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Weekly Current Affairs February 1st and 2nd Week 2023 
 

అంతరాా తీయ అంశాలు 
ఈకవటోరియల్ గినియా మొదటి మహిళా ప్రధానమంత్రరగా మానయులా రోకా 
బ్ో టీని నియమంచంద ి

 
ఈక్వటోరియల్ గినియా ప్రధానమంత్రరగా మానయులా రోకా బో టీని 
నియమంచంది. దేశంలోనే ఈ ప్దవిని చపే్టటిన తొలి మహిళగా ఆమె 
గురితంప్ు ప ందారు. 1979 నయండి దేశానిి ప్రిపాలిస్యత ని ప్రరసడి ంట్ 
టటయోడోరో ఒబియాంగ్ నయయ ుమా ఎంబాసో గో రాషి్టర టెలివిజన లో చదివిన 
డికరీలో ఈ ప్రక్టన చేశారు. Ms రోట ీ గతంలో విదాుశాఖ మంత్రరగా 
ఉనాిరు మరియు 2020లో ప్రభుతవంలో చేరారు. ఆమె 2016 నయండి 
ప్దవిలో ఉని మాజీ ప్రరమయర్ ఫ్రా నిిసో ో పాస్ోల్ ఒబామా అస్ూ 
సాా నంలో ఉనాిరు. 
ఒబియాంగ్, 80, నవంబర్ లో 95% ఓటలతో ఆరోసారి ప్దవికి త్రరిగి 
ఎనిిక్యాురు, ప్రప్ంచంలోనే అతుంత స్యదీరఘకాలం పాలించన వుకితగా 
తన సాా నానిి స్యసిారం చేస్యక్ునాిరు. యున ైటడె్ సటిట్ి ఆ స్మయంలో 
ఎనిిక్లలో "ప్రక్టటత ఫలితాల విశవస్నీయతప్రై తీవరమైెన స్ందేహాలు" 
ఉనాియని మరియు ఓటర్ మోస్ం ఆరోప్ణలనయ ప్రషి్టోరించడానికి 
అనిి వాటాదారులతో క్లిసి ప్నిచేయాలని అధికారులక్ు 
ప్ిలుప్ునిచచంది. 1968లో సరెయిన నయండి సావతంతరుం ప ందినప్ెటట 
నయండి దాదాప్ు 1.5 మలియనల  జనాభా ఉని దేశానికి ఇదదరు 
అధ్ుక్షులు మాతరమే ఉనాిరు. ఆగసి్ట 1979లో జరిగిన త్రరుగుబాటులో 
ఒబియాంగ్ తన మామ ఫ్రా నిిసో ో మసియాస్ట నయయ ుమానయ తొలగించాడు. 
అనిి పో టీ ప్రీక్షలకు ముఖ్ుమ ైన అంశాలు: 

• ఈకవవటోరియల్ గినియా రాజధాని: మలాబో ; 

• ఈకవవటోరియల్ గినియా క్రవనీి: సరంటరల్ ఆఫ్ిరక్న సిఎఫ్ఎ ఫ్రా ంక్. 

యునెసో్ ో ఉక ెయిన్ లోని ఒడెస్ానయ ప్రమాదంలో ఉని ప్రప్ంచ వారసతవ 
ప్రదేశంగా గురితంచంద ి

 
ఐక్ురాజుస్మత్ర సాంస్ోృత్రక్ స్ంసా్ యున సో ో, చారితరా తమక్ క ందరమైెన 
ఒడ సానయ ప్రప్ంచ వారస్తవ ప్రదేశంగా గురితంచంది మరియు పారిస్ట లో 
జరిగిన క్మటీ స్మావశేంలో దీనిని "ప్రమాదంలో ఉంది" గా 
వరగయక్రించంది. ఉకవీయిన నయ త్రరిగి సావధీనం చేస్యకోవడానికి 
ప్రయత్రిస్యత ని రష్ాు క్షిప్ణులతో దాడ ి చేయడం నలల  స్ముదర 
నౌకాశీయం యొక్ో చారితరక్ పరా ముఖుతక్ు గురితంప్ుగా ఇద ిజరిగింది. 
ఒడెస్ా: యునెసో్ ో వరల్్ హెరిటేజ్ స ైట్ ప్రమాదంలో ఉంద ి
• ఫ్రా ని యొక్ో విదేశాంగ మంత్రర క థరగన కొలోనా తన 

స్ంఘీభావానిి ప్రదరశించడానికి నగరానిి స్ందరిశంచాలని 
భావించారు, అయితే రష్ాు క్షిప్ణి దాడిక ిఅవకాశం రావడంతో ఆమె 
ప్రణాళిక్లు విఫలమయాుయి. 

• అకోి బరులో, అధ్ుక్షుడు వోలోడిమర్ జవలెనీిీ ఐక్ురాజుస్మత్ర 
ఒడ సానయ అంతరించపో తుని ప్రప్ంచ వారస్తవ ప్రదేశంగా 
ప్రక్టటంచాలని అభురాించారు. 

• నగరం యొక్ో అనేక్ సాంస్ోృత్రక్ ప్రదేశాలక్ు హాని జరుగుతుందనే 
ఆందోళనతో U.N. ఏజవనీి ప్రకిీయనయ వేగవంతం చసేింది. 

యునెసో్ ో వరల్్ హెరిటేజ్ ఇన్ డేంజర్స స ైట్ లో ఒడెస్ానయ చేరచడం వలల  
కలిగే ప్రయోజనం ఏమటి? 
• నగరానిి యున సో ో జాబితాలో ఉంచడం దావరా, ఒడ సాప్రై దాడి 

చేయక్ుండా రష్ాు మరింత ఒత్రతడిక ిలోనవుతుంది మరియు నగరం 
నిధ్యలు మరియు సాంక త్రక్ మదదతుక్ు మెరుగవైన పరా ప్ుతనయ క్లిగి 
ఉంటుంది. 

• ఒడ సా నగర మేయర్ గవనాిడ ి టుర ఖానోవచే "ఉకవీయిన యొక్ో 
సాంస్ోృత్రక్ రాజధాని"గా ప్ిలువబడింద,ి ఇది ఉక ీనియన 
గురితంప్ుక్ు పరా త్రనిధ్ుం వహిస్యత ంది. 
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• రష్టున దండయాతర పరా రంభమైెనప్ెటట నయండి, ఏజవనీి ప్రకారం, 
దేవాలయాలు, మయుజియంలు, సామరక్ చహాిలు మరియు 
లెైబరరగలతో స్హా ఉకవీయిన లో క్నీస్ం 236 సాంస్ోృత్రక్ ప్రదేశాలు 
ద బబత్రనాియి. 

• దక్షిణాన నలల  స్ముదరం-అందయబాటులో ఉని ఓడర వు నగరం 
సాంప్రదాయక్ంగా వివిధ్ నాగరిక్తలక్ు ఒక్ స్మావేశ క ందరంగా 
ప్నిచేసింది. 

iCET క ంద భారత్ కు కీలక స్ాంకతే్రక ప్రిజఞా నానిి అందించన అమ రికా, 
వయుహాతమక భాగస్ావమాునిి ప ంచంద ి

 
ఇనిషియేిటటవ్ ఆన కీిటటక్ల్ అండ్ ఎమరిజంగ్ టెకాిలజీస్ట (ఐసరఈట)ీ 
పరా రంభ చరచలో భాగంగా వాషింగిన లో జరిగిన స్మావేశంలో జాతీయ 
భదరతా స్లహాదారు (ఎన ఎస్ట ఏ) అజిత్ దోవల్, అమెరికా విదశేాంగ 
మంత్రర జ క్ స్యలిలవన నేతృతవంలోని ప్రత్రనిధ్యలతో వయుహాతమక్ 
భాగసావమాునిి ప్రంప ందించయక్ునే కారుకీ్మానిి భారత్, అమెరికా 
పరా రంభంచాయి. 
ఈ అభివృదిి  యొకో కాలకమెం: 
మే, 2022లో టోకోులో జరిగిన కావడ్ స్మమట్ లో ప్రధాని నర ందర మోదీ 
మరియు యుఎస్ట ప్రరసిడ ంట్ జో బిడ న అతుునిత సాా యిలో ప్రక్టటంచన 
ఈ చొరవ ద ైవపాక్షిక్ స్ంబంధాలలో ప్రతేుకించ ముఖుమైెన మైెలురాయి. 
iCET డెైలాగ్ యొకో లక్షుం: 
రక్షణ రంగంతో స్హా అతాుధ్యనిక్ సాంక త్రక్తలో ద ైవపాక్షిక్ స్హకారం 
యొక్ో లోతు మరియు ప్రిధిని ప్రంచడమే లక్షుంగా ఉభయప్క్షాలు 
కారుకీ్మాల స్మత్రని ప్రక్టటంచాయి. దేశాల మధ్ు స్హ-ఉతెత్రత  
మరియు స్హ-అభవృదిిని ప్రంచే స్రఫరా గొలుస్యలనయ నిరిమంచడానికి 
మరియు దేశాల పరా రంభ ప్రాువరణ వువసా్ల మధ్ు స్ంబంధాలనయ 
ప్రంచడానికి iCET ప్రయత్రిస్యత ంద,ి రవండు ప్రభుతావలు స్ంభాష్టణనయ 
వివరిస్ూత  తమ ప్రక్టనలలో ప్టరొోనాియి. 

iCET: సహకార రంగాలు: 
స్మావేశం తరావత విడుదల చేసిన వ టై్ హౌస్ట 'ఫ్ాకి్ షరట్' 
ప్రణాళికాబదిమైెన స్హకారం యొక్ో ఆరు రంగాలనయ హ ైలెైట్ చసేింది:- 
1. ఆవిష్టోరణ ప్రాువరణ వువసా్లనయ బలోప్టతం చేయడం 
2. రక్షణ ఆవిష్టోరణ మరియు సాంక త్రక్ స్హకారం 
3.Resilient సరమీక్ండక్ిర్ స్రఫరా గొలుస్యలు 
4. సటెస్ట 
5. STEM ప్రత్రభ మరియు 
6. తదయప్రి తరం టెలిక్మయునిక ష్టని. 
iCET క ంద సమగ ెప్రిశోధన భాగస్ావముం: 
పోర గాీమ లలో U.S. నేష్టనల్ సరైని ఫ్ ండేష్టన మరియు ఇండియన సరైని 
ఏజవనీిల మధ్ు రగసరర్చ ఏజవనీి భాగసావముం ఉంది; కావంటం 
క్ంప్యుటటంగ్ ప్ర ై స్హక్రించే యంతరా ంగం, ఇందయలో విదాుస్ంసా్లు 
మరియు ప్రిశీమలు క్ూడా ఉంటాయి; కొతత  రక్షణ పారిశాీమక్ స్హకార 
రోడ్ మాుప నయ అభవృదిి  చేయడం; అవకాశాలనయ గురితంచడానికి 
టాస్టో ఫో్ ర్ి నయ ఏరాెటు చేయడంతో స్హా భారతదేశంలో సరమీక్ండక్ిరల 
అభవృదిి కి మదదతు ఇవవడం; మరియు మానవ అంతరిక్షయానంతో స్హా 
అంతరిక్ష స్హకారానిి ప్రంచడం. 
iCET క ంద 5G/6G సహకారం: 
భారతదేశంలో మరింత 5G/6G స్హకారం మరియు ఓప్రన RAN 
(ఫో్ న లనయ ఒక్దానికొక్టట మరియు ఇంటరవిట్ క్ు క్న క్ ి చేసట 
సాంక త్రక్త)నయ సరవక్రించడానికి ప్రైైవటే్-ప్బిల క్ డ ైలాగ్ క్ూడా 
ప్రక్టటంచబడింది. 
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iCET క ంద ఒక క లష్టమ ైన జ ట్ ఇంజిన్ ల తయారీ: 
భారతదేశం తయారు చేసట లెైట్ క్ంబాట్ ఎయిర్ కాీఫి్ ల కోస్ం జవట్ 
ఇంజిన లనయ భారతదేశంలో ఉతెత్రత  చేయడానికి జనరల్ ఎలకిిిక్ 
అప్ిల క ష్టన నయ తవరితగత్రన స్మీక్షించేందయక్ు US క్టుి బడి ఉంది. 
ఆస్ట ేలియా తన బ్ాుంకు నోటల  నయండి బ్రరటిష్ రాచరికానిి తొలగిసతత  
నిరణయం తీసయకుంద ి

 
బిరటీష్ చక్ీవరితని తన నోటల  నయండి తొలగిసాత మని ఆసటి రలియా ప్రక్టటంచంది, 
దాని $5 నోటుప్రై దివంగత కరవన ఎలిజబెత్ II చతరం సాా నంలో స్వదేశీ 
స్ంస్ోృత్రని గౌరవించే డిజవైన తో రూప ందించబడింది. $5 నోటు నయండి 
ఆమె వారస్యడు చారవలస్ట IIIని విడిచప్రటాి లని సరంటరల్ బాుంక్ తీస్యక్ుని 
నిరణయం అంటే బిరటన ఆధారిత చక్ీవరిత ఆసటి రలియా ప్టప్ర్ క్రవనీిలో 
ఉండరు. 
కీలక అంశాలు 
• రిజర్వ బాుంక్ ఆఫ్ ఆసటి రలియా "మొదటట ఆసటి రలియనల  స్ంస్ోృత్ర 

మరియు చరితరనయ గౌరవించే" కొతత  డిజవైన ప్రై స్వదేశీ ప్రజలతో 
స్ంప్రదింప్ులు జరుప్ుతుందని త లియజ సింది. 

• కొతత  బాుంక్ నోటు రూప్క్లెన మరియు ముదరణక్ు "చాలా 
స్ంవతిరాలు" ప్డుతుంది, కొతత  డిజవైన ప్రజల చేతులోల కి వచచన 
తరావత క్ూడా ప్రస్యత త $5 నోటు చటిబదింగా ఉంటుంది. 

• గత స్ంవతిరం సరప్రింబరు 8న కరవన ఎలిజబెత్ మరణం 
ఆసటి రలియాలో ప్రజల స్ంతాప్ంతో గురితంచబడింద,ి అయితే కొనిి 
స్వదేశీ స్మయహాలు ఆ స్మయంలో వలస్రాజాుల బిరటన యొక్ో 
విధ్వంస్క్ ప్రభావానిి నిరసిస్ూత , రాచరికానిి రదయద  చేయాలని 
ప్ిలుప్ునిచాచయి. 

• సరంటరల్ బాుంక్ తన నిరణయానికి ప్రధాన మంత్రర ఆంథోనీ అలబనీస్ట 
యొక్ో సరంటర్-లెఫి్ లేబర్ ప్రభుతవం మదదతునిచచందని, చవరికి 
ఆసటి రలియన రిప్బిల క్ క్ు వ ళలడానికి మదదతునిస్యత ందని సరంటరల్ బాుంక్ 
త లియజ సింది. 

• ఈ చరునయ దేశం యొక్ో రిప్బిల క్న ఉదుమం ప్రశంసించంది, ఇది 
స్వదేశీ ప్రజలు బిరటటష్ సాా వరానికి 65,000 స్ంవతిరాల ముందయ 
ఉనాిరని ప్టరొోంది. 

• ఆసటి రలియా మెరిటోకీ్సరని విశవసిస్యత ందని ఆసటి రలియన రిప్బిల క్ 
మయవ్ మెంట్ చ ైర్ కవైైగ్ ఫో్ సి్ర్ త లియజ సారు, కాబటటి  ఎవరవైనా 
జనమహక్ుో దావరా క్రవనీిప్రై ఉండాలి అనే ఆలోచన స్రిదిదదలేనిద,ి 
అలాగ  వారు జనమహక్ుో దావరా దేశాధినేతగా ఉండాలనే భావన. 

హౌస్ ఇంటెలిజ న్్ కమటీక  భారతీయ-అమ రికన్ అమీ బ్ెరా 
నియమతులయాురు 

 
ఇంటెలిజవని స్ంబంధిత విష్టయాలనయ నిరవహించే శకితవంతమైెన US 
హౌస్ట క్మటీలో భారతీయ-అమెరిక్న కాంగవీస్ట స్భుుడు డాకి్ర్. అమీ 
బెరా స్భుునిగా నియమతులయాురు. సరంటరల్ ఇంటెలిజవని ఏజవనీి 
(CIA), డ ైరవకి్ర్ ఆఫ్ నషే్టనల్ ఇంటెలిజవని (DNI), నషే్టనల్ సరక్ూురిటీ 
ఏజవనీి (NSA) అలాగ  మలిటరగ ఇంటెలిజవని తో స్హా దేశం యొక్ో 
ఇంటెలిజవని కారుక్లాపాలనయ ప్రువేక్షించ ే బాధ్ుతనయ ఇంటెలిజవని ప్ర ై
హౌస్ట ప్రమన ంట్ సరలక్షన క్మటీ అభయోగాలు మోప్ింది. 
కీలక అంశాలు 
• యున ైటెడ్ సటిట్ి యొక్ో భదరత మరియు జాతీయ భదరతక్ు భరోసా 

ఇవవడంలో కరలక్ పాతర పో షిస్యత ని హౌస్ట ఇంటెలిజవని క్మటలీో 
ప్నిచేయడానికి లీడర్ జవఫ్రరస్ట తననయ నియమంచడం గౌరవంగా 
భావిస్యత నిటుల  డాకి్ర్ బెరా త లియజ శారు. 

• డాకి్ర్ అమీ బెర,ి ఆరుసారుల  కాంగవీస్ట స్భుుడు, కాలిఫో్ రిియాలోని 
ఆరవ కాంగవీస్ట జిలాల క్ు పరా త్రనిధ్ుం వహిస్యత నాిరు. 

• అతనయ హౌస్ట ఫ్ారిన అఫ్రైర్ి క్మట ీ మరియు హౌస్ట సరైని, సటెస్ట 
మరియు టెకాిలజీ క్మటలీో క్ూడా ప్నిచేశారు. 

• 117వ కాంగవీస్ట స్ందరభంగా, బెరా ఆసియా, ప్సఫి్ిక్, మధ్ు ఆసియా 
మరియు నాన-ప ర లిఫర ష్టన ప్ర ై హౌస్ట ఫ్ారిన అఫ్రైర్ి స్బ క్మటీక ి
అధ్ుక్షుడిగా ప్నిచేశారు, ఇక్ోడ అతనయ US ఆరిాక్ మరియు 
ప్ురోభవృదిి కి ఇండో-ప్సఫి్ిక్ మతరదేశాలు మరియు 
భాగసావములతో స్ంబంధాలనయ బలోప్టతం చేయడానికి కాంగవసీ్ట 
ప్రయతాిలక్ు నాయక్తవం వహిసాత రు. 

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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• 117వ కాంగవీస్ట లో, ఇండియన అమెరిక్న కాంగవీస్ట మెన రాజా 
క్ృష్టణమయరిత హౌస్ట ఇంటెలిజవని క్మటీలో ప్నిచేశారు 

భారతదేశం ఆరిిక సహాయ ప్థకం క ంద శ్రలెంకకు 50 బ్సయ్లనయ 
అందించంద ి

 
శీీలంక్ తన 75వ సావతంతరు దనిోతివానిి జరుప్ుక్ుంటుని 
స్ందరభంగా ప్రరసడి నిియల్ సరక్ీటేరియట్ పరా ంగణంలో భారతదేశం 
శీీలంక్క్ు యాభెై బస్యిలనయ ప్ంప్ణిీ చేసింది. భారత హ ైక్మష్టనర్ గోపాల్ 
బగ ల ఈ బస్యిలనయ శీీలంక్ అధ్ుక్షుడు రణిల్ వికీ్మసింఘేక్ు 
అందజ శారు. 
అశోక్ లేలాండ్, వాణజిు వాహనాల తయారగ స్ంసా్ అశోక్ లేలాండ్ శీలీంక్ 
టరా ని పో రి్ బో రుు క్ు 500 బస్యిలనయ స్రఫరా చేసట కాంటరా కి్ నయ ప ందింది. 
ఈ ఆరుర్ భారత ప్రభుతవం యొక్ో ఆరిాక్ స్హాయ ప్థక్ం కింద 
ఎగుమత్ర-దిగుమత్ర బాుంక్ ఆఫ్ ఇండియా దావరా విస్త రించబడిన కవీడిట్ 
లెైన లో ఒక్ భాగం. 
కీలక అంశాలు 
• 1948 బిరటషీ్ కాలనీ నయండి సావతంతరుం ప ందిన తరువాత అతుంత 

ఘోరమైెన ఆరాిక్ స్ంక్షోభానిి ఎదయరొోంటుని దక్షణిాది ప రుగుదేశ 
రవాణానయ బలోప్టతం చేయడానికి జనవరలిో భారతదేశం తన 
మదదతులో భాగంగా 75 బస్యిలనయ ఇచచంది. 

• శీీలంక్ యొక్ో 75వ సావతంతరు వారిికోతివానిి ప్ురస్ోరించయక్ుని, 
శీీలంక్లో గాీమీణ రవాణా సటవలనయ బలోప్టతం చేయడానికి 
భారతదేశం మరో 50 బస్యిలనయ అందజ సింది. 

• ఇప్ెటటక  40 బస్యిల రిజిసటి రష్టన  జరుగుతుండగా, భారతదేశం 
ఇప్ెటటవరక్ు 165 బస్యిలనయ అందజ సింది. 

• శీీలంక్ గాీమీణ పరా ంతాలోల  రవాణా సటవలనయ బలోప్టతం చేయడానికి 
భారతదేశం నయండి అందయతుని అనిి బస్యిలనయ 
ఉప్యోగించాలని అధ్ుక్షుడు వికీ్మసింఘే ఆదేశంచారు. 

• జనవరిలో 75 బస్యిలనయ అందజ స్ూత , భారత హ ైక్మష్టన తన 
`న ైబర్ హుడ్ ఫసి్ట` విధానంలో భాగంగా అందించన స్హాయం 
శీీలంక్లో చలనశీలత మరియు యాకవిసిబిలిటీక ిమదదతునిచచందని 
ప్టరొోంది. 

• హ ైక్మష్టన ప్టరొోని ప్రజా రవాణా అవసాా ప్ననయ బలోప్టతం 
చేయడానికి భారతదేశ స్హాయం దావరా ఐదయ వందల బస్యిలు 
శీీలంక్క్ు స్రఫరా చేయబడుతునాియి. 

• భదరతా సబిబంది ఎదయరొోంటుని చలనశీలత ప్రిమత్ర స్మస్ులక్ు 
స్హాయం చేయడానికి భారతదేశం 125 SUVలనయ శీలీంక్ 
పో లీస్యలక్ు కవీడిట్ ఆఫ్ కవీడిట్ కింద అందజ సింది. 

క ంగ్ చార లస్ III చతరంతో కొతత  బ్రరటిష్ స్ాట ంప్ు ఆవిష్ోరించబ్డింద ి
[caption id="attachment_27549" align="aligncenter" 
width="300"] 

 
King Charles III[/caption] 
కింగ్ చారవలస్ట III చతరా నిి క్లిగి ఉని కొతత  'రోజువారగ' సాి ంప్ులు 
మొదటటసారిగా ఆవిష్టోరించబడాు యి, కరవన ఎలిజబెత్ మరణం తరావత 
బిరటన లో మేక్ఓవర్ ప ందడానికి స్రికొతత  అంశం. నాణేలు మరియు నోటల  
నయండి మరియు ప్రభుతవం ఉప్యోగించే అధికారిక్ రాయల్ సరైఫర్ 
వరక్ు, సరప్రింబర్ లో అతని తలిల మరణించనప్ెటట నయండి బిరటన కొతత  
చక్ీవరితని క్లిగి ఉని భరగతలనయ న మమదిగా ప్రిచయం చేసోత ంది. కొతత  
సాి ంప, ఏప్ిరల్ పరా రంభంలో సాధారణ అమమకానికి వ ళ్త ంద,ి క వలం రాజు 
తల మరియు దాని విలువ సాదా రంగు నేప్థుంలో మాతరమే ఉంటుంది. 
1840లో మొదటట ప్రనీి బాల క్ నాటట స్ంప్రదాయానికి అనయగుణంగా, కొతత  
సాి ంప కొతత  నాణేలప్రై క్ూడా క్నిప్ించే చారవలస్ట యొక్ో చతరప్టానిి 
సరవక్రించన స్ంస్ోరణనయ ఉప్యోగిస్యత ంది. కొతత  సాి ంప ఏప్ిరల్ 
పరా రంభంలో సాధారణ అమమకానికి వ ళ్త ంది. ఇది ప్యరితగా రాజు తల 
మరియు సాదా రంగు నేప్థుంలో దాని విలువనయ క్లిగి ఉంటుంది. 
దీనితో, కింగ్ చారవలస్ట ఖచచతమైెన సాి ంప్ుప్రై క్నిప్ించన ఏడవ బిరటటష్ 
చక్ీవరిత. కరవన ఎలిజబెత్ చతరంతో ఉని సాి ంప్ులు చ లుల బాటు 
అవుతాయని మరియు సాి క్ లు అయిపో యేి వరక్ు ప్ంప్ణిీలో 
ఉంటాయని రాయల్ మెయిల్ త లియజ సింది. 

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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బ్రరటిష్ స్ాట ంప్ వెనయక చరితర : గ ీట్ బిరటన 6 మే 1840న ప్రప్ంచంలోని 
మొటిమొదటట అంటుక్ునే తపాలా సాి ంప్ునయ విడుదల చసేింది. ది ప్రనీి 
బాల క్; బిరటటష్ సాి ంప్ులక్ు ప్ునాదయలు, దేశం ప్టరు లేక్ుండా కరవన 
వికోి రియానయ చూప్ించే డిజవైన. అప్ెటట నయండ,ి బిరటటష్ సాి ంప్ులు పాలించే 
సారవభౌమాధికారంతో జారగ చేయబడాు యి 
కరవన ఎలిజబెత్ II యొక్ో చతరప్టానిి ఫో్ టోగాీఫర్ డోరతీ వ లైిుంగ్ 
రూప ందించారు. ఏది ఏమైెనప్ెటటకర, 1967లో ఆరాిల్ు  మచన 
రూప ందించన పో రవిియిట్ ని సరవక్రించారు, ఫలితంగా రూప ందించబడిన 
డిజవైన, నేటటకర ఉప్యోగించబడుతోంది, దాని స్రళత కోస్ం ఒక్ కాల సిక్ గా 
ప్రిగణించబడుతుంది. 1924లో వ ంబ్లల లో జరిగిన బిరటటష్ ఎంప్రైర్ ఎగిజబిష్టన 
కోస్ం ప్రతేుక్ కారుకీ్మాల కోస్ం సాి ంప్ులు ప్రవేశప్రటిబడాు యి. అదనంగా, 
1961కి ముందయ విడుదలెైంది, క వలం 12 సామరక్ సాి ంప్ులు మాతరమే 
ఉనాియి. స్ంవతిరానికి 12 సరటల  ప్రతేుక్ సాి ంప్ులు జారగ 
చేయబడతాయి. 
అదనంగా, 1961కి ముందయ విడుదలెైంద,ి క వలం 12 సామరక్ సాి ంప్ులు 
మాతరమే ఉనాియి. ఈ రోజులోల , సాధారణంగా స్ంవతిరానికి 12 సరటల  
ప్రతేుక్ సాి ంప్ుల స్ంచక్లు ఉనాియి. దీనితో రాయల్ మెయిల్ యొక్ో 
మొదటట రోజు క్వరుల  మరియు ప్రరజవంటేష్టన పాుక్ లు వంటట ఇతర అంశాలు 
వచాచయి. మనియేిచర్ షరట్ి అని ప్ిలువబడే సరట్ నయండి ఒక్టట లేదా 
అంతక్ంటే ఎక్ుోవ సాి ంప్ులనయ క్లిప్ి చని షరట్ లు 1978లో 
మొదటటసారిగా క్నిప్ించాయి. ఇప్ుెడు, ఇవి ప్రతేుక్ సాి ంప పోర గాీమ లో 
ప్రదద  భాగం. 
UKలో 1993లో జారగ చేయబడింది, ఇద ి మొదటట సరవయ-అంటుక్ునే 
సాి ంప. బిరటన యొక్ో మొటిమొదటట అనయక్ూలీక్రించన సాి ంప్ుల సటవ, 
2000లో సరమైలర్ి అని ప్ిలువబడింది. ఒక్ స్ంవతిరం తరావత, మొదటట 
సరవయ-అంటుక్ునే ప్రతేుక్ సాి ంప స్ంచక్ - ప్ిలుల లు మరియు క్ుక్ోలు 
అనయస్రించబడాు యి. ఏది ఏమైెనప్ెటటకర, 2003లో సిిక్-ఆన మీసాలు, 
టోప్రలు, బయటుల  మరియు మరినిింటటతో ప్యరిత చేసని అదయభతమైెన ఫన 
ఫయై ట్ మరియు వ జ్ సాి ంప్ులతో సాి ంప్ులు ‘DIY’గా మారాయి. 
నటాషా ప రియనాయగం "ప్రప్ంచంలోని ప్రకాశవంతమ ైన" విదాురుి ల 
జఞబ్రతాలో అతుధకి సో్ ోర్స స్ాధించంద ి

 

13 ఏళల అమామయి, నటాష్ా ప్రరియనాయగం "ప్రప్ంచంలోని 

ప్రకాశవంతమైెన" విదాురాిని టెైటటల్ నయ గవలుచయక్ుంది. యున ైటెడ్ 

సటిట్ి లోని జాని హాప కిని సరంటర్ ఫర్ టాలెంటెడ్ యయత్ స్ంక్లనం 

చేసిన జాబితాలో నటాష్ా ప్రరియనాయగం అనే భారతీయ అమెరిక్న 

ప్టరు వచచంది. 

నటాష్ా "ప్రప్ంచంలోని అతుంత ప్రకాశవంతమైెన" జాబితాలో జాబితా 

చేయబడింద,ి గతంలో ఆమె 5వ తరగత్రలో ఉనిప్ుెడు 2021లో జాని 

హాప్ిోని సరంటర్ ఫర్ టాలెంటెడ్ యయత్ (CTY) ప్రగక్షనయ క్ూడా 

తీస్యక్ుంది. ఈ ప్రగక్ష ప్రప్ంచవాుప్త  ఆప్ర ష్టన, 76 దేశాలలో 1500 

మంది విదాురుా లు ఈ పరా జవక్ి లో పాల్య ంటునాిరు. 

కీలక అంశాలు 

• నటాష్ా ప్రరియనాయగం USలోని నూుజవరగి లోని ఫో్ల రవని M. 

గౌడినీర్ మడిల్ స్ూోల్ లో విదాురాిని. 

• 2021లో, ప్రగక్షలోని మౌఖిక్ మరియు ప్రిమాణాతమక్ విభాగాలలో 

నటాష్ా యొక్ో ఫలితాలు అధ్యనాతన పరా మాణకి్-సాా యి 

ప్నితీరులో 90వ శాతం వరక్ు వచాచయి, ఇది ఆమెనయ గౌరవ 

జాబితాలో చేరచింది. 

• ఈ స్ంవతిరం, స్ంసా్ దావరా CTY టాలెంట్ సరర్చ లో భాగంగా 

తీస్యక్ుని SAT, ACT, స్ూోల్ మరియు కాలేజ్ ఎబిలిటీ టెసి్ట 

లేదా ఇతర సారూప్ు ప్రగక్షలలో ఆమె అసాధారణమైెన ప్రదరశన 

కోస్ం నటాష్ాక్ు అవారుు  లభంచంది. 

• విశవవిదాులయం ప్రకారం, 15,000 మంది గుంప్ులో ఉని 

అధ్యనాతన విదాురుా లనయ వారి ఉనిత-సాా యి విదాు ప్రత్రభనయ 

నిరూప్ించయకోవడానికి CTY గ ీడ్ సాా యి క్ంటే ఎక్ుోవ ప్రగక్షా 

ప్దితులనయ ఉప్యోగించంది. 

• 2021–22 టాలెంట్ సరర్చ ఇయర్ లో 76 దేశాలలో CTY ప్రగక్షక్ు 

హాజరవైన విదాురుా లలో నటాష్ా క్ూడా ఉనాిరు. 

• నటాష్ా CTY వేడుక్లో ఉతీతరణత సాధించగా, ప్రగక్షక్ు హాజరవనై 

విదాురుా లలో 27 శాతం క్ంటే తక్ుోవ మంది మాతరమే రాగలిగారు. 

విదాురుా లు వారి ప్రగక్ష సో ోర్ ల ఆధారంగా అధకి్ లేదా గొప్ె 

గౌరవాలనయ ప ందారు. 

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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‘ఆప్రేష్న్ దోస్త ’: భూకంప్ం బ్ారిన ప్డిన టరీో, సిరియాకు సహాయం 
చేస్ందయకు భారత్ సరవం సిదిం చేసింద ి

 
"ఆప్ర ష్టన దోస్టత"లో భాగంగా, భారతదేశం భయక్ంప్ బాధిత దేశాలెైన 
టరగో మరియు సిరియాక్ు ఫ్రల్ు హాసిెటల్, సామాగీి మరియు రవస్ూోు 
సిబబందిని మోహరిసోత ందని విదేశాంగ మంత్రర ఎస్ట జవైశంక్ర్ బుధ్వారం 
టీవట్ చేశారు. 
ప్రజలు నిదిరస్యత ని స్మయంలో సో మవారం స్ంభవించన 7.8-తీవరతతో 
క్ూడిన భయక్ంప్ం వేలాది భవనాలనయ ధ్వంస్ం చేసింద,ి నిరణయించలేని 
స్ంఖులో ప్రజలు చక్ుోక్ునాిరు మరియు మలియనల  మంది ప్రజలనయ 
ప్రభావితం చసేి ఉండవచయచ. 
కీలక అంశాలు 
• గాయప్డిన వేలాది మంది ప్రజలు మరియు ఇంకా చక్ుోక్ునిటుల  

భావిస్యత ని ఇతరుల కోస్ం స్మయం మంచపో తోంద,ి ప్రప్ంచ 
ఆరోగు స్ంసా్ డ ైరవకి్ర్ టడెోరస్ట అధ్నామ ఘెబరరయేిస్స్ట హ చచరించారు. 

• భయక్ంప్ం కారణంగా 9,500 మంది మరణించారు. 
• టరగో భయక్ంప్ బాధితుల స్హాయారాం నాలయవ భారత వ ైమానిక్ 

దళం C17 లాుండింగ్ నయ అదానా చూసింది. 
• విధ్వంస్క్ర భయక్ంప్ం తరువాత దేశానికి స్హాయం చేయడంలో 

మత్రమీరిన ఉదారంగా వువహరించనందయక్ు టరగో నయండి 
భారతదేశం విమరశలనయ అందయక్ుంది. 

• శీతాకాలప్ు తుఫ్ానయలు అనేక్ రహదారులనయ తయారు చేశాయి, 
వాటటలో కొనిి ఇప్ెటటక  భయక్ంప్ం కారణంగా ద బబత్రనాియి, 
దాదాప్ు అగముగోచరంగా ఉనాియి, వేదననయ జోడించ కొనిి 
పరా ంతాలలో కిలోమీటరల ప డవునా టరా ఫ్ిక్ జామ లక్ు 
కారణమయాుయి. 

• గీహం మీద భయక్ంప్ కీియాశీల పరా ంతాలలో ఒక్టట టరిోష్-సిరియన 
స్రిహదయద లో ఉంది. 

• 1939లో తూరుె పరా ంతంలోని ఎరిజంకాన లో 33,000 మంది 
మరణించనప్ెటట నయండి టరగో ఈ ప్రిమాణంలో భయక్ంపానిి 
అనయభవించలేదయ. 

విదయుత్ సంక్షోభం కారణంగా దక్షిణాఫిరకా ‘స్టట్ ఆఫ్ డిజఞసటర్స’గా 
ప్రకటించంద ి

 
కొనసాగుతుని ఇంధ్న స్ంక్షోభంప్రై ప్రభుతవ ప్రత్రస్ెందననయ వేగవంతం 
చేయడానికి, దక్షణిాఫ్ిరకా అధ్ుక్షుడు సిరిల్ రామఫో్ సా విప్తుత  సిాత్రని 
ప్రక్టటంచారు. విదయుత్ స్రఫరానయ ప్రంచడంప్రై దృషిి  సారించే మంత్రరని తన 
కారాులయంలో నియమసాత నని హామీ ఇచాచరు. 
కీలక అంశాలు 
• 2008 నయండి, దేశం చారితరా తమక్ సాా యికి చేరుక్ుని విదయుత్ 

కొరతతో పో రాడుతోంది, ఫలితంగా ఈ స్ంవతిరం ప్రత్ర రోజు 
బాల క్ అవుట్ లు ఏరెడుతునాియి. 

• అతనయ ఫ్బిరవర ి 2018లో ప్దవీ బాధ్ుతలు చేప్టటినప్ెటట నయండ,ి 
రామాఫో్ సా గుతాత ధిప్తు రాషి్టర విదయుత్ ప ర వ ైడర్ ఎసాోమ హో లిుంగ్ి 
SOC లిమటడె్ నయ స్రిదదిదడానికి మరియు కొతత తరం సామరాా ునిి 
ఆన లెైన లోకి తీస్యక్ువసాత నని హామీ ఇచాచరు, అయితే బయురోకీ్సర 
మరియు ప్రభుతవ ఉదాసరనత కారణంగా అనేక్ పరా జవక్ుి లు 
ఆటంక్మయాుయి. 

• వువహారిక్ంగా "లోడ్ షరడిు ంగ్" అని ప్ిలవబడే అంతరాయాలు ప్రజల 
మదదతునయ తీవరంగా ద బబతీయడం దావరా రాబో యేి ఎనిిక్లలో 
అధికారానిి కొనసాగించగల ఆఫ్ిరక్న నషే్టనల్ కాంగవసీ్ట సామరాా ునికి 
ముప్ుె క్లిగిసాత యి. 
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• ఆరు నయంచ ప్న ిండు న లలోల  స్మస్ులు ప్రిష్టోరించబడతాయని 
ఇంధ్న మంత్రర గ వడ ే మంటాషట ప్టరొోనాిరు, అయితే నిరవహణ 
కోస్ం యుటటలిటీ కాలం చ లిలన బొ గుయ  ఆధారిత యయనిట్ లనయ 
మయసివేస్ూత నే ఉండటం వలల  క్నీస్ం 2025 వరక్ు బాల క్ అవుట్ లు 
ముగియవని ఎసాోమ చ ైరమన ఎంఫో్  మకావనా హ చచరించారు. 

