లలో కేబిన్ ట్ ఆమోదం తెలిపింది. 
ఐదేళుపాట్  దరనిి అమలత చేయనున్ాిరు. 

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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పథ్కెం గురిెంచి: 
• పట్టణ స్ాథ నిక సంసథలత (యుఎల్స్బి) మరియు నీట్ి కొరత 

ఉని పరా ంతాలలో వరిపు నీట్ిని సంరక్షించడం మరియు 
నీట్ి న్ాణయతను మెరుగుపరచడం కోసం రాష్ట ర రంగ 
పథకం పని చేసుు ంది. 

• 2020లో నిరవహించబడిన భూగరభజల వనరుల 
అంచన్ా ఆధారంగా స్ాధాయస్ాధాయల పరకారం 29,500 
ప ైవైేట్ భవన్ాలత మరియు 1,925 పరభుతవ భవన్ాల 
ప ైకపుపలప ై వరిపు నీట్ి సంరక్షణ నిరాాణాలత 52 నీట్ి-
ఒతిుడి బాు క్లత మరియు 27 పట్టణ స్ాథ నిక సంసథల 
పరిధిలో నిరిాంచబడతాయి. 

అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు: 
• ఒడిశా రాజధాని: భువన్ేశవర్; 
• ఒడిశా ముఖయమంతిర: నవీన్ పట్ాియక; 
• ఒడిశా గవరిర్: గణేష ిలాల్స. 
 
ఫ్ాలుి  నదిపెై భారతదేశెంలోనే అతి పొ్ డవసైన రబెరు డాయమ్ ను 
బీహార్ ముఖయమెంతి ాప్ాారెంభెంచారు 

 
గయాలోని ఫాలతు  నదిప ై భారతదేశంలోన్ే అతి ప డవ ైన 
రబెర్ డాయమ్ 'గయాజీ డాయమ్'ను బ్లహార్ ముఖయమంతిర 
నితీష్ కతమార్ పరా రంభంచారు. 324 కోట్ు  అంచన్ా వయయంతో 
ఈ డాయమ్్ను నిరిాంచారు. ఐఐట్ీ (రూరీు)కి చెందిన 
నిపుణులత ఈ పరా జలకతట లో పాలతపంచుకతన్ాిరు. యాతిరకతల 
స్ౌకరాయరథం డాయమ్్లో ఏడాద ి ప డవున్ా తగినంత నీరు 
ఉంట్ ంది. దరని నిరాాణంతో ఇపుపడు విష్ ో పాద్ ఘాట్ 

సమీపంలోని ఫలతు  నదిలో పిండ్ దాన్ చేయడానికి వచేు 
భకతు లకత ఏడాది ప డవున్ా కనీసం రలండు అడుగుల నీరు 
అందుబాట్ లో ఉంట్ ంది. 
ఆనకట్ట  గురిెంచి: 
• ఇసుక తిన్ ిల విస్ాు రమైెన విసీు రోంలో ఉని ఫలతు  నదిప ై 

ఉని రబెరు డాయమ్ ఎకతువ మంద ి యాతిరకతలను 
ఆకరిిసుు ంది మరియు పరకృతి దృశాయనిి మారుసుు ంది. 
ఆనకట్ట, గయలోని విష్ ో పాద ఆలయానికి ఏడాది 
ప డవున్ా నిరంతరాయంగా నీట్ి సరఫరాను అందించడం 
లక్షయంగా ప ట్ ట కతంది. 

• ఐఐట్ీ రూరీుకి చెందిన నిపుణులత రూప ందించిన ఈ 
ఆనకట్ట ప డవు 411 మీట్రుు , వ డలతప 95.5 మీట్రుు  
మరియు ఎత ు  3 మీట్రుు . రబెరు డాయమ్్తో పాట్ , 
ఫలతు  నది ఒడుడ న కూడా అభవృదిధ  చేయబడింది 
మరియు సీతా కతండ్్ను సందరిించ ేయాతిరకతల కోసం 
సీటల్స బిరడిాని నిరిాంచారు. 

అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు: 
• బ్లహార్ రాజధాని: పాట్ాి; 
• బ్లహార్ ముఖయమంతిర: నితీష్ కతమార్; 
• బ్లహార్ గవరిర్: ఫాగు చౌహాన్. 
 

 

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/16868/being-banker-sbi-clerk-2022-pre-plus-mains-complete-batch-online-live-classes-by-adda247


 సెపెటెంబర్ ర ెండవ వారాెంతపు కర ెంట్ అఫ ైర్స్  
 

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

రాష్టట ీెంలో 2 కొతత  జిలాే లను ప్ాారెంభెంచిన ఛతీతస్ గఢ్ 
ముఖయమెంతిా, మొతతెం 33క  చేరుకుెంది 

 
ఛతీతస్ గఢ్ ముఖయమెంతి ా భూపలష బఘేల్ఫ రాష్టట ీెంలోని 32వ 
మరియు 33వ జిలాే లను ప్ాారెంభెంచారు. మనేెందాగఢ్-
చిరిారి-భరత పూర్ మరయిు శక త ఛతీతస్ గఢ్ లోని 32వ 
మరియు 33వ జిలాే లుగా పాకట్ిెంచారు. శకిు జంజ్్గిర్-చంపా 
నుండి చెకుబడింద ిమరియు మన్ేందరగఢ్-చిరిారి-భరత్్పూర్ 
కొరియా జిలాు  నుండ ిచెకుబడింది. 
ఛతీతస్ గఢ్ ముఖయమెంతి ా మాట్ాే డుతూ మనేెందాగఢ్ జిలాే ను 
ఏరాాట్  చేయాలని పాజ్లు చాలా కాలెంగా డిమాెండ్ 
చేసుత నాారని, మనేెందాగఢ్ ను జిలాే గా రూపొ్ెందిెంచడెం చాలా 
కాలెంగా పో్ రాట్మని అనాారు. ఛతీుస్్గఢ్్లో మూడు కొతు  
జిలాు లను ముఖయమంతిర పరా రంభంచారు. పరసుు తం 
ఛతీుస్్గఢ్్లో మోహాు -మన్్పూర్-అంబాగఢ్ చౌకవ, స్ారన్్ఘర్-
బిలాయిఘర్ మరియు ఖలైరాఘర్-చుయిఖదాన్-గండెైతో 
సహా 33 జిలాే లు ఉన్ాియి. 
లడఖ్ స్రీన్ ర ైట్ర్స ఫయెిర్ ను ల ఫ్ిటనసెంట్ గవరార్ ఆరేొ 
మాథ్ుర్ ప్ాారెంభెంచారు 

  

లడఖ్ స్రీన్ ర ైట్ర్స ఫయెిర్: లవహ్లో, లడఖ్ ల ఫ్ిటన్ ంట్ 

గవరిర్ RK మాథ్ుర్ ఐదు రోజుల లడఖ్ సీరీన్ రలైట్ర్్ 

ఫ యిర్్ను సమరథవంతంగా పరా రంభంచారు. లడఖ్ 

ట్ కాిలజిసుట లత మరియు కంట్ ంట్ ప ర వ ైడరుు  మోష్న్ పికుర్ 

వాయపారంలో అవగాహన కలిగి ఉన్ాిరని మిసటర్ మాథుర్ 

పేరొున్ాిరు. లడఖ్, సహజంగా అదుభతమెైన దృశాయలత 

మరియు గొపప సంసుృతితో పరిశరమకత దోహదపడింది. 

సినిమా మీడియాలో లడఖ్్ను చితీరకరించడానికి సినీ 

పరిశరమ నిపుణుల సలహాలను న్ేరుుకతని వాట్ిని 

పాటి్ంచాలని ఆయన హాజరలైన వారిని కోరారు. 

లడఖ్ స్రీన్ ర ైట్ర్స ఫయెిర్: కీలక అెంశాలు 

• కేందరపాలిత పరా ంతం లడఖ్ స కరట్ర ీ కమీష్నర్ పదాా 

ఆంగోా పరకారం, సీరీన్ రలైట్ర్్ ఫ యిర్, లడఖీ భాష్లో 

లడఖ్-ఒరిజినల్స కథలను భారతదేశం అంతట్ా 

వినియోగించడానికి లడఖీలత పోర త్హించడానికి LG 

యొకు నిరంతర పరయతాిల ఫలితం. 

• ఫ యిర్ సమయంలో, సతాయంశు సింగ్, శకతన్ బాతరా , 

అభాయ పనుి, షౌనక సేన్ మరియు పరతూయష్ 

పరశురామ్ సీరీన్ రలైట్ింగ్, కాయరలకటర్ ఆర్ు స ుచ్్లత, 

డాకతయమెంట్రీల కోసం రాయడం, ఎపిసో్ డ్ రలైట్ింగ్, OTT 

మరియు మారలుట్ింగ్ యొకు పరా థమిక అంశాలను 

చరిుస్ాు రు. 

లడఖ్: అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు 

• లడఖ్ రాజధాని: లవహ 

• లడఖ్ ల ఫ్ిటన్ ంట్ గవరిర్: ఆరేు మాథుర్ 
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బ్యెంక ెంగ్ & ఆరిిక అెంశాలు 
నిబెంధ్నలు ప్ాటి్ెంచడెంలో విఫలమెైనెందుకు మూడు 
సెంసథలపెై RBI జ్రిమానా విధిెంచిెంది 

 
రిజర్వ బాయంక ఆఫ్ ఇండియా (RBI) మూడు సంసథలప ై 
జరిమాన్ా విధించింద:ి ఇండసిట రయల్స బాయంక ఆఫ్ కొరియాతో 
సహా మూడు సంసథలత నిబంధ్నలను ఉలు ంఘించినందుకత 
రిజర్వ బాయంక నుండ ిజరిమాన్ాలత అందుకతన్ాియి. అన్ేక 
న్ో యువర్ కసటమర్ (KYC) మారుదరికాలను 
అనుసరించడంలో విఫలమైెనందుకత ఇండసిట రయల్స బాయంక 
ఆఫ్ కొరియాకత రూ. 36 లక్షల జరిమాన్ా విధించినట్ ు  
భారతీయ రిజర్వ బాయంక పరకట్ించింది. 
 కీలక అెంశాలు 
• “బాయంకతల అంతట్ా లారా్ కామన్ ఎక్్పో జర్్ల స ంట్రల్స 

రిపో జిట్రీని సృషిటంచడం”కి సంబంధించి RBI 
మారుదరికాలను పాటి్ంచడంలో విఫలమైెనందుకత వూరి 
బాయంక్కి రూ. 59.10 లక్షల జరిమాన్ా విధించబడింది. 

• ఇండియాబుల్స్ కమరిియల్స కలరడిట్ లిమిట్ డ్, నయయఢిలీుకి 
రూ. కొనిి KYC ఆదేశాలను పాటి్ంచడంలో 
విఫలమైెనందుకత 12.35 లక్షలత. 

• రిజర్వ బాయంక ప న్ాలీటల యొకు ఉదేదశయం తమ 
ఖాతాదారులతో సంసథలత పరవేశించిన ఏదెైన్ా లావాదేవీ 
లవదా ఏరాపట్ు  యొకు చట్టబదధతను నిరాధ రించడం కాదని, 
నియంతరణ సమాతిలో బలహీనతలను పరతిబింబించడం 
అని న్ొకిు చెపిపంది. 

అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు 
• వూరి బాయంక ఛెైరాన్: యో హావన్ షిన్ 
• ఇండియాబుల్స్ కమరిియల్స కలరడిట్ లిమిట్ డ్ ఛెైరాన్: 

మిసటర్. అజిత్ కతమార్ మిట్టల్స 
• RBI గవరిర్: శకిుకాంత దాస్ 
అదనపుసమాచారెం   
• SBI బెెంచ మార్ొ ల ెండిెంగ్ రేట్ ను 0.7% పెెంచిెంది: 

దేశంలోని అతిప దద  రుణదాత, సలటట్ బాయెంక్ ఆఫ్ ఇెండియా 
(SBI), బెెంచ మార్ొ పెైైమ్ ల ెండిెంగ్ రేట్  (BPLR)ని 70 
బేసిస్ ప్ాయిెంట్ ే  (లయదా 0.7 శాతెం) ప ంచి 13.45 
శాతానికి చేరిుంది. ఈ పరకట్న BPLRతో 
అనుసంధానించబడిన లోన్ రీపేమెంట్ ఖరీదెైనదిగా 
చేసుు ంది. పరసుు త BPLR రేట్  12.75 శాతం. ఇది 
చివరిగా జూన్్లో సవరించబడింది. 

• ఫిచ FY23 కోసెం భారతదేశ ఆరిథక వృదిి  అెంచనాను 
మునుపట్ి అెంచనా 7.8% నుెండి 7%క  తగిిెంచిెంది : 
గోే బల్ఫ ఎకానమీ, పెరిగిన దావయయలెణెం మరియు అధిక-
వడీ్  రేట్  నేపథ్యెంలో ఆరిథక వయవసథ  మందగించవచుని 
అంచన్ా వేసయు  ఫిచ్ రేట్ింగ్్ FY23క  భారతదేశ GDP 
వృదిి  అెంచనాను 7 శాతానిక  తగిిెంచిెంది. జూన్్లో భారత 
7.8 శాతెం వృదిధని అంచన్ా వేసింద.ి  

• HDFC ల ైఫ్ ఇనూసర న్స ప్ాలస ్ సూపర్ ట్ర్ా 
ఇనూసర న్స కోసెం Click2Protect ప్ాారెంభెంచబడిెంది 

• HDFC బాయెంక్ భారతదేశపు మొట్టమొదట్ ి ఎలకాటి నిక్ 
బాయెంక్ గాయర ెంట్ీని జ్ారీ చేసిెంద ి : భారతదేశంలోని 
అతిప దద  ప ైవైేట్ రంగ బాయంకత HDFC బాయెంక్, నేష్టనల్ఫ 
ఈ-గవర ాన్స సరీవసెస్ ల్మిట్ డ్ (NeSL) 
భాగస్ావమయంతో ఎలకాటి నిక్ బాయెంక్ గాయర ెంట్ీ (e-BG)ని 
జార ీ చేసిన దేశంలో మొదట్ి బాయంక్గా అవతరించింది. 
కొతు  ఎలకాటి నిక బాయంక గాయరలంట్ీలతో కాగితం ఆధారిత, 
సమయం తీసుకతన్ే పరకిరయ తొలగించబడింద,ి  
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నియామకాలు 
స్నియర్ IAS BVR సుబాహ్ాణయెం తదుపరి CMD, ITPO గా 

నియమితులయాయరు 

 
BVR సుబాహ్ాణయెం (lAS) ఇెండియా ట్రాడ్ పామోష్టన్ 

ఆరినసైజ్ేష్టన్ (ITPO) కొతు  ఛెైరాన్ & మేన్ేజింగ్ డెైరలకటర్్గా 

నియమిత లయాయరు. LC గోయల్ఫ స్ాథ నంలో ఆయన 

బాధ్యతలత చేపట్టనున్ాిరు. కాయబిన్ ట్ నియామకాల కమిట్ీ 

స ప టంబర్ 15న సుబరహాణయం నియామకానిి ఆమోదించింది. 

ఛతీుస్్గఢ్ కేడర్్కత చెందిన 1987 బాయచ్ ఇండియన్ 

అడిానిసేట రట్ివ్ సరీవస స్ అధికారి, అతను పరసుు తం వాణిజయ 

శాఖ, వాణిజయం మరియు పరిశరమల మంతిరతవ శాఖ 

కారయదరిిగా పని చేసుు న్ాిరు. సీనియర్ ఐఏఎస్ 

సుబరహాణయం రలండేళుపాట్  కాంట్రా కతట  పదధతిలో ఈ పదవిలో 

నియమిత లయాయరు. 

అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు: 

• ఇండియా ట్ేరడ్ పరమోష్న్ ఆరున్ ైజేష్న్ పరధాన 

కారాయలయం: నూయఢిలేీ; 

• ఇండియా ట్ేరడ్ పరమోష్న్ ఆరున్ ైజేష్న్ స్ాథ పించబడింద:ి 1 

ఏపిాల్ఫ 1977. 

సెంజ్య్ కుమార్ రాకేష, మాజీ IAS, CSC ఇ-గవర ాన్స 
SPV మేనేజిెంగ్ డెైర కటర్ గా నియమితులయాయరు 

 
కేందర పరభుతవం ఆధ్వరయంలో నడుసుు ని CSC ఈ-గవర ా న్స 
ఇెండియా SPVక  మేన్ేజింగ్ డెైరలకటర్్గా మాజీ IAS అధికారి 
సెంజ్య్ కుమార్ రాకేష నియమిత లయాయరు. 2014లో 
60,000గా ఉని CSCల సంఖయను పరసుు తం 5 లక్షలకత 
ప ంచడంలో కవలకపాతర పో షించిన దిన్ేష్ తాయగి పదవికి 
రాజీన్ామా చేయడంతో ఈ నియామకం జరిగింది. 
 
వసెంచర్ కాయపిట్ల్ఫ మరియు పెైైవేట్ ఈక వట్ ీపెట్ ట బడులపె ైఎెం. 
దామోదరన్ లీడ్ ప్ాయనసల్ఫ 

 
సెపెటెంబర్ 13న ఆరిథక మెంతితావ శాఖ జ్ారీ చేసిన సరుొులర్ 
పాకారెం, VC/PE పెట్ ట బడులను పెెంచడానిక  మారాి లను 
సూచిెంచడానిక  పరభుతవం నిపుణుల కమిట్ీని ఏరాపట్  
చేసింద.ి ఆరుగురు సభుయల ప్ాయనసల్ఫ కు మాజీ SEBI చెరైాన్ 
M దామోదరన్ నేతృతవెం వహ స్ాత రు. వ ంచర్ కాయపిట్ల్స 
మరియు పెైైవేట్ ఈక వట్ ీఇనసవస్ట మెెంట్ దావరా పెట్ ట బడులను 
పెెంచేెందుకు వీలుగా నియెంతాణ మరియు ఇతర సమసయలను 
పరిష్టొరిెంచడానిక  నిపుణుల కమిట్ ీ పరిశ్మలించి తగిన 
చరయలను సయచిసుు ందని మంతిరతవ శాఖ తెలిపింది. 
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భారతదేశ తదుపరి అట్ారీా జ్నరల్ఫ గా స్నియర్ నాయయవాది 
ముకుల్ఫ రోహ్తిీ 

 
క క  వేణుగోప్ాల్ఫ పదవిని ఖాళీ చేసిన తరావత సీనియర్ 
న్ాయయవాది ముకుల్ఫ రోహ్తిీ భారతదేశానిక  14వ అట్ారీా 
జ్నరల్ఫ గా మళీు నియమిత లయాయరు. జూన్ 2014 మరియు 
జూన్ 2017 మధ్య రోహతీు  తన మొదట్ి పని తరావత AG గా 
ఇది రలండవస్ారి అవుత ంది. ఈ సంవత్రం జూన్ చివరిలో, 
AG వేణుగోపాల్స పదవీకాలం మూడు న్ లల పాట్  లవదా 
"తదుపరి ఉతురువలత వచేు వరకత" ప డిగించబడింది. ఈ 
ప డిగింపు గడువు స ప టంబర్ 30న ముగుసుు ంది. 
రోహు గి అకోట బర్ 1 నుండ ి దేశంలోని అత యనిత న్ాయయ 
అధికారి సీట్ ను తీసుకోనున్ాిరు. పాధానమెంతిా 
కారాయలయెం (PMO) నుండి వచిున అభయరథన మేరకత రోహతీు  
గత వారం అత యనిత పదవిని చేపట్టడానికి తన సమాతిని 
తెలిపారని విష్యం తెలిసిన వయకతు లత తెలిపారు. రోహతీు  
2014 మరియు 2017 మధ్య భారతీయ జనతా పారీట 
న్ేతృతవంలోని న్ేష్నల్స డెమోకరట్ిక అలయన్్ పరభుతావనిక ి
అట్ారీి జనరల్స్గా ఉన్ాిరు, కొతు  పరభుతవం బాధ్యతలత 
సీవకరించిన వ ంట్న్ే. 
 