 
జఞతీయ అంశాలు 

NCW 31వ వువస్ాి ప్క దనిోత్వం సందరభంగా ప రసిడెంట్ దౌర ప్ది మురుమ 
ప్రసంగించారు 

 
జనవర ి 31, 2023న ఢిలీలలో జరగిిన జాతీయ మహిళా క్మష్టన 31వ 
వువసాా ప్క్ దినోతివంలో భారత రాషి్టరప్త్ర దరౌ ప్ది మురుమ ప్రస్ంగించారు. 
ఈ కారుకీ్మం యొక్ో థీమ 'స్శక్త నారగ స్శక్త భారత్', ఇది అతుుతతమ 
ప్రత్రభ క్నబరిచన మహళిల క్థలనయ గురితంచ, స్ంబరాలు చేస్యకోవడం 
మరియు ఒక్ గురుత నయ తీస్యక్ురావడానికి వారి ప్రయాణానిి స్యగమం 
చేసింది. 
క ందర మహిళా మరియు శశు అభవృదిి  శాఖ మంత్రర స్మృత్ర జుబిన ఇరానీ 
మరియు MoS, WCD, డాకి్ర్ ముంజ్ ప్రా మహ ందరభాయ్ క్ూడా ఈ 
కారుకీ్మంలో పాల్య నాిరు. 
కీలకాంశాలు 
• క్మష్టన తన 31వ వువసాా ప్క్ దినోతివానిి 31 జనవర ి 2023 

నయండి 1 ఫ్ిబరవరి 2023 వరక్ు జరుప్ుకోవడానికి రవండు రోజుల 
కారుకీ్మానిి నిరవహించంది. 

• రవండవ రోజు, అనేక్ మందిక ిస్ూూరిత మరియు సాధికారత బాటలో 
నడిప్ించన అసాధారణ మహళిలతో చరాచ కారుకీ్మం జరగిింది. 

• వివిధ్ సామాజిక్-ఆరిాక్ నేప్థాులక్ు చ ందిన మహిళల 
నిరణయాధికారం మరియు నాయక్తవ పాతరలలో లింగ స్మానతవంప్రై 
దృషిి  సారించ ే విభనిమైెన మరియు విభనిమైెన స్ంభాష్టణలతో 
ఒక్ వేదిక్నయ అందించడం క్మష్టన లక్షుం. 

• NCW జనవర ి 1992లో నషే్టనల్ క్మష్టన ఫర్ ఉమెన యాకి్, 
1990 ప్రకారం చటిబదిమైెన స్ంసా్గా సాా ప్ించబడింది. 

• మహిళలక్ు స్ంబంధించన రాజాుంగ మరియు చటిప్రమైెన 
రక్షణలనయ స్మీక్షించడానికి, ప్రిష్ాోర శాస్న చరులనయ సిఫ్ారుి 
చేయడానికి, ఫ్ిరాుదయల ప్రిష్ాోరానిి స్యలభతరం చేయడానికి 
మరియు మహిళలనయ ప్రభావితం చేసట విధానప్రమైెన విష్టయాలప్రై 
ప్రభుతావనికి స్లహా ఇవవడానికి ఇది సాా ప్ించబడింది. 

2025 మాడిరడ్ అంతరాా తీయ ప్ుసతక ప్రదరశనలో భారతదేశం థమీ్ దశేంగా 
ఉంట ంద ి

 
2025లో జరిగ  మాడిరడ్ ఇంటర ిష్టనల్ బుక్ ఫ్రయిర్ లో భారత్ నయ ఫో్ క్ల్ 
క్ంటీరగా ఆహావనిసాత మని భారతదేశంలోని సరెయిన రాయబారి జోస్ట 
మరియా రిడావో త లిపారు. 46వ అంతరాజ తీయ కోల్ క్తా ప్ుస్తక్ 
ప్రదరశనలో సరెయిన థీమ దేశం. మాడిరడ్ ఇంటర ిష్టనల్ బుక్ ఫ్రయిర్ 
అనేది మాడిరడ్ లోని బయున రవటటరో పార్ో లో జరిగ  వారిిక్ కారుకీ్మం. 
“మేము 2025లో జరిగ  మాడిరడ్ అంతరాజ తీయ ప్ుస్తక్ ప్రదరశనలో 
భారతదేశానిి థీమ దేశంగా ఆహావనిస్యత నాిము. ఇద ి సాధారణంగా 
ప్రచయరణక్రతలక్ు మాతరమే. కానీ, మేము సినిమా మరియు స్ంగగతానిి 
క్ూడా చేరచడానికి హో రిజోన నయ విస్తరించవచయచ, ”అని జోస్ట మరియా 
రిడావో చ పాెరు. 
రవండు దేశాల మధ్ు సాంస్ోృత్రక్ మారిెడిలో భాగంగా సరెయిన 
బెంగాల్ లోని ఐదయ యయనివరశిటీలక్ు సాెనిష్ భాష్ట బో ధించే 
ప్ుస్తకాలనయ అందజ సిందని త లిపారు. సాెనిష్ రచయితల రచనలనయ 
ప్రముఖ భారతీయ ప్రచయరణ స్ంసా్లు క్ూడా ప్రచయరిస్యత నాియని రిడావో 
చ పాెరు. 
మాడిరడ్ ఇంటరేిష్నల్ బ్ుక్ ఫ యిర్స గురించ: ఫ్రయిర్ 1933లో 
పరా రంభమైెంది. సాెనిష్ అంతరుుదిం కారణంగా ఇది కొనిి స్ంవతిరాల 
పాటు నిలిచపో యింది. మాడిరడ్ బుక్ ఫ్రయిర్ అంతరాజ తీయ సాా యిలో 
ఉంది. ఇది ప్రధానంగా సాెనిష్ మాటాల డే దేశాల నయండి ప్ుస్తకాలనయ క్లిగి 
ఉనిప్ెటటకర, ఈవ ంట్ మరొక్ భాష్ట మాటాల డే అత్రథి దేశం యొక్ో 
సాహితాునిి పోర తిహసి్యత ంది. 2018లో అత్రథి దేశం రొమేనియా; 
2019లో అది డొమనిక్న రిప్బిల క్. సరెయిన లో COVID-19 మహమామరి 
కారణంగా 2020 మరియు 2021లో జరగాలిిన ఈవ ంట్ తాతాోలిక్ంగా 
నిలిప్ివేయబడింది. 
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భారతదేశప్ు మొదటి హెడైోరజన్ ర ైలు డసి ంబ్ర్స 2023 నాటిక  వారసతవ 
మారాా లోల  వసయత ంద:ి ర ైలవవ మంత్రర అశ్వవని వెైష్ణవ్ 

 
ప్రాువరణం ప్టల  ప్చచగా మరియు మరింత సిారంగా కొనసాగుతూ, 
భారతీయ రవైలేవ హరిత విప్లవానిి ప్రవశేప్రడుతోంది మరియు డిసరంబర్ 
2023 నాటటక ి దేశంలోని ఎనిమది వారస్తవ మారాయ లక్ు హ డైోరజన 
మరియు ఎలకిిిక్ రవైళలనయ ప్రవేశప్రడుతోంది. క ందర రవైలేవ మంత్రర అశవని 
వ ైష్టణవ్ ఈ విష్టయానిి ఇటీవల ధ్ృవీక్రించారు. ఈ హ ైడోరజన రవైళ్ల  
పాతకాలప్ు సరైరన లు మరియు ఆక్ుప్చచ ఆవిరి ఆవిరితో క్ూడిన సరిమ 
ఇంజిన ల యొక్ో స్వరించన స్ంస్ోరణనయ క్లిగి ఉంటాయి. 
హెైడోరజన్ ర ైళ్లల  నడిచే పరా రంభ మారాా లు: ఈ చొరవ గురించ వ ైష్టణవ్ 
మాటాల డుతూ, కొతత  రవళై్ల  క్లాో-సిమాల  రవైలేవలు, నీలగిరి మౌంటెైన 
రవైలేవలు, డారిజలింగ్ హిల్ి, కాంగాీ రవైలేవలు, బిలిమోరా వాఘైె, మోవ్-
ప్టలాెని, మారావర్-దేవ్ ఘర్-మదిరయా మరియు మథేరన హిల్ రవలైేవల 
మారాయ లోల  నడుసాత యని చ పాెరు. 
హెైడోరజన్ ర ైళ్ల  అభివృదిి : జరమనీ, ఫ్రా ని మరియు చ ైనా వంటట కొనిి 
దేశాలు హ ైడోరజన ఇంజిన లనయ అభవృదిి  చేశాయని, ఇప్ుెడు భారతదేశం 
క్ూడా ఇందయలో భాగమవుతుందని మంత్రర త లిపారు. స్వరణ గురించ 
మాటాల డుతూ, కొతత  రవైళల  కోచ లు రవటోర -ఫ్ిట్ చేయబడ,ి హ ైడోరజన-ప ర ప్లిన 
ఇంజిన లతో ప్టరర ప్ించబడతాయి, ఇవి స్ంవతిరం చవరి నాటటకి వాణిజు 
ప్రయోజనాల కోస్ం ఉప్యోగించబడతాయి. 
ప్రైలట్ పరా జవక్ి గా, రవైలేవ ఉతతర రవైలేవ వర్ో ష్ాప లో హ ైడోరజన ఇంధ్న 
ఆధారిత రవలైు యొక్ో నమయనానయ తయారు చేసోత ంది. ఇది 
హరాునాలోని సో నిప్ట్-జింద్ సరక్షన లో టెసి్ట రన అవుతుంది. 
2023 క  భారతదేశ హజ్ కోటా 1,75,025గా నిరణయించబ్డింద:ి ప్రభుతవం 

 

ఈ స్ంవతిరం హజ్ యాతర కోస్ం స దీ అర బియాతో వారిిక్ ద ైవపాక్షిక్ 
ఒప్ెందం ప్రకారం ప్రభుతవం ఒక్ లక్షా 75 వేల 25 ఉని అస్లు హజ్ 
కోటానయ ప్ునరుదిరించందని మైెనారిటీ వువహారాల మంత్రర స్మృత్ర ఇరానీ 
త లియజ శారు. 
ఈ దిశలో మంత్రరతవ శాఖ రాష్ాి ర లు మరియు క ందరపాలిత పరా ంతాల హజ్ 
క్మటీలతో స్హా వాటాదారులతో హజ్ నిరవహణప్రై అనేక్ ఇంటరాకిివ్ 
సరష్టన లనయ నిరవహించందని, ఇందయలో హజ్ కోటానయ ప్ునరుదిరించాలని 
అభురానలు అందాయని మంత్రర శీీమత్ర ఇరానీ త లిపారు. 
వారిిక్ ద ైవపాక్షిక్ ఒప్ెందం ప్రకారం హజ్ క్మటీ ఆఫ్ ఇండియా కోస్ం 
క టాయించన కోటా ఈ స్ంవతిరం హజ్ కోస్ం వివిధ్ రాష్ాి ర లు మరియు 
క ందరపాలిత పరా ంతాల నయండి యాత్రరక్ుల కోస్ం ఉదేదశంచబడింది. హజ్ 
కోటానయ ప్రంచడం వలల  ఇప్ుెడు రాష్ాి ర లు మరియు క ందరపాలిత పరా ంతాల 
నయండి ఎక్ుోవ మంది యాత్రరక్ులనయ హజ్ కోస్ం ప్ంప్డానికి ప్రభుతవం 
వీలు క్లిెంచందని మంత్రర చ పాెరు. 
వారిిక్ ద ైవపాక్షిక్ ఒప్ెందం ప్రకారం హజ్ క్మటీ ఆఫ్ ఇండియా (HCoI) 
కోస్ం క టాయించన కోటా హజ్ 2023 కోస్ం వివిధ్ రాష్ాి ర లు మరియు 
UTల నయండి యాత్రరక్ుల కోస్ం ఉదేదశంచబడింది. 
జి క ష్న్ ర డి్  విజిట్ ఇండియా ఇయర్స 2023 ఇనిషయేిిటివ్ నయ 
పరా రంభించారు 
ప్రాుటక్ శాఖ మంత్రర జి. కిష్టన రవడిు  విజిట్ ఇండియా ఇయర్ - 2023 
కారుకీ్మానిి పరా రంభంచ, లోగోనయ నూుఢిలీలలో ఆవిష్టోరించారు. 
ప్రాుటక్ శాఖ మంత్రర జి. కిష్టన రవడిు  దేశంలో ప్రాుటకానిి 
పోర తిహించేందయక్ు భారగ ప్రణాళిక్లు మరియు కారుకీ్మాల 
స్ంవతిరానిి పరా రంభంచారు. 
కీలక అంశాలు 
• భారతదేశం జి20కి సారథుం వహిస్యత నిందయన ఈ ముఖుమైెన 

స్ంవతిరంలో విజిట్ ఇండయిా ఇయర్ 2023 లోగోనయ విడుదల 
చేస్యత నిటుల  ప్రాుటక్ శాఖ మంత్రర జి. కిష్టన రవడిు  ప్టరొోనాిరు. 

• ఈ స్ంవతిరం లక్ష మందిక ిప్రైగా విదశేీ ప్రత్రనిధ్యలు భారతదేశానిి 
స్ందరిశసాత రని మరియు వారు సామరక్ చహాిలు మరియు 
ప్ండుగలతో స్హా భారతదేశ స్ంస్ోృత్ర యొక్ో మొతతం 
స్వరస్ప్తకానిి ప్రదరశిసాత రని ఆయన త లియజ శారు. 

• G20కి చ ందిన ప్రత్ర విదశేీ ప్రత్రనిధి భారతదేశ స్ంస్ోృత్ర, వారస్తవం 
మరియు ప్రాుటక్ పరా ంతాలక్ు బరా ండ్ అంబాసిడర్ గా ఉంటారని శీ ీ
రవడిు  త లిపారు. 
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• ఈ ఏడాది విదశేీ స్ందరశక్ులక్ు అనయక్ూలమైెన వాతావరణానిి 
క్లిెంచేందయక్ు తమ మంత్రరతవ శాఖ భారతీయ మష్టనయల  మరియు 
ఇతర వాటాదారులతో స్మనవయం చేసోత ందని ఆయన ప్టరొోనాిరు. 

• ప్రప్ంచ ప్రిశీమ ప్ునరుదిరణ, భారతదశేానిి అనేవషించడానికి 
ప్రప్ంచ యాత్రరక్ుల నయండి పరా ధానుత క్లిగిన సరంటటమెంట్, మరియు 
స్ంవతిరాలుగా భారతదేశంలో అభవృదిి  చ ందయతుని ప్రాుటక్ంలో 
విజయానిి ప్రంప ందించడం దావరా స్ృషిించబడిన వేగానిి 
ఉప్యోగించడం-ప్రాుటక్ మంత్రరతవ శాఖ టూరిజం యొక్ో 
అన లాక్ చేయని సామరాా ునిి అన లాక్ చేసట లక్షుంతో ఉంది. 
భారతదేశం 365 రోజుల గముసాా నంగా మారిచంది. 

డియోఘర్స లో ఐదవ నానో యూరియా పాల ంట్ కు అమత్ షా శంకుస్ాి ప్న 
చేశారు 

 
జారఖండ్ లోని డయిోఘర్ లో ₹450 కోటల  నానో యయరియా పాల ంట్ 
మరియు ఇండియన ఫ్ారమర్ి ఫ్రరిిలెైజర్ కోఆప్ర టటవ్ (ఇఫో్ ో) టౌన షపి క్ు 
క ందర హోం మంత్రర అమత్ ష్ా శంక్ుసాా ప్న చేశారు. నానో యయరియా 
పాల ంట్ భారతదేశంలో ఐదవ పాల ంట్. ప్రధాని నర ందర మోడీ 2021లో 
గుజరాత్ లో ప్రప్ంచంలోనే మొటిమొదటట నానో యయరియా పాల ంట్ నయ 
పరా రంభంచారు. క ందర మంత్రర అమత్ ష్ా ప్రకారం నానో యయరియా 
రవైతులక్ు ప్రయోజనం చేక్ూరుస్యత ందని మరియు ఇది ఇప్ెటటక  ఐదయ 
దేశాలక్ు ఎగుమత్ర చేయబడుతోంది. 
కీలకాంశాలు 
• నానో యయరియా ప్ంట ఉతాెదక్త, నేల ఆరోగుం మరియు 

ఉతెతుత ల యొక్ో పో ష్టక్ నాణుతనయ మెరుగుప్రచడంలో 
స్హాయప్డుతుంది మరియు సాంప్రదాయ యయరియా యొక్ో 
అస్మతులుత మరియు అధిక్ వినియోగానిి ప్రషి్టోరించడానికి 
లక్షుంగా ప్రటుి క్ుంది. 

• వచేచ ఏడాది డిసరంబరులో పాల ంట్ నయ పరా రంభంచనయనిటుల  ఇఫో్ ో 
మేనేజింగ్ డ ైరవకి్ర్ యుఎస్ట అవసిత  త లియజ శారు. 

• అలాగ  నానో యయరియా పాల ంట్ నయ ₹300 కోటలతో, టౌన షిప నయ 
₹150 కోటలతో నిరిమసాత మని చ పాెరు. 

• జారఖండ్ ఇండసిి రయల్ ఏరియా డ వలప మెంట్ అథారటిీ (జియాడా) 
డియోఘర్ జిలాల లోని జాసిదిహ్ పరా ంతంలో కాంప్రల క్ి కోస్ం 20 
ఎక్రాల సా్లానిి ఇఫో్ ోక్ు క టాయించంది. 

ఇండియన్ ఫారమర్స్ ఫ రిటల ైజర్స కోఆప్రేటివ్ గురించ : ఇండియన ఫ్ారమర్ి 
ఫ్రరిిలెైజర్ కోఆప్ర టటవ్ లిమటెడ్, దీనిని IFFCO అని క్ూడా ప్ిలుసాత రు, 
ఇది నూుఢిలీలలో ఎరువుల తయారగ మరియు మారవోటటంగ్ లో నిమగిమైె 
ఉని బహుళ-రాషి్టర స్హకార స్ంఘం. స్హకార స్ంసా్ 1967లో 57 
మంది స్భుులతో పరా రంభమైెంది మరియు ఇప్ుెడు తలస్ర ి GDPప్ర ై
టరోివర్ దావరా ప్రప్ంచంలోనే అత్రప్రదద  స్హకార స్ంసా్గా ఉంది, 
స్యమారు 35,000 మంది స్భుుల స్హకార స్ంఘాలతో 50 
మలియనలక్ు ప్రైగా భారతీయ రవైతులక్ు చేరువ ైంది. 
బ్ెంగుళ్ూరులో ఇండియా ఎనరాీ వీక్ 2023ని ప్రధాని మోద ీపరా రంభించారు 

 
ఎనరగజ టరా నిిష్టన ప్వర్ హౌస్ట గా భారతదేశం యొక్ో ఎదయగుతుని 
ప్రాకీ్మానిి ప్రదరిశంచడానికి ఉదేదశంచన ఇండియా ఎనరగజ వీక్ (IEW) 
2023 ఈవ ంట్ నయ ప్రధాని నర ందర మోదీ పరా రంభంచారు. IEW 
బెంగుళూరులో 6 ఫ్ిబరవర ి2023 నయండి 8 వరక్ు జరుగుతుంది. క ందర 
ప్రటోర లియం మరియు స్హజ వాయువు శాఖ మంత్రర హరగదప సింగ్ ప్యరి, 
గవరిర్ థావర్ చంద్ గవహాల ట్ మరియు CM బస్వరాజ్ బొ మైెమ క్ూడా ఈ 
కారుకీ్మానిి అభనందించారు. 
కీలకాంశాలు 
• ప్రధాని మోదీ E20 ఇంధ్నానిి పరా రంభంచారు - ప్రటరో ల్ తో 20 

శాతం ఇథనాల్ మశీమం మరియు తుమక్ూరులోని హిందయసాా న 
ఏరోనాటటక్ి లిమటెడ్ హ లికాపి్ర్ ఫ్ాుకి్రగని దశేానికి అంకితం చేశారు. 

• E20 ఇంధ్నం భారతదశేంలోని 11 రాష్ాి ర లు మరియు UTలలోని 
చమురు మారవోటటంగ్ క్ంప్రనీల (OMCలు) 84 రిటెైల్ 
అవుట్ లెట్ లలో పరా రంభంచబడుతుంది. 

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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• 2025 నాటటక ి ప్యరితగా 20 శాతం ఇథనాల్ మశీమానిి 
సాధించాలని ప్రభుతవం లక్షుంగా ప్రటుి క్ుంది. 

• ఈ కీ్మంలో, OMCలు ప్ురోగత్రని స్యలభతరం చేసట 2G-3G 
ఇథనాల్ పాల ంట్ లనయ ఏరాెటు చేస్యత నాియి. 

• ఇండియన ఆయిల్ కారొెర ష్టన (IOC) అభవృదిి  చేసిన సో లార్ 
క్ుకింగ్ సిసి్మ యొక్ో టటవన-క్ుక్ టాప మోడల్ నయ క్ూడా ప్రధాన 
మంత్రర ఆవిష్టోరించారు. 

• స్వచఛమైెన ఇంధ్నాలప్రై ప్రజలక్ు అవగాహన క్లిెంచేందయక్ు, గగనీ 
మొబిలిటీ రాులీని ఫ్ాల గ్ చేయడానికి ప్రధాని మోద ీ జవండా ఊప్ి 
పరా రంభంచారు. హరిత ఇంధ్న వనరులతో నడచిే వాహనాల 
భాగసావమాునికి ఈ రాులీ సాక్షుమవవడంతోపాటు హరిత 
ఇంధ్నాలప్రై ప్రజలక్ు అవగాహన క్లిెంచడంలో 
స్హాయప్డుతుంది. 

తుమకూరులో HAL హెలికాప్టర్స ఫాుకటరీని దేశానిక  అంక తం చేసిన ప్రధాని 
మోదీ 

 
తుమక్ూరులో హ చ ఏఎల్  హ లికాపి్ర్  ఫ్ాుకి్రగని దేశానికి  అంకితం చశేారు 
ప్రధాని నర ందర మోదీ. తుమక్ూరు ఇండసిి రయల్  టౌన షిప , 
తుమక్ూరులోని త్రప్యత రు, చక్ోనాయక్నహళిలలో రవండు జల్  జీవన  
మష్టన  పరా జవక్ుి లక్ు ఆయన శంక్ుసాా ప్న చేశారు. ప్ర ధాన మంత్రర 
హ లికాపి్ ర్ ఫ్రసిలిటీ అండ్ సి్ర క్చ ర్ హాుంగ ర్ నయ ప్ రిశీలించ, లెైట్ యుటటలిటీ 
హ లికాపి్ ర్ నయ ఆవిష్టోరించారు. 
 

 

ఆధాుత్రమక్త, విజాా నం మరియు వ ైజాా నిక్ విలువలతో క్ూడని భారతీయ 
స్ంప్రదాయాలనయ ఎలలప్ుెడూ బలప్రిచ ేసాధ్యవులు మరియు ఋష్టుల 
భయమ క్రాణ టక్ అని ప్రధాన మంత్రర త లియజ శారు. తుమక్ూరు యొక్ో 
ప్రతేుక్ పరా ముఖుతనయ మరియు సిదదగంగ మఠం యొక్ో స్హకారానిి 
క్ూడా ఆయన హ ైలెైట్ చేశారు. 
కీలక అంశాలు 

• యువతక్ు ఉపాధి అవకాశాలు, గాీమీణ స్మాజం మరియు 
మహిళల జీవన స లభుం, సాయుధ్ బలగాల బలోప్టతం మరియు 
మేడ్ ఇన ఇండియా భావనక్ు స్ంబంధించ వందల కోటల  విలువ నై 
అనేక్ పరా జవక్ుి లక్ు అంకితం చేయడం లేదా శంక్ుసాా ప్న చేయడం 
జరుగుతోందని ప్రధాన మంత్రర త లియజ శారు. 

• క్ రాణ ట క్ యువ త లోని ప్ర త్రభ నయ, ఆవిష్టో ర ణ నయ ప్ర ధాన మంత్రర 
ప్ర శంసించారు, డోరన ల నయండి తేజ స్ట ఫ్రైట ర్ విమానాల వ ర క్ు 
ఉతె తుత ల లో ఉతాెద క్ రంగం ప్ టటషి్టం ప్ర క్ టటంచ బ డిందని అనాిరు. 

• రక్షణ అవస్రాలప్రై విదశేీ ఆధారప్డటానిి తగియంచే ప్రత్రజాతో 
2016లో ప్రధానమంత్రర శంక్ుసాా ప్న చసేిన హ చ ఏఎల్ పరా జవక్ ిదావరా 
ప్రధాన మంత్రర ఈ విష్టయానిి నొకిోచ పాెరు మరియు వివరించారు. 

• వందలాద ి ఆయుధాలు, రక్షణ ప్రకి్రాలు భారతదేశంలోనే 
తయారవుతునాియని, వీటటని సాయుధ్ బలగాలు 
ఉప్యోగిస్యత నాియని ప్రధాని హరిం వుక్తం చేశారు. 

• ‘నేష్టన ఫసి్ట’ అనే స్ూూరితతో విజయం సాధించడం ఖాయమని ప్రధాని 
ఉదాఘ టటంచారు. ప్రభుతవ రంగ స్ంసా్ల ప్నితీరులో ప్ునరుదిరణ 
మరియు స్ంస్ోరణలతో పాటు ప్రైవైేట్ రంగానికి అవకాశాలనయ 
త రవడం గురించ ఆయన మాటాల డారు. 

• హ చ ఏఎల్ ప్టరుతో ఇటీవలి కాలంలో ప్రభుతావనిి లక్షుంగా 
చేస్యక్ుని జరుగుతుని ప్రచారానిి ప్రధాని ప్రసాత వించారు, అస్తుం 
ఎంత ప్రదదద ైనా, తరచయగా వచచనా, ఎక్ుోవ ైనా స్ర , స్తుం ముందయ 
ఎప్ుెడూ ఓడిపో తుందని ప్టరొోనాిరు. 

• తుమక్ూరునయ దేశంలోని ప్రదద  పారిశాీమక్ క ందరంగా అభవృదిి  
చేయడంలో ఫుడ్ పార్ో మరియు హ చ ఏఎల్ తరావత పారిశాీమక్ 
టౌన షిప తుమక్ూరుక్ు భారగ బహుమత్ర అని ప్రధాన మంత్రర 
త లియజ శారు. 

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/21807/upsc-cse-2023-prelims-i-ii-online-live-classes-telugu-foundation-batch-adda247
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హరాునాలో 36వ సతరజ్ కుండ్ హసతకళ్ల మళేానయ ఉప్ రాష్ట ేప్త్ర 
పరా రంభించారు 

 
హరాునాలోని ఫరగదాబాద్ లో 36వ స్ూరజ్ క్ుండ్ ఇంటర ిష్టనల్ కాీఫి్్ 
మేళానయ వ ైస్ట ప్రరసిడ ంట్ జగదీప ధ్న ఖర్ పరా రంభంచారు. పరా రంభ 
స్ందరభంగా, ప్రత్ర ఒక్ోరూ తమ సటిహితులు మరియు బంధ్యవులక్ు 
బహుమతులు కోస్ం వ తుక్ుతునిప్ుెడు సాా నిక్ంగా ఉతెత్రత  
చేయబడిన హస్తక్ళల వస్యత వులనయ ప్రిగణనలోకి తీస్యకోవాలని ఆయన 
కోరారు. 
ఇటువంటట విధానం అనేక్ విశషి్ట క్ళారూపాల ప్రిరక్షణలో 
స్హాయప్డటమే కాక్ుండా ప్రత్రభావంతులెైన క్ళాకారులు & 
చేత్రవృతుత ల వారి ఆరిాక్ సిాత్రని మెరుగుప్రుస్యత ందని ఆయన 
నొకిోచ పాెరు. 
కీలక అంశాలు 
• స్ూరజ్ క్ుండ్ మేళా భారతదేశ హస్తక్ళ యొక్ో అదయభతమైెన 

వ ైవిధ్ుం మరియు వారస్తావనికి అదయభతమైెన ప్రదరశన అని 
ఉప్రాషి్టరప్త్ర త లియజ శారు. 

• భారతదేశ హస్తక్ళాకారుల స్ృజనాతమక్త మరియు ప్రత్రభనయ 
ప్రదరిశంచడానికి మరియు పోర తిహించడానికి రాషి్టర ప్రభుతవం 
మరియు మేళా నిరావహక్ులనయ ఆయన అభనందించారు. 

• ముదరా  యోజన, ఒక్ జిలాల , ఒక్ ఉతెత్రత  మరియు యయనిటీ మాల్ి 
వంటట వివిధ్ వినూతి దశలనయ ప్రసాత విస్ూత , అనిి మారాయ ల దావరా 
భారతీయ కాీఫి్, చేనతే మరియు జానప్ద క్ళలనయ 
పోర తిహించడానికి ప్రభుతవం క్టుి బడి ఉందని ధ్ంఖర్ 
త లియజ శారు. 

• ఈ ఏడాది బడ జట్ లో హస్తక్ళాకారుల కోస్ం ప్రవేశప్రటటిన ప్రఎం 
విశవక్రమ కౌశల్ స్మామన నయ ఆయన ప్రశంసించారు, విశవక్రమ వారి 
స్ృషిిని మరింత విస్తృతం చేయడానికి మరియు నాణుతనయ 
విస్త రించేందయక్ు ఇది స్హాయప్డుతుందని ప్టరొోనాిరు. 

• భారతదేశం యొక్ో లుక్-ఈసి్ట & యాకి్-ఈసి్ట విధానంలో ఈశాను 
రాష్ాి ర లు చాలా ముఖుమైెన వాటాదారులని, ఇది చాలా 
ప్రభావవంతంగా మారుతుందని ఉప్రాషి్టరప్త్ర ప్టరొోనాిరు. 

• ఉప్రాషి్టరప్త్ర పరా రంభంచన స్ూరజ్ క్ుండ్ ఇంటర ిష్టనల్ కాీఫి్్ మేళా 
2023 2023 ఫ్ిబరవరి 3 నయండి 19 వరక్ు హరాునాలోని 
స్ూరజ్ క్ుండ్ లో త రవబడుతుంది.  

నతుఢిల్లలలో యువ సంగం రిజిస్ట ేష్న్ పో రటల్ పరా రంభించబ్డింద ి

 
నూుఢిలీలలో యువ స్ంగం రిజిసటి రష్టన పో రిల్ నయ పరా రంభంచారు. యువ 
స్ంగం అనేది ఏక్ భారత్ శరీష్టఠ  భారత్ స్ూూరితతో ఈశాను పరా ంత యువత 
మరియు మగిలిన భారతదేశంలోని యువత మధ్ు స్నిిహిత 
స్ంబంధాలనయ ప్రంప ందించడానికి ప్రధాన మంత్రర నర ందర మోదీ చొరవ. ఈ 
చొరవ కింద, 20 వేల మందిక ిప్రైగా యువత దేశవాుప్తంగా ప్రుటటసాత రు 
మరియు కాీస్ట-క్లచరల్ లెరిింగ్ కోస్ం ప్రతేుక్మైెన అవకాశానిి 
ప ందయతారు. 
కీలకాంశాలు 
• పరా రంభ కారుకీ్మంలో, డోనర్, సాంస్ోృత్రక్ మరియు ప్రాుటక్ శాఖ 

మంత్రర జి. కిష్టన రవడిు  మాటాల డుతూ, ఈశాను యువతనయ దేశం 
మొతతంతో అనయస్ంధానించడానికి యువ స్ంగం కారుకీ్మం 
ప్నిచేస్యత ందని ప్టరొోనాిరు. 

• ఈశాను యువత దేశానిి అనేవషించడానికి ఈ కారుకీ్మం ఒక్ 
అవకాశం అని ఆయన అనాిరు. 

• వ ైడ్ క్లచరల్ ఎక ిఛంజ్ పోర గాీం దావరా దేశంలోని యువత భారతీయ 
పరా చీన స్ంస్ోృత్ర మరియు స్హజ వ వైిధాునిి జరుప్ుక్ునేందయక్ు 
వీలు క్లిెస్యత ందని శీ ీరవడిు  నొకిో  చ పాెరు. 

• ‘ఏక్ భారత్ శరీష్టఠ  భారత్, యువ స్ంగం’ దావరా 18 ఏళల  నయంచ 30 
ఏళల  యువత దేశంలోని వివిధ్ రాష్ాి ర లనయ చూసటందయక్ు, వారి క్ళలు, 
స్ంస్ోృత్ర, భాష్టలనయ అరాం చేస్యక్ునే అవకాశం లభస్యత ందని 
స్మాచార, ప్రసార శాఖ మంత్రర అనయరాగ్ సింగ్ ఠాక్ూర్ త లిపారు. 

• విదాుశాఖ మంత్రర ధ్ర మందర ప్రధాన, నాుయశాఖ మంత్రర కిరణ్ రిజిజు, 
ఇతర ఉనితాధికారులు క్ూడా ఈ కారుకీ్మానికి హాజరయాురు. 

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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ముంబ్ెై నయంచ ర ండు కొతత  వందే భారత్ ర ైళ్లనయ ప్రధాని నరేందర మోదీ 
జ ండా ఊపి పరా రంభించారు 
[caption id="attachment_26008" align="aligncenter" 
width="300"] 

 
vande bharat[/caption] 
ఛతరప్త్ర శవాజీ మహారాజ్ టెరమినస్ట నయంచ రవండు కొతత  వందభేారత్ 
రవైళలనయ ప్రధాని నర ందర మోదీ జవండా ఊప్ి పరా రంభంచారు. వందే భారత్ 
ఎక్ి ప్రరస్ట యొక్ో కొతత  మరియు అప గ డీ్ వ రిన ముంబెై మరియు 
షో్ లాప్యర్ మరియు ముంబెై మరియు సాయినగర్ షిరగులనయ 
క్లుప్ుతుంది. ముంబెై-సో లాప్యర్ రవైలు, తొమమదవ వందే భారత్ రవైలు 
దేశ వాణిజు రాజధానిని మహారాషి్టరలోని టెక్ి టెైల్ి మరియు హుటాతామ 
నగరానికి క్లుప్ుతుంది. 
ఇది షో్ లాప్యర్ లోని సిదేిశవర్, అక్ోల్ కోట్, తులాజ ప్యర్, షో్ లాప్యర్ 
స్మీప్ంలోని ప్ంధ్ర్ ప్యర్ మరియు ప్యణ ే స్మీప్ంలోని అలండి వంటట 
ప్ుణుక్ష తరా లక్ు వేగవంతమైెన క్న కిివిటీని నిరాి రిస్యత ంది. 
కీలక అంశాలు 
• ప్రస్యత తం ఉని స్ూప్ర్ ఫ్ాసి్ట రవైళ్ల  దాదాప్ు 7 గంటల 55 నిమష్ాల 

స్మయం తీస్యక్ుంటుండగా వందే భారత్ 6 గంటల 30 నిమష్ాలోల  
అద ేమారయంలో ప్రయాణానికి పో టీప్డుతుంది. 

• తీరాయాతర క ందరా లు, టెక్ి టెైల్ హబ లు, ప్రాుటక్ ప్రదేశాలు 
మరియు ప్యణేలోని ఎడుుక ష్టన హబ లు క్ూడా దీని దావరా 
అనయస్ంధానించబడతాయి. 

• భారతదేశంలోని 10వ వందే భారత్ రవైలు, ముంబెై-సాయినగర్ షిరగు 
వందే భారత్ ఎక్ి ప్రరస్ట మహారాషి్టరలోని నాసిక్, తరయంబక శవర్, 
సాయినగర్ షిరగు మరియు శని సింగప్యర్ లోని ముఖుమైెన 
ప్ుణుక్ష తరా లక్ు క్న కిివిటీని ప్రంచయతుంది. 

• వందే భారత్ రవైలు స్వదేశీ తయారగ, సరమీ-హ  ైసరెడ్ మరియు సరవయ 
చోదక్ రవైలు సరట్. 

• ఈ రవలైులో అతుంత వేగవంతమైెన మరియు స క్రువంతమైెన 
ప్రయాణ అనయభయత్రని అందించే అతాుధ్యనిక్మైెన ప్రయాణీక్ుల 
స క్రాులు ఉనాియి. 

• భారతీయ రవైలేవల ప్రకారం, వందే భారత్ 2.0 అధ్యనాతన మరియు 
మెరుగవైన ఫ్రచరలతో అమరచబడి ఉంది, ఇది క వలం 52 సరక్నలలో 0 
నయండి 100 mph వేగానిి, 160 mph వేగానిి చేరుకోవడానికి 
మరో 129 సరక్నయల  మరియు గరిషి్టంగా గంటక్ు 180 కిలోమీటరల 
వేగంతో దూస్యక్ుపో తుంది. 

• 430 టనయిల బరువుని మునయప్టట వ రిన తో పో లిసటత  మెరుగవైన 
వందే భారత్ బరువు 392 టనయిలు. 

• ఇది Wi-Fi క్న క్షన మరియు ఆన-డమిాండ్ స క్రాులతో క్ూడా 
వస్యత ంది. 

• మునయప్టట సిసి్మ లోని 24-అంగుళాల సరరీన తో పో లిసటత  ప్రత్ర కోచ లో 
32-అంగుళాల సరరనీ ప్రయాణీక్ులక్ు స్మాచారం మరియు 
ఇనోూటెైన మెంట్ నయ అందిస్యత ంది. 

• వందే భారత్ ఎక్ి ప్రరస్ట 2.0 క్ూడా ప్రాువరణ అనయక్ూలమైెనద,ి 
ఎందయక్ంటే ACలు 15 శాతం ఎక్ుోవ శకితని క్లిగి ఉంటాయి. 

ముంబ్ెైలో అరబ్రక్ అకాడమీని ప్రధాని మోదీ పరా రంభించారు 

 
ముంబయిలో దావయదీ బో హాా క్మయునిటీక ి చ ందని అరబిక్ అకాడమీ 
అలాజ మయా-తుస్ట-సరైఫ్ియానయ ప్రధాని నర ందర మోదీ పరా రంభంచారు. 
గోల బల్ దావయదీ బో హాా క్మయునిటీ అధిప్త్ర మరియు 53వ అల్-ద ై అల్-
ముతాల క్, జామయా రవకి్ర్, మహారాషి్టర ముఖుమంత్రర ఏకాిథ్ సింధే 
మరియు ఉప్ ముఖుమంత్రర దేవేందర ఫడివీస్ట తో పాటు ప్రధాన మంత్రర 
హిస్ట హో లీన స్ట స్యుదాి ముఫదదల్ సరైఫుదీదన ఉనాిరు. 
కీలకాంశాలు 
• జమీయా దావయదీ బో హర్ ల యొక్ో ప్రధాన విదాు స్ంసా్గా 

ప్రిగణించబడుతుంది మరియు మతప్రమైెన మరియు ఇతర 
విజాా న శాఖలనయ అందించడానికి చూస్యత ంది. 

• దావయదీ బో హాా అభవృదిి  మరియు ప్ురోగత్ర కోస్ం వారు మారుె 
మరియు సాంక త్రక్తక్ు అనయగుణంగా ఉండేలా చూస్యక్ునాిరని 
ప్రధాని నర ందర మోదీ ప్టరొోనాిరు. 

http://www.bankersadda.com/
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• విశవవిదాులయం అనేక్ దశాబాద ల క్ల మరియు ప్రత్ర జిలాల లో ఒక్ 
వ ైదు క్ళాశాల ఉండాలని ప్రభుతవం చూస్యత నిందయన 
అమృత్ కాల్ లో నేరుచకోవడానికి ఇద ి ఒక్ స్హకారం మరియు 
భారతదేశంలో ప్రత్ర వారం ఒక్ విశవవిదాులయం మరియు రవండు 
క్ళాశాలలు త రవడానిి సాధించంది. 

• నలంద మరియు తక్షిలా వంటట విశవవిదాులయాలతో పరా చీన 
భారతదేశానిి నేరుచక్ునే ప్రదశేంగా ప్టరొోంటూ, భారతదేశంలో త్రరిగి 
గరివంచదగిన విదాువువసా్నయ క్లిగి ఉండటం చాలా ముఖుమని 
ప్రధాని మోదీ ప్టరొోనాిరు. 

• 'వికాస్ట' లేదా అభవృదిి , మరియు 'విరాస్త్' లేదా వారస్తవం 
మరియు ఆధ్యనిక్ అవసాా ప్న మరియు సామాజిక్ ప్రటుి బడుల 
దావరా భవిష్టుతుత  కోస్ం ప్ిఎం ప్లిుప్ునిచాచరు. 

• దావయద ీబో హాా క్మయునిటీతో స్తింబంధాలనయ ప్ంచయక్ుని ప్రధాన 
మంత్రర, స్ంవతిరాలుగా ఆధాుత్రమక్ నాయక్ులతో తనక్ుని 
అనయబంధ్ం గురించ మరియు ఆ స్ంఘం భారతదేశ ప్ురోభవృదిి కి 
ఎలా ప్నిచేసిందనే దాని గురించ మాటాల డారు. 

• క్మయునిటీ నాయక్ులతో తనక్ుని అనయబంధానిి, ఇండోర్ లో 
జరిగిన అష్టురా ఈవ ంట్ క్ు ప్రధానిగా హాజరయాురని మరియు 
ముఖుమంత్రరగా వారితో ఆయన స్మావేశానిి ఒక్ డాక్ుుమెంటరగ 
చూప్ించంద ి

 
రాషాట ే ల సమాచారం 

MP ప్రభుతవం భోపాల్ లోని ఇస్ాల ం నగర్స గాె మం ప్రునయ ‘జగదీష్ ప్యర్స’గా 
మారిచంది. 

 
భోపాల్ జిలాల లో ఉని ఇసాల ం నగర్ గాీమం ప్టరునయ జగదీష్ ప్యర్ గా 
మారిచనటుల  మధ్ుప్రదేశ్ ప్రభుతవం ప్రక్టటంచంది. MP ప్రిపాలన, 
అధికారిక్ విడుదలలో, మారుెలనయ ప్రక్టటంచంద ి మరియు తక్షణమే 
అమలోల కి వచేచలా ప్టరులో మారుెనయ ప్రసాత వించంది. 
ఈ నిరణయానిి క ందర హోంశాఖ మంత్రరతవ శాఖ త లియజ సిందని రాషి్టర 
ప్రభుతవం ప్రరస్ట నోట్ లో ప్టరొోంది. అలాగ , హోం మంత్రరతవ శాఖ 2022 
సరప్రింబర్ 15న ప్టరుమారుెనయ జారగ చేసిందని ప్టరొోంది. 

గాె మం గురించ: ఇసాల ం నగర్ గాీమం భోపాల్ నయండి 12 కి.మీ దూరంలో 
ఉంది మరియు కోటలక్ు ప్రసిదిి . కొనిి క్థనాల ప్రకారం, ఇసాల ం నగర్ 
ప్టరు 308 స్ంవతిరాల కీితం జగదషీ్ ప్యర్. దోస్టత  మహమమద్ ఖాన తన 
రాజధానిని ఆధ్యనిక్ భోపాల్ క్ు 10 కిలోమీటరల దూరంలో జగదీష్ ప్యర్ లో 
సాా ప్ించ దానికి ఇసాల ం నగర్ అని ప్టరు ప్రటాి డు. 
అతనయ ఇసాల ంనగర్ వదద  ఒక్ చని కోట మరియు కొనిి రాజభవనాలనయ 
నిరిమంచాడు. కోటలో కొంత భాగం ఇటీవలే దాని అస్లు వ ైభవానికి 
ప్ునరుదిరించబడింది. కొనిి స్ంవతిరాల తరువాత, అతనయ ఎగువ 
స్రస్యి యొక్ో ఉతతర ఒడుు న ఒక్ ప్రదద  కోటనయ నిరిమంచాడు. ఈ కొతత  
కోటక్ు ఫతేఘర్ (విజయ కోట) అని ప్టరు ప్రటాి రు. తరువాత, అతనయ 
తన రాజధానిని ప్రస్యత త భోపాల్ నగరానికి మారాచరు. 
గతంలో, ఫ్బిరవర ి2021లో, సిఎం శవరాజ్ సింగ్ చౌహాన నతేృతవంలోని 
ప్రభుతవం హో ష్టంగాబాద్ ని నరమదాప్ురంగా మారిచంద ి మరియు 
నస్యర లాల గంజ్ ని భెైరుండాగా మారిచంది. 
గోవా ప్రభుతవం విజన్ ఫర్స ఆల్ సతోల్ ఐ హెల్త  పోర గాె మ్ నయ పరా రంభించంది 

 
గోవా ప్రభుతవం OneSight EssilorLuxottica ఫ్ ండేష్టన మరియు 
ప్రసాద్ నతేరా లయ భాగసావముంతో విజన ఫర్ ఆల్ స్ూోల్ ఐ హ ల్త  
పోర గాీమ నయ పరా రంభంచంది. ఈ కారుకీ్మం ప్రస్యత త విజన ఫర్ ఆల్ గోవా 
క్ంటట ఆరోగు కారుకీ్మం యొక్ో ప డిగింప్ు. విజన ఫర్ ఆల్ గోవా క్ంటట 
ఆరోగు కారుకీ్మం ఫ్ిబరవర ి 2021లో పరా రంభమైెంది మరియు దాని 
న లవారగ శబిరాలు 50,000 మంది ప రులనయ ప్రగక్షించాయి మరియు 
అవస్రమైెన 16,000 మందిక ిఉచత క్ళలదాద లనయ అందించాయి. 
కీలక అంశాలు 
• విజన ఫర్ ఆల్ స్ూోల్ ఐ హ ల్త  2000 మంద ి ఉపాధాుయులక్ు 

వారి స్ంబంధిత పాఠశాలలోల ని ప్లిలలక్ు పరా థమక్ దృశు తీక్షణత 
ప్రగక్షలప్ర ై శక్షణ ఇవవడంప్రై దృషిి  సారిస్యత ంద,ి తరావత ప్రసాద్ 
నేతరా లయ నయండి అరహత క్లిగిన నిప్ుణులచే వివరణాతమక్ 
వకరీభవనం ఉంటుంది. 

• OneSight EssilorLuxottica ఫ్ ండేష్టన వకరీభవన లోప్ంతో 
గురితంచబడిన ప్ిలలలక్ు 25,000 ఉచత క్ళలదాద లనయ అందించడానికి 
క్టుి బడి ఉంది. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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• గోవా ముఖుమంత్రర, డాకి్ర్ ప్రమోద్ సావంత్, ప్ిలలలలో క్ంటట ఆరోగు 
స్మస్ులనయ పరా రంభ దశలోనే గురితంచడం మరియు ప్రిష్టోరించడం 
చాలా కిలషి్టమైెనదని మరియు తదయప్ర ిప్ురోగత్రని ఆప్డానికి చాలా 
ముఖుమైెనదని త లియజ శారు. 

• ఈ దిశలో, గోవా ప్రభుతవం ప్ిలలలలో క్ంటట ఆరోగు స్మస్ులనయ 
గురితంచ తదయప్రి చకితి కోస్ం వారిని స్ూచంచడానికి పాఠశాల 
ఉపాధాుయులక్ు శక్షణా కారుకీ్మానిి నిరవహిసోత ంది. 

• శక్షణ ప ందిన ఉపాధాుయులు విదాు స్ంవతిరం పరా రంభానికి 
ముందయ ప్రత్ర బిడుక్ు పరా థమక్ దృశు తీక్షణత ప్రగక్షలనయ 
నిరబంధ్ంగా చేసాత రు. 

OneSight EssilorLuxottica ఫ ండేష్న్ గురించ : OneSight 
EssilorLuxottica ఫ్ ండేష్టన అనేది ఒక్ తరంలో స్రికాని ప్టద దృషిిని 
తొలగించడానికి EssilorLuxottica యొక్ో నిబదితనయ ప్రత్రబింబించ ేఒక్ 
నమోదిత స్వచఛంద స్ంసా్. ఇద ిEssilor Luxottica యొక్ో దాతృతవ, 
నాుయవాద చరులు మరియు ప్రటుి బడులనయ క్లిప్సి్యత ంది. Essilor 
Luxottica యొక్ో నిబదిత ప్ిలలలలో హాస్వదృషిి  యొక్ో ప్రభావానిి 
తగియంచడం అనేది గతంలో క్ంటే బలంగా ఉంది మరియు కరలక్మైెన గోల బల్ 
ప్టలయర్ లతో భాగసావమాులు స్ంసా్ సానయక్ూల మారుెలు చేయడంలో 
స్హాయప్డుతునాియి. 
ఏక్ నాథ్ షిండే ‘జ ై జ  ైమహారాష్ట  ేమాజఞ’నయ రాష్ట ే గీతంగా ప్రకటించారు 

 
మహారాషి్టర ప్రభుతవం జవ ై జవ ై మహారాషి్టర మాజానయ రాషి్టర పాటగా 
ప్రక్టటంచంది, ఇద ి సాధారణంగా మే 1న పాఠశాల సాంస్ోృత్రక్ 
కారుకీ్మాలలో జాతీయ గగతం తరావత రవండవది. ఈ పాట ఇప్ుెడు 
అధికారిక్ స్ందరాభలలో ప్టల  చేయబడుతుంది. జాతీయ గగతానికి 
ఎలలప్ుెడూ పరా ధానుత ఉంటుంది మరియు రాషి్టర మంత్రరవరయం ఏరాెటు 
చేసిన నిబంధ్నల ప్రకారం అనిి ప్రభుతవం నిరవహించే కారుకీ్మాలలో 
రాషి్టర పాట ప్టల  చేయబడుతుంది. రోజువారగ పరా రాన మరియు జాతీయ 
గగతంతో పాటు, అనిి పాఠశాలలోల  జవ ై జవ ై మహారాషి్టర మజా పాట ప్టల  
చేయబడుతుంది. తదయప్ర ి విదాు స్ంవతిరం నయండ,ి రాషి్టర బో రుు  
పాఠుప్ుస్తకాలలో రాషి్టర గగతం ఉంటుంది. పాట యొక్ో రవండు చరణాలు 
మొతతం 1.41 నిమష్ాల నిడివిని క్లిగి ఉనాియి. 

2011లో గుజరాత్ స ంతంగా దతతత తీస్యక్ుని వ ంటన,ే రాజా బాధే 
బంధ్యవు అశోక్, రిటెైర్ు ఇంజనీర్, దీనిని రాషి్టర పాటగా ప్రిగణించాలని 
మొదట లాబ్లయింగ్ చేశాడు. 
ప్రఖాుత మరాఠగ రచయిత శీీపాద్ క్ృష్టణ  కోలహటోర్ రాసిన “ప్ిరయా అముచా 
ఏక్ మహారాషి్టర దేశ్ హా” మరియు రామ గణేష్ గడోరగ రాసిన “మంగల్ 
దేశ ప్వితర దేశా” ఈ వుతాుస్ం కోస్ం పో టీ ప్డుతుని మరో రవండు 
పాటలు. "జవ ై జవ ై మహారాషి్టర మజా" పాట రాష్ాి ర నిి మరియు దాని 
దృఢతావనిి గౌరవిస్యత ంది. 
తమ స్ ంత రాష్ట ే గతీానిి సవవకరించన రాషాట ే లు: ఫ్ిబరవర ి 19, మరాఠా 
చక్ీవరిత ఛతరప్త్ర శవాజీ జయంత్ర రోజున, ఈ పాట అధికారిక్ పాతరనయ 
సరవక్రించనయంది. ప్రస్యత తానికి, 12 ఇతర రాష్ాి ర లు-ఆంధ్రప్రదేశ్, అసాిం, 
బ్లహార్, ఛతీతస్ట గఢ్, గుజరాత్, క్రాణ టక్, మధ్ుప్రదేశ్, మణిప్యర్, ఒడిశా, 
ప్ుదయచేచరి, తమళనాడు మరియు ఉతతరాఖండ్-లో అధికారిక్ రాషి్టర పాట 
ఉంది. 
జ  ైజ  ైమహారాష్ట ే మజఞ పాటనయ ఎవరు సవరప్రిచారు: 1956 నయండి 1962 
వరక్ు ఆల్ ఇండియా ర డయిోలో ప్నిచేసిన రాజా బాధే అన ే క్వి ఈ 
పాటనయ క్ంపో జ్ చేశారు, దీనికి శీీనివాస్ట ఖలే స్ంగగతం అందించారు. మే 
1, 1960న దాదర్ లోని శవాజీ పార్ో లో రాషి్టర ఆవిరాభవ వడేుక్ 
స్ందరభంగా యశవంతరావు చవాన ముందయ ప్రసిది జానప్ద గాయక్ుడు 
ష్ాహిర్ సాబరల  దీనిని ప్రదరిశంచారు. 
ష్ాహిర్ సాబరల  అని ప్ిలవబడ ే క్ృష్ాణ రావు సాబరల  భారు, ఈ పాట మరాఠగ 
మనోళలందర ి స్వరానిి స్ూచస్యత ందని ప్టరొోనాిరు. "ఇద ి మహారాషి్టర 
చరితరనయ వివరిస్యత ంది." రచయిత రాజా బాధే, స్వరక్రత శీీనివాస్ట ఖాలే 
మరియు నటుడు ష్ాహిర్ సాబరల  దీనికి ప్రశంస్లు అరుహ లు. 
పామాయిల్ స్ాగు కోసం నాగాలాండ్ ప్రభుతవం ప్తంజలి ఫుడ్్ తో 
అవగాహన ఒప్పందం కుదయరుచకుంద ి

 
ఎడిబుల్ ఆయిల్ి-ఆయిల్ ప్రై జాతీయ మష్టన కింద నాగాలాండ్ లోని 
జోన-II (మోకోక్ చయంగ్, లాంగ్ లెంగ్ మరియు మోన జిలాల లు) కోస్ం 
పామాయిల్ సాగు మరియు పరా సరసింగ్ కింద అభవృదిి  మరియు విసరతరణ 
విస్తరణ కోస్ం ప్తంజలి ఫుడ్ి లిమటెడ్ తో నాగాలాండ్ ప్రభుతవం 
అవగాహన ఒప్ెందం (MOU)ప్ర ైస్ంతక్ం చసేింది. 
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కరలక్ అంశాలు 
• కోహిమాలోని వువసాయ డ ైరవకి్ర ట్ లో డ ైరవకి్ర్ ఆఫ్ అగీిక్లచర్, 

నాగాలాండ్, M బెన యంథన మరియు ప్తంజలి ఫుడ్ి లిమటడె్ 
హ డ్-NE రగజియన, ఆయిల్ పామ స్యభాస్ట భటాి చారిజ ఈ 
అవగాహన ఒప్ెందంప్రై స్ంతక్ం చేశారు. 

• ప్తంజలి ఫుడ్ి లిమటెడ్ ప్రకారం, నాగాలాండ్ ప్రభుతవంతో 
ఎంఓయయ క్ుదయరుచకోవడం నాగాలాండ్ రాషి్టరం మరియు 
పరా ంతంలోని ఆయిల్ పామ ప్రంప్క్ందారులక్ు ఖచచతంగా ప్రదద  
పోర తాిహానిి అందిస్యత ంది. 

• ప్తంజలి ఫుడ్ి లిమటెడ్ ఇప్ెటటక  ఈశాను రాష్ాి ర లలోని మజోరం, 
అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అసాిం, త్రరప్ుర రాష్ాి ర లోల  ప్ని చేసోత ంది. 

ప్తంజలి గురించ : ప్తంజలి ఆయుర వద భారతదేశంలోని హరిదావర్ లో 
ఉని ఒక్ భారతీయ బహుళజాత్ర స్మేమళన హో లిుంగ్ క్ంప్రనీ. 
ప్తంజలిని 2006లో రామ దవే్ మరియు బాలక్ృష్టణ  సాా ప్ించారు. 
రామ దేవ్ మరియు బాలక్ృష్టణ  2006లో ప్తంజలి ఆయుర వదానిి 
సాా ప్ించారు. హరిదావర్ లోని ప్తంజలి ఫుడ్ అండ్ హ రబల్ పార్ో స్ంసా్ 
యొక్ో ప్రధాన ఉతెత్రత  క ందరం. క్ంప్రనీ స ందరు సాధ్నాలు, ఆయుర వద 
ఔష్టధ్ం, వుకితగత స్ంరక్షణ మరియు ఆహార ఉతెత్రతని తయారు చేస్యత ంది. 
కేరళ్లో వచేచ 2 ఏళ్లలో గీెన్ హెడైోరజన్ హబ లనయ ఏరాపట  చేయనయంద ి

 
త్రరవేండరం మరియు కొచచలో గగీన హ ైడోరజన హబ లనయ అభవృదిి  
చేయడానికి క రళ ప్రభుతవం రూ.200 కోటల  ప్థకానిి ప్రక్టటంచంది. క రళ 
2040 నాటటక ి 100 శాతం ప్ునరుతాెదక్ ఇంధ్న ఆధారిత రాషి్టరంగా 
మరియు 2050 నాటటకి నిక్ర కారబన-నూుటరల్ రాషి్టరంగా మారాలని 
లక్షుంగా ప్రటుి క్ుంది. రాషి్టరంలో గగీన హ ైడోరజన ఉతెత్రత కి అనయక్ూలమైెన 
వాతావరణం ఉంది. 
కీలకాంశాలు 
• ప్ునరుతాెదక్ శకితని ఉప్యోగించ ఉతెత్రత  చేయబడని గగీన 

హ ైడోరజన ప్రాువరణ అనయక్ూల అభవృదిిలో ముఖుమైెన పాతర 
పో షిస్యత ంది, ఎందయక్ంట ే కారబన ఉదాయ రాలనయ చాలా వరక్ు 
తగియంచడానికి హ ైడోరజన ఇంధ్నానిి స్యదూర వాహనాలు మరియు 
ఓడలలో ఉప్యోగించవచయచ. 

• ప్ునరుతాెదక్ వనరుల నయంచ విదయుదయతెత్రత కి గల అవకాశాలనయ 
వినియోగించయక్ునేందయక్ు కొతత  ఎనరగజ పార్ో నయ ఏరాెటు 
చేయనయనిటుల  మంత్రర త లిపారు. 

• EV బాుటరగలు మరియు అనయబంధ్ ప్రిక్రాలనయ తయారు చేసట 
పారిశాీమక్ పారుో కోస్ం రూ.10 కోటుల  క టాయించారు. 

• క రళ ఇన ఫ్రా సి్రక్చర్ ఇన వసి్ట మెంట్ ఫండ్ బో ర్ు (KIIFB) మదదతుతో 
ఎలకిిిక్ వ హిక్ల్ (EV) ఇండసిి రయల్ పార్ో అభవృదిి  
చేయబడుతుంది. 

• రాషి్టరంలో ఎలకిిిక్ వాహనాల స్ంబంధతి కారుక్లాపాల కోస్ం TTPL, 
VSSC, C-DAC మరియు TrESTలతో స్హా ఒక్ క్నాిరిియం 
ఏరెడింది. 

• TrEST పార్ో ఆధ్వరుంలో ఏరాెటు చేయబడిన EV డ ైైవ్ టెైనై 
టెసిింగ్ లాుబ జూలెై 2023 నాటటక ిప్ని చేస్యత ంది. 

ర ండు సంవత్రాల విరామం తరావత ముంబ్ెైలో కాలా ఘోడా ఆర్సట్ 
ఫ సిటవల్ పరా రంభమ ైంద ి

 
కాలా ఘోడా ఆర్ి్ ఫ్రసిివల్ ఫ్ిబరవర ి 4న పరా రంభమైెంది మరియు 12 
ఫ్ిబరవర ి 2023 వరక్ు కొనసాగుతుంది. కాలా ఘోడా ఆర్ి్ ఫ్రసిివల్ 
ఆసియాలో అత్రప్రదద  బహుళ సాంస్ోృత్రక్ ఉతివం. కోవిడ్-19 
మహమామరి కారణంగా రవండేళల  విరామం తరావత ఈ ప్ండుగ 
జరుగుతోంది. 
ప్రత్ర స్ంవతిరం జనవర ిలేదా ఫ్బిరవరిలో ఈ ప్ండుగనయ నిరవహసిాత రు. 
ఈ ఉతివం సాధారణంగా కాలా ఘోడా ఆర్ ిడిసిి రకి్ లో జరుగుతుంది, ఇది 
దక్షిణ చవరన ఉని రగగల్ స్రిో ల్ నయండి మొదలెై ఉతతర చవర ముంబెై 
విశవవిదాులయం వరక్ు విస్త రించ, చవరలో లయన గ ట్ వదద ప్శచమాన 
ఉని ఓవల్ మైెదాన వరక్ు విస్త రించ ఉంటుంది. 
కీలక అంశాలు 
• ఉతివాల చ ైర్ ప్రిన బృందా మలలర్ మాటాల డుతూ ఈ ప్ండుగ 

ప్రజల కోస్ం మరియు ప్రజల కోస్ం అని త లియజ శారు. 
• దక్షిణ బొ ంబాయిలోని కాలా ఘోడా పరా ంతానికి చ ందిన కాలా ఘోడా 

అసో సియేిష్టన 9 రోజుల పాటు ఈ ప్ండుగనయ నిరవహిస్యత ంది. 
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• ఇక్ోడి చారితరక్ పరా ధానుత కారణంగా ఈ పరా ంతానికి కాలా ఘోడ 
అని ప్టరు ప్రటాి రు. 

• బిరటీష్ కాలంలో మొదటోల  గురీంప్రై ఉని రాజు ఎడవర్ు విగీహానిి 
సాా ప్ించారు. 

• ఈ స్ంవతిరం కాలా ఘోడా ఆర్ి్ ఫ్రసిివల్ యొక్ో థీమ 'పాసి్ట 
ఫ్ారవర్ు'. 

• ఇన సాి లేష్టన లు, వర్ో ష్ాప లు, ఆరిో యాలజీ, సినిమా, థియేిటర్ 
మరియు మరవనోి ఈవ ంట్ లతో స్హా వివిధ్ క్ళారూపాలనయ 
ప్టరక్షక్ులు చూడవచయచ. 

• బహుళ వేదిక్లలో రాంపారి్ రో, ఛతరప్త్ర శవాజీ మహారాజ్ వాస్యత  
స్గీహాలయ్, YB చవాన సరంటర్, కాీస్ట మైెదాన, క్ూప్ర జ్ 
బాుండ్ సాి ండ్, నేష్టనల్ గాులరగ ఆఫ్ మోడరన ఆర్ి, మాక్ి ములలర్ 
భవన, కితాబ ఖానా, IF.BE, మనిసరి ర ఆఫ్ నూు మొదలెైనవి 
ఉనాియి. 

• ఈ ప్ండుగ క్ళలు, ప్రదరశన, వర్ో ష్ాప, పాున ల్ డిస్ోష్టన 
మరియు ఆహారానికి ప్రసదిిి  చ ందింద ి

యుపి ప్రభుతవం ఫాుమల్ల ఐడి - వన్ ఫాుమల్ల వన్ ఐడెంటిటీ పో రటల్ నయ 
పరా రంభించంది 

 
'క్ుటుంబానికి ఒక్ ఉదో ుగం' ప్రత్రపాదననయ అమలు చేయడానికి 
క్ుటుంబాలనయ ఒక్ యయనిట్ గా గురితంచేందయక్ు ఉతతరప్రదేశ్ ప్రభుతవం 
'ఫ్ాుమలీ ఐడి - వన ఫ్ాుమలీ వన ఐడ ంటటటీ'ని రూప ందించడానికి 
పో రిల్ నయ పరా రంభంచంది. రాషి్టర ప్రభుతవం ప్రకారం, జాతీయ ఆహార భదరతా 
ప్థకానికి అరహత లేని క్ుటుంబాలనీి IDని ప ందగలుగుతారు, అయితే 
అద ి క్లిగి ఉని క్ుటుంబాల ర ష్టన కార్ు ID వారి క్ుటుంబ IDగా 
ప్రిగణించబడుతుంది. 
కీలక అంశాలు 
• ఒక్ క్ుటుంబం ఒక్ గురితంప్ు ప్థక్ం కింద ప్రత్ర క్ుటుంబానికి ఒక్ 

ప్రతేుక్ గురితంప్ు జారగ చేయబడుతుంద,ి తదావరా రాషి్టరంలోని 
క్ుటుంబ యయనిటల  ప్రతుక్ష స్మగీ డేటాబరస్యి ఏరాెటు చేస్యత ంది. 

• లబిదదారుల ప్థకాల మెరుగవైన నిరవహణ, స్కాలంలో లక్షుం, 
పారదరశక్ కారాుచరణ, అరుహ లెైన వుక్ుత లక్ు ప్థక్ం యొక్ో 100 
శాతం ప్రయోజనం అందించడం మరియు సాధారణ ప్రజలక్ు 
ప్రభుతవ స క్రాులనయ స్రళీక్ృతం చేయడంలో డేటాబరస్ట 
స్హాయప్డుతుంది. 

• ప్రివార్ ID దావరా ప ందిన ఇంటటగ ీటెడ్ డేటాబరస్ట ఆధారంగా, ఉపాధి 
కోలోెయిన క్ుటుంబాలనయ గురితంచ, వారికి పరా ధానుతప్రై తగని 
ఉపాధి అవకాశాలనయ అందయబాటులో ఉంచవచయచ. 

• ప్రస్యత తం, ఉతతరప్రదేశ్ లో నివసిస్యత ని స్యమారు 3.59 కోటల  
క్ుటుంబాలు మరియు 14.92 కోటల  మంది ప్రజలు జాతీయ ఆహార 
భదరతా ప్థక్ం దావరా ప్రయోజనం ప ందయతునాిరు. 

• ఈ క్ుటుంబాల ర ష్టన కార్ు నంబర్ 'ఫ్ాుమలీ ఐడీ'గా ప్నిచేస్యత ంది. 
జాతీయ ఆహార భదరత ప్థక్ం ప్రిధలిోకి రాని, ర ష్టన కారుు లక్ు 
అరహత లేని క్ుటుంబాలక్ు ఫ్ాుమలీ ఐడి పో రిల్ దావరా ఫ్ాుమలీ ఐడి 
అందించబడుతుంది. 

• ర ష్టన కార్ు హో లురుల  కాని క్ుటుంబాలక్ు 12 అంకవల యయనిక్ 
ఫ్ాుమలీ IDని అందించడానికి ఈ పో రిల్ అభవృదిి  చేయబడింది. 

హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్ుమంత్రర ఢిల్లలలో ‘హిమాచల్ నికేతన్’ శంకుస్ాి ప్న 
చేశారు 

 
హిమాచల్ ముఖుమంత్రర స్యఖ విందర్ సింగ్ స్యఖయ 'హమిాచల్ నిక తన'కి 
శంక్ుసాా ప్న చేశారు, ఇది నూుఢిలీలని స్ందరిశంచ ే హిమాచల్ ప్రదేశ్ 
విదాురుా లు మరియు నివాసితులక్ు వస్త్ర స క్రాులనయ అందిస్యత ంది. 
ఢిలీలలోని దావరక్లో రూ.57.72 కోటలతో ‘హిమాచల్ నిక తన’ ఐదంతస్యత ల 
భవనానిి నిరిమంచనయనాిరు. 40 ఇతర సాధారణ స్ూట్ లతో పాటు 
అనిి స క్రాులతో విదాురుా ల కోస్ం ప్రతేుక్ంగా రవండు VIP గదయలు 
మరియు 36 సాధారణ గదయలు ఉనాియి. 
కీలకాంశాలు 
• హిమాచల్ నిక తన లో సిబబంది కోస్ం మయడు డారవమటరగలు 

ఉంటాయి. బరస్ట మెంట్ లో 53 వాహనాలు మరియు 87 దివచక్ ీ
వాహనాలనయ పార్ో చేసట స క్రుం క్ూడా ఉంటుంది. 

• హిమాచల్ నిక తన లో మొతతం 81 గదయలు ఉంటాయి. 
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• ప్రస్యత తం ఉని హిమాచల్ భవన మరియు హిమాచల్ స్దన లతో 
పాటు హిమాచలీలక్ు, ప్రతేుకించ నూుఢిలీలలో జరిగ  వివిధ్ పో టీ 
ప్రగక్షలక్ు వచచే విదాురుా లక్ు వస్త్ర స క్రాులు క్లిెస్యత నిటుల  
ముఖుమంత్రర త లిపారు. 

• హిమాచల్ నిక తన ప్రతేుక్ంగా విదాురుా లక్ు స క్రువంతమైెన 
బస్నయ మరియు అధ్ుయనాలక్ు అనయక్ూలమైెన వాతావరణానిి 
అందిస్యత ంది. 

• దేశ రాజధానిలో ఉండటానికి హిమాచల్ నిక తన మయడవ 
ప్రతాుమాియంగా ఉంటుందని హమిాచల్ సిఎం క్ూడా 
త లియజ సారు. 

• ప్రత్ర స్ంవతిరం, హమిాచల్ నయండి అనేక్ మంది ప్రజలు తమ 
శీతాకాలప్ు సరలవులనయ గడప్డానికి దేశంలోని ఇతర రాష్ాి ర లనయ 
స్ందరిశసాత రు. హిమాచల్ నిక తన నూు ఢిలీలలో వారి ఆగిపో వడానికి 
అదనప్ు ఎంప్ిక్. 

• నాణుమైెన నిరామణానిి నిరాి రించాలని మరియు భవనానిి 2025 
నాటటక ి ప్యరిత చేయాలని PWDని ఆదేశంచారు మరియు PWD 
మంత్రర క్ూడా నిరగణత వువధలిో నిరామణ ప్ురోగత్రని స్మీక్షిసాత రు, 
తదావరా స్కాలంలో నిరామణం క్ూడా జరిగ లా చూసాత రు. 

 
బ్ాుంక ంగ్ & ఆరిిక అంశాలు 

V రామచందర SIFL, SEFL సలహా కమటీ సభుునిగా 
నియమతులయాురు 

 
శీ ీఇన ఫ్రా సి్రక్చర్ ఫ్రైనాని లిమటెడ్ (SIFL) మరియు Srei ఎకివప మెంట్ 
ఫ్రైనాని లిమటెడ్ (SEFL) స్లహా క్మటలీక్ు కవనరా బాుంక్ మాజీ చీఫ్ 
జనరల్ ఆఫ్రస్ర్ వి రామచందరనయ రిజర్వ బాుంక్ మంగళవారం 
నియమంచంది. 
ప్రధానాంశాలు: 
• అకోి బర్ 2021లో SIFL మరియు SEFL బో రుు లనయ భరగత చేసని 

తరావత స్ంక్షోభంలో ఉని రవండు స్ంసా్ల నిరావహక్ులక్ు మదదతు 
ఇవవడానికి RBI ముగుయ రు స్భుుల స్లహా మండలిని స్ృషిించంది. 

• కారొెర ట్ దివాలా ప్రిష్ాోర ప్రకిీయ స్మయంలో, SIFL మరియు 
SEFL నిరవహణక్ు స్ంబంధించ అడ ైవజరగ క్మట ీ అడమినిసటి రటర్ క్ు 
స్లహాలనయ అందిస్యత ంది. 

• సటిట్  బాుంక్  ఆఫ్  ఇండియా మాజీ డిప్యుటీ మేనేజింగ్  డ రైవకి్ర్  
వ ంక్ట్  నాగ శవర్  చలసాని, స్యందరం ఫ్రైనాని  లిమటెడ్  మాజీ 
మేనేజింగ్  డ ైరవకి్ర్  టట. శీీనివాస్రాఘవన  క్మటీలో ఇదదరు 
స్భుులుగా ఉనాిరు. 

• నేష్టనల్ క్ంప్రనీ లా టటరబుునల్ యొక్ో కోల్ క్తా బెంచ SIFL 
మరియు SEFL (NCLT)కి వుత్రర క్ంగా కారొెర ట్ దివాలా 
ప్రిష్ాోర విధానానిి పరా రంభంచడానికి అకోి బర్ 2021లో RBI 
నయండి దరఖాస్యత లనయ సరవక్రించంది. 

కేందర బ్డెాట్ 2023: ర లైవవకు రూ.2.40 లక్షల కోటల  మూలధన వుయం 

 
ఎఫ్ ఎం సరతారామన 2023-24 క ందర బడ జట్ లో భారతీయ రవైలేవలక్ు 
2.40 లక్షల కోటల  రూపాయలనయ క టాయించారు. ఇద ి ఇప్ెటట వరక్ు 
రవైల్ రోడ్ ల కోస్ం అత్రప్రదద  మయలధ్న వుయం మరియు 2013–2014లో 
రవైల్ రోడ్ లక్ు ఇచచన మొతతం క్ంటే తొమమద ి రవటుల  ఎక్ుోవ. 2016లో, 
రవైలేవ బడ జట్ నయ క ందర బడ జట్ లో క్లిపారు మరియు ఇక్ప్ర ై విడిగా 
చూప్బడదయ. 
వందే భారత్ ర ైలు మరియు ఇతర ర ైళ్ల  కోసం భారతీయ ర ైలవవ ప్రణాళిక 
ఏమటి? 
• భారతీయ రవైలేవలు ఆగస్యి  2023 నాటటక ి75 వందే భారత్ రవైళలనయ 

ప్రవేశప్రటాి లని యోచసోత ంది. 
• ఇదిలా ఉండగా, 200 వందేభారత్ సరలప్ర్ రవళైల  తయారగకి 

స్ంబంధించన కాంటరా క్ుి  తవరలో ఇవవబడుతుందని అంచనా. 
• భారతీయ రవైలేవ న ట్ వర్ో లో, శతాబిద  ఎక్ి ప్రరస్ట రవళై్ల  కీ్మంగా వందే 

భారత్ ఎక్ి ప్రరస్ట చ ైర్ కార్ సటవలతో భరగత చేయబడుతునాియి. 
• ప్రరమయం రాజధాని ఎక్ి ప్రరస్ట రవళై్ల  వందే భారత్ ఎక్ి ప్రరస్ట సరలప్ర్ 

వేరియంట్ లతో భరగత చేయబడతాయి. 
• వందేభారత్ రవైళలనయ సాధ్ుమైెనంత స్మరావంతంగా నడప్డానికి, 

ముఖుమైెన ప్టాి లనయ 160 కి.మీ. వేగ సామరాా ునికి అప గ డీ్ 
చేయాలిిన అవస్రానిి రవలైేవ నిప్ుణులు నొకిో  చ పాెరు. 
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• ఆరిాక్ స్ర వ 2023 ప్రకారం, భారతీయ రవైలేవలు వందే భారత్ రవళైలనయ 
పరా రంభంచడం క్ూడా ఒక్ ముఖుమైెన చొరవగా గురితంచబడింది. 

• "చ న ైిలోని ఇంటటగీల్ కోచ ఫ్ాుకి్రగ దేశీయ వనరులనయ ఉప్యోగించ 
సరమీ-హ -ైసరెడ్ సరవయ చోదక్ వందే భారత్ రవైలు సరట్ లనయ ఉతెత్రత  
చేసింది. 

• ఈ రవైళలలో వేగవంతమైెన తవరణం, ప్రయాణ స్మయం గణనీయంగా 
తగియంప్ు, గరిషి్టంగా 160 kmph వేగం, ఆన-బో ర్ు వినోదం, గోల బల్ 
ప జిష్టనింగ్ సిసి్మ (GPS) ఆధారంగా ప్రయాణీక్ుల స్మాచార 
వువసా్ వంటట అతాుధ్యనిక్ ఫ్రచరుల  ఉనాియని ఆరిాక్ స్ర వ ప్టరొోంది. 

ఆరిిక సరేవ 2023 ప్రకారం భారతీయ ర ైలవవలకు ఏమ ఉంది? 
• ఆరిాక్ స్ర వ 2023 భారతీయ రవైలేవలలో ప్రయాణీక్ుల రదీద  

ప్రరుగుతుందని అంచనా వేసింది. 
• "ప్రయాణిక్ుల ప్రయాణ సిారమైెన విస్తరణనయ (నవంబర్ 2022 

వరక్ు) కొనసాగిస్ూత , ఈ ఆరిాక్ స్ంవతిరంలో ఇప్ెటటవరక్ు 
ఉదభవించన ప్రయాణీక్ుల స్ంఖు 418.4 కోటలక్ు చేరుక్ుంది. 