వయలొర్ ట్ర్ొ తదుపరి UN మానవ హ్కుొల చీఫ్ గా 
మారనునాారు 

 

ఐకయరాజ్యసమితి (UN) జ్నరల్ఫ అసెెంబేీ ఆసిట ీయాకు చెెందిన 
వయలొర్ ట్ర్ొ ను గోే బల్ఫ బాడ ీయొకొ మానవ హ్కుొల చీఫ్ గా 
UN సెకరట్ర ీ జ్నరల్ఫ ఆెంట్ోనియో గుట్ ర రస్ ఆమోదిెంచిెంది. 
2018 నుండ ి 2022 వరకత UN హ ై కమీష్నర్ ఫర్ 
హయయమన్ రలైట్్ (OHCHR) కారాయలయంలో పనిచేసిన చిలీ 
రాజకవయ న్ాయకతరాలత వ రోనికా మిచెల్స బాచెల ట్ జలరియా 
స్ాథ నంలో వోలుర్ ట్ర్ు నియమిత లయాయరు. ట్ర్ు, పరసుు తం 
విధాన్ానికి అసిస టంట్ స కరట్రీ జనరల్స్గా పనిచేసుు న్ాిరు. 
అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు: 
• మానవ హకతుల కోసం హ ై కమీష్నర్ కారాయలయం 

(OHCHR) పరధాన కారాయలయం: జలనీవా, సివటా్రాు ండ్; 
నయయయార్ు నగరం, యున్ ైట్ డ్ సేటట్్; 

• హయయమన్ రలైట్్ ఎస్ాట బిు ష్్మెంట్ కోసం హ ై కమీష్నర్ 
కారాయలయం డిస ంబర్: 1993. 

అదనపుసమాచారెం   
• అమెరికన్ ఎక్స పెాస్ బాయెంక ెంగ్ కార్ా ఇెండియా కొతత  

CEOగా సెంజ్య్ ఖనాాను నియమిెంచిెంది : అమెరికన్ 
ఎక్స పెాస్ బాయెంక ెంగ్ కార్ా ఇెండియా దాని చీఫ్ 
ఎగిాకయయట్ివ్ ఆఫ్సర్ (CEO) మరియు కెంట్ీా మేనేజ్ర్ గా 
సెంజ్య్ ఖనాాను నియమించింది.  

 

 

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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సెైనుస & ట్ కాాలజీ 
అగిాకుల్ఫ కాస్ో ాస్ 3D-పిాెంట్ డ్ రాక ట్ ఇెంజ్న్ కోసెం మొదట్ ి
పలట్ ెంట్ పొ్ ెందిెంది 

 
భారతదేశం యొకు ప ైవైేట్ సేపస్ స్ాట రటప్లలో ఒకట్ ైన 
అగిికతల్స కాసో్ ాస్, దాని 3D-పిరంట్ డ్ రాకలట్ ఇంజిన్ 
రూపకలపన మరియు తయారీకి మొదట్ ి పేట్ ంట్్ను 
ప ందింది. కేందరం యొకు పేట్ ంట్ డేట్ాబేస్ కిరంద కంప నీక ి
అందించబడిన పేట్ ంట్, కంప నీ సేుల్స్లో 3D పిరంట్ రాకలట్ 
ఇంజిన్్లకత తన మొదట్ి ఫాయకటరీకి తలతపులత తెరిచిన 
తరావత వసుు ంద.ి ఈ ఏడాది చివరోు  పరయోగించనుని కంప నీ 
అగిిబాన్ రాకలట్్కత శకిునిచేు అగిిల ట్ రాకలట్ ఇంజిన్ కోసం 
కంప నీకి పేట్ ంట్ రివార్డ చేయబడింది. 
అగిాల ట్ గురిెంచి: 
• అగిిల ట్, అట్ వంట్ి సింగిల్స-పీస్ ఇంజన్, ఇది 

పరపంచంలోన్ే మొట్టమొదట్ి సింగిల్స-పీస్ 3D పిరంట్ డ్ 
రాకలట్ ఇంజిన్ పూరిుగా రూప ందించబడింది మరియు 
భారతదేశంలో తయారు చేయబడింది. ఇది 2021 
పరా రంభంలో విజయవంతంగా పరీక్షించబడింది. 

• వీట్నిింట్ిని కేవలం ఒక హార్డ్వేర్్లో చేరేు విధ్ంగా 
అగిిల ట్ రూప ందించబడింది మరియు సున్ాి 
అస ంబుల్స పార్ట్లను కలిగి ఉంది. 

• అగిికతల్స ఈ ఇంజిన్్ను IAC 2021, దుబాయ్్లో 
పరదరిించింది, ఇది పరపంచంలోన్ే అతయంత 
పరతిషాట తాకమైెన సేపస్ ట్ క సేకరణ. 

• ఇపపటి్ వరకత, అగిికతల్స మేఫీల్సడ  ఇండియా, pi వ ంచర్్, 
స పష్లవ ఇన్ వస్ట మరియు 2019 నుండ ిపరముఖ ఏంజలల్స 
ఇన్ వసటరలలున ఆనంద్ మహీందరా  మరియు న్ావల్స 
రవికాంత్ వంట్ ిఇతర సంసథల నుండ ి రూ. 105 కోట్ ే  
($15 మిల్యనుే ) సేకరించింది. 

అగిాకుల్ఫ: 
అగిికతల్స్ను శ్మరనాథ్ రవిచెందాన్, మొయిన్ SPM మరయిు 
SR చకరవరిత (IIT-మదాా స్ పొ్ా ఫెసర్) 2017లో స్ాథ పిెంచారు. 
డిస ంబరు 2020లో, అంతరిక్ష సంసథ  యొకు న్ ైపుణయం 
మరియు రాకలట్ ఇంజిన్్లను నిరిాంచడానికి దాని 
స్ౌకరాయలను ప ందేందుకత IN-SPAce చొరవ కింద భారత 
అంతరిక్ష పరిశోధ్న్ా సంసథ  (ISRO)తో అగిికతల్స ఒక 
ఒపపందంప  ైసంతకం చేసింది. 
 

కమిట్ీలు & పథ్కాలు 
ప్యూష గోయల్ఫ USలో SETU కారయకరమానిా పావేశపెట్ాట రు 

 
SETU కారయకరమెం: US-ఆధారిత ప ట్ ట బడిదారులతో 
భారతదేశంలోని వయవస్ాథ పకతలను కన్ కట చేయడానికి, 
వాణిజయ మరియు పరిశరమల మంతిర పీయూష్ గోయల్స 
SETU (పరివరున మరియు అప్సిులిుంగ్్లో సహాయక 
పారిశరా మికవేతులకత) అన్ే కారయకరమానిి రూప ందించారు. 
SETUతో, వయవస్ాథ పకతకత మదదత  ఇవవడానిక ి ఆసకిుగా 
ఉని USలోని మెంట్రుు  ఇపుపడిపుపడే అడుగుప డుత ని 
భారతీయ సంసథలతో కన్ కట అవవవచుు. భారతదేశం యొకు 
స్ాట రటప ఎకోసిసటమ్్తో పరతేయక ఆందోళనలప ై చరు సందరభంగా 
ఈ చొరవ పరవేశప ట్టబడింది. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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 సెపెటెంబర్ ర ెండవ వారాెంతపు కర ెంట్ అఫ ైర్స్  
 

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

SETU పో్ా గార మ్: కీలక అెంశాలు 
• స్ాన్ ఫరా ని్స్ో ు బే ఏరియా యొకు పరా రంభ దశ 

భారతీయ సంసథల మారుదరికతవంలో దేశ్మయ సంసథలను 
మరియు విజయవంతమైెన డయాసో్ పరా నివాసిత లను 
ఎలా పోర త్హించాలన్ేది సమావేశం యొకు పరధాన 
అంశాలత. 

• ఈ పరా జలకట భారతదేశంలోని వాయపారాలను 
ప ట్ ట బడిదారులకత మరియు USలోని స్ాట రటప ఎకోసిసటమ్ 
లీడర్్లకత కన్ కట చేయడం దావరా నిధ్ులత, మారలుట్ 
యాకల్స్ మరియు వాణిజీయకరణతో సహా అన్ేక 
రంగాలలో మారుదరికతవం మరియు మదదత ను 
అందిసుు ంది. 

• స్ాట రటప ఇండియా ఇనిషియిేట్ివ్ యొకు MAARG 
(మెంట్ర్్షిప, అడెైవజరీ, అసిస టన్్, రలసిల న్్ మరియు 
గోర త్) పోర గార ం దావరా రూప ందించబడిన మెంట్ర్్షిప స ైట్ 
దావరా, భారతీయ వాయపారాల కోసం ఆల్స ఇన్ వన్ 
రిసో్ ర్్, వాట్ాదారుల మధ్య పరసపర చరయ సులభతరం 
చేయబడుత ంది. 

• అంచన్ాల పరకారం, సగానికి ప ైగా మంచి నిధ్ులతో 
కూడిన వాయపారాలత మరియు 90% కంట్ ే ఎకతువ 
స్ాట రటప్లత వాట్ ిపరా రంభ దశలో విఫలమయాయయి. 

• కంప నీ నిరవహణ అనుభవం లవకపో వడం ఒక పరధాన 
సమసయ, మరియు వాయపారవేతులకత నిరోయాలత 
తీసుకోవడానికి సరలైన సలహా మరియు న్ ైతిక మదదత  
అవసరం. 

• MAARGకి దరఖాసుు  చేసుకోమని పరపంచవాయపుంగా 
ఉని సలహాదారులత పోర త్హించబడాడ రు. ఈ రచన 
న్ాట్ికి పరపంచం నలతమూలల నుండ ి 200 మంద ి
మారుదరికతలత MAARGలో చేరారు. 

అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు: 
• వాణిజయ మరియు పరిశరమల మంతిర, గోఐ: శ్మర ప్యూష 

గోయల్ఫ 
• యున్ ైట్ డ్ సేటట్్ అధ్యక్షుడు: జ్  బ్రడెన్ 
• యున్ ైట్ డ్ సేటట్్ రాజధాని: వాషిెంగటన్, D.C. 
అదనపుసమాచారెం   
• వరల్్ఫ వాట్ర్ కాెంగ రస్ మరియు ఎగిాబ్రష్టన్ 2022లో 

భారతదేశెం ‘అరెన్ వేస్ట వాట్ర్ సినారియో ఇన్ 
ఇెండియా’ను ప్ాారెంభెంచిెంది 

 
వాయప్ారెం & ఒపాెందాలు 

Google సెైబర్-సెకయయరిట్ీ కెంపెనీ మాెండియెంట్ ను $5.4 
బ్రల్యనేకు కొనుగోలు చేసిెంది 

 
Google మాెండియెంట్ ను కొనుగోలు చేసిెంద:ి Google $5.4 
బిలియనుకత కొనుగోలత చేసిన స ైబర్్ స కూయరిట్ ీ కంప నీ 
మాెండియెంట్ ను పూరిుగా కొనుగోలత చేసినట్ ు  Google క్ే డ్ 
CEO థామస్ కురియన్ తెలిపారు. బెదిరింపులత, 
సంఘట్నలత మరియు ఎక్్పో జర్్లను మెరుగాు  
నిరవహించడంలో సంసథలకత సహాయం చేయడానిక ి
మాండియంట్ Google కౌు డ్్లో చేరతారు. దిగా్రంతికరమైెన 
సో్ లార్ విండ్్ హాయక్ను కనుగొనడంలో మాండియంట్ పరసిదిధ  
చెందింద.ి 

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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Google మాెండియెంట్:కీలక అెంశాలను కొనుగోలు చేసుత ెంది 
• సో్ లార్్విండ్్ ఉలు ంఘన, రషాయ మదదత తో 

స ైబర్్ట్ రరరిస్ట్లచే నిరవహించబడిందని ఆరోపణ, ఇంట్ ల్స, 
సిసో్ ు, VMware మరియు Nvidia వంట్ ి ట్ క 
ట్ ైట్ాన్్లతో సహా అన్ేక ప దద  వాయపారాలను పరభావితం 
చేసింది. 

• ఐట్ి మేన్ేజ్్మెంట్ సంసథ  సో్ లార్్విండ్్ అందించే 
ఓరియన్ స్ాఫ్ట్వేర్్లో మాలవవర్్ను ఇన్్స్ాట ల్స చేయడం 
దావరా రష్యన్ హాయకరుు  బహుళ US పరభుతవ సంసథలత, 
కనీసం ఒక ఆసుపతిర మరియు విశవవిదాయలయానికి 
చెందిన ప ైవైేట్ సమాచారానిి యాకల్స్ చేశారు. 

అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు: 
• Google CEO: సుెందర్ పిచాయ్ 
• Google కౌు డ్ CEO: థామస్ కురియన్ 
• యాకల్ంచర్ స కూయరిట్ ీగోు బల్స లీడ్: ప్ాలో డాల్ఫ సిన్ 
 
మారుమూల నగరాలోే  ఆరిథక చేరికను పెెంచడానిక  IPPBతో 
కయ భాగస్ావమయెం కుదురుుకుెంది 

 
ఇెండియా పో్ స్ట పలమెెంట్స బాయెంక్ (IPPB), దేశంలోని పో సటల్స 
దిగుజం అయిన ఇండియా పో స్ట యొకు విభాగం, ఇండియన్ 
మైెకరో బాు గింగ్ పాు ట్్ఫామ్ కూతో భాగస్ావమయం 
కతదురుుకతంది. దేశంలో ఆరిథక చేరిక మరియు 
అక్షరాసయతను ప ంప ందించేందుకత IPPB Kooతో అవగాహన 

ఒపపందం (MoU)ప ై సంతకం చేసింది. ట్ ైర్-2, ట్ ైర్-3, 
రిమోట్ మరియు లోతట్ ట  ప్ాాెంతాలలో ఆరిథక విదయను 
పోర త్హించడానికి IPPB మరియు Koo కలిసి పని చేస్ాు యి. 
Koo అన్ేది హిందర, మరాఠీ, గుజరాతీ, పంజాబ్ల, కనిడ, 
తమిళం, తెలతగు, అస్ా్మీ, బెంగాలీ మరియు ఇంగీుష్ - 10 
భాష్లలో కమూయనికేట్ చేయడానికి వినియోగదారులను 
అనుమతించ ేబహుభాషా వేదిక. 
భాగస్ావమయెం గురిెంచి: 
• Koo మరియు IPPBల మధ్య భాగస్ావమయం వలు  

బాయంకత దేశంలోని మారుమూల నగరాలత మరియు 
లోతట్ ట  పరా ంతాలలో కూడా తమ కసటమర్్లను 
చేరుకోవడానికి అనుమతిసుు ంది మరియు కసటమర్ 
స్ౌకరయవంతంగా ఉండే భాష్లో కమూయనికేట్ చేయడానికి 
అందించ ే బహుళ-భాషా కూ (MLK) ఫీచర్్ను 
ఉపయోగిసుు ంది. 

• ఇండియా పో స్ట పేమెంట్్ బాయంక 2018లో 
స్ాథ పించబడింద ిమరియు దాని సేవలను అందించడానికి 
దేశవాయపుంగా 1,55,000 పో స్ాట ఫీసుల న్ ట్్వర్ు్ను 
ఉపయోగిసుు ంది. 1,55,000 పో స్ాట ఫీసులోు  1,35,000 
గార మీణ పరా ంతాలోు  ఉన్ాియి. 

అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు: 
• ఇండియా పో స్ట పేమెంట్్ బాయంక స్ాథ పించబడింది: 

స ప టంబర్ 1, 2018, 
• డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పో స్ట్, మినిసీట ర ఆఫ్ కమూయనికేష్న్ 

కింద; 
• ఇండియా పో స్ట పేమెంట్్ బాయంక పరధాన కారాయలయం: 

నయయఢిలీు, ఢిలీు; 
• ఇండియా పో స్ట పేమెంట్్ బాయంక MD & CEO: J 

వ ంకట్రా ము; 
• ఇండియా పో స్ట పేమెంట్్ బాయంక ట్ాయగ్ ల ైన్: ఆపాు 

బాయంక, ఆపేు దావర్. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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వేదాెంత మరియు ఫ్ాక్స కాన్ లు చిప్ ల తయారీ కోసెం 
గుజ్రాత లో 1.54 లక్షల కోటే్ పెట్ ట బడి పెట్టనునాాయి 

 
గుజ్రాత లో సెమీకెండకటర్ పరాయవరణ వయవసథను ఏరాాట్  
చేసలెందుకు అనిల్ఫ అగరావల్ఫ నేతృతవెంలోని వేదాెంత ల్మిట్ డ్ 
మరియు ఫ్ాక్స కాన్ గూర ప్ రూ. 1.54 లక్షల కోటే్కు పెైగా 
పెట్ ట బడి పెట్టనునాాయి. వేదాంత డిస్ పలే స్ ల్మిట్ డ్ రూ. 
94500 కోటే్ ప ట్ ట బడితో డిస్్పేు  ఫాయబ్ యూనిట్్ను ఏరాపట్  
చేసుు ందని, వేదాంత స మీకండకటర్్ లిమిట్ డ్ ఇంట్ిగేరట్ డ్ 
సెమీకెండకటర్ ఫ్ాయబ్ యూనిట్ ను, ఓస్ాట్ (అవుట్ స్ో ర్స డ్ 
సెమీకెండకటర్ అసెెంబేీ అెండ్ ట్ స్ట) సదుప్ాయానిా 
రూ.60000 కోట్ ే  తో నసలకొలానునాట్ ే  ఆయిల్ఫ-ట్ -మటె్ల్ఫస 
సమేాళనెం తెల్పిెంద.ి  
వారు ఏమి చెప్ాారు: 
రలండు అవగాహన ఒపపందాలత కలిపి రూ. 1.54 లక్షల 
కోటే్కు పెైగా పెట్ ట బడిని తీసుకురావడమే కాకుెండా రాష్టట ీెంలో 
దాదాపు లక్ష కొతత  ఉప్ాధి అవకాశాలను సృషిటస్ాత యని కెంపెనీ 
ఒక పరకట్నలో తెలిపింది. వేదాంత మరియు ఫాక్్కాన్ గూర ప 
స ప టంబరు 13, 2022న గుజరాత్ పరభుతవంతో రలండు 
అవగాహన ఒపపందాలత [MOUలత] కతదురుుకతన్ాియి. 
వేదాంత మరియు తెైవాన్ కు చెెందిన ఫ్ాక్స కాన్ గూర ప్ 
అవసరమైెన మౌలిక సదుపాయాలతో హ ైట్ క కుసటర్్లను 
ఏరాపట్  చేయడానికి రాష్ట ర పరభుతవంతో కలిసి పనిచేస్ాు యని 
కంప నీ తెలిపింద.ి, భూమి, స మీకండకటర్ గేరడ్ నీరు, అధిక 

న్ాణయత గల శకిు, లాజిసిటక్ మరియు న్ ైపుణయ పరాయవరణ 
వయవసథతో సహా. ”ఒక ట్ిాల్యన్ డాలరే డిజిట్ల్ఫ జ్ాతీయ 
ఆరిథక వయవసథను నిరిాెంచడెంలో గుజ్రాత సహాయెం 
చేయడెంలో ఇది సర ైన దిశలో ముెందడుగు” అని ఎలకాటి నిక్ 
మరియు ఇనఫరేాష్న్ ట్ కాిలజీ మంతిర అశివని అన్ాిరు. 
భారతదేశెంలో XR ట్ కాాలజీ స్ాట రటప్ లను వేగవెంతెం 
చేయడానిక   MeitY స్ాట రటప్ హ్బ్ మరియు మెట్ా 
సహ్కరిస్ాత యి 

 
MeitY స్ాట రటప్ హ్బ్ మరయిు మెట్ా సహ్కారెం: మెట్ాతో 
కలిసి, MeitY స్ాట రటప్ హ్బ్ (MSH) భారతదేశంలోని XR 
ట్ కాిలజీ వయవస్ాథ పకతలకత సహాయం చేయడానికి మరియు 
వేగవంతం చేయడానికి ఒక పోర గార మ్్ను పరిచయం చేసుు ంది. 
పోర గార మ్ యొకు పరకట్న స ప టంబర్ 13, 2022న ష డయయల్స 
చేయబడింద.ి ఈ కారయకరమంలో గోు బల్స పాలసీ, మెట్ా వ ైస్ 
ప రసిడెంట్ జ్ యిెల్ఫ కప్ాే న్ మరియు ఎలకాటి నిక్ & 
ఇనఫరేాష్న్ ట్ కాిలజీ, సిుల్స డెవలప్మెంట్ & 
ఎంట్ర్్ప రనయయర్్షిప కోసం గౌరవనీయమైెన రాష్ట ర మంతిర శ్మర 
రాజీవ్ చెందాశేఖర్ పాల్ు ంట్ారు. 
MeitY స్ాట రటప్ హ్బ్ మరయిు మెట్ా సహ్కారెం: ముఖయ 
అెంశాలు 
• అతాయధ్ునిక మరియు భవిష్యత్ స్ాంకేతికతలో 

న్ ైపుణాయలను అభవృదిధ  చేయడానికి పరభుతవ చొరవలత 
ఈ సహకారానిి కలిగి ఉన్ాియి. 
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• సృషిటకరులత, డెవలపర్్లత మరియు అభవృదిధ  
చెందుత ని స్ాంకేతిక వాతావరణంతో కూడిన ప దద  
ట్ాల ంట్ పూల్స్తో, మెట్ావర్్్లో కవలకమైెన పాతరను 
పో షించడానికి భారతదేశం ఖచిుతంగా ఉంది. 

అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు: 
• ఎలకాటి నిక్ & ఇనఫరేాష్న్ ట్ కాిలజీ, సిుల్స 

డెవలప్మెంట్ & ఎంట్ర్్ప రనయయర్్షిప రాష్ట ర మంతిర: శ్మర 
రాజీవ్ చెందాశేఖర్ 

• వ ైస్ ప రసిడెంట్, గోు బల్స పాలసీ, మెట్ా: జ్ యిెల్ఫ కప్ాే న్ 
 

భారతదేశెంలో కావెంట్ెం కెంపూయటి్ెంగ్ ను పో్ా తసహ ెంచడానిక  
IBM మరియు IIT మదాా స్ సహ్కరిస్ాత యి 

 
IBM మరియు IIT మదాా స్ సహ్కారెం: ఇెండియన్ 
ఇన్ సిటట్యయట్ ఆఫ్ ట్ కాాలజీ, మదాా స్ (IIT-మదాా స్) 
మరియు ఇెంట్రేాష్టనల్ఫ బ్రజినసస్ మెష్న్స (IBM) 
భారతదేశంలో కావంట్ం కంపూయటి్ంగ్ పరిశోధ్న మరియు 
పరతిభ అభవృదిధని మెరుగుపరచడానికి సహకరించాయి. ఈ 
ఒపపందం దావరా IIT మదరా స్ IBM కావంట్మ్ న్ ట్్వర్ు 
యొకు 180 సంసథల పరపంచ సభయతవంలో చేరింద.ి ఐఐట్ి 
మదరా స్ ఫారూుూన్ 500 కారొపరేష్నుు , స్ాట రటప్లత, 
విదాయసంసథలత మరియు కావంట్ం కంపూయటి్ంగ్్ను 
మెరుగుపరచడానికి మరియు వాయపార అపిు కేష్న్ కేసులను 
"మొదట్ి భారతీయ విశవవిదాయలయం"గా పరిశోధించడానిక ి
IBM కావంట్ం ట్ కాిలజీని ఉపయోగించే గోు బల్స న్ ట్్వర్ు్లో 
చేరింది. 

ముఖయ అెంశాలు 
• పరిశోధ్నను వేగవంతం చేయడానికి, సరఫరా గొలతసు 

మెరుగుదలలత, లాజిసిటక్ మరియు ఆరిథక డేట్ా యొకు 
మోడలింగ్ వంట్ ి అంశాలలో కావంట్మ్్ను వాసువికంగా 
మారుడానికి వాయపార భాగస్ావములతో 
సహకరించడానికి ఈ భాగస్ావమయం కొతు  అవకాశాలను 
తెరుసుు ంది. 

• ఫ ైన్ాన్్, ఎనరీా, కలమిసీట ర, మెట్ీరియల్స స ైన్్, 
ఆపిటమైెజేష్న్, మెషిన్ ల రిింగ్ మరియు సేపస్ 
ఎక్్పోు రేష్న్ కూడా కావంట్ం కంపూయటి్ంగ్్ప ై సంయుకు 
అధ్యయనం నుండి పరయోజనం ప ందుతాయి. 

• ఈ సహకారం IIT మదరా స్్ని కౌు డ్ దావరా IBM యొకు 
అతాయధ్ునిక కావంట్ం కంపూయటి్ంగ్ పరికరాలను 
యాకల్స్ చేయడానిక ివీలత కలిపసుు ంది. 

IBM మరియు IIT మదాా స్ సహ్కారెం: Qiskit రన్ ట్ ైమ్ 
గురిెంచి 
Qiskit రన్ ట్ ైమ్ అన్ేది IBM కౌు డ్్లో రన్ అయిేయ స్ాఫ్ట్వేర్ 
యొకు భాగం మరియు కావంట్ం సిసటమ్్లలో ప దద  ఎత ు న 
వాట్ిని సమరథవంతంగా అమలత చేయడానికి ముందు 
పనిభారానిి ఆపిటమైెజ్ చేసుు ంది. 
IBM మరియు IIT మదాా స్ సహ్కారెం: ముఖయమెైన అెంశాలు 
• మేన్ేజింగ్ డెైరలకటర్, IBM ఇండియా: సెందీప్ పట్రల్ఫ 
• ఇండియన్ ఇన్్సిటట్యయట్ ఆఫ్ ట్ కాిలజీ మదరా స్ డెైరలకటర్: 

పొ్ా .కామకోట్ి వీజినాథ్న్ 
 

PhonePe 14 మిల్యన్ డెబ్రట్ మరియు క రడిట్ కార్్ లను 
ట్ోకనసైజ చేసిెంది 

 

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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PhonePe డెబ్రట్ మరియు క రడిట్ కార్్ లను ట్ోకనసైజ చేసిెంది: 
డేట్ా భదరత కోసం RBI (రిజర్వ బాయంక ఆఫ్ ఇండియా) 
మారుదరికాలకత అనుగుణంగా తన న్ ట్్వర్ు్లో 14 
మిలియన్ కలరడిట్ మరియు డెబిట్ కార్డ్లను ట్ోకన్ ైజ్ 
చేసినట్ ు  PhonePe పరకట్ించింది. డిస ంబరు 2021లో 
వాయయామం పరా రంభమైెనపపటి్ నుండి, వాల్స్మార్ట-
మదదత గల కంప నీ తన యాకిటవ్ యూజర్్ల కార్డ్లలో 80% 
కంట్ ేఎకతువ ట్ోకన్ ైజ్ చేసినట్ ు  పేరొుంది. 
PhonePe ట్ోకనసైజ చేయబడిన డెబ్రట్ మరియు క రడిట్ 
కార్్ లు: ముఖయ అెంశాలు 
• "ట్ోకలన్" అన్ ే కొతు  పదం ట్ోకన్ ైజేష్న్్తో అసలత కార్డ 

నంబర్ స్ాథ నంలో ఉపయోగించబడుత ంది. 
• లావాదేవీల సమయంలో నిజమైెన కార్డ వివరాలత 

వాయపారికి బహిరుతం చేయబడవు, ట్ోకలన్ ైజ్ చేయబడిన 
లావాదేవీ సురక్షితమైెనది మరియు డేట్ా లీకేజీకి 
దారితీసే అవకాశం తకతువ. 

• రలగుయలవట్ర్ యొకు స ప టంబర్ 30 ట్ోకన్ ైజేష్న్ గడువును 
చేరుకోవడానికి అతిప దద  కార్డ న్ ట్్వర్ు్లలో మూడు 
Visa, Mastercard మరియు RuPayతో 
సహకరిసుు నిట్ ు  PhonePe పేరొుంది. 

 

 

• ఈ సంవత్రం ఏపిరల్స నుండి, కంప నీ ట్ోకలన్ ఆధారిత 
లావాదేవీలను పరా స స్ చేయడం పరా రంభంచినపపట్ి 
నుండ,ి దాదాపు అనిి అరహత గల లావాదేవీలత ట్ోకలను  
దావరా నిరవహించబడతాయి. 

• కార్డ ఆధారిత లావాదేవీలతో పో లిుతే PhonePeలో 
ట్ోకలన్్ల దావరా పరా స స్ చేయబడిన లావాదేవీల 
విజయవంతమైెన రేట్  దాదాపు 2 శాతం 
మెరుగుపడింది. 

• న్ేష్నల్స పేమెంట్్ కారొపరేష్న్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) 
బరా ండ్్లత మరియు అగిరగేట్ర్్లతో ట్ోకన్ ైజేష్న్ ఎంపికను 
రూప ందించడానికి పని చేస్ోు ంది. 

PhonePe: అనిా పో్ ట్ీ పరకీ్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు: 
• PhonePe వయవస్ాథ పకుడు: సమీర్ నిగమ్, బురిాన్ 

ఇంజనీర్ మరియు రాహుల్స చారి 
• PhonePe CEO: సమీర్ నిగమ్ 
 

రాయెంకులు మరియు నివేదికలు 
ఆెంధా్పాదేశ్, ఒడిశా 2022లో గరిష్టట  ప్ారిశరా మిక 
పెట్ ట బడులను ఆకరిిస్ాత యి 

 
2022 మొదట్ ి ఏడు న్ లలోు  పారిశరా మిక ప ట్ ట బడులను 
ఆకరిించే రాషాట ర ల జాబితాలో ఆెంధా్పాదేశ్ ఒక స్ాథ నంలో ఉంది. 
పరిశరమల పో్ా తాసహ్ెం మరయిు అెంతరిత వాణిజ్య విభాగెం 
(DPIIT) పాకారెం, ఆంధ్రపరదేశ రూ. 40,361 కోట్ు  ప ట్ ట బడిని 
సృషిటంచింది. 2022 జనవరి నుండి జూల ై వరకత మొతుం 
దేశం మొతుం ప ట్ ట బడిలో ఆంధ్రపరదేశ 45 శాతంగా ఉంది. 
DPIIT డేట్ా పరకారం జూల  ైచివర ిన్ాట్ికి భారతదేశం మొతుం 
రూ. 1,71,285 కోటే్ ప ట్ ట బడిని ప ందింది. 

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/16671/tspsc-group-1-mcqs-batch-2022-telugu-online-live-classes-by-adda247
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ఆంధ్రపరదేశ తన కొతు  'ప్ారిశరా మిక అభవృదిి  విధానెం 2022-
2023'ను రూప ందించింది, ఇది వృదిధ , మౌలిక సదుపాయాల 
అభవృదిధ  మరియు ఆసుు ల సృషిట యొకు సిథరమైెన అభవృదిధ  
నమూన్ాప ై దృషిట స్ారిసుు ంది. పారిశరా మిక అభవృదిధ  విధానం 
2020-2023 వాయపార స్ౌలభాయనిి మెరుగుపరచడం 
మరియు అధిక-విలతవ ైన అదనపు పారిశరా మిక 
ప ట్ ట బడులను పోర త్హించడం లక్షయంగా ప ట్ ట కతంది. జూల  ై
2022లో కరాో ట్క రూ. 3712 కోట్ు  ప ట్ ట బడిని, గుజరాత్ రూ. 
2969 కోట్ు  ప ట్ ట బడిని, ఒడిశా రూ. 1493 కోట్ు  ప ట్ ట బడిని 
సృషిటంచాయి. 
కాెంట్ార్ బాా ెండ్ జ్ డ్ ఇెండియా: TCS ఇపుాడు భారతదేశపు 
అతయెంత విలువసైన బాా ెండ్ 

 
కాెంట్ార్ యొకొ బాా ెండ్ జ్ డ్ నివేదిక ఇలా పలరకొెంది: IT సేవల 
సంసథ  ట్ాట్ా కనసల ట నీస సరీవసెస్ 2022లో భారతదేశపు 
అతయంత విలతవ ైన బరా ండ్్గా అవతరించింది, మారలుట్ డేట్ా 
మరియు అనలిట్ిక్ సంసథ  కాెంట్ార్ నివేదిక పరకారం, 
దరరఘకాల అగరస్ాథ నంలో ఉని HDFC బాయెంక్ ను స్ాథ నభరంశం 
చేసింది. 2022లో $45.5 బిలియను  బరా ండ్ విలతవతో TCS, 
$32.7 బిలియనుతో HDFC బాయంక తరావతి స్ాథ నంలో ఉంద.ి 
2014లో రాయంకింగ్్ను వ లుడించినపపటి్ నుంచి HDFC 
బాయంక న్ ం.1 స్ాథ న్ానిి ఆకరమించింది. 
పాధానాెంశాలు: 
• మహమాార ి షాక నుండి తిరిగ ి వచిున తరావత, 

భారతదేశంలోని ట్ాప 75 బరా ండుు  ఇపుపడు ఏకంగా 
$393 బిలియనుు  లవదా భారతదేశ జాతీయ GDPలో 
11% విలతవను కలిగి ఉన్ాియని కాంట్ార్ చెపాపరు. ఈ 
బరా ండ్్లత 2020 నుండ ి తమ బరా ండ్ విలతవలో 35% 
సమేాళన వారిిక వృదిధ  రేట్  (CAGR)ని నివేదించాయి. 