• దేశవాుప్తంగా ప్రరిగిన చ ైతనుం మరియు రాబో యేి స్ంవతిరాలోల  
శీఘర, మరింత స్మరావంతమైెన రవైళల  కోస్ం డిమాండ్ ప్రరగడం దావరా 
ప్రరిగిన ప్రయాణీక్ుల రదీద కి తోడెడుతుంది. 

RBI యొకో డిజిటల్ చెలిలంప్ుల సతచీ మారిచలో 349.30 నయండి 
స ప టంబ్ర్స లో 377.46క  ప రిగింద ి

 
RBI  డిజిటల్ ప్టమెంట్ి ఇండ క్ి ప్రకారం 2022 సరప్రింబరోత  ముగిసిన 
ఏడాదిలో దేశవాుప్తంగా డజిిటల్ చ లిలంప్ులు 24.13 శాతం వృదిిని 
నమోదయ చేశాయి. కొతతగా ఏరాెటెనై RBI డజిిటల్ ప్టమెంట్ి ఇండ క్ి 
(RBI-DPI) 2022 సరప్రింబరోల  377.46గా ఉండగా, 2022 మారిచలో 
349.30, 2021 సరప్రింబరోల  304.06గా ఉంది. 2021 మారిచ నయంచ 
నాలుగు న లల విరామంతో సరమీ-వారిిక్ పరా త్రప్దిక్న (అంటే 
స్ంవతిరానికి రవండుసారుల ) ఈ స్ూచీని ప్రచయరిసాత రు. 
ఈ కాలంలో దేశవాుప్తంగా చ లిలంప్ుల మౌలిక్ స్దయపాయాలు మరియు 
చ లిలంప్ు ప్నితీరులో గణనీయమైెన ప్రరుగుదల కారణంగా RBI-DPI 
ఇండ క్ి అనిి పారామతులలో ప్రరిగింది, భారతీయ రిజర్వ బాుంక్ 
(RBI) త లిప్ింది. 

RBI యొకో డిజిటల్ చెలిలంప్ుల సతచక (RBI-DPI): 
• దేశవాుప్తంగా చ లిలంప్ుల డిజిటలెైజ ష్టన ప్రిధిని కాుప్చర్ చేయడానికి 

మారిచ 2018తో ఒక్ మశీమ RBI-DPI నిరామణానిి రిజర్వ బాుంక్ 
ప్రక్టటంచంది. 

• RBI-DPI ఇండ క్ి ఇటీవలి స్ంవతిరాలలో దేశవాుప్తంగా డిజిటల్ 
చ లిలంప్ుల యొక్ో వేగవంతమైెన సరవక్రణ మరియు లోతుగా 
మారడానిి స్ూచంచే గణనీయమైెన వృదిిని ప్రదరిశంచంది. 

• జనవరి 19, 2022న ప్రక్టటంచన సరప్రింబర్ 2021కి 304.06గా 
ఉని స్ూచక్ మారిచ 2022కి 349.30గా ఉంది. 

• డిజిటల్ చ లిలంప్ుల మోడ్ లలో, 2021-22లో రియల్ టెైమ గాీస్ట 
సరటటల్ మెంట్ (RTGS)ని ఉప్యోగించ ే లావాదవేీల స్ంఖు 30.5 
శాతం ప్రరిగింది. 

• కవీడిట్ కారుు ల దావరా జరిగ  చ లిలంప్ు లావాదేవీలు వాలూుమ 
మరియు విలువ ప్రంగా వరుస్గా 27 శాతం మరియు 54.3 
శాతం ప్రరిగాయి మరియు డ బిట్ కార్ు ల దావరా లావాదేవీలు 
వాలూుమ ప్రంగా 1.9 శాతం తగాయ యి, అయినప్ెటటకర విలువ 
ప్రంగా ఇది 10.4 శాతం ప్రరిగింది. . 

• ప్రరప్రయిడ్ చ లిలంప్ు సాధ్నాలు (PPIలు) వాలూుమ మరియు 
విలువ నిబంధ్నలలో వరుస్గా 32.3 శాతం మరియు 48.5 శాతం 
ప్రరుగుదలనయ నమోదయ చేశాయి. 

డిజిటల్ చెలిలంప్ు సతచక (DPI) యొకో పారామతులు: 
RBI-DPI 5 విస్తృత పారామతులనయ క్లిగి ఉంటుంద,ి ఇద ివివిధ్ కాల 
వువధిలో దేశంలో డిజిటల్ చ లిలంప్ుల లోతుగా మరియు వాుప్ితని 
కొలవడానికి వీలు క్లిెస్యత ంది. ఈ పారామతులు- 
• చ లిలంప్ు ఎనేబుల్ లు (బరువు 25%). 
• చ లిలంప్ు మౌలిక్ స్దయపాయాలు - డిమాండ్ వ ైప్ు కారకాలు. 
• చ లిలంప్ు మౌలిక్ స్దయపాయాలు - స్రఫరా వ పై్ు కారకాలు (15%). 
• చ లిలంప్ు ప్నితీరు (45%). 
• వినియోగదారు క ందీరక్రణ (5%).  
అదానీ ఎంటర్స ప ైైజ స్ ష్రుల  యూఎస్ ఇండకె్్ ల నయంచ తొలగించబ్డా్ యి 
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మోస్ం మరియు సాి క్ మానిప్ుులేష్టన ఆరోప్ణల నేప్థుంలో అదానీ 
గయీప US మారవోటల  నయండ ిమరో క్ుదయప్ునయ అందయక్ుంది. గయీప యొక్ో 
ఫ్ాల గ్ షిప క్ంప్రనీ అదానీ ఎంటర్ ప్రైైజవస్ట ఫ్ిబరవర ి 7 నయండి అమలులోకి 
వచేచ డౌ జోని స్సరటినబిలిటీ స్ూచక్ల నయండి తొలగించబడింది. దిగయజ 
ఆరిాక్ మారవోట్ స్ూచక్లక్ు నిలయమైెన S&P డౌ జోని స్ూచక్లు జారగ 
చేసిన నోట్ ప్రకారం, అదానీ ఎంటర్ ప్రైైజవస్ట నయ తొలగించ ే నిరణయం 
తీస్యకోబడింది. 
నూుయార్ో క్ు చ ందిన ష్ారి్ సరలలర్ హిండ న బర్య రగసరర్చ జనవర ి 24న 
అదానీ గయీప మనీలాండరింగ్ మరియు మోస్ం కోస్ం ఆఫ్ షో్ ర్ షరల్ి నయ 
ఉప్యోగిసోత ందని ఆరోప్ించంది. అదానీ గయీప తన రూ. 20,000 కోటల  
ఎఫ్ ప్ిఓనయ కొటేి స్మయం వచచందని చ బుతూ ఆరోప్ణలనయ 
ఖండించంది. వాస్తవానికి, గయీప చ ైరమన గౌతమ అదానీ ఫ్ిబరవర ి 2న 
తానయ ప్యరితగా స్బ సరైరీబ చేసిన ఫ్ాలో-ఆన ప్బిల క్ ఆఫర్ నయ వ నకిో 
తీస్యక్ుంటునిటుల  మరియు ప్రటుి బడదిారుల డబుబనయ త్రరిగి 
ఇస్యత నిటుల  వీడియో ప్రక్టననయ విడుదల చేశారు. 
ఏది ఏమైెనప్ెటటకర, హిండ న బర్య నివేదిక్ ప్రటుి బడిదారులలో 
భయాందోళనలనయ ర కవత్రతంచంది మరియు నివేదిక్ మొదట వచచనప్ెటట 
నయండి అదానీ గయీప $108 బిలియనల మారవో ట్ విలువనయ కోలోెయింది. 
అదానీ గయీప ప్తనం నయండి ప్తనానిి తగియంచడానికి, నేష్టనల్ సాి క్ 
ఎక ిఛంజ్ (NSE) మయడు అదానీ గయీప సాి క్ లనయ - అదానీ 
ఎంటర్ ప్రైైజవస్ట, అదానీ పో రి్్ మరియు సరెష్టల్ ఎక్నామక్ జోన మరియు 
అంబుజా సిమెంట్ి - ASM (అదనప్ు నిఘా కొలత) జాబితాలో 
ఉంచయతునిటుల  ప్రక్టటంచంది. 
చెలిలంప్ుల కోసం రిలయన్్ రిటైెల్ డజిిటల్ కర నీ్ని అంగీకరించాలి 

 
సరంటరల్ బాుంక్ ఆఫ్ డిజిటల్ క్రవనీి (CDDC)ని సరవక్రించే ప్రకియీలో, 
రిలయని రిటెైల్ తన సిో ర్ లో చ లిలంప్ుల కోస్ం డిజిటల్ రూపాయిలు 
లేదా ఇ-రూపాయిని సరవక్రించడం పరా రంభంచంది. డిజిటల్ క్రవనీి దావరా 
చ లిలంప్ు ముంబెైలోని రిలయని రిటెైల్ యొక్ో ఫ్రరష్ ప్కి్ సిో ర్ లో 
పరా రంభంచబడింద,ి అయితే తవరలో భారతదేశంలోని అత్రప్రదద  రిటెైలర్ 
యొక్ో ఇతర 17,000 సిో ర్ లక్ు విస్త రించబడుతుంది. 

రిలయని సిో ర్ లలో డిజిటల్ క్రవనీి అంగగకారానికి మారయదరశక్తవం 
వహించే చొరవ భారతీయ వినియోగదారులక్ు ఎంప్ిక్ చేస్యక్ునే శకితని 
అందించాలనే క్ంప్రనీ యొక్ో వయుహాతమక్ దృషిి కి అనయగుణంగా ఉంది. 
కీలక అంశాలు 
• రిలయని రిటెైల్ డిజిటల్ రూపాయిని ఆమోదించడానికి ఇనోివిటీ 

టెకాిలజీస్ట, ఐసఐిసిఐ బాుంక్ మరియు కోటక్ మహీందరా  
బాుంక్ లతో భాగసావముం క్లిగి ఉంది. 

• ICICI బాుంక్ లేదా కోటక్ మహీందరా  బాుంక్ దావరా అందించబడే 
డిజిటల్ రూపాయి యాప ని ఉప్యోగించ ేక్సి్మర్ లు టెరిమనల్ లోని 
QR కోడ్ నయ సాోన చేస,ి ఇ-రూపాయి దావరా చ లిలంప్ునయ 
పరా మాణీక్రించడానికి వారి పాస్ట కోడ్ నయ నమోదయ చేయాలి. 

• కాుషియరుల  మరియు వినియోగదారులు వినియోగదారు నయండి 
రిలయని రిటెైల్ క్ు ఇ-రూపాయి బదిలీకి తక్షణ నిరాి రణనయ 
ప ందయతారు. 

• దేశంలో ఆవిష్టోరించబడని డిజిటల్ విప్లవంలో ఇ-రూపాయి ఒక్ 
వినూతి వయుహం. 

• ఇ-రూపాయి వాలెట్ లనయ క్లిగి ఉని క్సి్మర్ లందరూ రిలయని 
రిటెైల్ సిో ర్ లలో డిజిటల్ లావాదేవీల యొక్ో అప్రయతింగా, 
స్యరక్షతింగా మరియు తక్షణ మారయంలో ఆనందించగలరు. 

• డిసరంబరు 1, 2022న, డిజిటల్ రూపాయిని రిజర్వ బాుంక్ ఆఫ్ 
ఇండియా మొదటగా ఎంప్ిక్ చేసని భారతీయ నగరాలోల ని రిటెైల్ 
మారవోట్ ల కోస్ం ప్రైలట్ మోడ్ లో కొనిి గురితంచబడిన బాుంక్ుల 
వినియోగదారులక్ు మాతరమే యాకవిస్ట తో ప్రచియం చేసింది. 

• మొదటోల  ఈ ఆలోచన ముంబెై, నూుఢిలీల, బెంగళూరు, భువనేశవర్ తో 
స్హా నాలుగు నగరాలక  ప్రిమతమైెంది. 
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• తరావత మరో తొమమది నగరాలక్ు విస్త రించారు. దశల వారగగా 
భాగసావముం కోస్ం ICICI బాుంక్ మరియు కోటక్ మహీందరా  
బాుంక్ తో స్హా ఎనిమది బాుంక్ులు గురితంచబడాు యి. 

• ఈ బాుంక్ుల క్సి్మరుల  వారు అందించే డజిిటల్ వాలెట్ దావరా ఇ-
రూపాయితో లావాదవేీలు చేయగలుగుతారు. 

రిలవష్న్ షిప్ మేనేజ్ మ ంట్ పాతరల శ్వక్షణా కారుకెమం కోసం NIITతో 
HDFC బ్ాుంక్ టైె-అప్ అయిుంది  

 
భారతదేశంలోని ప్రముఖ ప్రైవైేట్ రంగ బాుంక్ులలో ఒక్టెైన HDFC 
బాుంక్, బాుంకింగ్ ప్రిశీమ కోస్ం న ైప్ుణుం క్లిగిన వరుచవల్ రిలేష్టన 
షిప మేనేజ్ మెంట్ నిప్ుణుల యొక్ో ప్రదద  స్మయహానిి నిరిమంచడానికి 
గోల బల్ టాలెంట్ డ వలప మెంట్ కారొెర ష్టన అయిన నేష్టనల్ ఇన సిిటూుట్ 
ఆఫ్ ఇనూర మష్టన టెకాిలజీ (NIIT) లిమటెడ్ తో భాగసావముం 
క్ుదయరుచక్ుంది. వరుచవల్ రిలేష్టన షపి మేనేజర్ లు (VRMలు) బాుంక్ 
నిరవహించే క్సి్మర్ ల యొక్ో అనిి అవస్రాలు లేదా స్మస్ుల కోస్ం 
ఒక్ కాంటాకి్ పాయింట్ గా వువహరిసాత రు. క్సి్మర్ నిలుప్ుదల, కాీస్ట-
సరలిలంగ్ మరియు పో రి్ ఫో్ లియో మేనేజ్ మెంట్ దావరా రాబడి కోస్ం 
బాుంక్ులక్ు VRMలు అధిక్ స్ంభావు ఛాన ల్. సిారమైెన స్ంబంధాలనయ 
నిలుప్ుకోవడం మరియు అభవృదిి  చేయడం కోస్ం ఖాతాదారులతో 
స్మరావంతమైెన స్ంబంధాలనయ ఏరెరచయకోవడం. క్సి్మర్ ఫ్రైనానిియల్ 
మరియు ఇతర బాుంకింగ్ అవస్రాలనయ గురితంచ, తగిన చోట ఇతరులక్ు 
రిఫరల్ చేయవచయచ. 
కారుకమెం గురించ 
• అభాుస్క్ులలో డిమాండ్ మరియు అధ్యనాతన వికీ్య 

న ైప్ుణాులనయ ప్రంప ందించడానికి పోర గాీమ రూప ందించబడింది, ఇది 
బహుళ సటవలు మరియు ఉతెతుత ల కోస్ం కొతత  క్సి్మర్ లనయ 
ప ందేందయక్ు వీలు క్లిెస్యత ంది. ఇమమరిివ్ పోర గాీమ న ైప్ుణుం 
క్లిగిన వరుచవల్ రిలేష్టన షిప మేనేజర్ ల యొక్ో సిదింగా-
నియోగించే ప్యల్ నయ అభవృదిి  చేయడానికి రూప ందించబడింది. 

• నిజ-జీవిత దృశాులప్ర ై విస్త ృతమైెన అభాుస్ం అధ్యనాతన వికీ్య 
న ైప్ుణాులు మరియు బాుంకింగ్ రంగంలో వారి ఉదో ుగ పాతరలక్ు 
అవస్రమైెన విశావస్ంతో కొతత  నిప్ుణులనయ స్నిదిం చేస్యత ంది. 

• 0-2 స్ంవతిరాల అనయభవం ఉని ఏద ైనా గాీడుుయేిట్ / పో సి్ట 
గాీడుుయేిట్ పోర గాీమ క్ు అరుహ లు. 

• శక్షణ వివిధ్ ఆన లెైన స్హకార పాల ట్ ఫ్ారమ లనయ ఉప్యోగించ 
వాస్తవంగా జరుగుతుంది. వరుచవల్ రిలేష్టన షిప మేనేజ్ మెంట్ లో 
పో సి్ట గాీడుుయేిట్ పోర గాీమ అభాుస్క్ులక్ు HDFC బాుంక్ తో హామీతో 
క్ూడిన బాుంకింగ్ కవరగర్ నయ పరా రంభంచడానికి మరియు సిారమైెన 
కవరగర్ వృదిి కి అవకాశం క్లిెస్యత ంది. 

• పోర గాీమ లో అతుంత అరహత క్లిగిన అభురుా లనయ ఫ్ిలిర్ చేయడానికి 
రవండు-రౌండ్ ల మయలాుంక్న ప్రకిీయ ఉంది, వారు కోరుి అంతటా 
మరింత న ైప్ుణుం మరియు శక్షణ రౌండ్ ల దావరా వ ళతారు. 

• ఈ విధ్ంగా, అభాుస్క్ులు HDFC బాుంక్ కోస్ం అప-టు-డటే్ 
న ైప్ుణుం క్లిగిన వరుచవల్ రిలేష్టనిిప మేనేజ్ మెంట్ నిప్ుణుల 
స్మయహంగా అభవృదిి  చయేబడతారు. 

ఆరిటఫిషియల్ ఇంటెలిజ న్్ స్ాట రటప్ ఆంతోర పిక్ లో Google $300 
మలియనలనయ ప ట ట బ్డి ప టిట ంద ి

 
Google దాదాప్ు $300 మలియనలనయ ఆంతరోప్ిక్ లో ప్రటుి బడి ప్రటటింది, 
ఇది ఒక్ క్ృత్రరమ మేధ్స్యి సాి రిప, దీని సాంక త్రక్త Chat GPT వ నయక్ 
ఉని స్ంసా్ OpenAIకి ప్రతురాిగా చ ప్ెబడుతుంది. ఒప్ెందం ప్రకారం, 
ఆంతరోప్ిక్ తన సాంక త్రక్తక్ు మదదతు ఇవవడానికి కొనిి Google 
సటవలనయ కొనయగోలు చేయడానికి అంగగక్రించంది. Google దాదాప్ు 10 
శాతం వాటానయ తీస్యక్ున ేఒప్ెందం యొక్ో నిబంధ్నల ప్రకారం, శోధ్న 
క్ంప్రనీ కౌల డ్ క్ంప్యుటటంగ్ విభాగం నయండి క్ంప్యుటటంగ్ వనరులనయ 
కొనయగోలు చేయడానికి ఆంతరోప్ిక్ డబుబనయ ఉప్యోగించాలి. 
AI క్ంప్యుటటంగ్ సిసి్మ లనయ క్ంప్రనీలు స్హ-అభవృదిి  చసేటలా 
భాగసావముం రూప ందించబడింది; ఆంతరోప్కి్ దాని AI సిసి్మ లక్ు శక్షణ 
ఇవవడానికి, సటోల్ చేయడానికి మరియు అమలు చేయడానికి Google 
కౌల డ్ యొక్ో అతాుధ్యనిక్ GPU మరియు TPU క్లసి్ర్ లనయ ప్రభావితం 
చేస్యత ంది. 
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ఆంతోర పిక్ మరియు దాని స్ాట రటప్ కాల డ్ గురించ: ఆంతరోప్ిక్ ని 2021లో 
OpenAI మాజీ నాయక్ులు డానియెిలా మరియు డారియో అమోడీతో 
స్హా సాా ప్ించారు. సాా ప్ించబడినప్ెటట నయండ,ి ఆంతరోప్ిక్ 14 ప్రిశోధ్నా 
ప్తరా లనయ ప్రచయరించంద,ి అవి నమమదగిన మరియు నియంత్రరంచదగిన 
భాష్ా నమయనాలనయ ఎలా నిరిమంచాలో చూప్ుతునాియి. 
జనవరిలో, ఆంతరోప్ిక్ తన సాంక త్రక్తనయ బహిరంగంగా అమలు చయేడం 
పరా రంభంచంది, 'కాల డ్' అన ే లాంగ వజ్ మోడల్ అసిసరింట్ తో 
పరా రంభంచబడింది. AI సాి రిప కాల డ్ నయ అమలు చేయడంప్రై విస్త ృత శరీణి 
పరా రంభ భాగసావములతో క్లిసి ప్నిచేసోత ంది మరియు రాబో యేి న లలోల  
అసిసరింట్ కి యాకవిస్ట నయ విస్త రిస్యత ంది. కాల డ్ జతగా RLHFని 
ఊహించగలిగ , సరిరబుల్ మరియు స్యలభంగా అరాం చేస్యకోగలిగ  AI 
సిసి్మ లనయ రూప ందించడానికి ఆంతరోప్ిక్ నిరిమంచన వివిధ్ రకాల భదరతా 
సాంక త్రక్తలతో ఆంతరోప్ిక్ అభవృదిి  చేసిన ఇతర సిసి్మ ల మాదిరగిానే 
కాల డ్ Google కౌల డ్ లో నడుస్యత ంది. 
భారతదేశంలో స మీకండకటర్స తయారీ యూనిట్ కోసం ఫాక్్ కాన్, వదేాంత 
STMతో టెక్ టైె-అప్ పాల న్ 

 
ఫ్ాక్ి కాన మరియు వేదాంత భారతదేశంలోని తమ ప్రత్రపాదిత 
సరమీక్ండక్ిర్ చప తయారగ యయనిట్ లో సాంక త్రక్ భాగసావమగా 
యయరోప్ియన చప మేక్ర్ STMicroelectronicsని ప్రవేశప్రటిడానికి 
దగయరగా ఉనాియి. గత ఫ్ిబరవరలిో ప్రక్టటంచన జాయింట్ వ ంచర్ 
(జవవి)లో ఫ్ాక్ి కాన ప్రధాన భాగసావమగా ఉంటుంది. దేశీయ 
సరమీక్ండక్ిరల తయారగని పోర తిహించడానికి డసిరంబర్ 2021లో ప్రక్టటంచన 
$10-బిలియన పాుక జీ కింద ప్రభుతవ పోర తాిహకాలనయ కోరుతుని 
ఐదయగురు దరఖాస్యత దారులలో వేదాంత-ఫ్ాక్ి కాన క్నాిరిియం ఒక్టట. 
ఇప్ెటట వరక్ు ఫ్ాక్ి కాన -వేదాంత ప్రత్రపాదనతో పాటు సరమీక్ండక్ిర్  
ఫ్ాుబిరక ష్టన  యయనిటల  ఏరాెటుక్ు క ందరం ఐదయ బిడ్ లనయ అందయక్ుంది. 
వీటటలో ఇజరా యెిల్ యొక్ో టవర్ సరమీక్ండక్ిర్ తో భాగసావముం క్లిగి 
ఉని న క్ట్ ఆరిబట్ వ ంచర్ి (టవర్ నయ ఇంటెల్ కొనయగోలు చసేింది, 
అయితే విలీనం రవగుులేటరగ ఆమోదాల కోస్ం వేచ ఉంద)ి, అలాగ  
సింగప్యర్ క్ు చ ందని IGSS వ ంచర్ి నయ క్లిగి ఉంది. 

భారతదేశంప ై ఫాక్్ కాన్ బ్ులిలష్ నెస్: ప్రప్ంచంలోని అత్రప్రదద  ఎలకాిి నిక్ి 
తయారగ క్ంప్రనీలలో ఒక్టెైన ఫ్ాక్ి కాన చాలా “భారతదేశానికి క్టుి బడి 
ఉంది” మరియు చప తయారగకి దాదాప్ు $70-80 బిలియనల  వరక్ు 
ప్రటుి బడి ప్రటినయంది. 
భారీ-డతుటీ టరకుోల కోసం రిలయన్్ భారతదేశం యొకో 1వ హెైడోరజన్-
ఆధారిత స్ాంకతే్రకతనయ ఆవిష్ోరించంద ి

 
రిలయని ఇండసరి రస్ట లిమటడె్ (RIL) మరియు అశోక్ లేలాండ్ హ వీ 
డూుటీ టరక్ుోల కోస్ం భారతదేశం యొక్ో మొటిమొదటట హ డైోరజన 
ఇంటరిల్ క్ంబష్టన ఇంజిన (H2-ICE) సాంక త్రక్ ప్రిష్ాోరానిి 
ఆవిష్టోరించాయి. బెంగళూరులో జరిగిన ఇండియా ఎనరగజ వీక్ లో ప్రధాని 
మోదీ ఈ టెకాిలజీని ఫ్ాల గ్ చేశారు. హ ైడోరజన టెక్ స లూుష్టన స్యనాి 
ఉదాయ రాలనయ విడుదల చసే్యత ంద,ి సాంప్రదాయ డజీిల్ టరక్ుోలతో 
స్మానంగా ప్నితీరునయ అందసి్యత ంది మరియు శబాద నిి తగియస్యత ంది 
మరియు నిరవహణ ఖరుచలలో అంచనా తగియంప్ులతో గగీన మొబిలిటీ 
యొక్ో భవిష్టుతుత నయ ప్ునరిిరవచస్యత ంది. 
RIL మరియు అశోక్ లేలాండ్ మరియు ఇతర సాంక త్రక్ భాగసావములు 
గత స్ంవతిరం నయండి ఈ సాంక త్రక్తనయ అభవృదిి  చేయడంలో 
నిమగిమైె ఉనాిరు. 2022 పరా రంభంలో మొదటట ఇంజిన లు 
నడుస్యత నాియి. చలనశీలత కోస్ం ఎండ్-టు-ఎండ్ హ డైోరజన ఎకో 
సిసి్మ నయ రూప ందించే అవకాశానిి క్ంప్రనీ ఏక్కాలంలో కొనసాగిసోత ంది. 
క నరా బ్ాుంక్ కొతత  ఎండీ, సవఈవోగా క  సతునారాయణ రాజు 
నియమతులయాురు 
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కవనరా బాుంక్ మేనేజింగ్ డ ైరవకి్ర్ మరియు సరఈఓగా కవ స్తునారాయణ 
రాజునయ క ందర ప్రభుతవం తక్షణం అమలోల కి త చచంది. డిసరంబరు 31, 
2022న ప్దవీ విరమణ చేసిన ఎల్ వి ప్రభాక్ర్ సాా నంలో ఆయన 
బాధ్ుతలు సరవక్రించనయనాిరు. 1988లో గతంలో విజయా బాుంక్ లో 
చేరిన ఆయన బాుంక్ ఆఫ్ బరోడాలో చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ సాా యికి 
ఎదిగారు. అతని అనయభవం బాుంకింగ్ ఉతెతుత లు మరియు సటవల 
డిజిటల్ ప్రివరతనక్ు దారితీసింది. 
రాజు క రీర్స మరియు అనయభవం : ఫ్ిజిక్ి గాీడుుయేిట్, బిజిన స్ట 
అడిమనిసటి రష్టన (బాుంకింగ్ మరియు ఫ్రైనాని)లో పో సి్ట గాీడుుయేిట్ 
మరియు CAIIB (ఇండియన ఇన సిిటూుట్ ఆఫ్ బాుంక్ర్ి స్రిిఫ్రైడ్ 
అసో సియేిట్) అయిన రాజు, ఇంతక్ు ముందయ మారిచ 10, 2021 నయండి 
కవనరా బాుంక్ కి ఎగిజక్ూుటటవ్ డ ైరవకి్ర్ గా ప్నిచేశారు. బరా ంచ బాుంకింగ్, 
కారొెర ట్ కవీడటి్, రిటెైల్ కవీడిట్, అగీి ఫ్రైనానిింగ్, కవీడిట్ మానిటరింగ్, కవీడిట్ 
రిక్వరగ, క్ంప్రటలయని మొదలెైనవాటటతో స్హా బాుంకింగ్ లోని అనిి 
విభాగాలలో అపారమైెన అనయభవం. అలాగ  అతని గొప్ె అనయభవం 
మరియు బహిరయతం బాుంకింగ్ ఉతెతుత లు మరియు సటవల డజిిటల్ 
ప్రివరతనక్ు దారితీసింది. 
క నరా బ్ాుంక్ గురించ : కవనరా బాుంక్ అనేది భారత ప్రభుతవ ఆరిాక్ 
మంత్రరతవ శాఖ నియంతరణ మరియు యాజమానుంలోని భారతీయ 
ప్రభుతవ రంగ బాుంక్ు. 1906లో మంగళూరులో అమెమంబాల్ 
స్యబాబరావు పాయ్ చేత సాా ప్ించబడిన ఈ బాుంక్ుక్ు లండన, దయబాయ్ 
మరియు నూుయార్ో లలో క్ూడా కారాులయాలు ఉనాియి. 
జనరల్ ఇనత్ర న్్ జునో జనరల్ ఇనత్ర న్్ గా రీబ్ార ండ్ చయేబ్డింది 

 
జూనో జనరల్ ఇనత్ర న్్ లిమటెడ్ : Edelweiss జనరల్ ఇనూిరవని 
తనని తానయ జూనో జనరల్ ఇనూిరవని లిమటెడ్ (Zuno GI)గా రగబరా ండ్ 
చేసింది, ఇది కొతత  యుగం డిజిటల్ బ్లమా స్ంసా్, ఇది స్యలభంగా, 
సటిహప్యరవక్ంగా మరియు పారదరశక్ంగా చేయడానికి బ్లమానయ 

ప్ునరిిరవచంచాలనే ఆకాంక్షతో ఉంది. క్ంప్రనీ మేనేజ్ మెంట్ ప్రకారం, ఈ 
ప్టరు క్సి్మర్ లక్ు ప్రత్రస్ెందించే మరియు స్హజమైెన సాంక త్రక్త 
దావరా అతుంత అనయక్ూలమైెన మరియు అవాంతరాలు లేని 
అనయభవానిి అందించడంలో క్ంప్రనీ యొక్ో అభరుచ, ఉతాిహం 
మరియు ఏక్వచనానిి స్జీవంగా ఉంచయతుంది. ప్టరు మరియు గురితంప్ు 
బరా ండ్ యొక్ో యువ, వినూతిమైెన, అందయబాటులో ఉండ,ే డజిిటల్ 
సాా నిక్ మరియు ఉలాల స్మైెన వుకితతావనిి స్ూచస్యత ంది మరియు 
మలీనియల్ మరియు GenZ ప్టరక్షక్ులతో ప్రత్రధ్వనిస్యత ంది. 
కంప నీ ‘యూస్జ్ బ్ేస్్ ఇనత్ర న్్: డీకోడింగ్ అవరే్ న స్ట, ప్రవిపి్న అండ్ 
బిహ వియర్’ ప్టరుతో వినియోగదారుల అధ్ుయనానిి క్ూడా 
పరా రంభంచంది. UBI కోస్ం మలీనియల్ మరియు GenZ యొక్ో 
అవగాహన, అవగాహన మరియు ప్రిశీలననయ అరాం చేస్యకోవడానికి ఈ 
అధ్ుయనం జరిగింది. జునో జనరల్ ఇనూిరవని దాదాప్ు మయడు 
స్ంవతిరాలుగా భారతదేశంలో వినియోగ ఆధారిత బ్లమా (UBI) 
భావనక్ు ముందయంది. జునో జనరల్ ఇనూిరవని కౌీనిట్ స్హకారంతో 
ముంబెై, ఢిలీల, కోల్ క్తా, చ న ైి, బెంగళూరు, హ ైదరాబాద్, ప్యణ ెమరియు 
అహమదాబాద్ లలో ఎనిమది నగరాలోల  స్ర వ నిరవహించంది. 
ఎయిర్స టెల్ పమ్ ంట్్ బ్ాుంక్ పరా రంభించన చని వాుపారాలు మరియు 
వాుపార భాగస్ావముల కోసం ‘బ్రజ్ ఖ్ాటా’ 

 
Airtel Payments Bank తన క్రవంట్ ఖాతా, BizKhata లభుతనయ 
ప్రక్టటంచంది, ఇద ి దేశవాుప్తంగా చని వాుపారాలు మరియు వాుపార 
భాగసావములక్ు ఫ్ాసి్ట యాకిివేష్టన మరియు లిమటెలస్ట లావాదవేీలనయ 
అందిస్యత ంది. వాుపార ఖాతాలక్ు అవస్రమైెన క్నీస్ మొతాత నిి వారు 
నిరవహించలేనందయన, చాలా మంది చని వాుపార యజమానయలు 
వాుపార స్ంబంధిత ఖరుచల కోస్ం ప దయప్ు ఖాతాలనయ ఉప్యోగించడం 
కొనసాగిస్యత నాిరు. ఇది వుకితగత మరియు కారొెర ట్ లావాదేవీల మధ్ు 
తేడానయ గురితంచడం క్షి్టతరం చసే్యత ంది. 

http://www.bankersadda.com/
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కీలక అంశాలు 
• ఎయిర్ టెల్ ప్టమెంట్ి బాుంక్ నయండి BizKhata వాుపార వేదిక్ ఈ 

చని క్ంప్రనీ యజమానయలు మరియు రిటెైలరలనయ దృషిిలో 
ఉంచయక్ుని రూప ందించబడింది. 

• ఇది అనిి కారొెర ట్ లావాదేవీలనయ ఒక  పాల ట్ ఫ్ారమ ప్ర ై ఏకరక్ృతం 
చేస్యత ంది మరియు అనేక్ ఆరిాక్ ప్రయోజనాల ప్రయోజనానిి 
ప ందయతూ ఖచచతమైెన రికారుు లనయ ఉంచడానికి వారిని 
అనయమత్రస్యత ంది. 

• అప్రిమత స్ంఖులో కవీడిట్ మరియు డ బిట్ లావాదవేీలు చేయండ,ి 
ఖాతా త రిచన ఐదయ నిమష్ాలలోప్ు, క్సి్మర్ దానిని 
ఉప్యోగించడం పరా రంభంచవచయచ. 

• PhonePe స్రిహదయద  UPI చ లిలంప్ుల సటవనయ పరా రంభంచంద ి
ఎయిర్స టెల్ ప్మ ంట్్ బ్ాుంక్ పరా రంభించన ‘BizKhata’: లక్షణాలు 
• జీరో మనిమమ బాులెని - ఖాతాలో క్నీస్ బాులెని అవస్రం 

లేదయ. 
• స్యరక్షతిమైెన మరియు స్మరావంతమైెన చ లిలంప్ు డిజిటలెైజ ష్టన: 

IMPS, UPI, NEFT మరియు IFT దావరా, వాుపార 
యజమానయలు భారతదేశంలోని ఏ బాుంక్ుకవనైా ఆన లెైన 
చ లిలంప్ులనయ సరవక్రించవచయచ మరియు ప్ంప్వచయచ. 

• ఖాతాలో ఏద ైనా UPI యాప నయండి చ లిలంప్ులనయ ఆమోదించడానికి 
ఉప్యోగించబడే QR కోడ్ క్ూడా ఉంటుంది. 

• INR 200,000 క్ంటే ఎక్ుోవ డే-ఎండ్ బాులెని లు ఆటోమేటటక్ గా 
ఆటో సరవప-అవుట్ ఫ్రచర్ కింద పారినర్ బాుంక్ తో ఉని క్రవంట్ 
ఖాతాలోకి సరవప చేయబడతాయి. 

• వినియోగదారు ఒక్ో కిలక్ తో సరవప మొతాత నిి వాుపార ఖాతాక్ు త్రరిగి 
ఇవవవచయచ. 

• లావాదేవీల చరితర క వలం ఒక్ కిలక్ తో డౌన లోడ్ చేయబడవచయచ, 
తదావరా వాుపార యజమానయలు లావాదవేీలనయ స్యలభంగా 
ప్ునరుదద రించవచయచ. 

• ప్రస్యత త మరియు భవిష్టుతుత  వాుపారులు, అలాగ  ఎయిర్ టెల్ 
ప్టమెంట్ి బాుంక్ యొక్ో వాుపార భాగసావములు ఇదదరూ క్రవంట్ 
అకౌంట్ స లూుష్టన క్ు యాకవిస్ట క్లిగి ఉంటారు. 

• బయోమెటటరక్ పరా మాణీక్రణ మరియు తక్ుోవ కాగితం ప్రయతింతో 
ఈ ఖాతానయ వాుపార యజమాని ఐదయ నిమష్ాలలోప్ు స్యలభంగా 
త రవవచయచ. 

UPIలో క డెిట్ కార్్స లనయ సపో ర్సట చసే్ భారతదేశప్ు మొదటి యాప్ 
MobiKwik 

 
భారతదేశప్ు ప్రముఖ ఫ్ిన టెక్, MobiKwik UPIలో రూప్ట కవీడటి్ కార్ు లక్ు 
మదదతు ఇచేచ మొదటట ఫ్ిన టెక్ యాప గా అవతరించంది. ఈ అభవృదిి  
వారి రోజువారగ లావాదేవీల కోస్ం UPIని ఉప్యోగించ ేమలియనల  మంది 
భారతీయులక్ు కొతత  సాా యి స లభాునిి అందిస్యత ంది. దాదాప్ు 50 
మలియనల  వినియోగదారులు ఒక్టట లేదా అంతక్ంటే ఎక్ుోవ కవీడిట్ 
కార్ు లనయ క్లిగి ఉనిందయన, నగదయ రహిత ఆరిాక్ వువసా్ వ ైప్ు 
భారతదేశం యొక్ో డ ైైవ్ లో ఇది ఒక్ ముఖుమైెన మైెలురాయి. 
RuPay కవీడిట్ కార్ు లు ఇప్ుెడు నేరుగా UPI IDలక్ు లింక్ 
చేయబడినందయన, MobiKwik క్సి్మర్ లు UPI QR కోడ్ ని సాోన 
చేయడం దావరా మరియు చ లిలంప్ు ప్రమాణీక్రణ కోస్ం UPI PINని 
ఉప్యోగించడం దావరా వాుపారులక్ు స్యలభంగా చ లిలంప్ులు 
చేయవచయచ. 
లక్షణాలు 
• ఈ ఫ్రచర్ MobiKwik యొక్ో క్సి్మర్ లక్ు స్యనిితమైెన మరియు 

స్యరక్షతిమైెన చ లిలంప్ు అనయభవానిి అందించడమే కాక్ుండా, 
పాయింట్-ఆఫ్- అవస్రం లేక్ుండా అసరట్-లెైట్ క్ూుఆర్ కోడ్ లనయ 
ఉప్యోగించ కవీడటి్ కార్ు ల ఆమోదంతో కవీడిట్ ఎకోసిసి్మ లో భాగం 
కావడానికి భారతీయ వాుపారులక్ు కొతత  అవకాశాలనయ క్ూడా 
అందిస్యత ంది. 

• ఇప్ెటటక  ఉని UPI ప్టాి లప్ర ై కొతత కవీడిట్ ఉతెతుత ల అభవృదిిలో 
క్ూడా ఏకరక్రణ స్హాయం చేస్యత ంది, ఇది చాలా వరక్ు తక్ుోవగా 
ఉని చని నగరాలోల  కవీడిట్ చొచయచక్ుపో యేిలా చేస్యత ంది. 

• రూప్ట కవీడిట్ కార్ు లనయ అనిి ప్రధాన బాుంక్ులు వాణజిు మరియు 
రిటెైల్ విభాగాల కోస్ం ఇంకీిమెంటల్ కార్ు ల కోస్ం జారగ చేసాత యి. 

• UPIతో రూప్ట కవీడటి్ కార్ు ల అనయస్ంధానం నేష్టనల్ ప్టమెంట్ి 
కారొెర ష్టన ఆఫ్ ఇండియా మరియు కవడీిట్ ఎకోసిసి్మ లో భాగం 
కాని వాుపారులలో కవీడిట్ కార్ు అంగగకారానిి ప్రంచడానికి RBI 
యొక్ో దృషిి కి అనయగుణంగా ఉంది. 
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• కొతత  ఫ్రచర్ ప్రస్యత తం ఉని UPI పరా మాణిక్ లావాదేవీ ప్రిమతులనయ 
అనయస్రసి్యత ంది. 

కేందర మంత్రర అశ్వవని వెైష్ణవ్ 'డజిిటల్ పమ్ ంట్్ ఉత్వ్'నయ పరా రంభించారు. 

 
భారతదేశం అంతటా డిజిటల్ చ లిలంప్ులనయ పోర తిహించే లక్షుంతో 
"డిజిటల్ చ లిలంప్ుల ఉతివ్" అనే స్మగీ ప్రచారానిి ఎలకాిి నిక్ి 
మరియు ఇనూర మష్టన టెకాిలజీ, క్మయునిక ష్టని మరియు రవలైేవల 
మంత్రర శీ ీఅశవని వ ైష్టణవ్ పరా రంభంచారు. 
ఈవ ంట్ ప్రముఖయలు : ఈ కారుకీ్మంలో, MeitY కారుదరిశ శీ ీ అలేో ష్ 
క్ుమార్ శరమ, ఆరిాక్ స్లహాదారు శీీమత్ర సిమమ చౌదర,ి CERT-ఇన 
డ ైరవకి్ర్ జనరల్ శీ ీ స్ంజయ్ బహ్ల , MyGov CEO శీ ీ ఆకాష్ త్రరపాఠి 
మరియు MD & CEO దిలీప అబరి తదితరులు పాల్య నాిరు. NPCI. 
క ందర మంత్రరతవ శాఖలు, ఢిలీల పో లీస్యలు, బాుంక్ులు మరియు ఫ్ిన టెక్ ల 
నయండి గౌరవనీయమైెన ప్రత్రనిధ్యల స్మక్షంలో నిరవహించబడిన ఈ 
స్ందరభం, డిజిటల్ ప్రివరతన వ ైప్ు దేశం యొక్ో మార్చ లో కరలక్మైెన 
దశనయ స్ూచస్యత ంది. 
ముఖాుంశాలు 
• "డిజిటల్ చ లిలంప్ుల ఉతివ్" అన ే అసాధారణ ప్రచారం 9 ఫ్ిబరవర ి

నయండి 9 అకోి బర్ 2023 వరక్ు అనేక్ ఈవ ంట్ లు మరియు 
కారుక్లాపాల దావరా భారతదేశం యొక్ో డజిిటల్ ప్రివరతన 
మారాయ నిి హ లైెైట్ చేస్యత ంది. 

• G20 డిజిటల్ ఎకానమీ వరిో ంగ్ గయీప (DEWG) ఈవ ంట్ లో 
భాగంగా, దేశవాుప్తంగా, ముఖుంగా లకోి, ప్యణ,ే హ ైదరాబాద్ 
మరియు బెంగళూరు నగరాలోల  డిజిటల్ చ లిలంప్ులనయ 
పోర తిహించడంప్రై ప్రచారం క ందీరక్రిస్యత ంది. 

• శీ ీఅశవని వ ైష్టణవ్ 2023 నాటటకి ప్యరిత డిజిటల్ కవీడిట్ సిసి్మ నయ క్లిగి 
ఉండాలనే తన లక్షాునిి వ లలడించాడు మరియు ఆ విష్టయంలో 
నాయక్తవం వహించడానికి NPCIకి అనయమత్రని ఇచాచడు. 

• అతనయ ప్రత్ర బాుంక్ుక్ు చాలా అదృష్ాి నిి కోరుక్ుంటునాిడు 
మరియు డిజిటల్ విప్లవం దశేంలోని చేరుకోవడానికి క్షి్టతరమైెన 
ప రుల జీవితాలనయ ఎలా మారుస్యత ందనే ప్రధాన మంత్రర దృషిిని 
సరవక్రించాలని ప్రజలనయ కోరారు. 

• డిజిటల్ చ లిలంప్ులు మరియు మష్టన భాషిణ,ి నేష్టనల్ లాంగ వజ్ 
టరా ని లేష్టన మష్టన తో భాగసావముం కారణంగా UPI 123 ప్ట 
ఇప్ుెడు సాా నిక్ భాష్టలో అందయబాటులో ఉందని ఆయన 
ప్టరొోనాిరు. 

• ఒక్ సాధారణ వుకిత ఫలితంగా తన స్వంత భాష్టలో వాయిస్ట 
ఆదేశాలనయ ఉప్యోగించ చ లిలంప్ులు చేయగలరు. 

‘డిజిటల్ చ లిలంప్ుల ఉతివ్’ 
• తన పరా రంభ వాుఖులలో, MeitY కారుదరిశ శీ ీఅలేో ష్ క్ుమార్ శరమ 

భారతదేశం వ లుప్ల యయనిఫ్రైడ్ ప్టమెంట్ ఇంటర్ ఫ్టస్ట (UPI) 
వినియోగానిి విస్తృతం చేయడానికి కొనసాగుతుని కారుకీ్మాల 
గురించ ప్టరక్షక్ులక్ు త లియజ శారు. 

• అతని ప్రకారం, భారతదేశం యొక్ో డిస్ట క్న క్ ి చేయబడని 
పరా ంతాలనయ ఏక్ం చేయడం దావరా UPIని విస్తృతంగా ఉప్యోగించే 
చ లిలంప్ు రూప్ంగా మారచడం లక్షుం. 

• నేష్టనల్ ప్టమెంట్ి కారొెర ష్టన ఆఫ్ ఇండియా (NPCI), నేపాల్, 
సింగప్యర్, భయటాన, యున ైటెడ్ కింగ్ డమ మరియు యున ైటెడ్ 
అరబ ఎమర ట్ి వంటట దేశాల స్హకారంతో ఇప్ెటటక  ఈ రంగంలో 
ప్ురోగత్ర సాధించందని ఆయన నొకిో చ పాెరు. 

• ఆసటి రలియా, కవనడా, హాంకాంగ్, ఒమన, ఖతార్, స దీ అర బియా, 
సింగప్యర్, యున ైటెడ్ అరబ ఎమర ట్ి, యున ైటడె్ కింగ్ డమ 
మరియు యున ైటెడ్ సటిట్ి లో నివసిస్యత ని ఎన ఆర్ ఐలక్ు తవరలో 
యుప్ిఐ సటవలు అందయబాటులోకి వసాత యని సరక్ీటరగ ప్టరొోనాిరు. 

• అదనంగా, డిజిటల్ చ లిలంప్ుల రంగంలో అతుుతతమ విజయాలు 
సాధించనందయక్ు 28 డిజిధ్న అవారుు లు అనేక్ విభాగాలలో 
అతుుతతమ ప్నితీరు క్నబరిచన బాుంక్ులు, బాుంక్రుల  మరియు 
ఫ్ిన టెక్ వాుపారాలక్ు ఇవవబడాు యి. ఎలకాిి నిక్ చ లిలంప్ులనయ 
ముందయక్ు తీస్యకవళలడానికి మరియు డిజిటల్ ఆరిాక్ వువసా్ 
అభవృదిి కి ఈ స్ంసా్లు చేసిన ప్రయతాిలనయ ఈ అవారుు లు 
గౌరవిసాత యి. 

భారతదేశం యొకో కొతత ఇన్ ఫరా సటకేచర్స ఇన్ సిటటయుష్న్ తొలి $610 
మలియన్ బ్ాండ్ నయ పాల న్ చేసయత ంద ి
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భారతదేశం యొక్ో కొతతగా స్ృషిించబడని ఇన ఫ్రా సి్రక్చర్-ఫ్రైనానిింగ్ 
ఇన సిిటూుష్టన వచచే త ైైమాసిక్ంలో 50 బిలియన రూపాయల తొలి 
బాండ్ జారగని పాల న చేసోత ంది. నేష్టనల్ బాుంక్ ఫర్ ఫ్రైనానిింగ్ 
ఇన ఫ్రా సి్రక్చర్ అండ్ డ వలప మెంట్, భారతదేశప్ు కొతత  డ వలప మెంట్ 
ఫ్రైనాని స్ంసా్ మేనేజింగ్ డ ైరవకి్ర్ రాజ్ కిరణ్ రాయ్ చని ఇష్టూుతో ధ్రల 
ప్రంగా మారవోట్ నయ ప్రగక్షించాలని లక్షుంగా ప్రటుి క్ునిటుల  
త లియజ శారు. 
కరలక్ అంశాలు 
• NaBFID, ఇన ఫ్రా సి్రక్చర్-ఫో్ క్స్టు  లెండర్ అని ప్ిలవబడుతుంద,ి టెైర్-

1 మరియు టెైర్-2 బాండ్ ల జారగ దావరా ప్రభుతవ ఈకివటీ 
మయలధ్నానిి మయడు లేదా నాలుగు టటరలియన రూపాయల 
మేరక్ు ప్రభావితం చేయాలని యోచసోత ంది. 

• భారతదేశం యొక్ో క్షీణిస్యత ని మౌలిక్ స్దయపాయాలక్ు 2025 
నాటటక ిదాదాప్ు $1 టటరలియన ఫ్రైనానిింగ్ అవస్రం మరియు ఆరిాక్ 
వృదిిని వేగవంతం చేయడానికి ప్రధాన మంత్రర నర ందర మోడీ యొక్ో 
అజవండాలో ఇది కరలక్మైెనది. 

• తాజా బడ జట్ లో, మయలధ్న వుయానిి మయడింట ఒక్ వంతు 
నయండి 10 టటరలియన రూపాయల వరక్ు ప్రంచాలని ప్రభుతవం 
ప్రత్రపాదించంద,ి ఇది NaBFID యొక్ో ఎజవండానయ ప్రంచయతుంది. 

• ఈ స్ంసా్ నిధ్యలనయ సటక్రించేందయక్ు ప్రనిన ఫండ్ి మరియు 
ఇనూిరవని క్ంప్రనీలనయ టాుప చేస్యత ంది మరియు ఇంధ్నం 
మరియు టరా ని మష్టన, విమానాశీయాలు, ఓడర వులు మరియు 
ప్టిణ మౌలిక్ స్దయపాయాలతో స్హా వివిధ్ రంగాల మయలధ్న 
అవస్రాలక్ు ఆరిాక్ స్హాయం చేస్యత ంది. 

• NaBFID తదయప్రి త ైైమాసిక్ంలో 500 బిలియన రూపాయల 
విలువ నై పరా జవక్ుి ల ప్రైప లెైన నయండి 100 బిలియన నయండి 150 
బిలియన రూపాయల మధ్ు రుణాలనయ ప్ంప్ిణీ చేయాలని 
యోచసోత ంది. 

• రుణదాత 200 బిలియన రూపాయల పరా రంభ మయలధ్నంతో 
మరియు 50 బిలియన రూపాయల గాీంట్ తో భారత ప్రభుతవం 
యొక్ో 2021 బడ జట్ దావరా దేశంలోని మౌలిక్ స్దయపాయాల 
పరా జవక్ుి లక్ు ఆరిాక్ స్హాయం మరియు "క్ూీడ్ ఇన" మయలధ్నంతో 
రూప ందించబడింది. 

రిటైెల్ కోసం భారతదేశప్ు మొటటమొదటి మునిసిప్ల్ బ్ాండ్ ఇష్యు 
పరా రంభించబ్డింద ి

 
ఇండోర్ మునిసిప్ల్ కారొెర ష్టన (IMC) స ర విదయుత్ పరా జవక్ుి క్ు నిధ్యలు 
స్మక్ూరచడానికి రూ. 244 కోటల  వరక్ు స్మీక్రించ ే ఉదేదశంతో 
మునిసిప్ల్ బాండల  యొక్ో భారతదశేప్ు మొటిమొదటట ప్బిల క్ ఇష్టూునయ 
పరా రంభంచంది. మునిసిప్ల్ బాడీ భారతదశేంలో వుకితగత 
ప్రటుి బడదిారులనయ లక్షుంగా చేస్యకోవడం ఇద ేమొదటటసారి. బరస్ట ఇష్టూు 
ప్రిమాణం రూ. 122 కోటలతో పాటు రూ. 122 కోటల  వరక్ు 
ఓవర్ స్బ సరిీపి్న ని నిలుప్ుక్ునే అవకాశం ఉంద,ి ఇది రూ. 244 కోటల  
ప్రిమత్ర వరక్ు ఉంటుంది. 
ఇష్టూు ఫ్బిరవర ి 10-14 మధ్ు స్బ సరిీపి్న కోస్ం త రిచ ఉంటుంది. 
మధ్ుప్రదేశ్ లోని ఖరోయ న జిలాల లోని సామ రాజ్ మరియు అష్టుఖ డి 
గాీమాలలో 60 మెగావాటల  కాుప్ిివ్ సో లార్ ఫో్ టోవోలాి యిక్ ప్వర్ 
పాల ంట్ క్ు నిధ్యలు స్మక్ూరచడానికి ఇది క్ూడా గగీన బాండ్. 
మునిసిప్ల్ బాండల  గురించ : మునిిపాలిటీలు ఇప్ుెడు రోడుల , నీటట 
స్రఫరా మరియు మురుగునీటట పారుదల వంటట ప్రజా అవసాా ప్నక్ు 
నిధ్యలు స్మక్ూరచడానికి బాండలనయ జారగ చేయడానికి 
అనయమత్రంచబడాు యి. IMC వుకితగత/రిటెలై్ ప్రటుి బడిదారులనయ లక్షుంగా 
చేస్యకోవడంలో మొదటటది అయినప్ెటటకర, మునిసిప్ల్ బాండ్ లు ఇంతక్ు 
ముందయ వీధలిోకి వచాచయి కానీ స్ంసాా గత ప్రటుి బడిదారులక్ు మాతరమే 
అందిస్యత నాియి. భారతదేశంలో మొదటటసారిగా 1997లో బెంగళూరు 
MC, 1998లో అహమదాబాద్ MC మునిసపి్ల్ బాండలనయ విడుదల 
చేసింది. 
2005 తరావత జవహర్ లాల్ న హరా  నేష్టనల్ అరబన రవనూువల్ మష్టన 
పరా రంభంచడంతో మునిిప్ల్ బాండల  జారగలు అక్సామతుత గా 
నిలిచపో యాయి. మునిసిప్ల్ బాండలనయ ప్ునరుదిరించడానికి, కాుప్ిటల్ 
మారవోట్ి రవగుులేటర్ సరక్ూురిటీస్ట అండ్ ఎక ిఛంజ్ బో ర్ు ఆఫ్ ఇండయిా 
(SEBI) 2015లో మునిసిప్ల్ బాండలనయ జారగ చేయడానికి మరియు 
జాబితా చేయడానికి మారయదరశకాలనయ రూప ందించంది. 
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బ్జఞజ్ ఫ ైనాన్్ ఈజీ-బ్ె ై అనయభవం కోసం ఇనత్ర న్్ మాల్ నయ 
పరా రంభించంది 
బజాజ్ ఫ్రైనాని తన క్సి్మరల కోస్ం స్యలభంగా కొనయగోలు చేసట 
అనయభవానిి అందించడానికి ఇనూిరవని మాల్ నయ పరా రంభంచంది. కొతత  
పో రిల్ కోర్ ఇనూిరవని సరగవమంట్ లో అనేక్ పాలసరలు మరియు పాల న లనయ 
అందిస్యత ంది మరియు క్ంప్రనీ యొక్ో పాకవట్ ఇనూిరవని మరియు 
స్బ సిరీపి్న యొక్ో ఒక్ రక్మైెన క టగిరగని క్ూడా అందిస్యత ంది. 
కరలక్ అంశాలు 
• బజాజ్ ఫ్రైనాని పరా రంభంచన ఇనూిరవని మాల్ 250కి ప్రైగా 

పాలసరలు మరియు పాల న లనయ ప్రత్ర క్సి్మర్ అవస్రాలనయ 
తీరచడానికి రూప ందించబడింది మరియు ఈ ఉతెతుత లు 
స్ంబంధితంగా ఉండేలా హామీ ఇవవడానికి నిరంతరం 
నవీక్రించబడతాయి. 

• అనిి పాలసరలక్ు ఒక  పాల ట్ ఫ్ారమ లో అందించే పాలసరలలో ఆరోగు 
బ్లమా, దివచక్ ీవాహనం మరియు నాలుగు చకాీల బ్లమా, అప్ిల క ష్టన 
ప డిగించన వారంటీలు, పాకవట్ బ్లమా మరియు స్బ సరిీపి్న లు 
ఉనాియి. 

• బజాజ్ ఫ్రైనాని ఇనూిరవని మాల్ నయండి బ్లమా పాల న లనయ 
కొనయగోలు చేసటటప్ుెడు క్సి్మర్ లు ప ందిన ప్రయోజనాలలో 100 
శాతం డిజిటల్ పరా సరస్ట, విస్తృతమైెన ఉతెత్రత  జాబితా, బడ జట్-
సటిహప్యరవక్ ప్రరమయంలు మరియు ప్రతేుక్ంగా రూప ందించన 
పాల న లు ఉనాియి. 

• బజాజ్ ఫ్రనైాని ప్రిశీమ యొక్ో షిఫిింగ్ డిమాండ్ లక్ు ఉతతమంగా 
స్రిపో యేి ఉతెతుత లనయ అందించడానికి భారతదేశంలోని కొనిి 
ప్రముఖ బ్లమా స్ంసా్లతో క్ూడా భాగసావముం క్లిగి ఉంది. 

 
నియామకాలు 

గుజరాత్ మారిటైెమ్ కలసటర్స క  మొదటి CEO గా మధేవందర సింగ్ 
నియమతులయాురు 

 

గుజరాత్ మారిటెైమ క్లసి్ర్ కి గుజరాత్ పో రి్్ ఇన ఫ్రా సి్రక్చర్ క్ంప్రనీ 
లిమటెడ్ కి మొదటట చీఫ్ ఎగిజక్ూుటటవ్ ఆఫ్రస్ర్ (CEO)గా మధేవందర సింగ్ 
నియమతులయాురు. గుజరాత్ మారిటెైమ క్లసి్ర్ (GMC) అంతరాజ తీయ 
ప్రమాణాల స్ముదర సటవలక్ు క ందరా నిి స్ృషిించే లక్షుంతో దేశంలోనే 
మొటిమొదటట క్మరిియల్ మారిటెైమ క్లసి్ర్. 
గుజరాత్ మారిటెైమ బో ర్ు దాని అనయబంధ్ స్ంసా్, గుజరాత్ పో రి్్ 
ఇన ఫ్రా సి్రక్చర్ క్ంప్రనీ లిమటెడ్ దావరా GMCని సాా ప్ించంద,ి భావనక్ు 
అనయగుణంగా గోల బల్ మెరిటెైమ మరియు షపి్ిెంగ్ ప్రిశీమక్ు 
స్ంబంధించన సాఫి్ స్రగవస్ట ల యొక్ో స్మగీ ప్రాువరణ వువసా్నయ 
అభవృదిి  చేయడం దావరా రాషి్టర మరియు దేశం యొక్ో స్ముదర రంగం 
యొక్ో ప్ునరిిరామణానికి ఊతమచచంది. 'వుకితగత క్ంప్రనీల మొతతం 
క్ంటే మొతతం మొతతం ఎక్ుోవ. 
కీలక అంశాలు 
• గుజరాత్ మారిటెైమ క్లసి్ర్ గాంధీనగర్ లోని GIFT సిటీలో విస్త ృత 

శరీణి స్ముదర, షిప్ిెంగ్ మరియు లాజిసిిక్ి స్రగవస్ట ప ర వ ైడరలనయ హో సి్ట 
చేయాలని భావిసోత ంది. 

• ఇది ప్రస్యత తం భారతదేశంలో మొదటట మరియు ఏకవైక్ స్ముదర క్లసి్ర్. 
పరా ంతీయ స్ముదర వాుపారాలుతో ప్నిచేయడంతోపాటు తమ 
అభపరా యాలనయ మరియు ఆస్క్ుత లనయ త లియజ యడానికి వీలు 
క్లిెంచే కరలక్ వేదిక్. 

• గుజరాత్ మారిటెైమ క్లసి్ర్ యొక్ో అత్రప్రదద  బలం ఏమటంట,ే ఇది 
ప్రిశీమల ఆటగాళ్ల , ప్రభుతవం, అకాడ మయా (గుజరాత్ 
మారిటెైమ యయనివరిశట)ీ, మరియు ప్రతాుమాియ వివాద 
ప్రిష్ాోర క ందరా నిి ఒక్చోట చేరిచ, ఒక్ స్మనవయ స్హకారానిి 
పరా రంభంచడం మరియు స్ముదర రంగంలో విలువల స్ృషిిని 
వేగవంతం చేయడం. 

• దేశంలోని మొదటట ఇంటర ిష్టనల్ ఫ్రైనాని స్రగవసరస్ట సరంటర్ 
(IFSC) దావరా అందించబడిన రవగుులేటరగ ఫరల కిిబిలిటీని 
ఉప్యోగించయకోవడంలో క్లసి్ర్ ప్రతేుక్ ప్రయోజనానిి క్లిగి ఉంది. 

• గుజరాత్ పో రి్్ ఇన ఫ్రా సి్రక్చర్ క్ంప్రనీ లిమటెడ్ తొలి సరఈఓగా 
మధేవందర సింగ్ నయ నియమంచంది. 

• స్ముదర మరియు షిప్ిెంగ్ ప్రిశీమలో గోల బల్ బెసి్ట పరా కరిసరస్ట తో 
స్రిపో లడం మరియు మరింత నిరవచంచడం లక్షుంగా స్ంబంధిత 
వాటాదారులందరినీ ఒక్చోట చేరచడం దావరా అంతరాజ తీయ స్ముదర 
సటవల కోస్ం గోల బల్ హబ గా మారచడంలో గుజరాత్ క్ు అతని జాా నం 
మరియు అనయభవ స్ంప్ద స్హాయప్డుతుందని క్ంప్రనీ 
త లియజ సింది. 

• అతని జాా నం మరియు ప్రణాళిక్ క్లసి్ర్ లో అంతరాభగంగా ఉండే సటవల 
యొక్ో అనిి సరెకిి్మ లలో ప్రభావం మరియు సామరాా ునిి 
సాధించడంలో స్హాయప్డుతుంది. 
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ప్యుమా ఇండియా తన బ్ార ండ్ అంబ్ాసడిర్స గా భారత క ప టన్ హరమన్ పవరత్ 
కౌర్స నయ నియమంచంద ి

 
సో ెరి్్ బరా ండ్ ప్యుమా ఇండియా తన తాజా బరా ండ్ అంబాసడిర్ గా 
మహిళల కీికవట్ జటుి  కవప్రిన హరమన ప్రరత్ కౌర్ నయ నియమంచయక్ునిటుల  
ప్రక్టటంచంది. భాగసావము నిబంధ్నలలో భాగంగా, హరమన ప్రరత్ ఏడాది 
ప డవునా బరా ండ్ యొక్ో పాదరక్షలు, దయస్యత లు మరియు ఉప్క్రణాలనయ 
ఆమోదించంది. దీనితో, విరాట్ కోహీల , ఫుట్ బాల్ సాి రుల  నేమార్ జూనియర్ 
మరియు స్యనీల్ ఛ త్రర, బాక్ిర్ MC మేరగ కోమ, కీికవటర్ హరగలన డయిోల్ 
మరియు పారా-ష్టూటర్ అవనీ లేఖరాలతో క్ూడిన ప్యుమా బరా ండ్ 
అంబాసిడర్ ల జాబితాలో హరమన ప్రరత్ చేరారు. 
ప్ంజాబ క్ు చ ందిన 33 ఏళల  బాుటర్ ప్రప్ంచంలోన ేనాలయవ వేగవంతమైెన 
మహిళల T20I సరంచరగ రికారుు నయ క్లిగి ఉంది మరియు ఆమె మహిళల 
T20Iలో భారతదేశం యొక్ో ఏకవైక్ సరంచరగ క్ూడా. హరమన ప్రరత్ తన 
కవరగర్ లో ఇప్ెటటవరక్ు ఆరు అంతరాజ తీయ సరంచరగలు చేసింద,ి వాటటలో 
ఐదయ వనేుల నయండి వచాచయి. T20I ఫ్ారామట్ లో అతుధిక్ మాుచ లు 
ఆడిన ఆటగాడిక ి2017లో అరుజ న అవారుు  క్ూడా లభంచంది. 
కీికవట్, బాకిింగ్, ఫుట్ బాల్ మరియు పారా-సో ెరి్్ లో 250+ అథ్ లట్ లతో 
స్హవసించడం దావరా దేశంలో కరీడా స్ంస్ోృత్రని ప్రంప ందించడానికి 
PUMA చయరుక్ుగా స్హక్రిసోత ంది. 
మోరాా న్ స్ాట నీల  భారతదేశానిక  కొతత  దేశాధిప్త్రగా అరుణ్ కోహలల ని 
నియమంచారు 

 

మోరాయ న సాి నీల  స్ంసా్లో 26 ఏళల  అనయభవజాుడ నై స్ంజయ్ ష్ా ప్దవీ 
విరమణ చేయబో తునాిడు, అతని సాా నంలో అరుణ్ కోహీల ని కొతత  భారత 
అధిప్త్రగా నియమంచారు. బయల మ బెర్య నూుస్ట చూసని మెమో ప్రకారం, 
ప్రస్యత తం EMEAకి చీఫ్ ఆప్ర టటంగ్ ఆఫ్రస్ర్ గా ఉని కోహీల  దేశంలో US 
బాుంక్ వాుపారానికి నాయక్తవం వహిసాత రు. 2007 నయండి బాుంక్ తో, 
కోహీల  లండన నయండి ముంబెైకి మకాం మారాచడు, అక్ోడ అతనయ స్ంసా్ 
యొక్ో పో సి్ట-బెరకిిట్ వయుహానికి నాయక్తవం వహిసాత డు మరియు ఈ 
పరా ంతంలోని మారవో టలలో వృదిి  వయుహాలనయ అమలు చేశాడు. 
వాల్ సరి రట్ బాుంక్ భారతదేశంలో 29 స్ంవతిరాలుగా ప్నిచసోేత ంది 
మరియు దాని వ బ సరైట్ లో అందయబాటులో ఉని స్మాచారం ప్రకారం, 
ప్రటుి బడి బాుంకింగ్, సిార ఆదాయం, వస్యత వులు మరియు ఉతెని 
ఉతెతుత ల నయండి వివిధ్ రకాల సటవలనయ అందిస్యత ంది. ముంబెైలోని 
స్ంసాా గత ఈకివటీల విభాగంలో 1996లో క్ంప్రనీలో అసో సియేిట్ గా చేరిన 
తరావత రాుంక్ుల దావరా ఎదిగిన ష్ా, 2021లో దాని క్ంటీర హ డ్ గా 
ఎంప్ిక్యాురు. 
బాుంక్ క్మల్ యాదవ్ మరియు స్చన వాగ లలనయ దేశంలో ఇన వసి్ట మెంట్ 
బాుంకింగ్ కో-హ డ్ లుగా ఎంప్ిక్ చేసింద,ి అద ే స్మయంలో 2021లో 
భారతదేశంలోని గోల బల్ కాుప్ిటల్ మారవో ట్ లక్ు కొతత  చీఫ్ గా స్మరా్ 
జగాిని ఎంప్ిక్యాురు. మోరాయ న సాి నీల  ప్రత్రనిధి మెమోలోని 
విష్టయాలనయ ధ్ృవీక్రించారు. 
అనిి పో టీ ప్రీక్షలకు ముఖ్ుమ ైన అంశాలు: 
• మోరాయ న సాి నీల  సరఈఓ: జ మి ప్ి.గోరమన (1 జనవర ి2010–); 
• మోరాయ న సాి నీల  సాా ప్న: 5 సరప్రింబరు 1935; 
• మోరాయ న సాి నీల  ప్రధాన కారాులయం:నూుయార్ో, యున ైటెడ్ సటిట్ి. 
EAC-PM: ష్మక రవి EAC-PM లో సభుురాలు గా 
నియమతులయాురు 

 
ప్రధానమంత్రరక ిఆరిాక్ స్లహా మండలి (EAC-PM): ఎక్నామక్ి ప ర ఫ్రస్ర్ 
మరియు ప్రిశోధ్క్ురాలు ష్టమక్ రవి ప్రధానమంత్రర ఆరిాక్ స్లహా మండలి 
(EAC-PM) స్భుురాలుగా నియమతులయాురు. ఆమె ప్రస్యత తం 
బయర కింగ్ి ఇనిట్టూుష్టన వాషింగిన D.Cలో గవరవిని సి్డీస్ట పోర గాీమ లో 
నాన-రవసిడ ంట్ సరనియర్ ఫ్రలో. 
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EAC-PM, ఆరిాక్వేతత  బిబెక్ డ బరా య్ అధ్ుక్షతన, ప్రస్యత తం ఒక్ స్భుుడు 
మరియు ఆరుగురు పారి్ టెైమ స్భుులు ఉనాిరు. స్భుుడు స్ంజీవ్ 
స్నాుల్ సో ష్టల్ మీడియా పో సి్ట లో రవికి సావగతం ప్లికారు. అడ వైజరగ 
బాడీలో పారి్ టెైమ స్భుులుగా ఆరిాక్వేతత  రాక ష్ మోహన మరియు స్జిజద్ 
Z. చనోయ్, మేనేజింగ్ డ ైరవకి్ర్ మరియు J.P. మోరాయ న లో చీఫ్ ఇండయిా 
ఎక్నామసి్ట ఉనాిరు. 
EAC-PM గురించ : ప్రధానమంత్రరక ిఆరిాక్ స్లహా మండలి (EAC-PM) 
అనేది భారత ప్రభుతావనికి, ప్రతేుక్ంగా ప్రధానమంత్రరకి ఆరిాక్ మరియు 
స్ంబంధిత స్మస్ులప్రై స్లహాలు ఇవవడానికి ఏరాెటు చేయబడిన ఒక్ 
స్వతంతర స్ంసా్. 
EAC-PM యొక్ో రిఫరవని నిబంధ్నలలో ప్రధానమంత్రర స్ూచంచన 
ఆరిాక్ లేదా ఇతరతరా  ఏద ైనా స్మస్ునయ విశరలషించడం మరియు దానిప్రై 
అతనికి స్లహా ఇవవడం, స్ూా ల ఆరిాక్ పరా ముఖుత ఉని స్మస్ులనయ 
ప్రిష్టోరించడం మరియు దానిప్రై అభపరా యాలనయ ప్రధానమంత్రరకి 
అందించడం వంటటవి ఉంటాయి. ఇవి స్వయంచాలక్ంగా లేదా 
ప్రధానమంత్రర లేదా మరవవర ి నయండి అయినా కావచయచ. వాటటలో 
ప్రధానమంత్రర ఎప్ెటటక్ప్ుెడు కోరుక్ునే ఏద నైా ఇతర ప్నికి హాజరు 
కావడం క్ూడా ఉంటుంది. 
మహలందార  ఫ ైనాన్్ రౌల్ ర బ్ెలోల నయ MD మరియు CEO-డిసగిేిట్ గా 
నియమంచంద ి

 
మహీందరా  ఫ్రైనాని రౌల్ రవబెలోల నయ మేనేజింగ్ డ ైరవకి్ర్ మరియు చీఫ్ 
ఎగిజక్ూుటటవ్ ఆఫ్రస్ర్ డిజిగ ిట్ గా నియమంచంది. మహీందరా  ఫ్రనైాని 
అనేది మహీందరా  & మహీందరా  గయీప యొక్ో వ హిక్ల్ ఫ్రైనానిింగ్ 
యయనిట్. రౌల్ రవబెలోల  ప్రస్యత తం క్ంప్రనీ చీఫ్ ఆప్ర టటంగ్ ఆఫ్రస్ర్ గా 
ఉనాిరు మరియు రమేష్ అయుర్ 29 ఏప్ిరల్ 2024న ప్దవీ విరమణ 
చేసినప్ుెడు MD మరియు CEO గా బాధ్ుతలు సరవక్రిసాత రు. 
కీలక అంశాలు 
• రౌల్ రవబెలోల  1 సరప్రింబర్ 2021న మహీందరా  ఫ్రనైాని లో COOగా 

చేరారు. 
• అతనయ గతంలో యాకిిస్ట బాుంక్ లో 19 స్ంవతిరాలు ప్నిచేశాడు, 

అక్ోడ అతనయ ఇటీవల ఎగిజక్ూుటటవ్ వ ైస్ట ప్రరసిడ ంట్ మరియు రూరల్ 
లెండింగ్ అండ్ ఫ్రైనానిియల్ ఇంక్ూల జన హ డ్ గా ఉనాిరు. 

• రౌల్ క్ు ఆస్యత లు మరియు అప్ుెలు అంతటా గాీమీణ బాుంకింగ్ లో 
లోత ైన అనయభవం ఉంది. 

• అతని కవరగర్ మొతతంలో, అతనయ ప్రదద  వాుపారాలలో తవరణం వృదిి  
మరియు భవిష్టుతుత  కోస్ం ఇంక్ుుబరష్టన ఆలోచనలనయ ప్రదరిశంచన 
టరా క్ రికార్ు నయ క్లిగి ఉనాిరు. 

• రౌల్ వాుపార నాయక్తవం మరియు సామాజిక్ నిబదిత యొక్ో 
బలమైెన క్లయిక్క్ు పరా త్రనిధ్ుం వహిస్యత ంది, ఇది మహీందరా  గయీప 
యొక్ో ప్రధాన ఉదేదశుం ప్రరుగుదలక్ు అనయగుణంగా ఉంటుంది. 

• రౌల్ వివిధ్ ప్రిశీమలు మరియు టేరడ్ అసో సియేిష్టన బాడీలలో 
కీియాశీల స్భుుడు. 

మదార సయ హెకైోరుట  నాుయమూరితగా నాుయవాది వికటో రియా గౌరీ ప్రమాణ 
సవవకారం చేశారు 

 
నాుయవాది లక్షమణ చందర వికోి రియా గౌరి ఉనిత నాుయవువసా్క్ు 
నియమతులయాురు మరియు మదరా స్య హ ైకోరుి  అదనప్ు 
నాుయమయరితగా ప్రమాణ సరవకారం చేశారు. లక్షమణ చందర వికోి రియా గౌరగ 
వారి సాధారణ అభాుసానిి అనయస్రించడం ప్టల  నాుయవాదయల వరయం 
నయండి వుత్రర క్తనయ ఎదయరొోనాిరు. 
రాషి్టరప్త్ర జారగ చసేిన అపాయింట్ మెంట్ వారవంట్ ని చదవిి వినిప్ంిచన 
గౌరగ, మదరా స్ట హ ైకోరుి  తాతాోలిక్ ప్రధాన నాుయమయరిత జసిిస్ట టట రాజా 
చేత ప్రమాణ సరవకారం చేయించారు. గౌరగతో పాటు మరో నలుగురు 
హ ైకోరుి  అదనప్ు నాుయమయరుత లుగా ప్రమాణ సరవకారం చేశారు. 
కరలక్ అంశాలు 
• మదరా స్య హ ైకోరుి  నాుయమయరితగా నాుయవాది లక్షమణ చందర 

వికోి రియా గౌరగ ప్రమాణసరవకారం చేయక్ుండా నిరోధించాలని 
కోరుతూ దాఖలెైన ప్ిటటష్టన నయ సరవక్రించేందయక్ు స్యప్రరంకోరుి  
నిరాక్రించంది. 

• నాుయమయరుత లు స్ంజీవ్ ఖనాి, బిఆర్ గవాయ్ లతో క్ూడని 
ప్రతేుక్ ధ్రామస్నం రిట్ ప్ిటటష్టన నయ విచారించడం లేదని 
త లియజ సింది. 
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• ప్రధాన నాుయమయరిత డ ి వ  ై చందరచూడ్ నేతృతవంలోని ధ్రామస్నం 
గౌరగ నియామకానిి వుత్రర కిస్ూత  ముగుయ రు మదరా స్ట హ చ సి 
నాుయవాదయల ప్ిటటష్టన నయ ఫ్ిబరవర ి 10న విచారణక్ు ప్రటటింద,ి 
అయితే సరనియర్ నాుయవాది రాజు రామచందరన మళీల 
ప్రసాత వించడంతో ఫ్ిబరవర ి7కి వాయిదా వేసింది. 

• ప్ిటటష్టనర్ లాయరుల  అనాి మాథూు, స్యధా రామలింగం మరియు డి 
నాగశ ైలలు తమ ప్ిటటష్టన లో ముసిల ంలు మరియు కవైైస్తవులక్ు 
వుత్రర క్ంగా గౌరగ చసేిన దేవష్టప్యరిత ప్రస్ంగాలనయ ప్రసాత వించారు. 