కాెంతర్ బాా ెండ్ జ్ డ్ ట్ాప్ 10 అతయెంత విలువసైన భారతీయ 
బాా ెండ్ లు 2022 

Rank Brand Category 
Brand 

Value 2022 
(USD mil) 

1 
Tata 

Consultancy 
Services 

Business 
Solutions & 
Technology 
Providers 

45,519 

2 HDFC Bank Banks 32,747 

3 Infosys 

Business 
Solutions & 
Technology 
Providers 

29,223 

4 Airtel 
Telecom 

Providers 
17,448 

5 
Asian 
Paints 

Paints 15,350 

6 
State Bank 

of India 
Banks 13,631 

7 LIC Insurance 12,387 

8 
Kotak 

Mahindra 
Bank 

Banks 11,905 

9 ICICI Bank Banks 11,006 

10 Jio 
Telecom 

Providers 
10,707 

కాెంట్ార్ నివేదిక గురిెంచి: 
కాంట్ార్ యొకు వారిిక పరపంచ మరియు స్ాథ నిక బరా ండ్ 
వాలతయయేిష్న్ రాయంకింగ్్లత బరా ండ్ ఈకివట్ీ పరిశోధ్నతో 
పాట్  కంప నీ ఆరిథక డేట్ాప ై ఆధారపడి ఉంట్ాయి. కారోపరేట్ 
పేరలంట్ భారతదేశంలోని స్ాట క ఎకే్ఛంజ్్లో జాబితా 
చేయబడిందా, బరా ండ్ భారతదేశంలో ఉదభవించిందా 
మరియు దాని కారొపరేట్ పేరలంట్ గురిుంపు ప ందిన స్ాట క 
ఎకే్ఛంజ్్లో జాబితా చేయబడిందా అన్ే దానితో సహా కింది 
పరమాణాలలో ఒకదానిని తీరుగల స్ామరథూంప ై కాంట్ార్ 
పరిశోధ్న బరా ండ్్లకత రాయంక ఇసుు ంది. ప ైవైేట్ యాజమానయం, 
కానీ ఆరిథక నివేదికలత పబిు క్గా అందుబాట్ లో ఉంట్ాయి. 
భారతీయ యునికార్ి బరా ండ్్లత తపపనిసరిగా వాటి్ ఇట్ీవలి 
వాలతయయేిష్న్్ను పబిు క్గా అందుబాట్ లో ఉంచాలి. కాంట్ార్ 
బరా ండ్్జలడ్ బరా ండ్ పనితీరు, స్ౌలభయం, అనుభవం మరియు 
ఎక్్పో జర్ బరా ండ్ వృదిధని నడపడానికి కవలకమైెన 
మెట్ిరక్లతగా గురిుంచింది. 
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ఫ్ారూుున్ ఇెండియా ధ్నికుల జ్ాభతా 2022: గ్తమ్ అదానీ 
భారతదేశపు అతయెంత సెంపనుాడు 

 
ఫారూుూన్ ఇండియా యొకు 2022 కోసం ‘భారతదేశం 
యొకు అతయంత ధ్నవంత ల’్ జాబితా పరకారం, 
భారతదేశంలో ఉని 142 మంది బిలియనీరు సంపద 
సమిషిటగా USD 832 బ్రల్యనుే  (రూ. 66.36 ట్ిాల్యనుే ) 
ఉంది. వ ల్సు  మేన్ేజ్్మెంట్ సంసథ , వాట్ర్్ఫీల్సడ  అడెైవజర్్ 
సహకారంతో రూప ందించిన తొలి జాబితా, పరధానంగా లిస టడ్ 
సంసథల వయవస్ాథ పకతల సంపదప ై ఆధారపడి ఉంట్ ంది. 
ఫ్ారూుున్ ఇెండియా ధ్నికుల జ్ాభతా 2022: ముఖయ 
అెంశాలు 
ఫో ర్ె్ రియల్స ట్ ైమ్ బిలియనీరు జాబితా పరకారం, 
ఆసియాలోని అతయంత సంపనుిడు గౌతమ్ అదానీ 
అమెజాన్ వయవస్ాథ పకతడు జలఫ్ బెజోస్్ను అధిగమించి 
పరపంచంలోని 3వ అతయంత సంపని వయకిుగా నిలిచాడు. 
అతను USD 129.16 బ్రల్యన్ (రూ. 10.29 ట్ిాల్యన్) 
నికర విలతవతో భారతదేశపు అతయంత ధ్నవంత డు 
అయాయడు. 
ఇదిలా ఉండగా, రిలయన్స ఇెండస్ట ీస్ ఛెైరాన్ ముఖేష 
అెంబానీ నికర విలువ USD 94 బ్రల్యనేకు చేరుకతంది, ఇద ి
పరపంచంలో 8వ అతయంత సంపనుిడిగా మరియు 
భారతదేశంలో 2వ ధ్నవంత డిగా మారింది. 
ఫారూుూన్ ఇండియా ధ్నవంత ల జాబితా 2022: 2022లో 
భారతదేశపు పద ిమంద ిసంపనుిలత 

సదసుసలు & సమావేశాలు 
సెైబర్ క ైైమ్ ఇనసవసిటగేష్టన్ అెండ్ ఇెంట్ ల్జ్ న్స శిఖరాగర 
సమావేశెం2022 

  
సెైబర్ క ైైమ్ ఇనసవసిటగేష్టన్ మరియు ఇెంట్ ల్జ్ న్స సమిాట్ 
2022: స ైబర్ కలైైమ్్లను సమరథవంతంగా నిరోధించడానిక ి
పో లీసు సబ్-ఇన్్స పకటరుు  మరియు సీనియర్ ఇన్ వసిటగేష్న్ 
ఆఫీసరు పరిజాా నం మరియు స్ామరాథ ూలను 
మెరుగుపరచడానికి మధ్యపాదేశ్ పో లీసులత 4వ స ైబర్ కలైైమ్ 
ఇన్ వసిటగేష్న్ మరియు ఇంట్ లిజలన్్ సమిాట్-2022ని 
నిరవహిసుు న్ాిరు. రాష్ట ర స ైబర్ పో లీస్ హ డ్్కావరటర్్్లోని 
అడిష్నల్స డెైరలకటర్ జనరల్స ఆఫ్ పో లీస్ యోగేష్ దేశ్ముఖ్ 
సమిాట్ కరలటన్ రలైజర్ వేడుకలో 6000 మందిక ిప ైగా హాజరు 
కావడానికి నమోదు చేసుకతన్ాిరని తెలిపారు. 
సెైబర్ క ైైమ్ ఇనసవసిటగేష్టన్ అెండ్ ఇెంట్ ల్జ్ న్స సమిాట్ 2022: 
కీలక అెంశాలు 
• భారతదేశంలో అతిప దద  విజాా న-భాగస్ావమయం, ఆలోచన-

న్ాయకతవం మరియు స ైబర్ కలైైమ్ ఇన్ వసిటగేష్న్ 
మరియు ఇంట్ లిజలన్్ సమిాట్ (CIIS 2022)ని 
మధ్యపరదేశ పో లీసులత రాష్ట ర స ైబర్ పో లీస్ మరియు 
పరిమల్స లాయబ్్ దావరా స ప టంబర్ 12 నుండ ి22, 2022 
వరకత స్ాఫ్ట్కిుక్ ఫౌండేష్న్ సహకారంతో నిరవహించారు. 
, Cleartel ట్ కాిలజీ, మరియు UNICEF. 

• మధ్యపరదేశ్లోని భోపాల్స్లో ఈ కారయకరమానిి 
నిరవహిసుు న్ాిరు. 
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• పది రోజుల సమిాట్, ఇందులో మూడు రోజుల ఆఫ్్ల ైన్ 
సమిాట్ భోపాల్స్లోని RSVP న్ోరోన్ాహ  అకాడమీ ఆఫ్ 
అడిానిసేట రష్న్్లో స ప టంబర్ 12, 13 మరియు 14, 2022 
తేదరలలో నిరవహించబడుత ంది. 

• పది రోజుల సమిాట్్లో, 35 కంట్ ే ఎకతువ రాషాట ర లత 
మరియు కేందరపాలిత పరా ంతాల నుండ ి 6000 కంట్ ే
ఎకతువ వివిధ్ పో లీసు, న్ాయయ, పరా సికూయష్న్ మరియు 
ఇతర ఏజలనీ్లత ఈ ఈవ ంట్్లో ప రజలంట్ర్్లతగా మరియు 
విష్య నిపుణులతగా పాల్ు నడానికి ఆన్్ల ైన్్లో 
పరతినిధ్ులను కలిగి ఉంట్ాయి. 

సెైబర్ క ైైమ్ ఇనసవసిటగేష్టన్ మరియు ఇెంట్ ల్జ్ న్స సమిాట్ 
2022: వూయహ్ెం 
• పరముఖ స్ాంకేతిక సంసథలత CIIS 2022లో తమ 

అతాయధ్ునిక స్ాంకేతికత యొకు పరతయక్ష నమూన్ాలను 
అందిస్ాు యి. 

• ఈస్ారి సమిాట్్ నిరవహణకత మిశరమ విధాన్ానిి 
అవలంబిసుు న్ాిరు. పరవరున యొకు ఆఫ్్ల ైన్ మరియు 
ఆన్్ల ైన్ పదధత లత రలండయ ఉపయోగించబడతాయి. 

• యునిస ఫ్, ఇంట్ర్్పో ల్స-సింగపూర్, న్ేష్నల్స స ైబర్ కలైైమ్ 
లా ఎన్్ఫో ర్్్మెంట్ UK పో లీస్, న్ేష్నల్స వ ైట్ కాలర్ కలైైమ్ 
స ంట్ర్ USA మరియు NPA హ ైదరాబాద్్తో సహా 
యున్ ైట్ డ్ సేటట్్ మరియు ఇతర దేశాల నుండ ిసబెా కట 
నిపుణులత మరియు పరజలంట్ర్్లత ఈ CIIS 2022 
సమయంలో వివిధ్ అంశాలప ై శిక్షణ ఇస్ాు రు.  

 

 

అవార్డు లు 
74వ పెైైమ్ ట్ మై్ ఎమీా అవార్్్ 2022: విజ్ేతల పూరిత 
జ్ాబ్రతాను తనిఖీ చేయెండ ి

 
74వ పెైమై్ ట్ ైమ్ ఎమీా అవారు్ లు 2022 మధ్యకాలం వరకత 
కొనిి అమెరికన్ ట్ లివిజన్ పరదరినలకత గురుు గా జరిగాయి. 
మొతుం మీద, 40-కెంట్ర ఎకుొవ కేట్గిరీలు ఉన్ాియి, 
రచయితలత, నట్ీనట్ లత, దరికతలత మరియు 
సంపాదకతలత వార ివిశేష్మైెన పనికి జూన్ 1, 2021 నుెండి 
మ ే 31, 2022 వరకత అవారుడ లత ప ందారు. లాస్ 
ఏంజిల్స్్లోని మైెకరో స్ాఫ్ట థియిేట్ర్్లో కలనన్ థాంప్న్ 
న్ేతృతవం వహించిన 74వ వారిిక ఎమీా అవారుడ లత . 
 

74వ ఎమీా అవార్్్ 2022: విజ్ేతల జ్ాబ్రతా 
Category Winner 

Outstanding lead actress 
in a comedy series 

Jean Smart- Hacks 

Outstanding lead actor in 
a comedy series 

Jason Sudeikis- Ted 
Lasso 

Outstanding comedy 
series 

Ted Lasso 

Outstanding lead actor in a 
limited or anthology series 

or a movie 

Michael Keaton- 
Dopesick 

Outstanding lead actress in 
a limited or anthology 

series or a movie 

Amanda Seyfried- The 
Dropout 

Outstanding limited or 
anthology series 

The White Lotus 

Outstanding lead actress in 
a drama series 

Zendaya- Euphoria 

Outstanding lead actor in 
a drama series 

Lee Jung-jae- Squid 
Game 

Outstanding drama 
series 

Succession 
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Category Winner 

Supporting actor in a 
comedy series 

Brett Goldstein- Ted 
Lasso 

Supporting actress in a 
comedy series 

Sheryl Lee Ralph- 
Abbott Elementary 

Guest actor in a drama 
series 

Colman Domingo- 
Euphoria 

Guest actress in a drama 
series 

Lee You-mi- Squid 
Game 

Supporting actor in a 
drama series 

Matthew Macfadyen- 
Succession 

Supporting actress in a 
drama series 

Julia Garner- Ozark 

Supporting actor in a 
limited series or TV movie 

Murray Bartlett- The 
White Lotus 

Supporting actress in a 
limited series or TV movie 

Jennifer Coolidge- The 
White Lotus 

Television movie 
Chip ‘n’ Dale: Rescue 

Rangers 
Guest actor in a comedy 

series 
Nathan Lane- Only 

Murders in the Building 
Guest actress in a comedy 

series 
Laurie Metcalf- Hacks 

Outstanding writing for a 
comedy series 

Abbott Elementary- 
Quinta Brunson 

Outstanding writing for a 
drama series 

Succession- Jesse 
Armstrong 

Outstanding writing for a 
limited or anthology series 

or movie 

The White Lotus- Mike 
White 

Outstanding writing for a 
variety series 

Last Week Tonight with 
John Oliver 

Outstanding writing for a 
variety special 

Jerrod Carmichael: 
Rothaniel 

Outstanding writing for a 
nonfiction program 

Lucy And Desi 

Outstanding competition 
program 

Lizzo’s Watch Out for 
the Big Grrrls 

Structured reality program Queer Eye 

Unstructured reality 
program 

Love on the Spectrum 

Host for a reality or 
competition program 

RuPaul- RuPaul’s Drag 
Race 

Variety sketch show Saturday Night Live 

Variety special (live) 

The Pepsi Super Bowl 
LVI Halftime Show 

Starring Dr. Dre- Snoop 
Dogg- Mary J. Blige- 
Eminem- Kendrick 
Lamar And 50 Cent 

Category Winner 

Variety special (pre-

recorded) 
Adele: One Night Only 

Short form comedy, drama 

or variety series 

Carpool Karaoke: The 

Series 

Short form nonfiction or 

reality series 

Full Frontal With 

Samantha Bee 

Presents: Once Upon A 

Time In Late Night 

Documentary or nonfiction 

special 

George Carlin’s 

American Dream 

Documentary or nonfiction 

series 
The Beatles: Get Back 

Exceptional merit in 

documentary filmmaking 
When Claude Got Shot 

Actor in a short form 

comedy or drama series 

Tim Robinson- I Think 

You Should Leave With 

Tim Robinson 

Actress in a short form 

comedy or drama series 

Patricia Clarkson- State 

of the Union 

Animated program Arcane 

Short-form animated 

program 
Love- Death + Robots 

Character voice-over 

performance 

Chadwick Boseman- 

What If…? 

Narrator 
Barack Obama- Our 

Great National Parks 

Hosted nonfiction series or 

special 

Stanley Tucci: 

Searching for Italy 

Outstanding directing for a 

comedy series 
Ted Lasso- MJ Delaney 

Outstanding directing for 

a drama series 

Squid Game- Hwang 

Dong-hyuk 

Outstanding directing for a 

limited or anthology series 

or movie 

The White Lotus- Mike 

White 

Outstanding directing for a 

variety series 

A Black Lady Sketch 

Show- Bridget Stokes 

Outstanding directing for a 

variety of special 

Adele: One Night Only- 

Paul Dugdale 

Outstanding Directing for a 

documentary/nonfiction 

program 

The Beatles: Get Back- 

Peter Jackson 

Outstanding Directing for a 

reality program 

Lizzo’s Watch Out for 

The Big Grrrls- Nneka 

Onuorah 
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ఎమీా అవారు్ ల గురిెంచి: 
ఎమీా అవారుడ లత, లవదా ఎమీాలత, అమెరికన్ మరియు 
అంతరాా తీయ ట్ లివిజన్ పరిశరమ కోసం కళాతాక మరియు 
స్ాంకేతిక మెరిట్ కోసం విసు ృతమైెన అవారుడ లత. అన్ేక వారిిక 
ఎమీా అవారుడ  వేడుకలత కాయల ండర్ సంవత్రం ప డవున్ా 
నిరవహించబడతాయి, పరతి ఒకుట్ి వాట్ ిసవంత నియమాలత 
మరియు అవారుడ  వరాు లతో ఉంట్ాయి. 
 

భారత మాజీ నేవీ చీఫ్ లాెంబాకు సిెంగపూర్ ‘మెరిట్ోరియస్ 
సరీవస్ మడెల్ఫ’ పాదానెం చేసెింద ి

 
భారత న్ావికాదళ మాజీ చీఫ్, అడిారల్స సునీల్స లాంబాకత 
సింగపూర్ యొకు పరతిషాట తాక స ైనిక పురస్ాురం, పింగట్ 
జాస్ా గలమిలాంగ్ (ట్ ంట్ రా) లవదా మెరిట్ోరియస్ సరీవస్ 
మెడల్స (మిలిట్ర)ీ (MSM(M)), అధ్యక్షుడు హలీమా 
యాకోబ్ దావరా లభంచింది. భారత న్ౌకాదళం మరియు 
రిపబిు క ఆఫ్ సింగపూర్ న్ేవీ మధ్య బలమైెన మరియు 
దరరఘకాల దెైవపాక్షిక రక్షణ సంబంధానిి ప ంప ందించడంలో 
అడిారల్స లాంబా చేసిన విశేష్ కృషికి ఈ అవారుడ  లభంచింది. 
లాెంబా నాయకతవెంలో: 
• రలండు న్ౌకాదళాలత నవంబర్ 2017లో న్ేవీ సహకారం 

కోసం దెైవపాక్షిక ఒపపందానిి మరియు జూన్ 2018లో 
పరసపర సమనవయం, లాజిసిటక్ మరియు సేవల 
మదదత  కోసం అమలత చేసే ఏరాపట్ ను ముగించాయి, 
ఇది న్ేవీ-ట్ -న్ేవీ పరసపర చరయల కోసం ఫేరమ్్వర్ు్ను 
ఏరాపట్  చేసింద ి మరియు పరసపర ఆసకిు ఉని 

రంగాలలో సహకారానిి విసురించింది. జలాంతరాు మి 
రలసయుూలత, సముదర-భదరత సమాచారం-భాగస్ావమయం 
మరియు లాజిసిటక్ మదదత . 

• లాంబా మదదత తో, రలండు న్ౌకాదళాలత కూడా 2018లో 
సింగపూర్-ఇండియా మారిట్ ైమ్ దెైవపాక్షిక వాయయామం 
యొకు సిలవర్ జూబ్లుని సారించుకతన్ాియి మరియు 
స ప టంబరు 2019లో సింగపూర్-ఇండియా-థాయ్్లాండ్ 
మారిట్ ైమ్ ఎక్ర్్స ైజ్ (SITMEX)ను విజయవంతంగా 
నిరవహించాయి. ఈ ప ర ఫ ష్నల్స ఎకే్ఛంజీలత పరసపర 
అవగాహనను బలోపేతం చేశాయి మరియు పరసపర 
అవగాహనను మరింతగా ప ంచాయి. మరియు రలండు 
మిలిట్రలీ సిబెంది మధ్య నమాకం. 

 
కీరడాెంశాలు 

SAFF U-17 ఛాెంపియన్ షపి్ ట్ ైట్ిల్ఫ ఫెైనల్ఫస లో భారత 4-0తో 
నేప్ాల్ఫ ను ఓడిెంచిెంది 

 
SAFF U-17 ఛాెంపియన్ షిప్ ట్ ైట్ిల్ఫ లో, ఫెైనల్ఫస లో భారత 4-
0తో నేప్ాల్ఫ ను ఓడిెంచిెంది. SAFF U-17 ఛాంపియన్్షిప 
ఫ ైనల్స శ్మరలంకలోని కొలంబో లోని రేస్్కోర్్ ఇంట్రేిష్నల్స 
సేటడియంలో జరిగింది. గూర ప లీగ్్లో, భారత్ 3-1తో న్ేపాల్స్ను 
ఓడించింద,ి అయిత,ే ఫ ైనల్స్్లో, భారత్ అవకాశానిి 
సదివనియోగం చేసుకతంది మరియు న్ేపాల్స్ను లీడింగ్ 
ఛారాీతో ఓడించింది. 
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సికెందర్ రజ్ా మరియు తహ ే యా మెక్ గార త ఆగసుట  2022 

కొరకు ICC పలేయర్ ఆఫ్ మెంత అవారు్ గా ఎెంపికయాయరు 

 
జిెంబాబేవ యొకొ ఆల్ఫ-ర్ెండర్ సికెందర్ రజ్ా మరియు 

ఆసలట ీల్యన్ ఆల్ఫ-ర్ెండర్ తహ ే యా మెక్ గార త వారి సంబంధిత 

విభాగాలలో ఆగసుట  2022 కొరకు ICC పలేయర్ ఆఫ్ ది మెంత 

అవారు్  విజ్ేతలుగా పరకట్ించారు. రజా ఈ గౌరవాలను 

అందుకతని మొదట్ ిజింబాబేవ ఇంట్రేిష్నల్స్గా నిలిచాడు 

మరియు ఈ న్ లలో జింబాబేవకత కవలకంగా ఉన్ాిడు. 

ఇంతలో, ఆగసుట లో ఆసేట రలియా జట్ ట  పరయాణంలో మెక్గార త్ 

కూడా కవలక పాతర పో షించాడు. 

ఆగసుట  నసలలో ఐసిస ిపలేయర్ ఆఫ్ ది మెంత అవారు్ : సికెందర్ 

రజ్ా 

22-గజాల వదద  రజా అదుభతమెైన సమయానిి కలిగ ి

ఉన్ాిడు. అతను సవదేశంలో జరిగిన వన్ేడ  సిరీస్్లో బంగాు దేశ 

మరియు భారత్్ప ై స ంచరీలత స్ాధించాడు మరియు కొనిి 

వికలట్ ు  కూడా పడగొట్ాట డు. మూడు మాయచ్్ల సిరీస్్లో 

బంగాు దేశ్ప ై అతని రలండు స ంచరీలత జింబాబేవ 2-1 తేడాతో 

బంగాు  ట్ ైగర్్్ను ఓడించడంలో సహాయపడింది. రజా కూడా 

భారత్్ప ై మూడు వన్ేడలోు  శతకం స్ాధించాడు. ఏడు వికలట్ ు  

కూడా తీశాడు. 

ఆగస్ట లో ICC పలేయర్ ఆఫ్ ది మెంత అవారు్ : తహ ే యా 
మెక్ గార త 
ఇంతలో, బరిాంగ్్హామ్ కామన్ వల్సు  గేమ్్్లో గోల్సడ  మెడల్స 
గలలవడానికి తన జట్ ట కత సహాయం చేసిన తహిు యా 
మెక్గార త్ కూడా చిరసారణీయమైెన న్ లను కలిగి ఉంది. 
మెక్గార త్ ఎలోు  మెట్ల్స వ ైపు తన జట్ ట  పరయాణంలో 128 
పరుగులత చేసింద ి మరియు ట్ోరిమెంట్ సమయంలో 
ఎనిమిది ఐదు మంద ిబాయట్ర్్లత పాయకింగ్ చేశారు. 
ICC మెన్స పలేయర్ ఆఫ్ ద ిప్ావియస్ మెంత: 
• జనవర ి2022: కవగన్ పీట్ర్న్ (దక్షిణాఫిరకా) 
• ఫిబరవర ి2022: శేరయాస్ అయయర్ (భారతదేశం) 
• మారిు 2022: బాబర్ ఆజం (పాకిస్ాు న్) 
• ఏపిరల్స 2022: కేశవ్ మహారాజ్ (దక్షిణాఫిరకా) 
• మే 2022: ఏంజలలో మాథయయస్ (శ్మరలంక) 
• జూన్ 2022: జానీ బెయిర్్స్ోట  (ఇంగుండ్) 
• జూల  ై2022: పరబాత్ జయసయరయ (శ్మరలంక) 
ICC మహ ళా పలేయర్ ఆఫ్ ద ిప్ావియస్ మెంత: 
• జనవర ి2022: హీథర్ న్ ైట్ (ఇంగుండ్) 
• ఫిబరవర ి2022: అమేలియా కలర్ (నయయజిలాండ్) 
• మారిు 2022: రాచెల్స హేన్్ (ఆసేట రలియా) 
• ఏపిరల్స 2022: అలిస్ా్ హీలీ (ఆసేట రలియా) 
• మే 2022: త బా హసన్ (పాకిస్ాథ న్) 
• జూన్ 2022: మారిజాన్ే కాప (దక్షిణాఫిరకా) 
• జూల  ై2022: ఎమాా లాంబ్ (ఇంగుండ్) 
అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు: 
• ICC స్ాథ పించబడింద:ి 15 జూన్ 1909; 
• ICC ఛెైరాన్: గలరగ్ బారేరే; 
• ICC CEO: జియోఫ్ అలాు రిడస్; 
• ICC పరధాన కారాయలయం: దుబాయ్, యున్ ైట్ డ్ అరబ్ 

ఎమిరేట్్. 
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ట్ివట్టర్ లో 50 మిల్యనే మెంద ి ఫ్ాలోవర్స ను కల్గ ి ఉనా 
తొల్ క రక ట్ర్ గా విరాట్ కోహీే  నిల్చాడు 

 
విరాట్ కోహీే  ఇపుపడు ట్ివట్టర్ లో 50 మిల్యనే మంద ి
ఫాలోవరును సంపాదించిన మొదట్ి కిరకలట్ర్్గా నిలిచాడు. 
ట్ీమిండియా స్ాట ర్ కిరకలట్ర్, మాజీ కలప టన్ విరాట్ కోహీు  
ఇపుపడు మరో ప దద  ఫీట్ స్ాధించాడు, అయితే ఈస్ారి అది 
సో్ ష్ల్స మీడియాలో వచిుంది. ఇన్్స్ాట గార మ్్లో 211 
మిలియను  ఫాలోవరుు  మరియు ఫేస్్బుక్లో 49 మిలియను  
ఫాలోవరును కలిగి ఉని సో్ ష్ల్స మీడియా యొకు అనిి 
పాు ట్్ఫారమ్్లలో విరాట్ కోహీు కి పరజాదరణ ఉంది. 
2022 పరా రంభంలో, ఇన్్స్ాట గార మ్్లో 200 మిలియను  
ఫాలోవరును దాట్ిన మొట్టమొదట్ి భారతీయుడిగా కోహీు  
నిలిచాడు. కోహిు  ఇట్ీవల 1020 రోజులోు  తన మొదట్ ి
అంతరాా తీయ స ంచరీని నమోదు చేశాడు, అతను 
దుబాయ్్లో ఆఫ్ఘనిస్ాు న్్తో జరిగిన చివర ిసయపర్ 4 కాు ష్్లో 
61 బంత లోు  122 పరుగులతో న్ాట్ౌట్్గా నిలిచాడు. 
33 ఏళు  అతను పరపంచంలో అతయధిక ఫాలోయింగ్ ఉని 
కిరకలట్ర్ మరియు క రసిటయానో రకనాలో్  (450M) మరియు 
ల్యోనసల్ఫ మెస్స (333M) తరావత Instagramలో 
అతయధికంగా అనుసరించ ే మూడవ కవరడాకారుడు. కోహీు కి 
ఫేస్్బుక్లో 49 మిలియను  మంద ిఫాలోవరుు  ఉన్ాిరు, ఇది 
అతని సో్ ష్ల్స మీడియా ఉనికిని 310 మిలియనుకత ప ైగా 
ఫాలోవరుకత తీసుకతవ ళ్ుంది. 

పాపెంచ ర జేిెంగ్ ఛాెంపియన్ షిప్ లో వినేష ఫో్ గట్ కాెంసయెం 
స్ాధిెంచారు 

 
పరపంచ రలజిు ంగ్ ఛాంపియన్్షిప 2022లో మహిళల 53 
కేజీల విభాగంలో విన్ేష్ ఫో గట్ కాంసయం గలలతచుకతంది. 
పరపంచ ఛాంపియన్్షిప్లో రలండు పతకాలత స్ాధించిన తొలి 
భారతీయ మహిళా రలజు ర్్గా విన్ేష్ ఫో గట్ నిలిచింది. 
కామన్ వల్సు  మరియు ఆసియా కవరడలత రలండింట్ిలోనయ 
బంగారు పతకం స్ాధించిన మొదట్ ి భారతీయ మహిళగా 
కూడా ఆమె నిలిచింది. కామన్ వల్సు  గేమ్్ 2022లో, ఆమె 
మహిళల 53 కిలోల ఫీరస టటల్స రలజిు ంగ్ విభాగంలో బంగారు 
పతకానిి గలలతచుకతంది. 
పాపెంచ ర జేిెంగ్ ఛాెంపయిన్ షిప్ లో వినేష ఫో్ గట్ కు 
సెంబెంధిెంచిన కీలక అెంశాలు 
• కాంసయ పతక పో రులో వినేష 8-0 తేడాతో యూరోపియన్ 

ఛాంపియన్ సీవడన్్కత చెందిన ఎమాా మాల్ఫా గ రన్ ను 
ఓడించాడు. 

• అంతకతముందు ఆసియా కవరడలోు  ఆమె తొల్ ర పెచేజ 
ర్ెండ్ లో కజ్క స్ాథ న్ కత చెందిన జులిదజ్ ఎషిమోవాను 
ఓడించింద.ి 

• మంగోలియాకత చెందిన ఖులాన్ బతుఖ యాగ్ చేతిలో 
ఓడిపో్ యిన వినేష ర పెచేజ రౌండ్ దావరా కాంసయ పేు -
ఆఫ్్లోకి పరవేశించాడు. 
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మాక్స వసరాటిపెన్ వరుసగా ఐదవ విజ్యెం కోసెం మోెంజ్ాలో 
చార ేస్ ల క ేర్ొ ను తిరసొరిెంచాడు 

  
మాయక్ వ రాటాప న్ ఫ్ారుాలా వన్ ఇట్ాల్యన్ గార ండ్ పీర 
విజేతగా నిలిచాడు. మాక్ వ ర్్స్ాట ప న్ తన మొదట్ ివిజయం 
లవదా పో డియం ముగింపును మోన్ాా  వదద  గిరడ్్లో ఏడవ 
నుండి పో రాడి చార ేస్ ల క ేర్ొ ను ల ైన్్ప ై ఓడించాడు. డేనియల్స 
రికారోడ  ట్రా క నుండ ిజారిపో యిన తరావత సేఫ్ీట కారుతో ఆఖర ి
ఆరు లాయప్లత పరిగలతిున రేసులో గలలిచిన తరావత అతను 
డెైవైర్ స్ాట ండింగ్్లో చారలుస్ ల కలుర్ు కంట్ ే 116 పాయింట్ ు  
ముందున్ాిడు.. 
సిక ొెం తొల్స్ారిగా 3 రెంజీ ట్ోా ఫ్ మాయచ లకు ఆతిథ్యెం 
ఇవవనుెంది 

  
డిస ంబర్్లో తొలిస్ారిగా మూడు రెంజీ ట్ోా ఫ్ మాయచ లకు 
సిక ొెం ఆతిథయం ఇవవనుంది. రాష్ట రం మూడు ఈశానయ జట్ుకత 
స్ావగతం పలతకతత ంది: మిజ్ రెం, మణిపూర్ మరియు 
అరుణాచల్ఫ పాదేశ్, రంగ్్పో  సమీపంలోని మైెనింగ్ కిరకలట్ 
గౌర ండ్్లో. సికిుం తన సవదేశంలో మూడు రంజీ మాయచ్్లకత 
ఆతిథయం ఇవవడానిక ిBCCI యొకు నిరోయం సికిుంలో కిరకలట్ 
పరమోష్న్్లో గేమ్ ఛేంజర్్గా పనిచేసుు ంది. రంజీ ట్ోర ఫీ 
మాయచ్్లతో పాట్ , సికిుం మైెనింగ్్లో రలండు కూచ్ బెహార్ 
ట్ోర ఫీ మాయచ్్లత మరియు మూడు కలిల్స సికల న్ాయుడు 
ట్ోర ఫీ మాయచ్్లను కూడా ఆడుత ంది. 

US ఓపెన్ 2022 ముగిసిెంది: విజ్ేతల పూరిత జ్ాబ్రతా 

 
పురుష్ ల విభాగంలో, స్ాపనిష్ ఆట్గాడు C. అలొరాజ 
గారిసయా C. రూడ్ ను ఓడించిన తరావత తన మొదట్ి గార ండ్ 
స్ాు మ్ ట్ోర ఫీని కలైవసం చేసుకతన్ాిడు, కేవలం 19 
సంవత్రాల వయసు్లో పరపంచ నం. 1కి చేరుకతని అతి 
పిని వయసుుడిగా నిలిచాడు. నయయయార్ు్లోని ఆరథర్ 
యాష్ సేటడియంలో ఈ కారయకరమం జరిగింది. మహిళల 
విభాగంలో, పో లాండ్ ట్ నిిస్ కవరడాకారిణ ి I. సివట్ క్ O. 
జ్బీర్ ను ఓడించి 2022 US ఓప న్ మహిళల సింగిల్స్ ఫ ైనల్స 
ట్ ైట్ిల్స్ను గలలతచుకతంది. 
2022లో, U.S. ఓప న్ మొతుం ప ైజై్ పర్్్లో $60 
మిల్యనేకు పెైగా కొతు  రికారుడ ను న్ లకొలిపంది, ఇద ి
2021లో $57.5 మిలియను  నుండ ి ప రిగింది. మహిళలత 
మరియు పురుష్ ల సింగిల్స్్కత, మొతుం ప ైజై్ మనీ 
$42,628,000, విజేతలత వరుసగా $2.6 మిలియనుు  
తీసుకతంట్ారు. పురుష్ ల మరియు మహిళల సింగిల్స్ 
రనిరప్లత ఒకొుకురు $1.3 మిలియనుు  అందుకతంట్ారు. 
 

వివిధ్ కేట్గిరీలలో విజ్ేతల పూరిత జ్ాబ్రతా ఇకొడ ఉెంద:ి 
S. 

No. 
Category Winner Runner Up 

1. 
Men’s 

Singles 
C. Alcaraz Garfia C. Ruud 

2. 
Women’s 

Singles 
I. Świątek O. Jabeur 

3. 
Men’s 

Doubles 
R. Ram & J. 
Salisbury 

W. Koolhof & N. 
Skupski 

4. 
Women’s 
Doubles 

K. Siniaková & B. 
Krejčíková 

C. McNally 
& T. Townsend 

5. 
Mixed 

Doubles 
S. Sanders & J. 

Peers 
K. Flipkens  & É. 
Roger-Vasselin 
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US ఓపెన్ గురిెంచి: 
US ఓపెన్, యునసైట్ డ్ సలటట్స ట్ నిాస్ అసో్ సియిేష్టన్ 
(USTA)చే నిరవహించబడుత ంది, ఇది పరతి సంవత్రం 
ఒకస్ారి నిరవహించబడే హార్డ-కోర్ట ట్ నిిస్ గార ండ్ స్ాు మ్ 
ట్ోరిమెంట్. 1881లో స్ాథ పించబడిన US ఓప న్ 1975 
మరియు 1977లో రలండు సంవత్రాల పాట్  గడిడప ై 
మరియు తరువాత మట్ిట ఉపరితలాలప ై పో ట్ీగా 
పరా రంభమైెంది మరియు చివరకత 1978 నుండ ి హార్డ 
కోరుట లకత తరలించబడింది. అలాగే 1978 నుండ,ి US ఓప న్ 
USTA బిలీు జీన్ కింగ్్లో నిరవహించబడుతోంది. ఫ్ుషింగ్ 
మెడోస్-కరోన్ా పార్ు, కవవన్్, నయయయార్ు నగరంలో న్ేష్నల్స 
ట్ నిిస్ స ంట్ర్. అంతకతముందు US న్ేష్నల్స 
ఛాంపియన్్షిప్గా పిలతవబడే US ఓప న్, ఇపపటి్వరకత 141 
స్ారుు  నిరవహించబడింది, అన్ేక సంవత్రాలతగా అన్ేక 
మంది ఛాంపియన్్లత పట్ాట భషేకం చేశారు. 
ఆసలట ీల్యా క పెటన్ ఆరోన్ ఫిెంచ వన్ే క రక ట్ నుెంచి రిట్ ైర్ 
కాబో తునాాడు 

 
ఆరోన్ ఫిెంచ వన్ే క రక ట్ కు రిట్ ైర ాెంట్ పాకట్ిెంచాడు 
నయయజిలాండ్్తో జరిగిన మూడో  మరియు చివర ివన్ేడ  తరావత 
ఆసేట రలియా క పెటన్ ఆరోన్ ఫెించ వన్ే అంతరాా తీయ కిరకలట్్కత 
రిట్ ైరలాంట్ పరకట్ించాడు. T20 కోసం ఆసేట రలియన్ కిరకలట్ 
జట్ ట కత ఫించ్ కలప టన్్గా కొనస్ాగుతాడు మరియు 
ఆసేట రలియాలో అకోట బర్ మరియు నవంబర్్లలో జరగనుని 
T20 పరపంచ కప్లో పరపంచ ట్ ైట్ిల్స్ను రక్షించడంలో అతను 
న్ాయకతవం వహిస్ాు డు. 
 

రక్షణ రెంగెం 
బ్రపిన్ రావత పలరు మీద క బ్రతు మిల్ట్రీ గారిసన్ కాయెంప్ 

 
అరుణాచల్స పరదేశ్లోని వాసువ నియంతరణ రేఖకత (LAC) 
చాలా దగురగా ఉని కిబిత  గారిసన్్లోని స ైనిక శిబిరానికి 
దేశం యొకు మొదట్ ి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫ న్్ స్ాట ఫ్ (CDS) 
గౌరవారథం 'జ్నరల్ఫ బ్రపిన్ రావత మిల్ట్ర ీ గారిసన్'గా పేరు 
మారాురు. గత డిస ంబర్్లో జరిగిన హ లికాపటర్ పరమాదంలో 
మరణించారు. యువ కలిల్స్గా, రావత్ 1999-2000 వరకత 
కిబిత లో తన బెట్ాల్యన్ 5/11 గూరాఖ  ర ఫైిల్ఫస కత 
న్ాయకతవం వహించాడు మరియు ఆ పరా ంతంలో భదరతా 
నిరాాణానిి పట్ిష్టం చేయడంలో ఎంతో దోహదపడాడ డు. 
అరుణాచల్స పరదేశ ముఖయమంతిర ప మా ఖండయ వాలాంగ్ 
నుండ ి కిబిత  వరకత ఉని 22 కి.మీ ప డవ ైన రహదారికి 
‘జ్నరల్ఫ బ్రపిన్ రావత మారి్’ అని పేరు ప ట్ాట రు. ఈ 
సందరభంగా జనరల్స రావత్ జీవిత పరిమాణ గోడను కూడా 
ఆవిష్ురించారు. 
జ్నరల్ఫ బ్రపిన్ రావత గురిెంచి: 
• అతను ఉతురాఖండ్్కత చెందినవాడు మరియు అతను 

1978లో ఇండియన్ మిలిట్రీ అకాడమీ నుండి ఉతీు రోత 
స్ాధించినపుపడు 'సవర్డ ఆఫ్ హానర్' అందుకతన్ాిడు. 

• జనరల్స రావత్్కత గత మూడు దశాబాద లతగా భారత 
స ైనయంలో పో రాట్ పరా ంతాలలో మరియు వివిధ్ 
కిరయాతాక స్ాథ యిలలో సేవలందించిన అదుభతమైెన 
అనుభవం ఉంది. 
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• అతను పాకిస్ాు న్్తో నియంతరణ రేఖ (LoC), చెైన్ాతో 
LAC (వాసువ నియంతరణ రేఖ) మరియు ఈశానయ 
పరా ంతాలతో సహా అన్ేక పరా ంతాలోు  వివిధ్ కారాయచరణ 
బాధ్యతలను నిరవహించాడు. 