మొకోల ఆధారిత మాంసం బ్ార ండ్ అన్ కేెవ్ వీర్స దాస్ నయ అంబ్ాసడిర్స గా 
సంతకం చేసింద ి

 
అన క ీవ్, లెైషియస్ట దావరా మొక్ోల ఆధారిత మాంస్ం బరా ండ్, ప్రముఖ 
హాస్ు, నటుడు మరియు స్ంగగతకారుడు వీర్ దాస్ట నయ దాని బరా ండ్ 
అంబాసిడర్ గా ఆవిష్టోరించంది. మాంసాహార ప్ిరయులు మాంసాహారం 
లేక్ుండా ఎలా భావిసాత రో అన క ీవ్ అరాం చేస్యక్ుంటుంది మరియు దాని 
పాల ంట్ ప ర టీన-ఆధారిత మాంస్ం ఉతెతుత ల దావరా అతుంత మాంస్ం-
వంటట, శాఖాహార ప్రిష్ాోరంతో ఈ అంతరానిి ప్యరిత చసే్యత ంది. నటుడు 
వరుస్ చతరా లతో క్ూడిన బరా ండ్ కోస్ం ప్రచారానిి క్ూడా చేసాత డు, 
అందయలో మొదటటది 'వితౌట్ మీట్' అనే ప్టరు ప్రటిబడింది, దీనిలో దాస్ట 
తన స్ంతక్ం శ ైలిలో మాంస్ం లేని జీవితానిి వివరిసాత రు. 
ఈ ప్రచారానిి టటలి్ బరా ండ్ స లూుష్టని రూప ందించంది, ఇందయలో దాస్ట 
మాంస్ం-ప్టరమక్ుల దృకోోణం నయండి వివిధ్ దృశాులనయ ప్రసాత వించే చతరా ల 
శరీణిని క్లిగి ఉంది. ఈ ప్రచారం బరా ండ్ దావరా కొతత  ఉతెత్రతని 
పరా రంభంచడానిి స్ూచస్యత ంది - 'మట్ ~ ఎన గలౌటీ క్బాబ'. ఈ వారం, 
దాని పో టీదారు, విరాట్ కోహిల , అనయష్టో శరమ-మదదతుగల బయల  టెైైబ తన 
క్సి్మరలక్ు శాఖాహార భోజనం మరియు సాిక్ ఎంప్ిక్లనయ 
అందించడానికి భారతదేశం అంతటా తన ఉనికిని విస్త రించడానికి ఐనాక్ి 
సినిమాలతో జతక్టటింది. 

ఇండియన్-అమ రికన్ అప్్ర అయుర్స హారవర్్స లా రివయు అధుక్షురాలిగా 

ఎనిికయాురు 

 
హారవర్ు లా స్ూోల్ లో భారతీయ-అమెరిక్న విదాురాి, అప్ిర అయుర్ 

ప్రత్రష్ాి తమక్ హారవర్ు లా రివయు అధ్ుక్షురాలిగా ఎనిిక్యాురు, 

ప్రత్రష్ాి తమక్ ప్రచయరణ యొక్ో 136 స్ంవతిరాల చరితరలో ఈ సాా నానికి 

ప్టరు ప ందిన స్ంఘం నయండి మొదటట మహళిగా గురితంప్ు ప ందారు. 

ఆమె 1887లో సాా ప్ించబడిన హారవర్ు లా రివయుక్ు 137వ అధ్ుక్షురాలిగా 

ఎనిిక్యాురు మరియు ఇది విదాురుా లచే నిరవహించబడే ప్ురాతన 

నాుయ సాోలర్ షపి ప్రచయరణలలో ఒక్టట. 

అప్ిర అయుర్ యొక్ో ప్యరగవక్ుల పాతరలో స్యప్రరం కోరి్ జసిిస్ట రూత్ 

బాడర్ గిని బర్య మరియు మాజీ అధ్ుక్షుడు బరాక్ ఒబామా ఉనాిరు. 

క్థనాలనయ స్మీక్షించడం మరియు ఎంప్ిక్ చేయడం మరియు "అధిక్-

నాణుత" ప్ని కోస్ం ప్రచయరణ యొక్ో కరరితని నిలబెటేి  ప్రకిీయలో మరింత 

మంది స్ంపాదక్ులనయ చేరాచలని ఆమె లక్షుంగా ప్రటుి క్ునాిరు. 

అప్్ర అయుర్స యొకో పరా రంభ క రీర్స  

• అయుర్ 2016లో యేిల్ నయండి ప్టిభదయర డయాురని మరియు 

ఎక్నామక్ి మరియు మాుథ్ మరియు సాెనిష్ లలో బాుచలర్ 

డిగగీని ప ందారని కీిమిన నివేదిక్ ప్టరొోంది. 

• అయుర్ లా స్ూోల్ క్ు రాక్ముందయ 2018లో ఆఫ్రస్యలో ప్నిచేశారు 

మరియు ఆమె మొదటట స్ంవతిరం లా చదవిిన తరావత ఆ పాతరక్ు 

త్రరిగి రావడానికి సరలవు తీస్యక్ునాిరు. 

• అయుర్ గతంలో లా స్ూోల్ యొక్ో హారవర్ు హరుమన రవైట్ి 

జరిల్ మరియు నేష్టనల్ సరక్ూురిటీ జరిల్ లో 

పాలుప్ంచయక్ునాిరు మరియు స త్ ఏషియన లా స్ూి డ ంట్ి 

అసో సియేిష్టన స్భుురాలు  క్ూడా 
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డరగ్ మేకర్స ఫ జైర్స లిమటెడ్ మీనాక్షి నెవాటియానయ భారతదేశ వాుపారానిక  
నాయకతవం వహించడానిక  నియమంచంద ి

 
డరగ్ మేక్ర్ ఫ్రైజర్ లిమటెడ్ మీనాక్షి న వాటటయానయ ఐదళేల  పాటు అదనప్ు 
డ ైరవకి్ర్ మరియు మేనేజింగ్ డ ైరవకి్ర్ గా నియమస్యత నిటుల  ప్రక్టటంచంది. 
ఆగస్యి  2022లో తన ముందస్యత  ప్దవీ విరమణ ప్రక్టటంచన S శీీధ్ర్ 
సాా నంలో ఆమె వచాచరు. ప్రస్యత త భారత దేశ అధ్ుక్షుడ ైన శీీధ్ర్, 
మేనేజింగ్ డ ైరవకి్ర్ మరియు బో ర్ు మెంబర్ గా మారిచ 31, 2023 నయండి 
వ ైదొలగనయనాిరు. 
మీనాక్షికి మెకినేి & కో, నోవారిిస్ట ఫ్ారామస్ూుటటక్ల్ి మరియు ఇటీవల 
సర్రకై్ర్ కారొెర ష్టన తో స్హా క్ంప్రనీలలో 30 స్ంవతిరాల అనయభవం ఉంది. 
ఆమె 8 దేశాలలో (అభవృదిి  చ ందినది మరియు అభవృదిి  
చ ందయతునిద)ి ప్ని చేసింది మరియు థాయిలాండ్, సరెయిన 
(ఐబ్లరియా) మరియు భారతదేశం వంటట బహుళ మారవో టలలో అనేక్ 
జనరల్ మేనేజ్ మెంట్ పాతరలనయ నిరవహించంది. మీనాక్షి భారతదేశంలోని 
కోల్ క్తాలోని ప్రరసడి నీి క్ళాశాల నయండి తన బాుచలర్ి ఇన సరైని 
(ఎక్నామక్ి) ప ందింది మరియు అతుంత ప్రశంస్లు ప ందిన 
ఇండియన ఇన సిిటూుట్ ఆఫ్ మేనేజ్ మెంట్ అహమదాబాద్ (IIMA) నయండి 
మేనేజ్ మెంట్ లో పో సి్ట గాీడుుయేిట్ డిప ల మా ప్యరిత చేశారు. 
ఫ్ిజర్ లిమటెడ్ డ ైరవకి్రల బో రుు , 9 ఫ్ిబరవర ి 2023న జరిగిన వారి 
స్మావేశంలో, నామనేష్టన & రవమయునర ష్టన క్మటీ సిఫ్ారుినయ 
ప్రిగణనలోకి తీస్యక్ుని, మీనాక్షిని మేనేజింగ్ డ ైరవకి్ర్ గా 
నియమంచడానిి ఆమోదించంది. 
మరో ఇదదరు హెైకోరుట  నాుయమూరుత లతో సయపవరంకోరుట  త్రరిగి ప్యరిత స్ాి యిక  
చేరుకుంద ి
ఇదదరు హ ైకోరుి  ప్రధాన నాుయమయరుత లనయ అతుునిత నాుయసాా నానికి 
ప్దోనిత్ర క్లిెంచడంతో భారతదేశ స్రోవనిత నాుయసాా నం ఇప్ుెడు 
దాని ప్యరిత బలం 34కి చరేుక్ుంది. 2019 సరప్రింబరు-నవంబర్ లో స్యప్రరం 
కోరుి  చవరిసారిగా ప్యరిత సాా యిలో ఉంది. అలహాబాద్ హ ైకోరుి  మరియు 
గుజరాత్ హ ైకోరుి  ప్రధాన నాుయమయరుత లు 34 మంది నాుయమయరుత ల 
కొలీజియంలో తాజా చేరిక్లు. 

ప్రధానాంశాలు 
• చీఫ్ జసిిస్ట రాజ ష్ బిందాల్, చీఫ్ జసిిస్ట అరవింద్ క్ుమార్ లనయ గత 

న లలో స్యప్రరంకోరుి  కొలీజియంక్ు సిఫ్ారుి చేసింది. 
• జసిిస్ట బిందాల్ మరియు క్ుమార్ ల నియామకాలు డిసరంబర్ 

2022లో చేసని సిఫ్ారుిల ఆధారంగా ఫ్ిబరవర ి 4న స్యప్రరంకోరుి క్ు 
ఐదయగురు నాుయమయరుత ల నియామకాలనయ అనయస్రించాయి. 

• క ందరం నయంచ ప్రక్టన వ లువడిన తరావత జసిిస్ట లు ప్ంక్జ్ మథాల్, 
స్ంజయ్ క్రోల్, ప్రవీ స్ంజయ్ క్ుమార్, అహాినయదీదన అమానయలాల , 
మనోజ్ మశాీలు ఫ్ిబరవర ి6న ప్రమాణ సరవకారం చేశారు. 

 
స ైనయ్ & టెకాిలజీ 

స్పస్ ఎక్్ అవార ్డ్ $100 మలియనల  విలువెైన NASA ఒప్పందానిి 
ప్ంచయకుంద ి

 
సటెస్ట ఎక్ి పోల ర ష్టన టెకాిలజీస్ట కారొెర ష్టన  అనేది NASA ఒక్ 
దశాబదంలో $100 మలియనల  వరక్ు అందించన ప్టలోడ్ కాంటరా కి్ లో భాగం. 
ఎలోన మస్టో యొక్ో రాకవట్ ప్రయోగ మరియు ఉప్గీహ ఆప్ర టర్, 
ప్రభుతవ అంతరిక్ష స్ంసా్ అయిన లాక్ హీడ్ మారిిన కార్ె యొక్ో 
యయనిట్ అయిన ఆసిోర టెక్ సటెస్ట ఆప్ర ష్టని LLCతో ప్టరొోనబడని 
"వాణిజు ప్టలోడ్ పరా సరసింగ్ సటవల" కోస్ం ఒప్ెందానిి ప్ంచయక్ుంటుంది. 
ఈ ఒప్ెందం ప్టలోడ్ పరా సరసింగ్ క్ు స్ంబంధించనద,ి ఇద ిఅంతరిక్షంలోకి 
వ ళలల  విమానానికి ముందయ రాకవట్ ప్ర ై ఎగరడానికి అంతరకి్ష నౌక్నయ సిదిం 
చేయడం. 
మష్టన గురించ మరింత: అన క్ూీడ్ మష్టన లు క ప కవనావ రల్, ఫో్ల రిడా 
లేదా కాలిఫో్ రిియాలోని వాండ న బర్య సటెస్ట ఫో్ ర్ి బరస్ట నయండి 
పరా రంభంచబడతాయి మరియు కాంటరా కి్ 2033 ఫ్ిబరవర ి వరక్ు 10 
స్ంవతిరాల వరక్ు కొనసాగుతుందని NASA త లిప్ింది. సటెస్ట ఎక్ి 
మరియు ఆసిోర టెక్ ప్ని చేసట మష్టన లలో భయమని ప్రిశీలించడానికి 
ఉప్గీహాలనయ ప్రయోగించడం లేదా స ర వువసా్లోని లోత ైన అంతరిక్ష 
గముసాా నాలనయ స్ందరశించే అంతరకి్ష నౌక్లు ఉంటాయి. 
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వాతావరణ శాస్ాత ే నిి అభివృదిి  చేయడానిక  AI ఫ ండేష్న్ నమూనాలనయ 
రూప ందించడానిక  NASA మరియు IBM భాగస్ావములుగా ఉనాియి  

 
AI సాంక త్రక్త యొక్ో శకిత దావరా భయమ యొక్ో వాతావరణంప్ర ై కొతత 
అనేవష్టణలనయ ప ందేందయక్ు IBM NASAతో భాగసావముం క్లిగి ఉంది. 
NASA భాగసావముం చేయడానికి అందయబాటులో ఉని ప్రదద  మొతతంలో 
భయమ ప్రశిీలన మరియు జియోసటెషియల్ డేటాతో పాటు IBM చే 
అభవృదిి  చేయబడని AI సాంక త్రక్తనయ రవండు స్ంసా్లు ఉప్యోగిసాత యి. 
కరలక్ అంశాలు 
• ఈ ప్రదద  డేటా సరట్ ల నయండి విశరలషించడానికి మరియు 

అంతరదృష్టుి లనయ గగయడానికి ప్రిశోధ్క్ులక్ు స్యలభమైెన మారాయ నిి 
అందించడమే భాగసావముం యొక్ో లక్షుం అని IBM 
త లియజ సింది. 

• ఈ డేటా యొక్ో విశరలష్టణనయ వేగవంతం చేయడానికి, విస్తృత డేటా 
సరటలప్రై శక్షణ ప ందిన దాని ఫ్ ండేష్టన AI మోడల్ లనయ 
వరితంప్జ యాలని క్ంప్రనీ యోచసోత ంది. 

• ఇటీవలి స్ంవతిరాలలో నేచయరల్ లాంగ వజ్ పరా సరసింగ్ (NLP) 
సాంక త్రక్తనయ అభవృదిి  చేయడానికి ఈ రక్మైెన AI వువసా్లు 
ఉప్యోగించబడుతునాియని క్ంప్రనీ ప్టరొోంది. NLPని 
ఉప్యోగించే AI మోడల్ కి ఉదాహరణ ChatGPT. 

• నాసా సరనియర్ ప్రశిోధ్క్ుడు రాహుల్ రామచందరన ఈ ఫ్ ండేష్టన 
నమయనాలనయ "అనేక్ దిగువ అనయవరతనాల కోస్ం" స్మరావంతంగా 
ఉప్యోగించవచచని త లియజ శారు. 

• రవండు స్ంసా్లు భయమ ప్రశిీలన డటేా నయండ ికొతత  అంతరదృష్టుి లనయ 
సటక్రించేందయక్ు అనేక్ పరా జవక్ుి లప్రై క్లిసి ప్ని చేయాలని 
యోచస్యత నాియి. 

• ఉప్గీహ డేటానయ విశరలషించడం దావరా, ఈ ప్ునాద ినమయనా ప్రక్ృత్ర 
వ ైప్రగతాులు, ప్ంట దిగుబడులు మరియు వనుపరా ణుల 
ఆవాసాలలో మారుెలనయ గురితస్యత ందని, ప్రిశోధ్క్ులు భయమ 
యొక్ో ప్రాువరణ వువసా్లనయ విశరలషించడంలో 
స్హాయప్డుతుందని భావిస్యత నాిరు. 

భారతదేశం మొదటి స్ాి నంలో ఉంద,ి ప్రప్ంచ పాల ఉతపత్రతలో 24 శాతం 
దోహదం చేసయత ంద ి

 
2021-22 స్ంవతిరంలో ప్రప్ంచ పాల ఉతెత్రతలో ఇరవ ై నాలుగు శాతం 
వాటాతో ప్రప్ంచంలోనే అతుధిక్ పాల ఉతెత్రతదారుగా భారతదశేం ఉందని 
క ందర మతిు, ప్శుస్ంవరిక్ మరియు పాడి ప్రిశీమల మంత్రర ప్రోితతమ 
రూపా లోక్ స్భక్ు త లిపారు. ఫుడ్ అండ్ అగీిక్లచర్ ఆరయన జై ష్టన 
కారొెర ట్ సాి టటసిిక్ల్ డేటాబరస్ట (FAOSTAT) ఉతెత్రత  డేటా ప్రకారం, 
2021-22 స్ంవతిరంలో ప్రప్ంచ పాల ఉతెత్రతలో ఇరవ ై నాలుగు శాతం 
వాటానయ అందజ స్ూత  ప్రప్ంచంలో అతుధిక్ పాల ఉతెత్రతదారుగా 
భారతదేశం ఉంది. 
ప్రధానాంశాలు 
• డ యిరగ రంగంలో ఆరిాక్ంగా బలహనీంగా ఉని రవైతులతో స్హా రవైతు 

స్భుులక్ు ప్రయోజనం చేక్ూరచడానికి ప్శుస్ంవరిక్ మరియు 
పాడిప్రిశీమ శాఖ వివిధ్ ప్థకాలనయ అమలు చసే్యత ంది. 

• డ ైరగ డ వలప మెంట్ కోస్ం జాతీయ కారుకీ్మం పాలు, పాల 
ఉతెతుత ల నాణుతనయ మెరుగుప్రచడం మరియు వువసరాక్ృత 
సటక్రణ, పరా సరసింగ్, విలువ జోడింప్ు మరియు మారవోటటంగ్ లో 
వాటానయ ప్రంచడం లక్షుంగా ప్రటుి క్ుంది. 

• భారతదేశ పాల ఉతెత్రత  గత ఎనిమదేళలలో - 2014-15 మరియు 
2021-22 స్ంవతిరాలోల  యాభెై ఒక్ో శాతం వృదిిని నమోదయ 
చేసింది మరియు 2021-22 స్ంవతిరంలో ఇరవ ై రవండు కోటల  
టనయిలక్ు ప్రరిగింది. 

• NPDD ఇప్ెటటక  ఉని మయడు ప్థకాలనయ విలీనం చేయడం 
దావరా ఫ్ిబరవర ి 2014లో పరా రంభంచబడింది- ఇంటెనిివ్ డ ైరగ 
డ వలప మెంట్ పోర గాీమ, నాణుమైెన మరియు స్వచఛమైెన పాల 
ఉతెత్రత  కోస్ం మౌలిక్ స్దయపాయాలనయ బలోప్టతం చేయడం 
మరియు స్హకార స్ంసా్లక్ు స్హాయం. 

• జూలెై 2021లో, పాలు మరియు పాల ఉతెతుత ల నాణుతనయ 
మెరుగుప్రచడం మరియు వువసరాక్ృత సటక్రణ, పరా సరసింగ్, విలువ 
జోడింప్ు మరియు మారవోటటంగ్ లో వాటానయ ప్రంచే లక్షుంతో NPDD 
ప్ునరిిరిమంచబడింద ి
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ఫారూచూన్(R) మాుగజ ైన్: TCS ప్రప్ంచంలోని అతుంత ఆరాధించే 
కంప నీల జఞబ్రతాలోక  చేరచబ్డింద ి

 
టాటా క్నిలెి నీి స్రగవసరస్ట (TCS) FORTUNE® మాుగజవైన యొక్ో 
ప్రప్ంచంలోని అతుంత ఆరాధించ ే క్ంప్రనీల జాబితాలోకి చేరచబడింది. 
కారొెర ట్ ఖాుత్ర యొక్ో బరరోమీటర్ గా ప్రిగణించబడే ఈ జాబితా 
ప్రప్ంచవాుప్తంగా ఉని వాుపార కారునిరావహక్ులు, డ ైరవకి్రుల  మరియు 
విశరలష్టక్ుల స్ర వ ఆధారంగా రూప ందించబడింది. ఆవిష్టోరణలు, 
సామాజిక్ బాధ్ుత, నిరవహణ నాణుత, ప్రప్ంచ పో టీతతవం, ప్రత్రభ 
నిరవహణ మరియు ఉతెతుత లు/సటవల నాణుత వంటట ప్రమాణాల 
ఆధారంగా క్ంప్రనీలు మయలాుంక్నం చేయబడతాయి. 
TCS వారి ఆవిష్టోరణ, వృదిి  మరియు ప్రివరతన కారుకీ్మాలలో 
ప్రప్ంచంలోని కొనిి అత్రప్రదద  కారొెర ష్టన లతో భాగసావములు. 
క్లయింట్ లక్ు విలువనయ జోడించడానికి కొతత  అవకాశాల కోస్ం నిరంతరం 
వ తక్డం, కొతత  సామరాా ులలో ముందస్యత గా ప్రటుి బడి ప్రటిడం, దాని 
శాీమక్ శకితని ప్ునరుదిరించడం మరియు కొతత సటవలు, ప్రిష్ాోరాలు, 
ఉతెతుత లు మరియు పాల ట్ ఫ్ారమ లనయ పరా రంభంచడం దావరా గత 
దశాబదంలో దాని ప్రిశీమ-ప్రముఖ వృదిి  సాధించంది. 
TCS గురించ : TCS ప్రిశోధ్న మరియు ఆవిష్టోరణలలో భారగగా 
ప్రటుి బడి ప్రటటింది, ప్రత్ర ప్రిశీమలో వినూతి ప్రిష్ాోరాలనయ 
రూప ందించడానికి మరియు రూప ందించడానికి ఆశాజనక్మైెన 
థీమ లనయ తీస్యక్ుంటుంది. క్ంప్రనీ 6,500 మంది అంకితమైెన 
ప్రిశోధ్క్ులు మరియు ఆవిష్టోరతలనయ క్లిగి ఉంది, వారి కవీడిట్ క్ు 2,694 
ప్టటెంటుల  మంజూరు చేయబడాు యి. TCS యొక్ో గోల బల్ న ట్ వర్ో ఆఫ్ 
ప్టస్ట పో రి్™ కో-ఇనోివషే్టన మరియు నూు యార్ో, ప్ిట్ి బర్య, టొరంటో, 
ఆమ సి్ర్ డామ మరియు టోకోులో ఉని అధ్యనాతన ప్రిశోధ్నా 
క ందరా లు, క్సి్మర్ లు వేగంగా మరియు సటోల్ లో ఆవిష్టోరణలనయ 
నడప్డంలో స్హాయప్డతాయి. 

చెైనీస్ స ర్సచ ఇంజన్ బ్ెైడు AI చాట్ బ్ాట్ యుదింలో ఎరీిని ప్రకటించంది 

 
చ ైనీస్ట సరర్చ ఇంజన బెైడు 'ఎరగి బాట్' అని ప్ిలువబడే ChatGPT-శ ైలి 
AI చాట్ బాట్ నయ పరా రంభంచే ప్రణాళిక్లనయ వ లలడించంది. బెైడు హాంకాంగ్-
లిసరిడ్ షటరుల  ఈ వారతలతో 13.4% వరక్ు ప్రరిగాయి. ఎరగి, అంటే "నాలెడ్జ  
ఇంటటగ ీష్టన దావరా మెరుగవనై పరా త్రనిధ్ుం" అనేది 2019లో ప్రవేశప్రటిబడిన 
ఒక్ ప్రదద AI- ప్వర్ు లాంగ వజ్ మోడల్. ఆన లెైన మారవోటటంగ్ నయండి 
మరింత అధ్యనాతన సాంక త్రక్తలక్ు మారడానికి Baidu స్ంవతిరాల 
తరబడ ి క్ృషి చేసిన తరావత ఈ వారత వచచంద,ి దీని వలల  క్ంప్రనీకి 
బిలియనల  కొదీద  డాలరుల  ఖరచయాుయి. 
ERNIE పరా జవక్ి గురించ : అప్ెటట నయండి, ERNIE పరా జవక్ ి అభవృదిి  
చ ందింద,ి వినియోగదారులు ప్దాులు మరియు ప్తరా లనయ వరా యడానికి 
లేదా చతరా లనయ స్వయంచాలక్ంగా రూప ందించడానికి టెక్ట్ పరా ంపి లనయ 
ఉప్యోగించడానికి అనయమత్రస్యత ంద,ి ప్రత్రనిధి ప్రకారం. ఇద ి ఇప్ుెడు 
దాని మయడవ ప్ునరావృతంలో ఉంది. వినియోగదారు పరా ంపి లక్ు 
బలవంతప్ు ప్రత్రస్ెందనలనయ రూప ందించడానికి ఆన లెైన లో విసాత రమైెన 
డేటాప్రై భాష్ా నమయనాలు శక్షణ ప ందయతాయి. మానవుల వంటట బహుళ 
ప్నయలనయ నేరుచక్ునేలా సాంక త్రక్తనయ అప గ ీడ్ చేయడానికి 
ప్రిశోధ్క్ులు "నిరంతరంగా ప్ని చేస్యత నాిరు". 
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ERNIE పరా జవక్ ి ఇప్ుెడు మయడవ ప్ునరివమరశ. ఇద ి వాుసాలు 
మరియు క్వితావనిి క్ంపో జ్ చేయగలదయ లేదా దాని వినియోగదారుల 
కోస్ం స్వయంచాలక్ంగా గాీఫ్ిక్ లనయ ఉతెత్రత  చేయడానికి టెక్ట్ 
పరా ంపి లనయ ఉప్యోగించవచయచ. 
Google బార్ు గురించ : మైెకోీసాఫి్-మదదతుగల OpenAI యొక్ో 
ChatGPT విజయవంతమైెన తరావత Google తన స్వంత AI 
చాట్ బాట్ నయ పరా రంభంచనటుల  ప్రక్టటంచంది. Google యొక్ో బార్ు అనేది 
ఒక్ కొతత స్ంభాష్టణ AI చాట్ బాట్, ఇది టెక్ దిగయజం విశవస్నీయ 
వినియోగదారులక్ు విడుదల చేయాలని నిరణయించంది మరియు ఇంకా 
ప్రగక్ష దశలోనే ఉంది. చాట్ బాట్ క్ు తక్ుోవ క్ంప్యుటటంగ్ ప్వర్ మరియు 
ఎక్ుోవ ఫ్రడ్ బాుక్ అవస్రమయేిు LaMDA (లాంగ వజ్ మోడల్ ఫర్ 
డ ైలాగ్ అప్ిల క ష్టని) యొక్ో తేలిక్పాటట మోడల్ వ రిన తో చాట్ బాట్ నయ 
విడుదల చేయాలని Google పాల న చేసోత ంది. 
మ ైకోెస్ాఫ్టట యొకో ChatGPTక  పో టీగా Google AI చాట్ బ్ాట్ 'బ్ార్్స'ని 
ప్రిచయం చేసింద ి

 
మైెకోీసాఫి్-మదదతుగల స్ంసా్ OpenAI నయండి విప్రగతమైెన జనాదరణ 
ప ందిన చాట్ బాట్ ChatGPTని చేరుకోవడానికి Google "బార్ు" అనే 
ప్రయోగాతమక్ స్ంభాష్టణ AI సటవనయ ఆవిష్టోరించంది. ఆలాూబెట్ CEO 
స్యందర్ ప్ిచాయ్ ప్రకారం, రాబో యేి వారాలోల  ప్రజలక్ు మరింత 
విస్తృతంగా అందయబాటులో ఉండే ముందయ ఈ సటవ మొదటోల  
"విశవస్నీయ ప్రగక్షక్ులక్ు" త రవబడుతుంది. టెక్ దిగయజం యొక్ో 
ఫ్ాల గ్ షిప సరర్చ బిజిన స్ట దాని బిగ్ టెక్ ప్రర్ మైెకోీసాఫి్ నయండి 
ప్ునరుదిరించబడిన పో టీని ఎదయరొోంటునిందయన ఈ ప్రక్టన వచచంది, 
ఇది ఇటవీల అప సాి రి్ ఆరిిఫ్ిషియల్ ఇంటెలిజవని (AI) రగసరర్చ లాుబ 
OpenAIలో $10 బిలియనల  ప్రటుి బడిని చసేింద ిమరియు దాని సాఫి్ వేర్ 
ప్రిధిలో క్ృత్రరమ మేధ్స్యి సామరాా ులనయ జోడించాలని యోచసోత ంది. 
బార్ు గురించ: బార్ు "సటిహితుని బరబ్ల ష్టవర్ ని పాల న చయేండి", "రవండు 
ఆసాోర్-నామనేట్ చేయబడని సినిమాలనయ స్రిపో లచండి" లేదా "మీ 
ఫ్ిరజ్ లో ఉని వాటట ఆధారంగా లంచ ఐడియాలనయ ప ందండ"ి వంటట 
వినియోగదారు పరా ంపి లక్ు వివరణాతమక్ స్మాధానాలనయ అందిస్యత ంది. 

బార్ు స్ృజనాతమక్తక్ు ఒక్ అవుట్ లెట్ మరియు ఉతుిక్త కోస్ం 
లాంచ పాుడ్ కావచయచ, ఇది NASA యొక్ో జ మి వ బ సటెస్ట టెలిసో ోప 
నయండి 9 ఏళల వయస్యి ఉనివారికి కొతత  ఆవిష్టోరణలనయ వివరించడంలో 
మీక్ు స్హాయప్డుతుంది లేదా ప్రస్యత తం ఫుట్ బాల్ లో అతుుతతమ సర్రైక్రల 
గురించ మరింత త లుస్యకోవడానికి స్హాయప్డుతుంది. 
నాస్ా యొకో ఆల్-ఎలక టకి్ ఎక్్-57 విమానం ఎగరడానిక  సిదిమవుతోంద ి

 
NASA యొక్ో "ఆల్-ఎలకిిిక్" విమానం X-57 తవరలో US అంతరిక్ష 
స్ంసా్ టేకాఫ్ కానయంది. విమానం రవక్ోల వ ంట 14 ప ర ప్రలల రలనయ క్లిగి ఉంది 
మరియు ప్యరితగా విదయుతుత తో నడుస్యత ంది. ఇటీవల, NASA యొక్ో X-
57 మాకవిెల్ దాని క్ూీయిజ్ మోటార్ క్ంటోర లరల యొక్ో 
విజయవంతమైెన ఉష్టణ  ప్రగక్షనయ నిరవహించంది. థరమల్ టెసిింగ్ ముఖుం 
ఎందయక్ంటే ఇది ఎయిర్ కాీఫి్ క్ంటోర లర్ ల డిజవైన, ఆప్ర బిలిటీ మరియు 
వర్ో మెన షిప నాణుతనయ ధ్ృవీక్రిస్యత ంది. క్ంటోర లర్ లు ఉషో్ణ గీత-సరనిిటటవ్ 
భాగాలనయ క్లిగి ఉంటాయి మరియు విమాన స్మయంలో తీవరమైెన 
ప్రిసిాతులనయ తటుి కోగలగాలి. 
NASA యొక్ో "ఆల్-ఎలకిిిక్" విమానం X-57 గురించ 
• X-57 దాని ప ర ప్రలల రల కోస్ం ఎలకిిిక్ మోటారలనయ అమలు చేయడానికి 

లిథియం బాుటరగలనయ ఉప్యోగిస్యత ంది. 
• క్ూీయిజ్ మోటార్ క్ంటోర లర్ లు విమానం యొక్ో లిథియం-అయాన 

బాుటరగలలో నిలవ చేయబడని శకితని విమానం యొక్ో మోటార్ లక్ు 
శకితనిచేచలా మారుసాత యి. అయిత,ే లిథియం-అయాన బాుటరగల శకిత 
విమాన ఇంధ్నం క్ంటే 50 రవటుల  తక్ుోవ. 

• అధిక్-ప్వర్ టేకాఫ్ మరియు క్ూీయిజ్ స్మయంలో 98% 
సామరాా ునిి అందించడానికి క్ంటోర లర్ లు సిలికాన కారవైబడ్ 
టరా నిిసి్ర్ లనయ ఉప్యోగిసాత యి, అంటే అవి అధిక్ వేడిని ఉతెత్రత  
చేయవు మరియు మోటారు దావరా ప్రవహించే గాలి దావరా 
చలలబరుస్యత ంది. 
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• స్యమారు 160 కి.మీ ప్రిధ ిమరియు దాదాప్ు ఒక్ గంట విమాన 
స్మయంతో, X-57 స్యదూర ఎగురుతుని సాంక త్రక్తనయ భరగత 
చేయడానికి దారితీయదయ. బదయలుగా, ప్ద ిలేదా అంతక్ంటే ఎక్ుోవ 
మంది ప్రయాణీక్ులతో క్ూడిన ష్ారి్-హాప విమానాలు పరా రంభ, 
బాుటరగతో నడచిే విమానాలక్ు మంచ మరియు స్ంభావు లక్షుం. 

 
కమటీలు & ప్థకాలు 

భూప్ందర్స యాదవ్ చతతడి నేలల ప్రిరక్షణ కోసం ‘స్వ్ వెట్ లాుండ్్ 
కాుంప యిన్’ని పరా రంభించారు 

 
గోవా ముఖుమంత్రర స్మక్షంలో క ందర ప్రాువరణ, అటవీ మరియు 
వాతావరణ మారుెల శాఖ మంత్రర భయప్టందర్ యాదవ్ ‘సటవ్ వ ట్ 
లాుండ్ి కాుంప్రయిన’నయ పరా రంభంచారు. ఈ ప్రచారం చతతడి నేలల 
ప్రిరక్షణక్ు "స్మాజం మొతతం" విధానంప్రై నిరిమతమైెంద,ి స్మాజంలోని 
అనిి సాా యిలలో చతతడి నేలల ప్రిరక్షణ కోస్ం నిశచయాతమక్ చరులనయ 
అనయమత్రస్యత ంది మరియు స్మాజంలోని అనిి వరాయ ల వారిని 
క్లుప్ుతుంది. 
కీలక అంశాలు 
• ఈ స్ందరభంగా ‘ఇండియాస్ట 75 అమృత్ ధ్రోహర్- ఇండియాస్ట 

రామ సార్ సరైట్ి ఫ్ాుకి్ బుక్’ మరియు ‘మేనేజింగ్ కవలలమేట్ రిస్టో ఇన 
వ ట్ లాుండ్ి – ఎ పరా కరిష్టనర్ి గవైడ్’ అన ే రవండు ప్రచయరణలు క్ూడా 
విడుదలయాుయి. 

• కవలలమేట్ రిస్టో అసరస్ట మెంట్ ప్ర ై పరా కరిష్టనర్ గవైడ్ సరైట్-సాా యి కవలలమేట్ 
రిస్టో లనయ అంచనా వేయడం మరియు చతతడి నేల నిరవహణ 
ప్రణాళిక్లో అనయస్రణ మరియు ఉప్శమన ప్రత్రస్ెందనల 
ఏకరక్రణప్ర ైదశల వారగ మారయదరశక్తావనిి అందిస్యత ంది. 

• భయప్టందర యాదవ్ రాష్ాి ర ల చతతడ ి నేలల నిరావహక్ులతో 
స్ంభాషించారు మరియు విజయాలు మరియు స్వాళల గురించ వారి 
అనయభవాలనయ వినాిరు. ప్రాువరణ, ఆరిాక్ మరియు వాతావరణ 
భదరతనయ భదరప్రచడంలో చతతడి నలే ప్రాువరణ వువసా్ పో షించే 
కరలక్ పాతరనయ ఆయన హ లైెైట్ చేశారు. 

• అమృత్ ధ్రోహర్, మషిి, ప్ిఎం పరా ణం, గగనీ కవీడిట్ మరియు మష్టన 
లెైఫ్ తో అనయస్ంధానించబడిన గగీన గోీత్ తో స్హా ప్రధాన మంత్రర 
నర ందర మోడీ నాయక్తవంలో 2023 బడ జట్ లో ప్రభుతవం 
తీస్యక్ుని వివిధ్ హరిత కారుకీ్మాలనయ క్ూడా ఆయన 
ప్రసాత వించారు. 

• ప్రధాని నర ందర మోదీ నాయక్తవంలో గత 9 ఏళలలో దేశం ఆరిాక్ంగా 
మాతరమే కాక్ుండా ప్రాువరణ స్మతులుతతో అభవృదిి  చ ందిందని 
ఆయన హ ైలెైట్ చేశారు. 

మంజూర ైన బ్లంలో 50% కంటే తకుోవతో NCST ప్ని చేసో్త ంద ి

 
షరడూుల్ు  త గల జాతీయ క్మష్టన (NCST) ప్రస్యత తం మంజూరవైన 50% 
క్ంటే తక్ుోవ బలంతో ప్నిచేసోత ందని లోక్ స్భలో గిరిజన వువహారాల 
మంత్రరతవ శాఖ వ లలడించంది. క్మష్టన నయండి వచచన డేటా ప్రకారం, ST 
పాున ల్ క్ు ఒక్ ఛ ైర్ ప్రిన, ఒక్ వ ైస్ట-ఛ ైర్ ప్రిన మరియు ముగుయ రు 
స్భుులు (V-C మరియు స్భుులలో ఇదదరు తప్ెనిస్రిగా ST 
క్మయునిటీక ి చ ందినవారు) క్లిగి ఉండాలని నియమాలు అందిసాత యి. 
ప్రస్యత తం, ఇది క వలం ఒక్ చ ైర్ ప్రిన (హరి్ చౌహాన) మరియు ఒక్ 
స్భుుడు (అనంత నాయక్) అనిి ఇతర సాా నాలతో పాటు తప్ెనిస్రి 
ST స్భుునితో స్హా గత మయడు స్ంవతిరాలుగా ఖాళీగా ఉంది. 
ష డతుల్్ తెగల జఞతీయ కమష్న్ (NCST) గురించ : ఇది 
రాజాుంగబదిమైెన స్ంసా్. ఇది ఆరిిక్ల్ 338ని స్వరించడం దావరా 
మరియు 89వ స్వరణ చటిం దావరా భారత రాజాుంగంలో కొతత  ఆరిిక్ల్ 
338Aని చేరచడం దావరా సాా ప్ించబడింది. ఇందయలో ఛ ైరమన, వ ైస్ట-ఛ రైవమన 
మరియు ముగుయ రు ప్యరితకాల స్భుులు (మహళిా స్భుునితో స్హా) 
ఉంటారు. దీని ప్దవీకాలం 3 స్ంవతిరాలు మరియు ఛ ైరమన నయ రాషి్టరప్త్ర 
నియమసాత రు. ఇది STల కోస్ం అందించబడిన భదరతలక్ు స్ంబంధంిచన 
విష్టయాలనయ ప్రిశోధిస్యత ంది మరియు ప్రువకే్షిస్యత ంది. 
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NCST అధికారాలు మరియు విధయలు : షరడూుల్ు  త గల హక్ుోలు 
మరియు రక్షణలనయ హరించడానికి స్ంబంధించన ఏద ైనా ఫ్ిరాుదయప్రై 
విచారణ చేసట అధికారం క్మష్టన క్ు ఉంది. దీనికి సవిిల్ కోరుి క్ు ఉని 
అధికారాలనీి ఉనాియి. రాజాుంగం ప్రకారం ఎసరిలక్ు అందయబాటులో 
ఉని భదరతలక్ు స్ంబంధించన విష్టయాలనయ ప్రిశీలించడానికి మరియు 
ప్రువేక్షించడానికి, అటువంటట రక్షణల ప్నితీరునయ అంచనా వయేడానికి. 
షరడూుల్ు  త గల సామాజిక్-ఆరిాక్ అభవృదిి కి ప్రణాళికా ప్రకియీలో 
పాల్య నడం మరియు స్లహా ఇవవడం. యయనియన మరియు ఏద ైనా 
రాషి్టరం కింద వారి అభవృదిి  ప్ురోగత్రని అంచనా వేయడానికి. 
 