 

నూయఢిలేీలోని ఆరీా హాసిాట్ల్ఫ ఎరీే ఇెంట్ర వనిన్ సెెంట్ర్ 
"పాయాస్"ని ప్ాారెంభెంచిెంది. 

  
ఎరీే ఇెంట్ర వనిన్ సెెంట్ర్ “పాయాస్”: దేశ రాజధానిలోని ఆరీా 
హాసిపట్ల్స (పరిశోధ్న మరియు రలఫరల్స) వదద , పరతేయక 
అవసరాలత ఉని పిలులతో వయవహరించేట్పుపడు బాధ్లను 
తగిుంచడం మరియు తలిుదండుర లలో విశావస్ానిి ప ంప ందించే 
లక్షయంతో "ఎరీు ఇంట్రలవనిన్ స ంట్ర్-పరయాస్" మోడల్స 
నిరిాంచబడింది. ఎరీు ఇంట్రలవనిన్ స ంట్ర్ అన్ేది విస్ాు రమైెన, 
అతాయధ్ునిక సదుపాయం, ఇది అస్ాధారణమైెన 
అవసరాలతో పిలుల కోసం పరతేయకంగా రూప ందించబడింది. 
ప్ాారెంభ జ్ కయ కేెందాెం "పాయాస్": ముఖయ అెంశాలు 
• ఆట్ిజం, మసిుష్ు పక్షవాతం, నిదర మరియు భాష్ 

ఆలసయం మరియు ఇతర పరిసిథత లత వంట్ ిఇబెందులత 
ఉని ఆరు సంవత్రాల వయసు్ గల స ైనిక సభుయల 
పిలులప ై ఈ పరా జలకట గణనీయమైెన స్ానుకూల పరభావానిి 
చయపుత ంది. 

• ఆరీా హాసిపట్ల్స (R&R)లో ఆరీా స్ాట ఫ్ చీఫ్ జ్నరల్ఫ 
మనోజ ప్ాెండే, ఆరీా వ ైవ్్ వ లవఫర్ అస్ో సియిేష్న్ 

(AWWA) అధ్యక్షురాలత అరున ప్ాెండే ఈ స ంట్ర్్ను 
పరా రంభంచారు. 

• ఆర్ా్డ్ ఫో రల్స్ మెడికల్స సరీవస్ డెైరలకటర్ జనరల్స సర్ు వ ైస్ 
అడిారల్స రజత్ దతాు  కూడా వేడుకకత (DGAFMS) 
హాజరయాయరు. 

అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు: 
• ఆరీా స్ాట ఫ్ చీఫ్: జనరల్స మన్ోజ్ పాండే 
• ఆరీా వ ైవ్్ వ లవఫర్ అసో్ సియిేష్న్ అధ్యక్షుడు 

(AWWA): అరున పాండే 
 
DRDO & భారత సెైనయెం ఒడిశా తీరెంలో QRSAM యొకొ 
ఆరు విమాన-పరీక్షలను విజ్యవెంతెంగా నిరవహ ెంచిెంది 

 
డిఫెన్స రీసెర్ు అెండ్ డెవలప్ మెెంట్ ఆరినసైజ్ేష్టన్ (DRDO) 
మరియు ఇండియన్ ఆరీా మూలాయంకన ట్రయల్స్్లో 
భాగంగా ఒడిశా తీరంలోని చండీపూర్ ఇెంట్ిగేరట్ డ్ ట్ స్ట  రేెంజ 
(ITR) నుండ ి కివక రియాక్షన్ సరేఫస్ ట్  ఎయిర్ మిస ై్ల్స 
(QRSAM) సిసటమ్ యొకు ఆరు విమాన పరీక్షలను పూరిు 
చేశాయి. 
QRSAM సిసటమ్ కు సెంబెంధిెంచిన కీలక అెంశాలు 
• QRSAM అన్ేది సవలా-శేరణి ఉపరితల వాయు క్షిపణి 

(SAM) వయవసథ , ఇది DRDOచే రూప ందించబడింది 
మరియు అభవృదిధ  చేయబడింది. 
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• QRSAM వ ైమానిక దాడుల నుండి కదులతత ని ఆరీా 
కాలమ్్ కి రక్షణ కవచానిి అందించడం లక్షయంగా 
ప ట్ ట కతంది. 

• సవలా-శేరణ ిఉపరితల ఎయిర్ మిసెైసల్ఫ (SAM) వయవసథగా 
QRSAM స్ామరాథ ూనిి అంచన్ా వేయడానికి వివిధ్ 
రకాల బెదిరింపులను అనుకరిసయు  హ ై-సీపడ్ వ ైమానిక 
లక్షయయలకత వయతిరేకంగా ఆరు విమాన పరీక్షలత జరిగాయి. 

• సవదేశ్మ రేడియో ఫ్ాక వనీస స్కర్, మొబెైల్ఫ లాెంచర్, పూరితగా 
ఆట్ోమేట్ిక్ కమాెండ్ మరియు కెంట్ోా ల్ఫ సిసటమ్, నిఘా 
మరియు బహ్ుళ-ఫెంక్షన్ రాడార్ లతో కయడిన క్షిపణితో 
సహా అనిి సవదేశ్మ-అభవృదిధ  చెందిన ఉప-వయవసథలతో 
కూడిన త ది విసురణ కానిఫగరేష్న్్లో ఈ పరీక్షలత 
నిరవహించబడాడ యి. 

 
పుస్తకాలు మరియు ర్చయితలు 

పి.సి.బాలసుబాహ్ాణయెం రచిెంచిన కొతత  పుసతకెం “రజినీ 
మెంతాా లు” 

 
వయవస్ాథ పకతడు, పి.సి. బాలసుబామణియన్ (PC బాల) 
ఆంగుంలో "రజినీ మెంతాా లు: భారతదేశెం యొకొ అతయెంత 
పిాయమెైన సూపర్ స్ాట ర్ నుెండి జీవిత ప్ాఠాలు" అన్ే కొతు  
పుసుకానిి రచించారు. దరనిని జలైకో పబిు షింగ్ హౌస్ 
(ఇండియా) పరచురించింద.ి పిసి బాల యొకు 1వ పుసుకం 
రజనీ యొకు పంచతంతర మరియు రాజా కృషో్మూరిు, ఇది 
జాతీయంగా బెస్ట స లు ర్్గా నిలిచింది. గార ండ్ బరా ండ్ రజనీ 

మరియు రామ్ ఎన్ రామకృషో్న్ డిస ంబర్ 2022న 
పరచురించబడాడ యి. 
పుసతకెం యొకొ స్ారాెంశెం: 
• రజనీ మంతరా లలో, అముాడెైన రచయిత పి.సి. 

బాలసుబరమణియన్, రజనీకాంత్ చలనచితర పరిశరమలో 
పరా రంభ రోజుల నుండి రజనీకాంత్ దిగుజ పరసంగాలత, 
పబిు క ఇంట్రాక్షన్్లత మరియు పరదరినల నుండి 
అత యతుమ జీవిత పాఠాలను బయట్కత 
తీసుకతవసుు న్ాిరు. 

• రజనీకాంత్, తన అభమానులచే 'తల ైవర్' (న్ాయకతడు) 
అని పిలతచుకతంట్ారు, లక్షలాది మందిక ిసయఫరిు. 

• బస్ కండకటర్ నుండ ిభారతీయ చలనచితరంలో అతయంత 
ఇష్టపడే సయపర్్స్ాట ర్్లలో ఒకర ి వరకత అతని 
అదుభతమెైన విజయగాథ మెగాహిట్ వల  గిరపిపంగ్్గా 
ఉంద.ి 

• మీ విలతవలత లవదా వయకిుతావనిి రాజీ పడకతండా 
లక్షయయలను ఎలా స్ాధించాలో మీరు అరథం చేసుకోవాలంట్ే 
అతని జీవితం అదుభతమైెన బూు పిరంట్. 

• అంతేకాకతండా, ఈ మంతరా లలో పరతి ఒకుట్ ి యొకు 
సరళత సమాజంప ై మరియు మీ చుట్యట  ఉనివారిప ై 
మీరు కలిగి ఉండ ే స్ానుకూల పరభావానిి హ ైల ైట్ 
చేసుు ంది. 

పవన్ సి. లాల్ఫ రచిెంచిన “ఫో్ రిాెంగ్ మెట్రే  : నృపలెందర్ రావు 
అెండ్ ది పెనాార్ సో్ట రీ” అనే పుసతకెం 
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సీనియర్ జరిలిస్ట పవన్ సి లాల్స 'ఫో రిాంగ్ మెట్ిల్స: 
నృపేందర్ రావు అండ్ ది ప న్ాిర్ స్ోట రీ' అన్ే కొతు  పుసుకానిి 
రచించారు, ఇద ిస ప టంబర్ 2022లో విడుదల కానుంది. ఈ 
పుసుకానిి హారపర్్కాలిన్్ పబిు ష్ర్్ ఇండియా 
పరచురించనుంది. విలతవలత మరియు సిథరతవం యొకు 
పున్ాదులప ై వాయపారం ఒక ప దద  సంసథగా ఎలా 
నిరిాంచబడుత ందన్ే దానిప ై పుసుకం దృషిట స్ారించింది. 
పుసతకెం యొకొ స్ారాెంశెం: 
ఫో రిాంగ్ మెట్ిల్స అన్ేది ప న్ాిర్ ఇండసీట రస్ లిమిట్ డ్ బో రుడ  
ఛెైరాన్ నృపేందర్ రావు మరియు అతని వయవస్ాథ పక 
పరయాణం. కథ ఒక కంప నీకి పరతేయకమైెన తతవశాస్ాు ర నిి 
అందిసుు ంది, ఒక సయతరపరా యమైెన మరియు న్ ైతిక సంసథను 
ఎలా నిరిాంచాలో అరథం చేసుకోవడానికి కృషి చేసే 
వయవస్ాథ పకతలకత సిఫారు్ చేయబడింది. న్ ైతికత మరియు 
స్ామాజిక మరియు పరాయవరణ ఆందోళనలతో నిరిాంచబడిన 
వాయపారం దాని విలతవల యొకు పరధాన అంశంగా ఎలా 
లాభదాయకంగా మరియు సిథరంగా ఉంట్ ందో  కూడా ఇది 
కథ. 
చాలా మంద ి వాయపార న్ాయకతలత వారి బాయల న్్ షీట్్లో 
వార ిపరయాణాలను ట్ేరస్ చేస్ాు రు, వార ివాయపార చత రతతో 
వార ిలాభాలత ఎలా ప రిగాయి మరియు వారు కవరిు, అదృష్టం 
మరియు కొనిిస్ారుు  వయకిుతవ ఆరాధ్నను కూడగట్ ట కతన్ే 
వేగం. 1987లో నషాట లోు  ఉని ప న్ాిర్ సీటల్స్్ను కొనుగోలత 
చేసి, దానిని లాభదాయకంగా మారాులని ఆశించినపుపడు, 
అది తెలివ ైన నిరోయం కాదని చాలామంద ి భావించారు. 
దశాబాద ల తరువాత, ప న్ాిర్ గూర ప అన్ేది పరాయవరణ 
పరా జలకతట లత, సో్ లార్ పరా జలకతట లత, సీటల్స గార్డ పట్ాట లత, రలైలవవ 
కోచ్్లత మరియు ఇన్్ఫరా సట రకుర్ కాంపో న్ ంట్్ల నుండ ి
విభనిమైెన వ ంచర్్లలో సిథ రపడిన పేరు. 
 

దినోతసవాలు 
పాపెంచ ఆతాహ్తయల నివారణ దినోతసవెం సెపెటెంబర్ 10న 
నిరవహ ెంచబడిెంద ి

 
పాపెంచ ఆతాహ్తయ నిరోధ్క దినోతసవెం (WSPD), పరతి 

సంవత్రం సెపెటెంబర్ 10న జరుపుకతంట్ారు, ఆతాహ్తయ 
నివారణ కోసెం ఇెంట్రేాష్టనల్ఫ అసో్ సియిేష్టన్ (IASP) 

నిరవహిసుు ంది మరియు పాపెంచ ఆరోగయ సెంసథ  (WHO)చ ే

ఆమోదించబడింద.ి ఈ దిన్ోత్వం యొకు మొతుం లక్షయం 
పరపంచవాయపుంగా ఆతాహతయల నివారణ గురించి అవగాహన 

ప ంచడం. నిరోధ్క చరయ దావరా సీవయ-హాని మరియు 

ఆతాహతయలను పరిష్ురించడానికి వాట్ాదారుల 
సహకారానిి మరియు సీవయ-స్ాధికారతను 

పోర త్హించడం లక్షయయలత. 
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పాపెంచ ఆతాహ్తయల నివారణ దినోతసవెం 2022: నేపథ్యెం 
WSPD 2022 యొకు న్ేపథయం,“క రయిేట్ిెంగ్ హ్ ప్ తుా  
యాక్షన్ (చరయ దావరా ఆశను సృషిటెంచడెం)” ఈ అతయవసర 
పరజారోగయ సమసయను పరిష్ురించడానికి స్ామూహిక, చరయ 
యొకు అవసరానిి పరతిబింబిసుు ంది. ఇది 2021 నుండ ి
2023 వరకత పరపంచ ఆతాహతయల నివారణ దిన్ోత్వానిక ి
తెైవైారిిక న్ేపథయం. 
పాపెంచ ఆతాహ్తయల నివారణ దినోతసవెం 2022: ప్ాాముఖయత 
WHOలోని నిపుణుల అభపరా యం పరకారం, పరపంచ 
ఆతాహతయల నివారణ దిన్ోత్వం ఉదేదశయం ఏమిట్ంట్ే, తమ 
సమసయలను అంతం చేయడానికి ఆతాహతయలత ఒకుట్ ే
మారుం కాదని పరజలత గరహించడం. కతట్ ంబ సభుయలత, 
సేిహిత లత, సహో దో యగులత, సంఘం సభుయలత, 
విదాయవేతులత, మత ప దదలత, ఆరోగయ సంరక్షణ నిపుణులత, 
రాజకవయ అధికారులత మరియు పరభుతావలత వంట్ి పరతి 
ఒకురూ తమ భాగస్ావమాయనిి పరదరిించాలి మరియు వార ి
పరా ంతంలో ఆతాహతయలను నిరోధించాలి.  
పాపెంచ ఆతాహ్తయల నివారణ దినోతసవెం 2022: చరితా 
వరల్్ఫ సూసెైడ్ పిావసనిన్ దనిోతసవెం (WSPD)ని 2003లో 
ఇంట్రేిష్నల్స అస్ో సియిేష్న్ ఫర్ సయస ైడ్ పిరవ నిన్ పాపెంచ 
ఆరోగయ సెంసథ  (WHO)తో కలిసి స్ాథ పించింది. పరతి సంవత్రం 
స ప టంబరు 10వ తేదర ఈ సమసయప ై దృషిట స్ారిసుు ంది, 
కళంకానిి తగిుసుు ంది మరియు సంసథలత, పరభుతవం 
మరియు పరజలకత అవగాహన కలిపసుు ంది, ఆతాహతయలను 
నివారించవచుని ఏకవచన సందేశానిి ఇసుు ంద.ి 
 

హ మాలయ దివాస్ 2022: నేపథ్యెం, చరితా మరయిు 
ప్ాాముఖయతను తెలుసుకోెండి 

 

నేష్టనల్ఫ మిష్టన్ ఫర్ కేీన్ గెంగా సెపెటెంబర్ 09న నౌలా 
ఫ్ ెండేష్టన్ తో కల్స ి హ మాలయన్ దివస్ ను నిరవహ ెంచిెంది. 
హిమాలయ పరాయవరణ వయవసథ  మరియు పరా ంతానిి 
సంరక్షించ ే లక్షయంతో ఈ దిన్ోత్వానిి జరుపుకతంట్ారు. 
హిమాలయాల పరా ముఖయతను తెలియజేసేందుకత ఈ రోజును 
జరుపుకతంట్ారు. పేలవమైెన భవన నిరాాణ పరణాళ్క 
మరియు రూపకలపన, ట్ోడ్్లత, నీట్ి సరఫరా, మురుగునీట్ ి
వంట్ ి పేలవమైెన మౌలిక సదుపాయాలత మరియు 
అపూరవమెైన చెట్ు  నరికివేత కారణంగా హిమాలయ కొండ 
నగరాలత అన్ేక సవాళును ఎదురొుంట్ న్ాియి. 
హ మాలయన్ దివాస్ 2022: నేపథ్యెం 
హిమాలయా దిన్ోత్వం 2022 అన్ే న్ేపథయం 
'హ మాలయాలు దాని నివాసితుల పాయోజ్నాలను 
కాప్ాడినపుాడే సురక్షితెంగా ఉెంట్ాయి. 
హ మాలయన్ దివస్: చరితా 
2015లో అపపట్ి ఉతురాఖండ్ ముఖయమంతిర స ప టంబర్ 9ని 
హిమాలయ దిన్ోత్వంగా అధికారికంగా పరకట్ించారు. 
పరకృతిని రక్షించడంలో మరియు నిరవహించడంలో మరియు 
పరతికూల వాతావరణ పరిసిథత ల నుండ ి దేశానిి 
రక్షించడంలో హిమాలయాలత ముఖయమైెన పాతర పో షిస్ాు యి.  
 

ఐకయరాజ్యసమితి దక్షిణ-దక్షిణ సహ్కార దినోతసవెం: సెపెటెంబర్ 
12 
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పరపంచ దక్షిణాదిలోని పరజలత మరియు దేశాల మధ్య 
సహకారం యొకు పరా ముఖయతను హ ైల ైట్ చేయడానికి 
ఐకయరాజ్యసమితి దక్షిణ-దక్షిణ సహ్కార దినోతసవెం పరతి 
సంవత్రం సెపెటెంబర్ 12 న నిరవహించబడుత ంది. దక్షిణ 
పరా ంతంలో జరిగిన స్ామాజిక, ఆరిథక, రాజకవయ 
పరిణామాలప ై అవగాహన కలిపంచడం కూడా ఈ దిన్ోత్వం 
లక్షయం. 
దక్షిణ-దక్షిణ సహ్కారెం యొకొ లక్షయయలు ఏమిట్ి? 
• వారి అభవృదిధ  సమసయలకత పరిషాురాలత మరియు 

స్ాంకేతిక స్ామరాథ ూలను కనుగొనడానికి మరియు 
వాట్ిని అవసరమైెన వూయహాలను రూప ందించడానికి 
వారి సృజన్ాతాక న్ ైపుణాయలను ప ంప ందించడం దావరా 
అభవృదిధ  చెందుత ని దేశాలత స్ావవలంబనను 
ప ంప ందించడం మరియు బలోపేతం చేయడం; 

• అనుభవాల మారిపడ ి అభవృదిధ  చెందుత ని దేశాలలో 
సమిషిట స్ావవలంబనను పోర త్హించడం మరియు 
బలోపేతం చేయడం, ఇది సమసయలప ై మరింత 
అవగాహనకత మరియు అందుబాట్ లో ఉని జాా న్ానికి 
విసు ృత పరా పయతకత; 

• తకతువ అభవృదిధ  చెందిన దేశాలత, భూపరివేషిటత 
అభవృదిధ  చెందుత ని దేశాలత, చిని దరవపాల అభవృదిధ  
చెందుత ని దేశాలత మరియు అతయంత తీవరంగా 
పరభావితమైెన దేశాలత మరియు సమసయలను గురిుంచడం 
మరియు పరతిసపందించడం, ఉదాహరణకత, పరకృతి 
వ ైపరీతాయలత మరియు ఇతర సంక్షోభాల వలు  తీవరంగా 
పరభావితమైెన దేశాలత, మరియు అంతరాా తీయ ఆరిథక 
కారయకలాపాలలో అధిక స్ాథ యి భాగస్ావమాయనిి 
స్ాధించడానికి దోహదపడతాయి. 