వాుపారం & ఒప్పందాలు 
అదానీ గూెప్ 1.2 బ్రలియన్ డాలరలకు హెైఫా పో ర్సట కొనయగోలుతో 
ఇజఞర యెిల్ లోక  ప్రవేశ్వంచంద ి

 
అదానీ గూెప్ వయుహాతమక ఇజఞర యెిల్ నౌకాశెయమ ైన హెైఫానయ 1.2 
బ్రలియన్ డాలరలకు కొనయగోలు చేసింద ి మరియు టెల్ అవీవోల  కృత్రరమ 
మేధసయ్ ప్రయోగశాలనయ పరా రంభించడంతో సహా యూదయ దశేంలో 
మరినిి ప ట ట బ్డులు ప టాట లనే నిరణయంలో భాగంగా ఈ మధుధరా నగరం 
యొకో ఆకాశానిి మారాచలని ప్రత్రజా చేసింద.ి అమ రికా షార్సట స లల ర్స 
హిండెన్ బ్రా్స రీస ర్సచ మోసం ఆరోప్ణలతో వాుపార స్ామాా జఞునిి 
కుదిప్సిన అదానీ గూెప్ చెైరమన్ గౌతమ్ అదానీ, హెైఫా పో రుట నయ టేకోవర్స 
చేస ్ ఒప్పందంప ై సంతకం చయేడానిక  ఇజఞర యెిల్ ప్రధాని బ్ెంజమన్ 
నెతనాుహుతో కలిసి హాజర ై, ప ట ట బ్డి అవకాశాల గురించ మాటాల డారు. 
ఈ అభివృదిి  గురించ మరింత: 
గత ఏడాది జూల ైలో, గూెప్ స్ాి నిక భాగస్ావమ గాడోట్ తో కలిసి హెైఫా 
పో ర్సట నయ $1.15 బ్రలియనలకు కొనయగోలు చేసయత నిట ల  ప్రకటించంది. అదానీ 
గూెప్ తో హెైఫా పో ర్సట ఒప్పందానిి "అపారమ ైన మ ైలురాయి"గా ప్రధాని 
నెతనాుహు అభివరిణంచారు, ఇది ర ండు దేశాల మధు అనేక మారాా లోల  
కనెక టవిటీని గణనీయంగా మ రుగుప్రుసయత ందని చెపాపరు. 

ఇజఞర యెిల్ లో ఎలిిట్ సిసటమ్్, ఇజఞర యెిల్ వెప్న్ ససిటమ్్ మరియు 
ఇజఞర యెిల్ ఇనోివేష్న్ అథారిటీతో సహా అనేక క లష్టమ ైన భాగస్ావమాులనయ 
గూెప్ కొటిటందని అదానీ చెపాపరు. మమేు టెల్ అవీవ్ లో ఆరిటఫిషయిల్ 
ఇంటెలిజ న్్ లాుబ నయ ఏరాపట  చేస ్ ప్రక యెలో ఉనాిము, ఇది 
భారతదేశం మరియు యుఎస్ లోని మా కొతత  AI లాుబ లతో సనిిహిత 
సహకారంతో ప్ని చేసయత ంది. 
హెైఫా పో ర్సట ప ై అదానీ-గాడోట్ భాగస్ావముం యొకో పరా ముఖ్ుత: 
మొతతం పో ర్సట లాుండ్ స్ో ప్ నయ మారుస్ాత నని హామీ ఇచాచరు. అదానీ-గాడోట్ 
భాగస్ావమాునిి గరివంచేలా కాకుండా మొతతం ఇజఞర యెిల్ గరివంచేలా సర ైన 
ప ట ట బ్డులు ప టటడమే గూెప్ ఉదేదశమని అదానీ చెపాపరు. "హెైఫా 
ఓడరేవునయ కొనయగోలు చేయడం వలల  గణనీయమ ైన మొతతంలో సిిరాసిత  
కూడా వసయత ంద.ి రాబ్ో యేి సంవత్రాలోల  మన చయటయట  మనం చతస్ 
స ైోల ైన్ ని మారుస్ాత మని నేనయ మీకు హామీ ఇసయత నాినయ. రేప్టి హెైఫా 
మీరు రూప ందించన హెైఫా కంటే చాలా భినింగా కనిపిసయత ంద.ి ఈ రోజు 
చతడండ.ి మీ మదదతుతో, మమేు ఈ నిబ్దితనయ అందజేస్ాత ము మరియు 
ఈ నగరానిి మారచడానిక  మా వంతు కృషి చేస్ాత ము" అని అదానీ 
చెపాపరు. 
అంతరాా తీయ స్ ర కూటమలోక  కాంగోనయ భారతదేశం స్ావగత్రంచంద ి

 
అంతరాా తీయ స్ ర కూటమక  కాంగోనయ భారత్ స్ావగత్రంచంది. రిప్బ్రల క్ ఆఫ్ 
కాంగో రాయబ్ారి రేమండ్ స రా్స బ్ేల్ జఞయింట్ స కెటరీ (ఎకనామక్ 
డిప ల మసవ) సమక్షంలో ఇంటరేిష్నల్ సో్ లార్స అలయన్్ ఫ్రమ్ వర్సో 
ఒప్పందంప ై సంతకం చసేినట ల  విదేశ్ర వువహారాల మంత్రరతవ శాఖ్ 
తెలిపింది. 
ఇంటరేిష్నల్ సో్ లార్స అలయన్్ (ISA) అనేద ిసో్ లార్స ఎనరాీ టెకాిలజీల 
విసతరణ కోసం ఒక యాక్షన్-ఓరియెింటెడ్, సభుుల-ఆధారిత, సహకార 
వేదిక. దాని పరా థమక ఉదేదశుం శక త యాక ్స్ నయ సయలభతరం చేయడం, 
ఇంధన భదరతనయ నిరాి రించడం మరియు దాని సభు దేశాలలో శక త 
ప్రివరతననయ నడప్డం. స్ రశక త ప్రిషాోరాల విసతరణ దావరా వాతావరణ 
మారుపలకు వుత్రరేకంగా ప్రయతాిలనయ సమీకరించడానిక  భారతదేశం 
మరియు ఫరా న్్ సంయుకత ప్రయతింగా ISA రూప ందించబ్డింది. 
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అంతరాా తీయ స్ ర కూటమక  ప్రిశ్రలకుల సిిత్ర : ఐకురాజుసమత్ర జనరల్ 
అస ంబ్లల  (UNGA) ఇంటరేిష్నల్ సో్ లార్స అలయన్్ (ISA)క  అబా్రవర్స 
హో దానయ మంజూరు చేసింద.ి 
ఇది అలయన్్ మరియు ఐకురాజుసమత్ర మధు కమెబ్దిమ ైన మరియు 
చకోగా నిరవచంచబ్డని సహకారానిి అందించడంలో 
సహాయప్డుతుంద,ి ఇది ప్రప్ంచ ఇంధన వృదిి  మరియు అభివృదిిక  
ప్రయోజనం చేకూరుసయత ంద.ి 
డిజిటల్ ఫో ర ని్క్ లాబ్ొ రేటరీల ఏరాపట  కోసం DGGI మరియు NFSU 
అవగాహన ఒప్పందంప ై సంతకం చేశాయి. 

 
డ ైరవకి్ర ట్ జనరల్ ఆఫ్ జిఎస్ట టట ఇంటెలిజవని (డజిిజిఐ) మరియు నేష్టనల్ 
ఫో్ రవనిిక్ సరైన ిస్ట యయనివరిశటీ (ఎన ఎఫ్ ఎస్ట యు) డిజిటల్ ఫో్ రవనిిక్ 
లాుబొ ర టరగల ఏరాెటు కోస్ం అవగాహన ఒప్ెందం (ఎంఓయు)ప్రై 
స్ంతక్ం చేశాయి, స్మాచారం మరియు విజాా న మారిెడ,ి సాంక త్రక్ 
ప్ురోగత్ర మరియు న ైప్ుణాుభవృదిి  డిజిటల్ ఫో్ రవనిిక్ి. 
కరలక్ అంశాలు 
• DGGI అనేది సరంటరల్ బో ర్ు ఆఫ్ ప్రోక్ష ప్నయిలు మరియు క్సి్మి 

(CBIC) కీింద స్మాచార సటక్రణ మరియు వాుప్ిత  మరియు GST 
యొక్ో ఎగవతేనయ తనిఖీ చేయడానికి అవస్రమైెన చరులు 
తీస్యకోవడం కోస్ం అప్రక్ి ఇంటెలిజవని స్ంసా్. 

• NFSU అనేద ి ఫో్ రవనిిక్ సరైన ి స్ట మరియు స్ంబంధిత రంగాలలో 
అధ్ుయనాలు మరియు ప్రిశోధ్నలనయ పోర తిహించడానికి 
సాా ప్ించబడిన జాతీయ పరా ముఖుత క్లిగిన స్ంసా్. 

• ఫో్ రవనిిక్ సరైన ిస్ట రంగంలో ఇది మొదటట మరియు ఏకవైక్ స్ంసా్. ఇది 
డిజిటల్ ఫో్ రవనిిక్ి లో అతాుధ్యనిక్ సాంక త్రక్తనయ క్లిగి ఉంది 
మరియు డిజిటల్ సాక్షాులనయ అధ్ుయనం చేయడానికి మరియు 
విశరలషించడానికి సామరాా ులనయ క్లిగి ఉంది. 

• MoU దరాుప్ుత  మరియు డిజిటల్ ఫో్ రవనిిక్ి రంగంలో DGGIకి 
బలానిి ప్రంచే అంశంగా ఉంటుంది మరియు స్మరావంతమైెన 
పరా సిక్ూుష్టన లనయ పరా రంభంచడంలో మరియు దోష్టులక్ు శక్షలు 
ప్డేలా చేయడంలో ఏజవనీికి స్హాయం చేస్యత ంది. 

• తీవరమైెన ప్నయి నేరస్యా ల తవరిత మరియు ప్రభావవంతమైెన 
నేరారోప్ణలు ప్రభుతవ ఆదాయాలు మరియు ప్లగ్ లీక జీలనయ 
మాతరమే కాక్ుండా నిజాయితీగా ప్నయి చ లిలంప్ుదారులక్ు 
నాుయమైెన ప్నయి విధానానిి నిరాి రించడం దావరా వాణజిు 
స లభాునిి నిరాి రిసాత యి. 

• డిజిటల్ ఫో్ రవనిిక్ి రంగంలో అవస్రమైెన భౌత్రక్ మౌలిక్ 
స్దయపాయాలు, నైెప్ుణుం స ట ల  మరియు ప్రిజఞా నానిి కలిగి 
ఉండటం కోసం DGGIక  ఇది ఒక ముఖ్ుమ ైన అడుగు. 

శామ్ంగ్ రీస ర్సచ యూనిట్ మరియు IISc భారతదేశ స మీకండకటర్స 
R&Dని ప ంచడానిక  భాగస్ావముమయాుయి 

 
శామింగ్ సరమీక్ండక్ిర్ ఇండియా రగసరర్చ (SSIR) ఆన-చప ఎలెకోిి సాి టటక్ 
డిశాచర్జ (ESD) రక్షణ రంగంలో ప్రిశోధ్న మరియు అభవృదిిని 
పోర తిహించడానికి ఇండియన ఇనిట్టూుట్ ఆఫ్ సరైని (IISc)తో కొతత  
భాగసావమాునిి ప్రక్టటంచంది. శామ స్ంగ్ ఇండియా గత స్ంవతిరం 
బెంగళూరులోని శామ స్ంగ్ సరమీక్ండక్ిర్ ఇండియా రగసరర్చ తో స్హా దాని 
R&D ఇన సిిటూుట్ ల కోస్ం దాదాప్ు 1000 మంది ఇంజనీరలనయ 
నియమంచయకోనయనిటుల  ప్రక్టటంచంది. 
కరలక్ అంశాలు 
• శామింగ్ మరియు IISc నయండి ప్రత్రనిధ్యల స్మక్షంలో శామింగ్ 

సరమీక్ండక్ిర్ ఇండియా రగసరర్చ, బెంగళూరులో CVP & MD 
బాలాజీ స రిరాజన మరియు ఇండియన ఇనిట్టూుట్ ఆఫ్ సరనైి 
(IISc) డ ైరవకి్ర్ ప ర ఫ్రస్ర్ గోవిందన రంగరాజన ప్రిశోధ్న 
ఒప్ెందానిి మారుచక్ునాిరు. 

• ఈ భాగసావముంతో, అధ్యనాతన ఇంటటగ ీటెడ్ స్రూోుట్ లు (ICలు) 
మరియు సిసి్మ-ఆన-చప (SoC) ఉతెతుత లలో అలాి ర -హ ై-సరెడ్ 
సరరియల్ ఇంటర్ ఫ్టస్ట లనయ రక్షించడానికి అతాుధ్యనిక్ ESD ప్రిక్ర 
ప్రిష్ాోరాలు నిరిమంచబడతాయి. 

• స్ంబంధిత ప్రిశోధ్ననయ డిపారి్ మెంట్ ఆఫ్ ఎలకాిి నిక్ సిసి్మి 
ఇంజినీరింగ్ (DESE), IIScలో ప ర ఫ్రస్ర్ మయాంక్ శీవీాస్తవ బృందం 
నిరవహిస్యత ంది. 
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• IISc డ ైరవకి్ర్ ప ర ఫ్రస్ర్ గోవిందన రంగరాజన, అధ్యనాతన 
నానోఎలకాిి నిక్ి డివ ైజ్ రగసరర్చ లో కరలక్మైెన పరా ంతంలో శామ స్ంగ్ 
సరమీక్ండక్ిర్ ఇండియా రగసరర్చ తో స్హక్రించడానికి తాము 
ఉతాిహంగా ఉనాిమని త లియజ శారు. 

• రాబో యేి స్ంవతిరాలోల  గణనీయమైెన ప్రభావానిి చూప్గల 
ప్రిశీమ-అకాడ మయా ఎంగ జ్ మెంట్ లనయ బలోప్టతం చేసట 
నిబదితనయ ఈ భాగసావముం బలోప్టతం చసే్యత ంది. 

 
రాుంకులు మరియు నివేదికలు 

IIRF విడుదల చసేిన MBA రాుంక ంగ్ 2023, IIM అహమదాబ్ాద్, 
బ్ెంగళ్ూరు టాప్ 3లో ఉనాియి 

 
తాజా ఇండియన ఇన సిిటూుష్టనల్ రాుంకింగ్ ఫ్టరమ వర్ో (IIRF) రాుంకింగ్ 
(2023) ప్రకారం, ఇండియన ఇన సిిటూుట్ ఆఫ్ మేనేజ్ మెంట్ (IIM), 
అహమదాబాద్ (గుజరాత్), మాసి్ర్ ఆఫ్ బిజిన స్ట అడమినిసటి రష్టన (MBA) 
కోరుినయ అభుసించడానికి భారతదేశంలోని అగీ ప్రభుతవ క్ళాశాల. IIM 
అహమదాబాద్ తరావత IIM బెంగళూరు (క్రాణ టక్) మరియు IIM కోల్ క్తా 
(ప్శచమ బెంగాల్) వరుస్గా రవండు మరియు మయడవ సాా నాలోల  
ఉనాియి. 
 

 

IIRF MBA రాుంక ంగ్ 2023 
రగసరర్చ, టీచంగ్ లెరిింగ్ రిసో ర్ి ప్రడగాజీ, ఇండసరి ర ఇనోమ అండ్ 
ఇంటటగ ీష్టన, ప్టలసరమంట్ ప్రరాూరవమని, ఫయుచర్ ఓరియెింటషే్టన, ఎక్ట్రిల్ 
ప్రవిపి్న అండ్ ఇంటర ిష్టనల్ అవుటుల క్, ప్టలసరమంట్ సాి ర టజీస్ట అండ్ స్పో రి్ 
అన ేఏడు ప్రమాణాల ఆధారంగా రాుంక్ులు ఇచాచరు. 
భారతదేశంలో టాప్ 5 బ్రజినెస్ సతోల్్: ప్రభుతవం 
National 

Rank  
Government Business Schools 

1 IIM అహమదాబాద్, గుజరాత్ 

2 IIM బెంగళూరు, క్రాణ టక్ 

3 IIM కోల్ క్తా, ప్శచమ బెంగాల్ 

4 IIM లకోి, ఉతతరప్రదేశ్ 

5 మేనేజ్ మెంట్ సి్డసీ్ట ఫ్ాుక్లిీ, యయనివరిిటీ ఆఫ్ ఢిలీల , ఢిలీల 
ఇండియన్ ఇన్ సిటటయుష్నల్ రాుంక ంగ్ ఫ్రమ్ వర్సో (IIRF) గురించ 

i.IIRF 2012 నయండి ఉనిత విదుప్రై న లవారగ ప్త్రరక్ అయిన ఎడుుక ష్టన 
పో సి్ట దావరా తయారు చేయబడింది మరియు ప్రచయరించబడింది మరియు 
ఇది భారతదేశం యొక్ో అతుంత పరా మాణిక్మైెన ప్రభుతేవతర రాుంకింగ్ 
ఫ్టరమ వర్ో. 

ii.ఫ్రడర ష్టన ఫర్ వరల్ు  అక్డమక్ి (FWA) భారతదేశంలోని IIRF సరంటర్ 
ఫర్ ఇన సిిటూుష్టనల్ రగసరర్చ (ICIR)కి మెథడాలజీని నిర దశస్యత ంది 
మరియు పారిశాీమక్ అభపరా యానిి అందిస్యత ంది. 

iii.IIRF రాుంకింగ్ ని నిరణయించడానికి ఉప్యోగించన ప్రశిోధ్న మరియు 
స్ర వలు దాని ప్రశిోధ్న భాగసావమ, Maction Consulting Pvt Ltd 
దావరా నిరవహించబడాు యి. 
 

సదసయ్లు & సమావశేాలు 
MeitY స కెటరీ G20 స ైబ్ర్స స కూురిటీ ఎక్ర్స స ైజ్ మరియు డిరల్ ని 
పరా రంభించారు 

 

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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ఎలకాిి నిక్ి మరియు ఇనూర మష్టన టెకాిలజీ మంత్రరతవ శాఖ కారుదరిశ 
(MeitY), అలేో ష్ క్ుమార్ శరమ భారతదేశం యొక్ో G20 ప్రరసిడ నీిలో 
400 క్ంటే ఎక్ుోవ దశేీయ మరియు అంతరాజ తీయ పాల్య నేవారి కోస్ం 
G20 సరైబర్ సరక్ూురిటీ ఎక్ిర్ సరైజ్ మరియు డిరల్ నయ పరా రంభంచారు. 
ఇండియన క్ంప్యుటర్ ఎమరవజనీి రవసాెని టీమ (CERT-In) హ ైబిరడ్ 
మోడ్ (భౌత్రక్ మరియు వరుచవల్)లో సరైబర్ సరక్ూురిటీ ఎక్ిర్ సరైజ్ 
మరియు డిరల్ నయ నిరవహించంద,ి ఇక్ోడ 12 క్ంట ేఎక్ుోవ దేశాల నయండి 
అంతరాజ తీయ పాల్య నేవారు ఆన లెైన మోడ్ దావరా చేరారు, అయితే 
ఫ్రైనాని, విదు, వంటట విభని రంగాలక్ు చ ందిన దశేీయ భాగసావములు. 
టెలికాం, పో రి్్ & షిప్ిెంగ్, ఎనరగజ, IT/ITeS మరియు ఇతరులు 
వుకితగతంగా అలాగ  వరుచవల్ మోడ్ లో హాజరయాురు. 
కీలక అంశాలు 
• సరైబర్ స్ంఘటనలు మరింత అధ్యనాతనంగా మారుతునాియని & 

ఒక్ దేశానిి మాతరమే కాక్ుండా అంతరాజ తీయ ప్రభావానిి క్లిగి 
ఉనాియని మరియు సరైబర్-దాడులనయ ఎదయరోోవడానికి ఉమమడి 
సిాత్రసాా ప్క్తనయ ప్రంప ందించడానికి స్మషిిగా ప్ని చేయాలిిన 
అవస్రం ఉందని అలేో ష్ క్ుమార్ శరమ హ లైెైట్ చేశారు. 

• హోం వువహారాల మంత్రరతవ శాఖ ప్రతేుక్ కారుదరశి (MHA), 
శవగామ స్యందరి నందా ప్టరక్షక్ులనయ ఉదేదశంచ చేసిన ప్రతేుక్ 
ప్రస్ంగంలో సరైబర్ స్వాళలనయ ఎదయరోో వడానికి మొతతం ప్రభుతవ 
ప్రత్రస్ెందన అవస్రానిి హ ైలెైట్ చేశారు. 

• CERT-ఇన ఎక్ిర్ సరైజ్ పాల ట్ ఫ్ారమ ని ఉప్యోగించ వయుహాతమక్ 
టాబెలట్ టాప వాుయామం (TTX) మరియు ఆప్ర ష్టనల్ డిరల్ ని 
నిరవహించడం దావరా ఈవ ంట్ మరింత ప్ురోగమంచంది. 

• "గోల బల్ సరైబర్ స్ంక్షోభానిి ఎదయరోో వడానికి సనిరగజ" అన ే థీమ ప్రై 
బో ర్ు & టాప మేనేజ్ మెంట్ క్ు మొదటట టేబుల్ టాప ఎక్ిర్ సరైజ్ కవైైససి్ట 
మేనేజ్ మెంట్ & కవైసైిస్ట క్మయునిక ష్టన ప్ర ైదృషిి  సారించంది. 

• రవండవ టేబుల్ టాప వాుయామం, "బిలిుంగ్ క్లెకిివ్ సరబైర్ రవసిలెని" 
అన ే థీమ ప్రై CISO మరియు మడ్-మేనేజ్ మెంట్ కోస్ం ఒక్ 
ఆప్ర ష్టనల్ డిరల్ రూప ందించబడింది. 

• సరైబర్ దోప్ిడ,ీ డటేా ఉలల ంఘన, స్రఫరా గొలుస్య దాడులు మరియు 
అంతరాయాలతో క్ూడిన వాుయామం యొక్ో దృశుం నిజ జీవిత 
సరైబర్ స్ంఘటనల నయండి తీస్యకోబడింద,ి దీనిలో దేశీయ-సాా యి 
(ప్రిమత ప్రభావం) స్ంఘటనలు ప్రప్ంచ సరైబర్ భదరతా స్ంక్షోభానికి 
దారితీశాయి. 

• వాుయామం దాని లక్షాులనయ చేరుకోవడంలో విజయవంతమైెంది 
మరియు స్ంక్షోభ నిరవహణ, స్ంక్షోభ క్మయునిక ష్టన, స్ంఘటన 
ప్రత్రస్ెందన మరియు ప్రప్ంచ స్మనవయం & స్హకారానిి 
మెరుగుప్రచడం మరియు మెరుగుప్రచడంప్రై అంతరదృష్టుి లనయ 
అందించంది. 

మొదటి యూత్20 ఇన్ స ప్షన్ మీటింగ్ 2023 గౌహత్రలో 
పరా రంభమవుతుంద ి

 
G20 కింద మొదటట యయత్20 (Y20) పరా రంభ స్మావేశం 2023 
గౌహత్రలో పరా రంభమైెంది. స్మావశేానికి ముందయ మీడియాక్ు వివరంిచన 
యువజన వువహారాల మంత్రరతవ శాఖ కారుదరశి మీటా రాజీవ్ లోచన, 
యయత్ 20 చరచలు యువతక్ు చేరువ కావాలని మరియు వారి 
ఆలోచనల కోస్ం వారితో స్ంప్రదింప్ులు జరపాలని భావిస్యత నిటుల  
త లిపారు. 
మీటా రాజీవ్ లోచన మయడు రోజుల ఈవ ంట్ లో చరిచంచాలిిన Y20 
యొక్ో ఐదయ థమీ లనయ హ ైలెైట్ చేశారు, అవి ప్ని యొక్ో భవిష్టుతుత , 
ప్రిశీమ 4.0, ఇనోివేష్టన మరియు 21వ శతాబదం; శీతోష్టణసిాత్ర మారుె 
మరియు విప్తుత  ప్రమాదానిి తగియంచడం: సిారతావనిి జీవిత మారయంగా 
మారచడం; శాంత్ర నిరామణం మరియు స్యోధ్ు: యుదిం లేని యుగంలో 
ప్రవేశంచడం; షటర్ు ఫయుచర్: యయత్ ఇన డ మోకీ్సర అండ్ గవరవి ని; 
ఆరోగుం, శరీయస్యి & కరీడలు: యువత కోస్ం ఎజవండా. 
కీలకాంశాలు 
• క ందర యువజన వువహారాలు మరియు కరీడల మంత్రర అనయరాగ్ 

సింగ్ ఠాక్ూర్ Y20 ప్రత్రనిధ్యలతో ‘యయత్ డ ైలాగ్’ నిరవహిసాత రని, 
తరావత ఫ్ిబరవర ి 8న వివిధ్ అంశాలప్రై శరవతప్తరా నిి విడుదల 
చేసాత రని మీటా రాజీవ్ లోచన త లియజ శారు. 

• ఈశాను రాష్ాి ర లక్ు శాంత్రని న లకొలెడం మరియు స్యోధ్ు అనే 
అంశంప్రై వక్తలు చరచిసాత రని ఆమె ప్టరొోనాిరు. ఈశాను పరా ంతంలో 
త్రరుగుబాటు చరితర ఉందని, ఈ థీమ అసాిం ప్రజలక్ు మరియు 
మొతతం ఈశాను ప్రజలక్ు చాలా స్ందరోభచతమైెనదని ఆమె 
అనాిరు. 

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


ఫిబ్రవరి– 1వ & 2వ వారం కర ంట్ అఫ ైర్స్  

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

• పాున ల్ చరచలో, ఉలాూ మరియు ఎన డిఎఫ్ బికి చ ందిన ఇదదరు 
ల్ంగిపో యిన త్రరుగుబాటుదారులు క్ూడా పాున ల్ చరచలో 
పాల్య ంటారు. 

• అసోం ప్రభుతవ ప్ిరనిిప్ల్ సరకీ్టరగ క్ళాుణ్ చక్వీరిత మాటాల డుతూ రాషి్టర 
ప్రభుతవం యువజన వువహారాల మంత్రరతవ శాఖతో పాటు 
యువతక్ు Y20 గురించ అవగాహన క్లిెంచడానికి మరియు దేశ 
నిరామణ ప్రకిీయలో వారిని భాగసావముం చేయడానికి అనేక్ 
కారుకీ్మాలు చేప్టటిందని త లిపారు. 

• Y20 యొక్ో 5 ఇత్రవృతాత లప్రై నిరవహించన సరమనారుల , డిబరటుల , 
వర్ో ష్ాప లు మరియు కివజ్ పో టీలలో అసాింలోని దాదాప్ు 36 
విదాు స్ంసా్లు పాల్య నాియని ఆయన త లియజ శారు. దాదాప్ు 
4000 పాఠశాలలు వ 2ై0 కారుకీ్మాలోల  పాల్య నాియని ఆయన 
త లియజ శారు. 

ప్రప్ంచ ప్రభుతవ సదసయ్ 2023 దయబ్ాయ లో పరా రంభం కానయంద ి

 
ప్రప్ంచ ప్రభుతవ స్దస్యి 2023 ఫ్ిబరవర ి 13, 2023న దయబాయ్ లో 
పరా రంభం కానయంది. ప్రప్ంచ ప్రభుతవ శఖరాగీ స్మావేశం "భవిష్టుత్ 
ప్రభుతావలనయ రూప ందించడం" అనే థీమ తో నిరవహించబడుతుంది. ఇది 
భవిష్టుత్ ప్రభుతావలనయ రూప ందించడంలో కరలక్మైెన సాధ్నాలు, 
విధానాలు మరియు నమయనాల అభవృదిి కి భాగసావముం చేయడానికి 
మరియు స్హక్రించడానికి ప్రప్ంచ ఆలోచనాప్రులు, ప్రప్ంచ 
నిప్ుణులు మరియు నిరణయాధికారులనయ ఒక్చోట చేరుచతుంది. 
కీలక అంశాలు 
• ప్రప్ంచ ప్రభుతవ స్మమట్ లో ఈజిప్ుి  అధ్ుక్షుడు అబెదల్ ఫటాి  ఎల్-

సిసితో స్హా 20 మంది అధ్ుక్షులు ఉంటారు; రిప్బిల క్ ఆఫ్ టరిో యేి 
అధ్ుక్షుడు, రవసరప తయిుప ఎరోు గాన; సరన గల్ అధ్ుక్షుడు మరియు 
ఆఫ్ిరక్న యయనియన ఛ ైర్ ప్రిన, మాకర సాల్, ఇతరులలో ఉనాిరు. 

• ప్రప్ంచ ప్రభుతవ స్మమట్ యొక్ో ఈ స్ంవతిరం ఎడిష్టన 
ప్రప్ంచవాుప్తంగా 250 మంద ి

• మంతుర లతో పాటు 10,000 మంది ప్రభుతవ అధికారులు, ఆలోచనా 
నాయక్ులు మరియు ప్రప్ంచ నిప్ుణులనయ ఒక్చోట చేరుచతుంది. 

• సరష్టన లు మరియు ఫో్ రమ లు 80కి ప్రైగా అంతరాజ తీయ, పరా ంతీయ 
మరియు ప్రభుతవ స్ంసా్లచే మెరుగుప్రచబడతాయి. 

 
అవారు్ లు 

ఒడిశాకు చెందిన వీకే పాండియన్ కు FIH ప రసిడెంట్్ అవారు్  2023 
లభించంద ి

 
FIH ఒడిశా హాకర మెని వరల్ు  క్ప 2023 భువనేశవర్-రూరవోలా 
ఫ్రైనల్ి లో, FIH అధ్ుక్షుడు తయుబ ఇక్ీమ హాకరకి చేసిన శాల ఘనీయ 
స్హకారానికి ఒడిశా ముఖుమంత్రర కారుదరశి VK పాండియన క్ు FIH 
ప్రరసిడ ంట్ అవారుు నయ అందజ శారు. అదయభతమైెన హాకర ప్రప్ంచక్ప నయ 
నిరవహించడంలో వీక  పాండియన తో పాటు సరఎం నవీన ప్టాియక్ కరలక్ 
పాతర పో షించారని ఎఫ్ ఐహ చ ప్రరసిడ ంట్ హ లైెైట్ చేశారు. 
కీలకాంశాలు 
• FIH ప్రరసిడ ంట్ి అవారుు  అనేది అంతరాజ తీయ సాా యిలో హాకరప్రై 

గణనీయమైెన ప్రభావానిి చూప్ిన ప్రతుక్షంగా లేదా ప్రోక్షంగా లేదా 
చొరవలతో హాకరకి విలువ ైన సటవల కోస్ం వుక్ుత ల జాతీయ స్ంఘాలు 
లేదా ఇతర స్ంసా్లనయ గురితస్యత ంది. 

• ఒడిశాలో నిజంగా అసాధారణమైెన దశనయ తాము చూశామని 
ఎఫ్ ఐహ చ అధ్ుక్షుడు త లియజ శారు. అతాుధ్యనిక్ స క్రాులు 
మాతరమే కాక్ుండా, ఒడిశా ప్రజలు హాకర ప్టల  ప్రదరశించన మక్ుోవ, 
ఇతర జటుి క్ు క్ూడా అనయభవానికి ప్యరిత ఆనందానిి ఇచచంది. 

• ఎఫ్ ఐహ చ ప్రరసిడ ంట్ అవారుు నయ అందయకోవడం తనక్ు ఎంతో 
గౌరవంగానూ, వినయంగానూ ఉందని వీక  పాండియన 
త లియజ శారు. ప్రప్ంచ క్ప నయ విజయవంతం చేయడంలో తన 
హృదయానిి మరియు ఆతమనయ ఉంచన ఒడిష్ా జటుి క్ు అతనయ 
తననయ తానయ ప్రత్రనిధిగా భావిసాత డు. 
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• హాకర ఇండియా ప్రరసిడ ంట్ దిలీప టటరగో గత రవండు దశాబాద లుగా కరీడా 
రంగానికి ముఖుంగా హాకరకి వికవ పాండియన అందించన సటవలనయ 
కొనియాడారు. 

• వీక  పాండియన అవస్రాలనయ అరాం చేస్యక్ునాిరని, కరడీాకారులక్ు 
అతుుతతమ స క్రాులు క్లిెంచేందయక్ు ఎలలప్ుెడూ క్ృషి 
చేస్యత నాిరని ఆయన ప్టరొోనాిరు. ఒడిశానయ ప్రధాన కరీడా 
గముసాా నంగా మారాచలన ేముఖుమంత్రర నవీన ప్టాియక్ దృషిిని 
వాస్తవంలోకి అనయవదించడంలో అతని పాతర అతుంత కరలక్మైెనది. 

మాజీ ప్రధాని మనోమహన్ సింగ్ కు UK జీవితకాల స్ాఫలు ప్ురస్ాోరానిి 
ప్రదానం చేసింద.ి 

 
మాజీ ప్రధాని డాకి్ర్ మనోమహన సింగ్ ఆరిాక్, రాజకరయ జీవితానికి చేసిన 
సటవలక్ు గానయ ఇటీవల లండన లోని ఇండియా-యయక  అచీవర్ి ఆనర్ి 
లెైఫ్ టెైమ అచీవర్ి గౌరవానిి ప్రదానం చేసింది. భారతదేశంలోని బిరటటష్ 
కౌనిిల్ మరియు యుకవ యొక్ో డిపారవిమంట్ ఫర్ ఇంటర ిష్టనల్ టేరడ్ 
(డిఐటట) భాగసావముంతో ఎనఐఎస్టఎయు యుకవ ఇండియా-యుకవ 
అచీవర్ి ఆనర్ి, బిరటీష్ విశవవిదాులయాలలో చదవిిన భారతీయ 
విదాురుా ల విజయాలనయ జరుప్ుక్ుంటుంది మరియు ఆక్ిఫర్ు మరియు 
క ంబిరడ్జ  విశవవిదాులయాలలో డాకి్ర్ సింగ్ సాధించన అక్డమక్ 
విజయాలక్ు జీవిత సాఫలు ప్ురసాోరం. 
భారతదేశానికి సావతంతరుం వచచన 75 స్ంవతిరాలక్ు గురుత గా, 
మొటిమొదటటసారిగా భారతదేశం UK అచీవర్ి ఆనర్ి 75 మంది 
అతుునిత సాధ్క్ులు మరియు భారతదేశం-యుకవ డయాసో ెరా లివింగ్ 
బిరడ్జ  నయ బలప్రిచే కొనిి కరలక్ అతుుతతమ సాధ్క్ులనయ క్వర్ చసేింది. 
ఇతర భారతదేశం UK స్ాధకులు 
• జనవర ి 25న జరిగిన అవారుు ల వడేుక్లో బిరటటష్ ఇండియన ప్రర్ 

లార్ు క్రణ్ బిలిమోరియా లివింగ్ లెజవండ్ ఆనర్ నయ అందయక్ునాిరు. 
• ప్రత్రప్క్ష లేబర్ పారగి ఎంప్ర వీర ందర శరమ, NISAU UK యొక్ో మరొక్ 

పో ష్టక్ుడు క్ూడా లివింగ్ లెజవండ్ గౌరవానిి ప ందారు. 

• స్తోరించన అతుుతతమ అచీవరలలో బాలీవుడ్ నటట ప్రిణీత్ర చోపరా , 
ఆమ ఆదీమ పారగి (ఆప) అధికార ప్రత్రనిధి రాఘవ్ చదాద , సరరమ 
ఇన సిిటూుట్ ఆఫ్ ఇండియా సరఈఓ అదార్ ప్యనావలల  మరియు 
భారత మహిళా ఫుట్ బాల్ జటుి  గోల్ కరప్ర్ అదిత్ర చౌహాన ఉనాిరు. 