ఐకయరాజ్యసమితి దక్షిణ-దక్షిణ సహ్కార దినోతసవెం: చరతాి 
అభవృదిధ  చెందుత ని దేశాల మధ్య స్ాంకేతిక సహకారంప ై 
ఐకయరాజ్యసమితి కాన్ర న్స 1978 సెపెటెంబరు 12న అభవృదిి  
చెెందుతునా దేశాలు మధ్య స్ాెంకేతిక సహ్కారానిా 
పో్ా తసహ ెంచడానిక  మరియు అమలు చేయడానిక  బూయనస్ 
ఎయిర్స కారాయచరణ పాణాళికను ఆమోదించింది. TCDCని 
ఆమోదించడానికి 13వ తేదర రాష్ట ర పరతినిధ్ులత 
ఏకాభపరా యానికి వచాురు మరియు సదసు్ జరిగిన 
అర్ంట్ిన్ా రాజధాని బూయనస్ పేరు ప ట్ాట రు. తరువాత 
ఐకయరాజయసమితి సరవసభయ సమావేశం సెపెటెంబర్ 12న దక్షణి-
దక్షిణ సహ్కార దినోతసవెంగా జరిగింది. 
యునసైట్ డ్ నేష్టన్స ఆఫ్స్ ఫర్ స్ త-స్ త కోఆపరేష్టన్ 
(UNOSSC): 
ఐకయరాజ్యసమితి అభవృదిి  కారయకరమెం (UNDP)లో ఒక 
పరతేయక యూనిట్ గా 1974లో ఐకయరాజయసమితి సరవసభయ 
సమావేశంలో YNOSC ఏరాపట్  చేయాలని పరతిపాదించారు. 
అభవృదిధ  చెందుత ని దేశాల మధ్య స్ాంకేతిక సహకారం 
కోసం ఒక సంసథను తయారు చేయాలన్ే ఆలోచన ఉంది. 
పరపంచవాయపుంగా మరియు ఐకయరాజయసమితి వయవసథ  లోపల 
దక్షిణ-దక్షిణ మరియు తిరభుజాకార సహకారానిి 
సమనవయం చేయడానికి UNOSSC పరధాన 
కారాయలయంలో పనిచేసుు ంది. 
 

జ్ాతీయ అట్వీ అమరవీరుల దినోతసవెం 2022 సెపెటెంబర్ 
11న నిరవహ ెంచబడిెంద ి
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అడవులత, వనయపరా ణుల రక్షణ కోసం తమ పరా ణాలను 
అరిపంచిన వారిక ి నివాళులరిపంచేందుకత సెపెటెంబర్ 11న 
జ్ాతీయ అట్వీ అమరవీరుల దినోతసవానిా జరుపుకతంట్ారు. 
జాతీయ అట్వీ అమరవీరుల ఆచారం అడవులత మరియు 
పరాయవరణానిి ప దదగా పరిరక్షించడం గురించి అవగాహన 
కలిపంచే లక్షయంతో అన్ేక సంఘట్నల దావరా గురిుంచబడింది. 
పరసుు తం ఉని దృషాట ంతంలో ఈ రోజు చాలా పరా ముఖయతను 
కలిగి ఉంద,ి అయిత ే పరపంచం ముందు ఉని అతిప దద  
సవాళులో ఆకతపచుని కవరుి తగిుంచడం. 
జ్ాతీయ అట్వీ అమరవీరుల దినోతసవెం 2022: ప్ాాముఖయత 
ఈ సంఘట్న ఒక కవలకమైెన సంఘట్నగా గురుు ండిపో త ంద ి
మరియు ఇద ి చిపో ు ఉదయమం వంట్ి అన్ేక మంది 
కారయకరులను మరియు పరచారాలను పేరరేపించింద,ి దరనిలో 
రలైత లత చెట్ును నరికివేయకతండా రక్షించడానికి 
కౌగిలించుకతన్ాిరు. 
జ్ాతీయ అట్వీ అమరవీరుల దినోతసవెం: చరితా 
పరాయవరణం, అట్వీ మరియు వాతావరణ మారుపల 
మంతిరతవ శాఖ 2013లో అడవులత మరియు 
భారతదేశంలోని అడవులత, అరణాయలత మరియు 
వనయపరా ణులను రక్షించే వయకతు ల గౌరవారథం ఒక రోజును 
కేట్ాయించాలని పరకట్ించింది. 
 

పాపెంచ పాథ్మ చిక తస దినోతసవెం 2022: “జీవితకాల పాథ్మ 
చిక తస” 

 

పాపెంచ పాథ్మ చిక తస దినోతసవానిా పరతి సంవత్రం 
సెపెటెంబర్ ర ెండవ శనివారెం జరుపుకతంట్ారు. ఈ సంవత్రం, 
పాపెంచ పాథ్మ చిక తస దినోతసవెం 2022 సెపెటెంబర్ 10, 
2022న వసుు ంది. ఈ రోజు పరపంచవాయపుంగా ముఖయమైెన 
పరా థమిక న్ ైపుణయం అయిన పరథమ చికిత్ యొకు 
పరా ముఖయతను పోర త్హించడానికి మరియు విలతవ ైన 
పరా ణాలను ఎలా కాపాడుత ందన్ే దాని గురించి పరపంచ 
స్ాథ యిలో అవగాహన కలిపంచడానికి గురిుంచబడింది. ఈ 
రోజును ఇెంట్రేాష్టనల్ఫ ఫెడరేష్టన్ ఆఫ్ ర డ్ కరా స్ అెండ్ ర డ్ 
క రసెెంట్ సొ్ సెైట్ీస్ (IFRC) మొదట్గా పరిచయం చేసింది. 
పాపెంచ పాథ్మ చిక తస దినోతసవెం 2022: నేపథ్యెం 
IFRC పరకారం, ఈ సంవత్రం న్ేపథయం, 'ల ైఫ్ లాెంగ్ పాథ్మ 
చిక తస'తో, మేము జీవితకాల పరథమ చికిత్ న్ేరుుకోవడం 
యొకు పరా ముఖయతను ముందుకత తెసుు న్ాిము. 
వయసు్తో సంబంధ్ం లవకతండా, పరథమ చికిత్ న్ ైపుణాయలత 
మరియు జాా నం కలిగి ఉండట్ం సురక్షితమైెన మరియు 
ఆరోగయకరమైెన సంఘాలను రూప ందించడంలో 
సహాయపడుత ంది.  
పాపెంచ పాథ్మ చిక తస దినోతసవెం 2022: ప్ాాముఖయత 
పరతి సంవత్రం, పరపంచ పరథమ చికిత్ దిన్ోత్వం 
అవగాహన కలిపంచడానికి మరియు పరథమ చికిత్ యొకు 
విలతవను మానవతా స్ాధికారత చరయగా మరియు విసు ృత 
సిథతిస్ాథ పకత విధానంలో పరా థమిక భాగంగా న్ొకిు చెపపడానికి 
గురిుంచబడింద.ి  
పాపెంచ పాథ్మ చిక తస దినోతసవెం చరితా: 
పరపంచ పరథమ చికిత్ దిన్ోత్వం చరితర 1859లో సో్ ల ఫరిన్ో 
యుదధం న్ాట్ిది, దరనిలో జలనీవాకత చెందిన యువ 
వాయపారవేతు  హ నీా డునాెంట్ పరజల స్ామూహిక 
హతాయకాండతో భయాందోళనకత గురయాయడు. తీవరంగా 
గాయపడిన చాలా మందికి సహాయం చేశాడు. ఈ సంఘట్న 
అతనిి ఎంతగాన్ో పేరరేపించింది, అతను 'ఎ మెమరీ ఆఫ్ 
సో్ ల ్రినో' అన్ే పేరుతో ఒక పుసుకానిి రాశాడు.  
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హ ెందీ దివాస్ 2022: చరితా మరియు ఆసక తకరమెైన 
వాసతవాలను తనిఖీ చేయెండ ి

 
హ ెందీ దివాస్ లయదా హ ెంద ీ దినోతసవెం పరతి సంవత్రం 
సెపెటెంబర్ 14 న భారతదేశం యొకు అధికారిక భాష్గా హిందర 
యొకు పరజాదరణకత గురుు గా జరుపుకతంట్ారు. ఈ భాష్ 
భారత రాజాయంగంలోని ఆరిటకల్ఫ 343 పరకారం 
సీవకరించబడింద.ి మొదట్ి హిందర దిన్ోత్వానిి 14 సెపెటెంబర్ 
1953న జరుపుకతన్ాిరు. దేశ జన్ాభాలో అధిక భాగం 
భాష్ను తెలతసు మరియు ఉపయోగిసుు నిందున 
భారతదేశంలో ఉపయోగించే పరధాన భాష్లలో హిందర ఒకట్ి. 
పాఠశాలలత, కళాశాలలత మరియు ఇతర విదాయసంసథలత 
వివిధ్ కారయకరమాలను నిరవహించడం దావరా హిందర 
దివాస్్ను జరుపుకతంట్ాయి. 
హ ెందీ దివస్ ఎెందుకు జ్రుపుకుెంట్ారు? 
దేవన్ాగరి లిపిలో హిందరని దేశ అధికార భాష్లోు  ఒకట్ిగా 
సీవకరించినందుకత గురుు గా హిందర దివస్ జరుపుకతంట్ారు. 
1949 సెపెటెంబరు 14న జాతీయ రాజాయంగం దావరా హిందరని 
సీవకరించారు మరియు అది దేశ అధికార భాష్గా మారింది. 
భారతదేశ తొలి పరధాని జవహర్్లాల్స న్ హయూ  స ప టంబర్ 14ని 
హిందర దివస్్గా జరుపుకోవాలని నిరోయించారు. 
హిందర దివాస్ దేవన్ాగరి లిపిలో హిందరని భారతదేశ 
అధికారిక భాష్గా ఆమోదించడంలో కవలక పాతర పో షించిన 
బెయోహ్ర్ రాజే్ెందా సెింహా పుట్ిటనరోజును కూడా 
జరుపుకతంట్ారు. ఆయన 1916 సెపెటెంబర్ 14న 
జనిాంచారు. 

హ ెందీ భాష్ట గురిెంచి ఆసక తకరమెైన విష్టయాలు: 
• హిందర భాష్ దేవనగిర ి లిపిలో వరా యబడింద ి మరియు 

సంసుృతం యొకు వంశానికి చెందినద.ి 
• భారతదేశంలో 50 కోట్ు  మంద ి పరజలత హిందర 

మాట్ాు డతారు. 
• 'సయరయ నమస్ాుర్' మరియు 'జుగాద్' వంట్ి 

స్ాధారణంగా ఉపయోగించే హిందర పదాలత ఆక్్ఫర్డ 
డిక్షనరీలో భాగం. 

• హిందర అన్ే పదం పరిియన్ పదం హింద్ నుండి 
ఉదభవించింద,ి దరని అరథం "సిెంధ్ు నది భూమి". 

• నేప్ాల్ఫ, ప్ాక స్ాత న్, శ్మరలెంక, నూయజిలాెండ్, యుఎఇ, 
బెంగాే దేశ్, మారిష్టస్, ట్ొబాగో మొదల ైన దేశాలోు  హిందర 
మాట్ాు డతారు. 

• స ంట్రల్స హిందర డెైరలకటరేట్, భారత పరభుతవం హిందర భాష్కత 
సంబంధించిన నిబంధ్నలను నియంతిరసుు ంది. 

• హిందరని అధికారిక భాష్గా అంగీకరించిన 
భారతదేశంలోని మొదట్ి రాష్ట రం బీహార్. 

• మొదట్ ి హిందర కవితను అమీర్ ఖుసో్ా  సవరపరిచి 
విడుదల చేశారు. 

• భారత మాజీ పరధాని అట్ల్ఫ బ్రహార ీ వాజ పలయి 1977లో 
ఐకయరాజయసమితిలో హిందర భాష్లో పరసంగించారు. 

ఆరిటకల్ఫ 343: యూనియన్ అధికారిక భాష్ట 
• ఆరిటకల్స 343 పరకారం, హిందర భాష్ యొకు దేవన్ాగరి 

లిపి యూనియన్ యొకు అధికారిక భాష్గా ఉంట్ ంది. 
రాజాయంగం పరా రంభమైెన తేదర నుండ ి 1965 జనవరి 25 
సంవత్రాల వరకత, హ ెందీతో ప్ాట్  ఆెంగే భాష్టను మరో 
15 సంవత్రాలత ఉపయోగించడం కొనస్ాగించాలని 
కూడా ఇది అందించింది. 
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ఆరిటకల్స 343లోని 3వ భాగం 25 జ్నవరి 1965 తరావత 
కూడా అధికారిక అవసరాల కోసం ఆంగు భాష్ను 
ఉపయోగించడానిి కొనస్ాగించడానికి చట్ాట నిి రూప ందించే 
అధికారానిి పారుమెంట్ కత కలిగి ఉంది.  
 

జ్ాతీయ ఇెంజ్నీరే దినోతసవెం 2022 సెపెటెంబర్ 15న 
జ్రుపుకుెంట్ారు 

 
భారతదేశెంలో, ఇెంజ్నీరే దినోతసవెం పరతి సంవత్రం 
సెపెటెంబర్ 15 న జరుపుకతంట్ారు. దేశాభవృదిధలో ఇంజనీరు 
కృషిని గురిుంచేందుకత ఈ దిన్ోత్వానిి జరుపుకతంట్ారు. ఈ 
రోజు భారతదేశపు గొపప ఇంజనీరులో ఒకరిగా పరిగణించబడే 
సర్ మోక్ష గుెండెం విశేవశవరయయ జయంతిని 
సారించుకతంట్ ంది. భారతదేశంలో చేరిన శ్మరలంక మరియు 
ట్ాంజానియా కూడా సర్ మోక్ష గుండం విశేవశవరయయ 
గౌరవారథం స ప టంబర్ 15, 2022న ఇంజనీరు దిన్ోత్వంని 
జరుపుకతంట్ారు. 
జ్ాతీయ ఇెంజ్నీరే దినోతసవెం 2022: ప్ాాముఖయత 
దేశంలోని ఇంజనీరుందరికవ, ముఖయంగా సివిల్స ఇంజనీరుకత, 
తమ లక్షయయలను స్ాధించడంలో మరియు దేశ అభవృదిధకి 
తోడపడడంలో సర్ ఎం విశేవశవరయయను తమ రోల్స మోడల్స్గా 
మారాులని జాతీయ ఇంజనీరింగ్ దిన్ోత్వానిి 
జరుపుకతంట్ారు. 

జ్ాతీయ ఇెంజ్నీరే దినోతసవెం: చరితా 
సర్ మోక్షగుండం విశేవశవరయయ స ప టంబర్ 15, 1861న 
కరాో ట్కలో జనిాంచారు. తరువాత అతను బాయచిలర్ ఆఫ్ 
ఆర్ట్ కోసం మదరా సు విశవవిదాయలయంలో చేరాడు. తరువాత 
జీవితంలో, అతను కలరీర్ మారాు లను మారుుకోవాలని 
నిరోయించుకతన్ాిడు మరియు పూణేలోని కాలవజ్ ఆఫ్ 
స ైన్్్లో సివిల్స ఇంజనీరింగ్్లో డిప ు మా పూరిు చేశాడు. 'బాు క 
సిసటమ్్' యొకు సృషిట సర్ MV కి ఆపాదించబడింద.ి అతను 
నీట్ి సరఫరా స్ాథ యి మరియు నిలవను ప ంచడానిక ి పూణ ే
సమీపంలోని ఒక రిజరావయర్ వదద  నీట్ి వరద గేట్ుతో 
నీట్ిపారుదల వయవసథను పేట్ ంట్ ప ందాడు మరియు ఏరాపట్  
చేశాడు. 
 

అెంతరాా తీయ పాజ్ాస్ావమయ దినోతసవెం 2022 సెపెటెంబర్ 15న 
నిరవహ ెంచబడిెంద ి

 
ఈ సంవత్రం, సెపెటెంబర్ 15 అెంతరాా తీయ పాజ్ాస్ావమయ 
దినోతసవెం యొకొ 15వ వారిికోతసవానిా సూచిసుత ెంది. 
పరజాస్ావమాయనిి బలోపేతం చేయడానికి మరియు దాని 
విలతవలత మరియు సయతరా లను హ ైల ైట్ చేయడానికి 
పరపంచవాయపుంగా ఏట్ా ఈ దిన్ోత్వానిి జరుపుకతంట్ారు. 
ఈ సంవత్రం, పరజాస్ావమయ దిన్ోత్వం పరజాస్ావమాయనికి 
మీడియా సేవచఛ యొకు పరా ముఖయత, శాంతి మరియు 
సుసిథర అభవృదిధ  లక్షయయలప ై దృషిట ప డుత ంద.ి 
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అెంతరాా తీయ పాజ్ాస్ావమయ దినోతసవెం 2022:  నేపథ్యెం 
అంతరాా తీయ పరజాస్ావమయ దిన్ోత్వం కోసం ఒక న్ేపథయం 
ఎంపిక చేయబడింద.ి ఈ సంవత్రం, ఈ రోజు 
"పాజ్ాస్ావమాయనిక  మీడియా సలవచఛ యొకొ ప్ాాముఖయత, 
శాెంతి మరియు సుసిథర అభవృదిి  లక్షయయలను అెందిెంచడెం"ప  ై
దృషిట స్ారించింది. 
అెంతరాా తీయ పాజ్ాస్ావమయ దినోతసవెం 2022: ప్ాాముఖయత 
యున్ స్ో ు పరకారం, అంతరాా తీయ పరజాస్ావమయ దిన్ోత్వం 
పరపంచంలోని పరజాస్ావమయ సిథతిని అంచన్ా వేయడానికి ఒక 
అవకాశంగా ఉపయోగపడుత ంది.  
అెంతరాా తీయ పాజ్ాస్ావమయ దినోతసవెం: చరితా 
2007లో ఐకయరాజ్యసమితి జ్నరల్ఫ అసెెంబేీ ఒక తీరాానానిా 
ఆమోదించిన తరావత అంతరాా తీయ పరజాస్ావమయ దిన్ోత్వం 
స్ాథ పించబడింది. ఇెంట్ర్-ప్ారేమెెంట్ర ీ యూనియన్ (IPU) 
పరకారం, ఈ తీరాానం పరజాస్ావమాయనిి బలోపేతం 
చేయడానికి మరియు బలోపేతం చేయడానికి 
ఉదేదశించబడింది. అంతరాా తీయ పరజాస్ావమయ దిన్ోత్వం 
మొదట్ిస్ారిగా 2008లో జరుపబడింది మరియు అపపట్ి 
నుండి, పరపంచవాయపుంగా అన్ేక పారుమెంట్రీ కారయకరమాలత 
నిరవహించబడాడ యి. 
అనిా పో్ ట్ీ పరీక్షలకు ముఖయమెైన అెంశాలు: 
• ఇంట్ర్-పారుమెంట్ర ీయూనియన్ పరధాన కారాయలయం: 

జ్ నీవా, సివటా్రాే ెండ్; 
• ఇంట్ర్-పారుమెంట్ర ీ యూనియన్ ప రసిడెంట్: స్ాబెర్ 

హ్ొసలసన్ చరదరి; 
• ఇంట్ర్-పారుమెంట్రీ యూనియన్ స్ాథ పించబడింది: 

1889, ప్ారిస్, ఫ్ాాన్స; 
• ఇంట్ర్ పారుమెంట్రీ యూనియన్ స కరట్ర ీ జనరల్స: 

మారిటన్ చుెంగాెంగ్. 

సెపెటెంబరు 15న పాపెంచ ల్ెంఫో్ మా అవగాహ్న దినోతసవానిా 
ప్ాటి్ెంచారు 

 
పాపెంచ ల్ెంఫో్ మా అవగాహ్న దినోతసవెం (WLAD) పరతి 
సంవత్రం స ప టంబర్ 15న నిరవహించబడుత ంది మరియు 
ఇది కాయన్ర్్లో ప రుగుత ని స్ాధారణ రూపమైెన 
లింఫో మా గురించి అవగాహన ప ంచడానికి అంకితం 
చేయబడిన రోజు. ఇది లింఫో మా కూట్మి దావరా 
నిరవహించబడుత ని గోు బల్స చొరవ. లింఫో మా మరియు 
వివిధ్ రకాల లింఫో మాతో బాధ్పడుత ని రోగులత మరియు 
సంరక్షకతలత ఎదురొుంట్ ని నిరిదష్ట భావోదేవగ మరియు 
మానసిక సవాళు  గురించి అవగాహన ప ంచడానిక ిఈ రోజు 
అంకితం చేయబడింది. 
 

ఓజ్ న్ పొ్ ర పరిరక్షణ కోసెం అెంతరాా తీయ దినోతసవెం 2022: 
సెపెటెంబర్ 16 

 
పాపెంచ ఓజ్ న్ దినోతసవెం లవదా ఓజ్ న్ ప్ొ ర పరిరక్షణ కోసెం 
అెంతరాా తీయ దినోతసవెం సెపెటెంబర్ 16న జరుపుకతంట్ారు. 
సయరుయడి నుండి వచేు UV కిరణాల నుండి భూమిప ై ఒక ే
రక్షణగా ఉండ ే ఓజోన్ ప ర యొకు పరా ముఖయత మరియు 
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ఆవశయకత గురించి అవగాహన కలిపంచడం ఈ రోజు లక్షయం. 
UN పరాయవరణ కారయకరమం ఓజోన్ ప రను దెబెతీసే 
పదారాధ లను వదిలించుకోవట్ం యొకు పరా ముఖయత గురించి 
అవగాహన తీసుకతరావడం కూడా లక్షయంగా ప ట్ ట కతంది. ఇది 
భూమి యొకు రక్షణ కవచానిి రక్షించడానికి సమయ-లక్షయ 
చరయలత తీసుకోవాలని కూడా పిలతపునిసుు ంది. 
ఓజ్ న్ పొ్ ర పరిరక్షణ కోసెం అెంతరాా తీయ దినోతసవెం: 
నేపథ్యెం 
ఓజోన్ ప ర 2022 పరిరక్షణ కోసం అంతరాా తీయ దిన్ోత్వం 
కోసం UN పరాయవరణ కారయకరమం పరకట్ించిన న్ేపథయం 'గోే బల్ఫ 
కోఆపరేష్టన్ పొ్ా ట్ క టెంగ్ ల ైఫ్ ఆన్ ఎర్త'. మాంట్ిరయల్స పోర ట్ోకాల్స 
యొకు పరభావం ఈ న్ేపథయంతో గురిుంచబడింది మరియు 
వాతావరణ సవాళును పరిష్ురించడానికి మరియు భవిష్యత్ 
తరాల కోసం భూమిప ై జీవితానిి రక్షించడానికి సహకారంతో 
వయవహరించడం, భాగస్ావమాయలను ఏరపరచుకోవడం 
మరియు పరపంచ సహకారానిి అభవృదిధ  చేయడం వంట్ ి
వాట్ిప ై దృషిట స్ారిసుు ంది. 
 

మర్ణాలు 
ప్ాక స్ాథ న్ మాజీ అెంపెైర్ అసద్ రవూఫ్ కనుామూశారు 

 
ప్ాక స్ాథ న్ మాజీ అెంపెైర్ అసద్ రవూఫ్ అనుమాన్ాసపద 
గుండెపో ట్ తో కనుిమూశారు. అతను తన 66వ ఏట్ త ది 
శావస విడిచాడు. అలీమ్ దార్ వంట్ి వారితో పాట్  పాకిస్ాు న్ 
ఇపపటి్వరకత నిరిాంచిన ల జలండరీ అంప ైర్్లలో అతను 

ఒకడు. తిరిగ ి2006లో, రవూఫ్ ICC యొకు ఎల ైట్ పాయన్ ల్స 
ఆఫ్ అంప ైర్్లలో చేరుబడాడ డు, ఆ తరావత అతను 47 
ట్ సుట లత, 98 ODIలత మరియు 23 T20I లలో అధికారిగా 
పనిచేశాడు. అతను 2013లో పనితీరుప ై వారిిక సమీక్ష 
తరావత ఎల ైట్ పాయన్ ల్స ఆఫ్ అంప ైరు నుండి 
తొలగించబడట్ానికి ముందు ఏడు సంవత్రాలత 
అగరస్ాథ నంలో పనిచేశాడు. 
 

అతి తకుొవ పదవీకాలెం ఉనా భారత పాధాన నాయయమూరిత 
కమల్ఫ నారాయణ్ సిెంగ్ కనుామూశారు 

 
భారత మాజీ పరధాన న్ాయయమూరిు కమల్ఫ నారాయణ్ సిెంగ్ 
95 సంవత్రాల వయసులో కనుిమూశారు. జసిటస్ 
న్ారాయణ్ CJIగా కేవలం 17 రోజుల పదవీకాలం కలిగి, 
తకతువ పదవీకాలంతో పరధాన న్ాయయమూరిుగా చేశారు. 
అతను నవంబర్ 25, 1991 నుండ ి డిస ంబర్ 12, 1991 
వరకత భారత 22వ పాధాన నాయయమూరితగా ఉన్ాిరు. 
డిస ంబరు 13, 1926న జనిాంచారు, 1970లో అలహాబాద్ 
హ ైకోరుట  అదనపు న్ాయయమూరిుగా నియామకంతో 
న్ాయయమూరిుగా అతని కలరీర్ పరా రంభమైెంది. ఆ తరావత 
ఆగసుట  1972లో శాశవత న్ాయయమూరిు అయాయరు. 1986లో 
సుపీరంకోరుట  న్ాయయమూరిుగా పదోనితి ప ందారు. దాదాపు 
ఐదేళు  తరావత CJI అయాయరు. అతను 1991-1994 మధ్య 
13వ లా కమిష్న్ ఆఫ్ ఇండియా ఛెైరాన్్గా కూడా 
పనిచేశాడు. గంగా కాలతష్యం కేసు, మరణశిక్ష చెలతు బాట్ ను 
సవాలత చేసే కేసు మొదల ైన అన్ేక ముఖయమైెన తీరుపలలో 
దివంగత జసిటస్ న్ారాయణ్ భాగం. 
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స్ావమి సవరూప్ానెంద సరసవతి (99) కనుామూశారు 

  
దావరకా-శారదా పీఠం శంకరాచారయ స్ావమి సవరూప్ానెంద 
సరసవతి మధ్యపరదేశ్లోని న్ారి్ంగ్్పూర్్లో కనుిమూశారు. 
ఆయనకత 99 ఏళుు . నరి్ంగపూర్్లోని శ్మరధ్ం జోట్ేశవర్్ 
ఆశరమంలో ఆయన త ది శావస విడిచారు. స్ావమి 
సవరూపానంద మధ్యపరదేశ్లోని సివానీ జిలాు లోని దఘిోర ి
గార మంలో జనిాంచారు. అతను 9 సంవత్రాల వయసు్లో 
తన ఇంట్ిని విడిచిప ట్ాట డు. తరువాత, అతను ఉతుర 
పరదేశ్లోని కాశ్మక ివ ళాాడు, అకుడ అతను స్ావమి కరాపతిర 
మహారాజ్ నుండ ి ఆధాయతిాక జాా న్ానిి మరియు 
మతపరమైెన జాా న్ానిి ప ందాడు. 
 

పాముఖ తెలుగు నట్ డు కృష్టణెం రాజు కనుామూశారు 

  
ల జలండరీ తెలతగు నట్ డు మరియు మాజీ కేందర మంతిర, 
కృష్టణెంరాజు గారు 83 సంవత్రాల వయసులో 
కనుిమూశారు. ఆయన తెలతగు సినిమా రలబల్స స్ాట ర్్గా 
పరసిదిధ  చెందారు, పరముఖ తెలతగు నట్ డు మరియు 

బాహుబలి స్ాట ర్ పరభాస్్కత మామ కూడా. రాజు 180కి ప ైగా 
చితరా లలో నట్ించారు మరియు ఐదు ఫిల్సా్ఫేర్ స్ౌత్ 
అవారుడ లతో పాట్  మూడు నంది అవారుడ లను కూడా 
అందుకతన్ాిరు. అతని అతయంత పరసిదధ  రచనలలో జీవన 
తరెంగాలు, కృష్టణవేణి మరియు భకత కనాపా ఉన్ాియి. 
కృష్టణెం రాజు గారి క రీర్: 
• కృష్టణెం రాజు గారు 2000 మరియు 2002 మధ్య 

కేందరంలో అట్ల్స బిహారీ వాజ్్పేయి న్ేతృతవంలోని బిజలపి 
పరభుతవంలో వివిధ్ మంతిరతవ శాఖలలో కేందర రాష్ట ర 
మంతిరగా కూడా పనిచేశారు. ఆయన 12వ మరియు 
13వ లోక్సభలో బిజలపి తరపున కాకిన్ాడ మరియు 
నరస్ాపురం నియోజకవరాు లకత ఎనిికయాయరు. 

• 1966లో 'చిలకా గోరింక'తో అరంగేట్రం చేశాడు కానీ 'భకు 
కనిపప' మరియు 'బొ బిెలి బరహాని' అతనికి పేరు 
తెచిుప ట్ాట యి. రాజు ఆంధ్ర పరదేశ రాష్ట ర పరభుతవం నుండ ి
ఐదు ఫిల్సా్ఫేర్ అవారుడ లత మరియు మూడు నంది 
అవారుడ లను గలలతచుకతన్ాిరు. 

 
ఇతరములు 

హ్రాయనాలోని రాఖీగరిులో హ్రప్ాా సెంసొృతిక  సెంబెంధిెంచిన 
పాపెంచెంలోనే అతిపెదద  మూయజియెం రాబో తోెంది 
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హ్రాయనాలో హ్రప్ాా సెంసొృతి:  హ్రప్ాా సెంసొృతిక  
సంబంధించిన పాపెంచెం లోని  మూయజియెం 5,000 ఏళే 
సిెంధ్ు లోయ కళాఖెండాలను హ్రాయనాలోని హ్రాయనా* 
రాఖీగర్* లో ఏరాపట్  చేయబడుత న్ాియి. రాఖీగరిు గార మెం 
2600-1900 BC నుెండి సెింధ్ు లోయ నాగరికతలో భాగెంగా 
ఉెంది. హరపాప న్ాగరికతకత అంకితం చేయబడిన 
పరపంచంలోన్ే అతిప దద  మూయజియానిి హరాయన్ా 
నిరవహించనుంది. రాఖీగరిహ అన్ేది ఢిలీు నుండి 150 
కిలోమీట్రు దయరంలో హరాయన్ాలోని హిస్ార్ జిలాు లో ఉని 
ఒక కతగార మం. ఈ స్ాథ వరం సింధ్ు లోయ న్ాగరికత కాలం 
నుండి పరసిదిధ  చెందిన పురావసుు  పరదేశం. 
 

లాస్ ఏెంజిల్ఫస సెపెటెంబర్ 17ని ‘సిొిడ్ గేమ్’ దినోతసవెంగా 
పలరకొెంది 

 
దక్షిణ కొరియా న్ ట్్ఫ్ిు క్ సిరీస్ విజయాలకత గురిుంపుగా 
లాస్ ఏెంజిల్ఫస నగరెం అధికారికంగా సెపెటెంబర్ 17 సిొిడ్ గమే్ 
దినోతసవెం ని పాకట్ిెంచిెంద.ి "సిొిడ్ గేమ్" జూల ైలో 14 ఎమీా 
అవారుడ లకత న్ామిన్ేట్ చేయబడింది మరియు అత యతుమ 
డరా మా సిరీస్్కి న్ామిన్ేష్న్ ప ందిన మొదట్ి ఆంగేుతర భాషా 
సిరీస్. ఇది సీరీన్ యాకటర్్ గిల్సడ  అవారుడ ను గలలతచుకతని 
మొదట్ి కొరియన్ మరియు మొదట్ి ఆంగేుతర భాషా సిరీస్. 
ఇపపటి్ వరకత అతయధికంగా వీక్షించబడిన న్ ట్్ఫ్ిు క్ 
ఒరిజినల్స్గా సిుిడ్ గేమ్ తన స్ాథ న్ానిి నిలతపుకతంది 
మరియు “నసట్ ఫ్ిే క్స లో USలో మొదట్ ి స్ాథ నానిక  చేరుకునా 

మొట్టమొదట్ ి కొరియన్ సిరీస్, అనేక విదేశ్మ భాష్టల 
ముఖానిా చూపల అవరోధానిా బదదలు కొట్ిట ెందని తీరాానెం 
పలరకొెంది. ఉపశ్మరిికల కారణెంగా ప్ాశాుతయ పలాక్షకులు”. సిుిడ్ 
గేమ్ USలోని పేరక్షకతలకత మాతరమ ే కాకతండా 
పరపంచవాయపుంగా ఉని కొరియన్ సంసుృతి యొకు విభని 
కోణాలను విజయవంతంగా పరిచయం చేసింద;ి ఇది అన్ేక 
అమెరికన్ మరియు అంతరాా తీయ వేడుకలలో న్ామిన్ేష్నుు  
మరియు అవారుడ లను అందుకోవడం దావరా కూడా అలా 
చేసింద,ి అట్ వంట్ి ఘనతలను స్ాధించిన మొదట్ి 
కొరియన్ మరియు మొదట్ి విదేశ్మ-భాషా సిరీస్ 
 

వీల్ఫ ప్ాే ెంట్ ను నిరిాెంచేెందుకు ర ైలయవ పెైైవేట్ ఆట్గాళేను 
ఆహావనిెంచిెంది 

 
వీల్స పాు ంట్్ను నిరిాంచడానికి ప ైవైేట్ కంప నీలను 
ఆహావనించడానికి భారతీయ ర ైలయవ మొదట్ిస్ారిగా ట్ ండరుు  
వేసింద.ి రషాయ-ఉక రయిన్ యుదిెం కారణెంగా రేకతల కోసం 
చకరా ల తయారీ మరియు రవాణా నిలిచిపోయింది. భారతీయ 
ర ైలయవలు చేపట్ిటన ఈ చొరవ భారతదేశానిి స్ావవలంబనగా 
మారుడంతోపాట్  చకార ల ఎగుమతిదారుగా మారేందుకత 
బూు పిరంట్్ను రూప ందిసుు ంది. భారతదేశంలో సూపర్-ఫ్ాస్ట  
వెంద ే భారత ఎక్స పెాస్ ర ైళే కోసం పరతి సంవత్రం కనీసం 
80,000 చకరా లను తయారు చేయాలని పాు ంట్ లక్షయంగా 
ప ట్ ట కతంది. 
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వీల్ఫ ప్ాే ెంట్ కు సెంబెంధిెంచిన కీలక అెంశాలు 
• ఈ పాు ంట్ సెంవతసరానిక  80000 చకరా ల ఉతపతిుని 

పరా రంభంచాలని లక్షయంగా ప ట్ ట కతంది. 
• స్టల్ఫ అథారిట్ీ ఆఫ్ ఇెండయిా (SAIL) లక్ష చకార లను 

సరఫరా చేసుు ండగా, మిగిలిన చకార లను కొతు  పాు ంట్ 
దావరా ఉతపతిు  చేయనున్ాిరు. 

• ఆజ్ాదీ కా అమృత మహ్ తసవ్ ను పురసురించుకతని 75 
వారాలోు  దేశంలోని వివిధ్ పరా ంతాలను కలతపుతూ 75 
‘వెందే భారత’ రలైళును కలిగ ిఉండాలన్ే ఆలోచనను 15 
ఆగసుట  2021న పాధాని నరేెందా మోదీ పరకట్ించారు. 

• ఇపపటి్ వరకత, భారతదేశంలో మూడు వెంద ేభారత ర ళైలే  
ఉన్ాియి, రలండు ట్రా క్లో ఉన్ాియి మరియు 
మూడవది ఇట్ీవల ట్రయల్స రన్్ను పూరిు చేసింది. 

• పాపెంచెంలోని అతిపెదద  చకరా ల ఉతాతితదారులలో ఉక రయిన్ 
ఒకట్,ి మరియు రష్యన్-ఉకలరయిన్ యుదాధ ల కారణంగా, 
చకార ల ఉతపతిు  నిలిపివేయబడింది. 

• చకరా లను ఎగుమతి చేసల సెంసథ  యొకు పరా థమిక 
స్ామరాథ ూనిి నిరోయించిన తరావత పరభుతవం ట్ ెండర్ ను 
అందజేసుు ంది. 
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