గాె మీ అవార్్స 2023: బ్ెంగుళ్ూరుకు చెందిన కంపో జర్స రికీ కేజ్ తన 
మూడవ గాె మీని గ లుచయకునాిరు  

 
రికర క జ్, ఒక్ స్ంగగతకారుడు, అతనయ రాక్ లెజవండ్ సరివర్ ి కోప లాుండ్ తో 
క్లిసి వరా సిన "డివ ైన టెడై్ి" ఆలబమ కోస్ం తన మయడవ గాీమీ 
అవారుు నయ గవలుచయక్ునాిడు. ఇది నిస్ిందేహంగా భారతదేశానికి 
గరవకారణం. బెసి్ట లీనమయేిు ఆడయిో ఆలబమ విభాగంలో నామనేట్ 
అయిన తరావత బెంగళూరుక్ు చ ందిన భారతీయ స్ంగగత నిరామత 
మరియు స్వరక్రత "డివ ైన టెైడ్ి" బహుమత్రని అందయక్ునాిరు. 
అమెరికాలోని లాస్ట ఏంజవల్ి లోని కీిపిో .కామ వేదిక్గా జరిగిన లెైవ్ 
ఈవ ంట్ లో ఫలితం వ లలడ ైంది. 
రికీ కేజ్ గాె మీ విజయం గురించ : 2022లో, క జ్ మరియు కోప లాుండ్ లు 
ఈ పాటలో వారి స్హకారం కోస్ం బెసి్ట నూు ఏజ్ ఆలబమ గా మరొక్ 
గాీమీని గవలుచయక్ునాిరు. స్ంగగతకారుడు తన 2015 ఆలబమ "విండ్ి 
ఆఫ్ స్ంసారానికి" బహుమత్రని క్ూడా అందయక్ునాిడు. 
"డివ ైన టెైడ్ి," మన స్హజ ప్రప్ంచం యొక్ో అందానికి నివాళి, 
ప్రప్ంచం నలుమయలల నయండి క్ళాకారులనయ క్లిగి ఉంది. 
అతుంత గౌరవనీయమైెన ఈ ఆలబమ లోని 9 టరా క్ లు మరియు దాని 8 
మయుజిక్ వీడయిోలు ఉతోంఠభరితమైెన భారతీయ హిమాలయాల 
నయండి సరెయిన లోని చలలటట అడవుల వరక్ు ప్రప్ంచవాుప్తంగా ఉని 
ప్రదేశాలలో చతీరక్రించబడాు యి. 
రికీ కేజ్ గురించ 
• రికర క జ్, ఆగష్టుి  5, 1981న జనిమంచన భారతీయ స్ంగగత స్వరక్రత 

మరియు ప్రాువరణవేతత, రవండుసారుల  గాీమీ అవారుు  విజ త 
మరియు మయడుసారుల  నామనీ. 
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• అతనయ జవనీవా మరియు UN యొక్ో నూుయార్ో మరియు 
నూుయార్ో సాా నాలతో స్హా 30కి ప్రైగా వివిధ్ దేశాలలో ప్రదరశన 

ఇచాచడు. క జ్ డిసరంబర్ 2022లో UNHCR "గుడ్ విల్ 

అంబాసిడర్"గా ప్రిచయం చేయబడాు రు 

• గాీమీ అవారుు నయ గవలుచయక్ుని నాలయవ భారతీయుడు మరియు 

భారతదేశం నయండి అత్ర ప్ిని వయస్యోడ ైన వుకిత రికర మాతరమే. 

• అమెరిక్న స్ంగగతకారుడు మరియు స్వరక్రత సరివర్ ి కోపాల ండ్ 
ఐదయసారుల  గాీమీ అవారుు  విజ త. అతనయ బాుండ్ వువసాా ప్క్ుడు 

మరియు డరమమర్. ది పో లీస్ట అనేది బిరటటష్ రాక్ బాుండ్, ఇది 

ప్రప్ంచవాుప్తంగా 75 మలియనలక్ు ప్రైగా ఆలబమ లనయ 

వికీ్యించంది. 

డాకటర్స ప గీా  మోహన్ కు ‘మాతృభూమ బ్ుక్ ఆఫ్ ది ఇయర్స’ అవారు్  

లభించంద ి

 
మాతృభయమ ఇంటర ిష్టనల్ ఫ్రసిివల్ ఆఫ్ లెటర్ి (MBIFL 2023) 
నాలుగో ఎడషి్టన లో రచయిత్రర డాకి్ర్ ప్రగగయ  మోహన ‘మాతృభయమ బుక్ 

ఆఫ్ ది ఇయర్’ అవారుు నయ కవైవస్ం చేస్యక్ునాిరు. ఆమె రాసని ప్ుస్తక్ం 

‘వాండరర్ి, కింగ్ి అండ్ మరచంట్ి’, వలస్ల ఫలితంగా భాష్ట యొక్ో 

ప్రిణామానిి చతీరక్రిస్ూత , రవండు లక్షల రూపాయల నగదయ బహుమత్ర 

మరియు శలెంతో క్ూడని అవారుు నయ గవలుచయక్ుంది. నాలుగు రోజుల 

MBIFL 2023 వేడుక్లో నోబెల్ గీహీత అబుద ల్ రజాక్ గురాి ఈ 

అవారుు నయ మోహన కి అందజ శారు. 

టటరనిడాడ్ లో జనిమంచన రచయిత, USAలోని మచగాన విశవవిదాులయం 

నయండి భాష్ాశాస్త ైంలో PhD స్ంపాదించన భాష్ావేతత , భారతదేశానికి 

వలస్ వచచ జవహర్ లాల్ న హరా  విశవవిదాులయం మరియు జామయా 

మలియా విశవవిదాులయం, నూుఢిలీలలో భాష్ా అధ్ుయనాల ప ర ఫ్రస్ర్ గా 

ప్నిచేశారు. 

“గోల ్ న్ బ్ుక్ అవార్్స్” 2023 ప్రకటించబ్డా్ యి  

 
గోలెు న బుక్ అవార్ు్" 2023కి దాని విజ తగా ప్రక్టటంచబడింది. ఈ 
ప్రత్రష్ాి తమక్ కారుకీ్మం సాహితుంలో అతుుతతమ ప్ుస్తకానిి గురితంచ, 
జరుప్ుక్ుంటుంది. భారతదేశంలో 75,000 క్ంటే ఎక్ుోవ ప్ుస్తకాలు 
ప్రచయరించబడాు యి మరియు నామనీలలో ఫ్కి్షన, నాన-ఫ్ిక్షన, క్వితవం 
మరియు ప్ిలలల ప్ుస్తకాలతో స్హా విభని సాహతిు ప్రకియీలు 
ఉనాియి. డాకి్ర్ కవైలాష్ ప్ింజాని (ప్రరసిడ ంట్ ఇండియన ఆథర్ి 
అసో సియేిష్టన), డాకి్ర్ దీప్క్ ప్రబత్ (స్ూప్ర్ ఫ్ాసి్ట రచయిత 
వువసాా ప్క్ుడు) & మురళీ స్యందరం (TLC వువసాా ప్క్ుడు) వంటట 
సాహితు నిప్ుణుల బృందం ఈ అవారుు లనయ నిరాి రిస్యత ంద,ి వారు 
వాస్తవిక్త వంటట అంశాల ఆధారంగా విజ తలనయ ఎనయిక్ుంటారు. 
రాజఞ రామ్ మోహన్ రాయ అవారు్  2023ని జరిలిస్ట A.B.K ప్రస్ాద్ క  
అందించారు 

 
2023లో, రాజా రామ మోహన రాయ్ జాతీయ అవారుు నయ జరిలిసి్ట 
ఎ.బి.కవ. ప్రసాద్ జరిలిజంలో తన సటవలనయ అందించారు. రాజా రామ 
మోహన రాయ్ 19వ శతాబదంలో జీవించారు. స్ంస్ోరత 1828లో 
బరహమస్మాజానిి సాా ప్ించ స్త్ర నిరూమలనలో ప్రధాన పాతర పో షించారు. 
ప్రరస్ట కౌనిిల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రత్ర స్ంవతిరం లెజవండ్ ప్టరిట అవారుు లనయ 
అందజ స్యత ంది. 
ABK ప్రస్ాద్ గురించ : ఎ.బి.కవ. ప్రసాద్ తన 75 ఏళల  జీవితానిి 
జరిలిజానిక  అంకితం చేశారు. ఏప్రలోని ప్రధాన ప్త్రరక్లోల  ఎడటిర్ గా 
ప్నిచేశారు. అలాగ , అతనయ 2004 మరియు 2009 మధ్ు అధికార 
భాష్ా క్మష్టన ఛ ైరమన గా ప్నిచేశారు. ఇది ఆరిిక్ల్ 344లో అందంిచన 
రాజాుంగ నిబంధ్నల ప్రకారం ఏరాెటు చేయబడింది. ఇద ి దేశంలో 
అధికార భాష్ట యొక్ో ప్రగత్రశీల వినియోగానిి చూస్యత ంది. 
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రాజఞ రామ్ మోహన్ రాయ జఞతీయ అవారు్ నయ ఎవరు అందిస్ాత రు? : ప్రరస్ట 
కౌనిిల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇద ి 1966లో ఏరాెటెైన చటిబదిమైెన స్ంసా్. 
ఇది దేశంలోని ప్రరస్ట లనయ మరియు వారి చరులనయ చూస్యత ంది. ఇద ిప్రరస్ట 
కౌనిిల్ చటిం 1978 ప్రకారం సాా ప్ించబడింది. సాధారణంగా, ప్రరస్ట కౌనిిల్ 
ఆఫ్ ఇండియా ఛ ైరమన గా ప్దవీ విరమణ చేసిన స్యప్రరంకోరుి  
నాుయమయరితని నియమసాత రు. ప్రరస్ట కౌనిిల్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎవరవైనా 
ప్రరస్ట ప్ర ైఫ్ిరాుదయ చేయవచయచ. 
Mrf's Mammen ఆతమ జీవితకాల స్ాఫలు ప్ురస్ాోరానిి ప ందింద ి

 
MRF లిమటెడ్ చ ైరమన మరియు మేనేజింగ్ డ ైరవకి్ర్ K.M. నూు ఢిలీలలో 
జరిగిన ఆటోమోటటవ్ టెైర్ మాునయఫ్ాుక్చరర్ి అసో సియేిష్టన (ATMA) 
వారిిక్ కానరేేవ్ 2023లో మారుతీ స్యజుకి ఇండియా MD & CEO 
హిసాషి టేక్ుచ దావరా మామెన క్ు ATMA లెైఫ్ టెైమ అచీవ్ మెంట్ 
అవారుు నయ అందించారు. MRFని INR 19,000 కోటలక్ు ప్రైగా టరోి వర్ 
మైెలురాయికి తీస్యక్ువచచన ప్రత్ర మైెలురాయి సాధ్నక్ు మరియు దాని 
రాుంకింగ్ లో ప్రప్ంచంలోని అగీశరీణి టెరై్ క్ంప్రనీలలో ఒక్టటగా నిలిచన ప్రత్ర 
మైెలురాయి సాధ్నక్ు Mammen నాయక్తవం వహిస్యత నిటుల  
గురితంచబడింది. 
ATMA ల ైఫ్ టైెమ్ అచీవ్ మ ంట్ అవారు్  గురించ : ATMA తన 
విలక్షణమైెన మరియు అతుుతతమ నాయక్తవ లక్షణాలు, భారతీయ టెైర్ 
ప్రిశీమక్ు అమయలుమైెన స్హకారం అందించనందయక్ు మరియు 20 
స్ంవతిరాలక్ు ప్రైగా ప్రిశీమనయ ముందయండి నడిప్ించనందయక్ు దాని 
గత ఛ ైరమన మసి్ర్ మామెన కి జీవితకాల సాఫలు ప్ురసాోరానిి 
అందజ సింది. MRFని ₹19,000 కోటలక్ు ప్రైగా టరోివర్ మైెలురాయికి 
తీస్యక్ువచచన ప్రత్ర మైెలురాయి విజయానికి శీ ీ మమెమన నాయక్తవం 
వహిస్యత నాిరు మరియు దాని రాుంకింగ్ లో ప్రప్ంచంలోని అగీశరణీ ి టెైర్ 
క్ంప్రనీలలో ఒక్టటగా నిలిచంది. 

NTPC వరుసగా 6వ సంవత్రం ‘ATD బ్ెస్ట అవార్్స్ 2023’ని క వైసం 
చేసయకుంద ి

 
దేశంలోని అత్రప్రదద  విదయుత్ ఉతెత్రత స్ంసా్, NTPC లిమటడె్ నయ 
అసో సియేిష్టన ఫర్ టాలెంట్ డ వలప మెంట్ (ATD), USA దావరా ‘ATD 
బెసి్ట అవార్ు్ 2023’తో స్తోరించారు. టాలెంట్ డ వలప మెంట్ రంగంలో 
ఎంటర్ ప్రైైజ్ విజయానిి ప్రదరిశంచనందయక్ు NTPC లిమటెడ్ ఈ 
అవారుు నయ గవలుచయకోవడం ఇద ి ఆరవసారి. NTPC యొక్ో స్ంస్ోృత్ర 
యొక్ో ప్ునాది ఎలలప్ుెడూ స్ృజనాతమక్ ప్దితుల దావరా ఉదో ుగులనయ 
నిమగిం చేయడం. ఈ అవారుు  NTPC యొక్ో స్మకాలీన HR 
ప్దితులక్ు నిదరశనం. 
ATD ఉతతమ అవారు్ ల గురించ : టాలెంట్ డ వలప మెంట్ దావరా 
ఎంటర్ ప్రైైజ్ నయ ప్రదరిశంచే స్ంసా్లనయ ATD ఉతతమ అవారుు లు గురితసాత యి. 
NTPC ఒక్ ప్రాువరణ వువసా్నయ రూప ందించడంలో విజయవంతమైెంది, 
ఇది ఉదో ుగులక్ు వారి న ైప్ుణాునిి ప్రంచయకోవడానికి అధికారం ఇస్యత ంది. 
ఈ అవారుు లో ప్రప్ంచవాుప్తంగా ఉని చని మరియు ప్రదద  ప్రైైవేట్, ప్బిల క్ 
మరియు లాభాప్టక్ష లేని స్ంసా్లు ఉనాియి. అసో సియేిష్టన ఫర్ టాలెంట్ 
డ వలప మెంట్, USA అనేది టాలెంట్ డ వలప మెంట్ రంగంలో 
ప్రప్ంచంలోనే అత్రప్రదద  అసో సియేిష్టన మరియు ATD యొక్ో బెసి్ట అవార్ు 
అనేది లెరిింగ్ అండ్ డ వలప మెంట్ లో అతుంత గౌరవనీయమైెన 
గురితంప్ు. 
NTPC గురించ 
• గతంలో నేష్టనల్ థరమల్ ప్వర్ కారొెర ష్టన ఆఫ్ ఇండియాగా 

ప్ిలువబడే NTPC భారత ప్రభుతావనికి చ ందినది. ఇది 1975లో 
ఏరాెటు చేయబడింది. 

• మధ్ుప్రదేశ్ లోని సింగౌీలీ జిలాల లో ఉని వింధాుచల్ థరమల్ ప్వర్ 
సటిష్టన, 4,760MW సాా ప్ిత సామరాుంతో, ప్రస్యత తం భారతదేశంలో 
అత్రప్రదద  థరమల్ ప్వర్ పాల ంట్. 
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• ఇది NTPC యాజమానుంలో మరియు నిరవహించబడుతుని 
బొ గుయ  ఆధారిత ప్వర్ పాల ంట్. 

• JPL ఒప్ెందానికి ముందయ క్ంప్రనీ మొతతం సాా ప్తి వాణజిు 
సామరాుం 69454 MW. 

 
కెీడాంశాలు 

.WFIక  వుత్రరేకంగా ఏరాపట  చసేిన ప్రువేక్షణ కమటీ పాునెల్ లో బ్బ్రతా 
ఫో గట్ చేరారు 

 
మాజీ రవజలర్ అయిన బబితా ఫో్ గట్, రవజిల ంగ్ ఫ్రడర ష్టన ఆఫ్ ఇండయిా 
(WFI)కి వుత్రర క్ంగా చేసిన వాదనలనయ ప్రశిీలించేందయక్ు ఏరాెటు 
చేసిన ప్రువకే్షణ క్మటీలో చేరారు. ప్రువేక్షణ క్మట ీ లెైంగిక్ 
దయష్ట్ీవరతన, వేధింప్ులు మరియు/లేదా బెదిరింప్ులు, అలాగ  ప్రసిది 
కరీడాకారులు చేసిన ఆరిాక్ మరియు స్ంసాా గత అవక్తవక్లనయ క్ూడా 
ప్రిశీలిసోత ంది. 
ఈ న ల పరా రంభంలో జరిగిన IOA యొక్ో అతువస్ర ఎగిజక్ూుటటవ్ కౌనిిల్ 
స్మావేశంలో ఈ క్మటీని ఏరాెటు చేశారు, దీనికి IOA అధ్ుక్షురాలు 
PT ఉష్ట, స్ంయుక్త కారుదరశి క్ళాుణ్ చౌబర మరియు యోగ శవర్ 
మరియు అభనవ్ బిందరా  వంటట వుక్ుత లు క్ూడా హాజరయాురు. 
ప్రువేక్షక కమటీ పాునెల్ లోని సభుులందరూ ఎవరు? 
• బబితా ఫో్ గట్ ప్రస్యత తం అథ్ లట్ి క్మష్టన చ ైర్ ప్రిన మరియు ఖ ల్ 

రతి అవారుు  గీహీత MC మేరగ కోమ నేతృతవంలోని ప్రువేక్షణ 
క్మటీలో ఆరవ స్భుురాలు. 

• ఖ ల్ రతి అవారుు  గీహీత యోగ శవర్ దత్ IOA ఎగిజక్ూుటటవ్ 
కౌనిిల్ లో ఉనాిరు. 

• ధాున చంద్ అవారుు  గీహీత తృప్ిత  మురుయ ండే మష్టన ఒలింప్ిక్ సరల్ లో 
స్భుురాలు. 

• రాధిక్ శీీమన సో ెరి్్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాలో టీమి మాజీ 
ఎగిజక్ూుటటవ్ డ ైరవకి్ర్. 

నేష్నల్ బ్లచ్ స్ాకర్స ఛాంపియన్ షిప్ లో కేరళ్ తొలి ఛాంపియన్ గా నిలిచంది 

 
స్ూరత్ లోని డుమాస్ట బ్లచ లో జరిగిన నేష్టనల్ బ్లచ సాక్ర్ 
ఛాంప్ియన షిప ల ఫ్రైనల్ లో ప్ంజాబ నయ 13-4తో ఓడించ టెటైటల్ నయ 
గవలుచయక్ుని, క రళ వారి జాతీయ ఫుట్ బాల్ టోర ఫ్రల ఉబబెతుత న 
కాుబిన ట్ క్ు కిరగటానిి అందయక్ుంది. అంతక్ుముందయ రోజు జరిగిన 
మయడో ప్టలస్ట గ మ లో ఢిలీల 3-1తో ఉతతరాఖండ్ నయ ఓడించంది. 
ఈ గ మ గయీప సటిజ్ లో త్రరిగి మాుచ గా ఉంద,ి ఇక్ోడ ప్ంజాబ 6-5తో కోల జ్ 
ఎఫ్రైర్ నయ గవలుచయక్ుంది. ఈ స్ందరభంగా తొలి నిమష్టం నయంచ చవరి 
నిమష్టం వరక్ు ఆధపి్తుం చ లాయించన క రళ వారికి ఎలాంటట అవకాశం 
ఇవవలేదయ. క రళ కవప్రిన క్మాలుదీదన క రళక్ు సో ోరింగ్ త రిచాడు, కిక్ ఆఫ్ 
తరావత క్ుడి 24 సరక్నల  నయండి ష్ాట్ లో విజృంభంచ ఆధికాునిి 
అందించాడు. ఈ ఫ్రైనల్ నయ చూసటందయక్ు వచచన ప్టరక్షక్ులక్ు, గోల్ 
హడావిడి రావడానికి ఇది నాంది. 
జఞతీయ బ్లచ్ స్ాకర్స ఛాంపియన్ షిప్ లు: ముఖ్ు అంశాలు 
• క రళ గోల్ కరప్ర్ స్ంతోష్ క్సరమర్ టోరిమెంట్ బెసి్ట గోల్ కరప్ర్ అవారుు  

అందయక్ునాిడు. 
• రాజసాా న  ఆటగాడు అమత్  గోదారా 27 గోల్ి తో అతుధకి్ గోల్ి  

కొటాి డు. 
• టోరగిలో అతుుతతమ ఆటగాడిగా క రళక్ు చ ందిన సజిు ఎస్ట క్ు 

అవారుు  లభంచంది. 
జఞతీయ ఐస్ హాకీ ఛాంపయిన్ షిప్: ITBP వరుసగా 3వ స్ారి విజయం 
స్ాధించంద ి
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ఇండో-టటబెటన బో రుర్ పో లీస్ట (ITBP)కి చ ందిన సరంటరల్ ఐస్ట హాకర టీమ 
లడఖ లోని లేహ్ లో నిరవహించన ప్ురుష్టుల కోస్ం ఐస్ట హాకర 
అసో సియేిష్టన ఆఫ్ ఇండియా (IHAI) నేష్టనల్ ఐస్ట హాకర 
ఛాంప్ియన షిప-2023 12వ ఎడిష్టన నయ గవలుచయక్ుంది. ఫ్రైనల్ లో ITBP 
జటుి  1-0 సో ోరుతో లడఖ స ోట్ి నయ ఓడించంది. ప్రవత శక్షణ ప ందిన 
దళం ఈ ప్రరమయర్ జాతీయ ఐస్ట హాకర ఛాంప్ియన షిప నయ గవలుచయకోవడం 
ఇది వరుస్గా మయడోసారి. 
ప్రప్ంచంలోని అతుంత ఎత తతన పరా ంతాలలో ఒక్టెైన లడఖ లోని ఐస్ట హాకర 
రింక్ లో నిరవహించన ఈ జాతీయ టోరిమెంట్ లో దేశంలోని అగీశరీణ ిజటుల  
పాల్య నాియి. ITBP దేశంలో సాహస్ కరీడలలో అగీగామగా ఉంది 
మరియు దేశంలో ప్రవతారోహణ మరియు అనయబంధ్ కరీడలలో 
అస్మానమైెన రికారుు నయ క్లిగి ఉంది. 
దేశంలోని సాహస్ కరీడల విష్టయానికి వసటత  ITBP అగీగామగా ఉంది, 
ఎందయక్ంటే వారు దేశంలో ప్రవతారోహణ మరియు అనయబంధ్ కరీడలలో 
అస్మానమైెన రికారుు నయ క్లిగి ఉనాిరు. 1962లో సాా ప్ించబడిన, ITBP 
హిమాలయాల యొక్ో ఎత తతన స్రిహదయద లనయ క్షి్టతరమైెన భయభాగాలు 
మరియు వాతావరణ ప్రిసిాతులలో కాపాడుతుంది. 
డోప్ టెసయట లో విఫలమవడంతో జిమాిస్ట దీపా కరామకర్స 21 నెలల 
నిష్ధానిక  గురయాురు 

 
కీలక అంశాలు 
• దీపా క్రామక్ర్ నయ 21 న లల పాటు స్సరెండ్ చేసనిటుల  ITA 

ధ్ృవీక్రిస్యత ంద,ి ఇద ి హ ైజవనామైెన క్ు పాజిటటవ్ ప్రగక్షించన తరావత 
10 జూలెై 2023 వరక్ు అమలులోకి వస్యత ంది. 

• 11 అకోి బర్ 2021న పో టీ లేని నియంతరణ ప్రధిిలో FIG తరప్ున 
సానయక్ూల నమయనా సటక్రించబడింది. 

• సివటజరాల ండ్ ఆధారిత లాభాప్టక్ష లేని స్ంసా్ WADA మరియు 
అంతరాజ తీయ ఒలింప్ిక్ి క్మటీ ప్రువేక్షణలో వివిధ్ అంతరాజ తీయ 
స్మాఖుల కోస్ం యాంటీ-డోప్ింగ్ కారుకీ్మాలనయ అమలు చేస్యత ంది. 

• FIG డోప్ింగ్ నిరోధ్క్ నిబంధ్నలలోని ఆరిిక్ల్ 10.8.2 మరియు 
WADAలో స్మానమైెన నిబంధ్న ప్రకారం క స్య ప్రిష్ాోర ఒప్ెందం 
ప్రకారం క్రామక్ర్ యొక్ో డోప స్మస్ు ప్రషి్టోరించబడిందని ITA 
ఇంకా త లియజ సింద ి

2027 ఆసియా కప్ ఫుట్ బ్ాల్ కు స్ దీ అరేబ్రయా ఆత్రథుం ఇవవనయంది 

 
ఆసియా ఫుట్ బాల్ స్మాఖు (AFC) స దీ అర బియా రాజుం (KSA) 
2027 ఆసియా నేష్టని క్ప నయ 1956లో పరా రంభంచనప్ెటట నయండ,ి దాని 
చరితరలో మొదటటసారిగా ఆత్రథాునిి గవలుచయక్ునిటుల  ప్రక్టటంచంది. ఇది 
33వ కాంగవీస్ట ప్ని స్మయంలో జరిగింది. ఆసియా ఫుట్ బాల్ 
కాన ూడర ష్టన (AFC), ఫ్ిబరవరి 1, బహ ాయిన రాజధాని మనామాలో. 
డిసరంబర్ 2022లో భారతదేశం ఉప్స్ంహరించయక్ుని తరావత 
మనామాలోని కాంగవీస్ట లో స దీ అర బియా మాతరమే బిడ్ 
స్మరిెంచబడింది. 
ప్రక్టన తరావత, కౌీన ప్ిరని మొహమమద్ బిన స్లామన మాటాల డుతూ, 
"ఈ విజయం రాజుంలో మరియు ఆసియా ఖండంలో ఫుట్ బాల్ 
భవిష్టుతుత నయ రూప ందించడానికి ఒక్ అవకాశం, మరియు మేము 
ఆసియా ఫుట్ బాల్ క్ు కొతత క్షిత్రజాలనయ త రవడానికి స్ంక్లెంతో 
ఎదయరుచూస్యత నాిము" అని అనాిరు. 
2027 ఆసియా నషే్టని క్ప క్ు ఆత్రథుం ఇవవడానికి స దీ ఫ్రైల్ క్ు 
స్ంబంధించన స దీ అర బియా 2027 క్మట ీ టోరిమెంట్ క్ు ఆత్రథుం 
ఇవవడానికి ప్ని చేసట కొతత  మరియు అభవృదిి  చ ందిన సటిడియాలనయ 
వ లలడించంది. 
అకోి బరు 17న, AFC ఎగిజక్ూుటటవ్ క్మట ీప్రత్ర నాలుగు స్ంవతిరాలక్ు 
ఒక్సారి జరిగ  కాంటటన ంటల్ ఈవ ంట్ నయ నిరవహించాలనయక్ునే వారి 
ష్ారి్ లిసి్ట నయ ఎంప్ిక్ చేసింద,ి ఇందయలో స దీ అర బియా మరియు 
భారతదేశం ఉనాియి, అయిత ేజనరల్ అసరంబ్లల  తీస్యక్ునే తుది నిరణయం 
ఫ్ిబరవర ి ఆరంభానికి వాయిదా వేసింది. 45 ఓటలలో 2027 ఆసయిా 
నేష్టని క్ప నయ నిరవహించడానికి రాజుం 43 దేశాల ఓటునయ ప ందింది 
మరియు పాలసరతనా మరియు తుర్ో మెనిసాత న ఓటటంగ్ క్ు దూరంగా 
ఉనాియి. 
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41 ఏళ్ల  పాక స్ాి న్ విక ట్ కపీ్ర్స-బ్ాుటర్స కమాా న్ అకమల్ అనిి రకాల క కె ట్ ల 
నయంచ వెైదొలిగాడు. 

 
పాకిసాా న వ టరన వికవట్ కరప్ర్ క్మరా న అక్మల్ అనిి రకాల కీికవట్ లక్ు 
రిటెైరవమంట్ ప్రక్టటంచాడు. పాకిసాత న స్ూప్ర్ లీగ్ (PSL) 2023 ఎడిష్టన క్ు 
ముందయ PSL యొక్ో రాబో యేి ఎడిష్టన కోస్ం బాబర్ అజామ 
నేతృతవంలోని ప్రష్ావర్ జలీమకి బాుటటంగ్ క్నిలెి ంట్ గా అక్మల్ గతంలో 
ఎంప్ిక్యాుడు. 41 ఏళల  అతనయ పాకిసాా న కీికవట్ బో ర్ు (PCB)లో మేనేజర్ 
పాతరలనయ చేప్టిడానికి ఆస్కితగా ఉనాిడని చ పాెడు. 
అక్మల్ 2002లో పాకిసాా న క్ు అరంగ టరం చేస ి2017 వరక్ు ఆడాడు. 53 
టెస్యి లు, 157 ODIలు మరియు 58 T20Iలలో, క్ుడిచతే్ర వాటం బాుటర్ 
వరుస్గా 2648, 3236 మరియు 987 ప్రుగులు చేశాడు, 11 
సరంచరగలు మరియు 27 అరి సరంచరగల స్హాయంతో. . అతనయ 
చవరిసారిగా ఏప్ిరల్ 2017లో గయానాలోని ప ర విడ ని సటిడయింలో 
వ సిిండీస్ట తో జరిగిన ODIలో జాతీయ రంగులనయ ధ్రించాడు. ప్రఎస్టఎల్ 
చరితరలో అతుధిక్ ప్రుగులు చేసిన ఆటగాళల  జాబితాలో అక్మల్ రవండో  
సాా నంలో కొనసాగుతునాిరు. 2016 నయండి 2022 వరక్ు, అతనయ జలీమ 
కోస్ం ఆడాడు, అక్ోడ అతనయ 27.38 స్గటుతో 1972 ప్రుగులు 
మరియు అతని ప్టరుక్ు మయడు సరంచరగలు మరియు 12 అరి సరంచరగలతో 
136.94 సర్రైక్-ర ట్ చేశారు. 
రాఫ ల్ వరనే అంతరాా తీయ ఫుట్ బ్ాల్ కు రిటైెర మంట్ ప్రకటించారు  

 

ఫ్రా ని డిఫ్రండర్ రాఫ్రల్ వరనే అంతరాజ తీయ ఫుట్ బాల్ నయండి రిటెైర్ 
అవుతునాిడు, లెస్ట బయల ుస్ట తో 10 స్ంవతిరాల కవరగర్ నయ ముగించాడు, 
దీనిలో అతనయ 2018లో ప్రప్ంచ క్ప నయ గవలుచయక్ునాిరు మరియు 
నాలుగు స్ంవతిరాల తరువాత రనిరప గా నిలిచారు. 2013లో 
అరంగ టరం చేసిన తరావత 93 కాుప లనయ క్లిగి ఉని 29 ఏళల  అతనయ, 
2020-21 సరజన లో UEFA నేష్టని లీగ్ ని గవలవడంలో డడియిర్ 
డ సాచంపి జటుి క్ు స్హాయం చేశారు. 
వరన ే మారిచ 2013లో జారిజయాప్రై అంతరాజ తీయ అరంగ టరం చశేాడు 
మరియు 2022 ప్రప్ంచ క్ప ఫ్రైనల్ లో కొీయేిషియాప్రై 4-2 తడేాతో 
విజయం సాధించే వరక్ు లెస్ట బయల ుస్ట క్ు సాధారణ ఆటగాడు. అతనయ 
ఇటీవలి స్ంవతిరాలలో డిడియర్ డ సాచంపి క్ు నమమదగిన ఎంప్ిక్గా 
ఉనాిడు, కానీ మాంచ సి్ర్ యున ైటడె్ లోని ఈవ ంట్ లప్ర ై మాతరమే దృషిి  
ప్రటిడానికి సిదింగా ఉనాిరు. 
వరన ేఅండర్-18, అండర్-20 మరియు అండర్-21 సాా యిలో ఫ్రా ని క్ు 
పరా త్రనిధ్ుం వహించాడు. అతనయ 2014లో ఫ్రా ని యొక్ో FIFA ప్రప్ంచ 
క్ప జటుి లో భాగమయాురు, అతనయ 2018లో ఉతతమ యువ ఆటగాడు 
అవారుు క్ు నామనటే్ అయినప్ుెడు, ఫ్రా ని పో టీలో గవలుప ందడంతో ప్రత్ర 
నిమష్టం ఆడినప్ుెడు మరియు 2022లో ఫ్రా ని ప్యరిత చేసినప్ుెడు 
రనిరప గా. అతనయ 2023లో అంతరాజ తీయ ఫుట్ బాల్ నయండి రిటెైరవమంట్ 
ప్రక్టటంచాడు, 93 కాుప లు సాధించ 5 గోల్ి చేశారు. 
నేపాల్ క ెక ట్ అసో్ సియేిష్న్ ప్రధాన కోచ్ గా భారత మాజీ క కె టర్స మాంటీ 
దేశాయ నయ నియమంచంద ి

 
నేపాల్ జాతీయ కీికవట్ జటుి  ప్రధాన కోచ గా భారత మాజీ కీికవటర్ మాంటీ 
దేశాయ్ ని నేపాల్ కీికవట్ అసో సియేిష్టన నియమంచంది. డిసరంబరు 
2022లో తన ప్దవికి రాజీనామా చసేిన మరో భారత మాజీ కీికవటర్ 
మనోజ్ ప్రభాక్ర్ సాా నంలో అతనయ నియమసాత డు. నేపాల్ కీికవట్ 
అసో సియేిష్టన మాంటీ దేశాయ్ తో రవండేళల  ఒప్ెందం క్ుదయరుచక్ుంది. 
వ సిిండీస్ట, కవనడా, యయఏఈ వంటట జటలక్ు మాంట ీ ప్రధాన కోచ గా 
ఉనాిరు. ఇండియన ప్రరమయర్ లీగ్ (ఐప్రఎల్)లో రాజసాా న రాయల్ి 
జటుి క్ు ప్రధాన కోచ గా క్ూడా మాంట ీసటవలందించాడు. నేపాలీ జాతీయ 
కీికవట్ జటుి  జాతీయ కోచ ప్దవికి CAN దావరా దరఖాస్యత  ప్లిుప్ు 
మేరక్ు మొతతం 24 మంది దరఖాస్యత  చేస్యక్ునాిరు. 
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భారత గోల్్ కీెడాకారిణి అదితీ అశోక్ క నాు లవడీస్ ఓప న్ టైెటిల్ 2023 
గ లుచయకునాిరు  

 
భారతీయ ఒలింప్ియన అదిత్ర అశోక్ 2023 మాుజిక్ల్ కవనాు లేడీస్ట 
ఓప్రన టెటైటల్ నయ ఫ్రైనల్ రౌండ్ సో ోరు 74తో గవలుచయక్ుంది. ఇది 
ఓవరాల్ గా అదిత్ర అశోక్ కి నాలయవ లేడీస్ట యయరోప్ియన ఛాంప్ియన షిప. 
2017లో అబుదాబిలో జరిగిన ఫ్ాత్రమా బింట్ ముబారక్ లేడీస్ట ఓప్రన ని 
గవలుచయక్ుని తరావత ఆమె మొదటట LET టెైటటల్ నయ గవలుచయక్ుంది. ఆమె 
విప్ింగో రిడ జస్ట లో 67-70-69-74తో ఫ్రనైల్ రౌండ్ నయ ష్టూట్ చేసిన 
తరావత 12-అండర్ 280 సో ోర్ తో ముగించంది. 
కీలక అంశాలు 
• గోల్ూ కరీడాకారిణి, అదిత్ర అశోక్, తన కవరగర్ లో అతుంత ఆధిప్తు 

మాుచ లలో ఒక్టటగా ఆడింది. 
• ఆమె రవండు న లలోల  తన మొదటట ఈవ ంట్ లో పో టీప్డుతోంద,ి 

మొదటట రౌండ్ లో మయడు-ష్ాట్ ల ఆధికాునిి సాధించంద,ి రవండు 
రౌండల  తరావత దానిని ఐదయకి ప్రంచంది మరియు మయడవ తరావత 
దానిని ఆరుక్ు ప్రంచయక్ునాిరు. 

• ప్రత్ర రౌండ్ ముగింప్ులో, అదిత్ర చవరి రౌండ్ ముగింప్ులో 
స్ెషి్టమైెన ఆధికాునిి క్నబరిచన పాయింటలనయ టేబుల్ ప్ర ైజోడిస్ూత నే 
ఉనాిరు. 

 

 

అదిత్ర అశోక్ గురించ : అదిత్ర అశోక్ బెంగళూరుక్ు చ ందిన ఒక్ భారతీయ 
ప ర ఫ్రష్టనల్ గోల్ూ కరీడాకారిణి. ఆమె లేడీస్ట యయరోప్ియన టూర్ మరియు 
LPGA టూర్ ఆడింది. 2016 స్మమర్ ఒలింప్ిక్ి లో ఆమె ఒలింప్ిక్ి 
కరీడలోల  అరంగ టరం చేశారు. ఆమె గోల్ూ లో భారతదేశానికి పరా త్రనిధ్ుం 
వహిస్ూత  టోకోులో 2020 వేస్వి ఒలింప్ిక్ి క్ు అరహత సాధించారు 
మరియు 4వ సాా నంలో నిలిచారు. 
అదిత్ర అశోక్ బెంగళూరులో అశోక్ గుడలమాని మరియు మహ శవరి 
దంప్తులక్ు జనిమంచారు. ఆమె తన పాఠశాల విదునయ ద ిఫ్రా ంక్ ఆంథోనీ 
ప్బిల క్ స్ూోల్ లో ప్యరిత చేస,ి 2016లో గాీడుుయేిష్టన ప్యరిత చేశారు. ఆమె 
5 స్ంవతిరాల వయస్యిలో గోల్ూ ఆడటం పరా రంభంచంది. ఆమె తండిర 
అశోక్ 2016 ఒలింప్ిక్ి లో ఆమె క డీ, ఆమె తలిల మహ శవరి అశోక్ టోకోు 
2020 ఒలింప్ిక్ి క్ు ఆమె క డీ. 
క ెసిటయానో రొనాలో్  500 ల్లగ్ గోల్ లనయ దాటడానిక  అల్ నాస్ర తరప్ున 
నాలుగు సో్ ోర్స చేశారు  

 
కీిసిియానో రొనాలోు  తన క్లబ కవరగర్ లో 500 లీగ్ గోల్ మార్ో నయ 
దాటటనందయన స దీ లీగ్ లో అల్ వ హాద ప్రై 4-0 తేడాతో అల్ నాస్టర గోల్ి 
అనిింటటనీ చేశాడు. 38 ఏళల  పో రుచగగస్ట సాి ర్ ఇప్ుెడు ఐదయ లీగ్ లలో 
ఐదయ వేర వరు జటల  కోస్ం 503 గోల్ి చేశాడు. పో రుచగగస్ట స్ూప్ర్ సాి ర్ 
మాంచ సి్ర్ యున ైటెడ్ తరఫున 103 గోల్ి, రియల్ మాడిరడ్ తరఫున 
311, జువ ంటస్ట తరఫున 81, సో ెరిింగ్ లిస్బన తరఫున మయడు గోల్ి 
చేశాడు. ఇప్ుెడు, అతనయ అల్ నాస్ర్ కి క్ూడా ఐదయ క్లిగి ఉనాిరు 
ఐదయసారుల  బాలన డి'ఓర్ విజ త, ఛాంప్ియని లీగ్ మరియు 
అంతరాజ తీయ గోల్ ల కోస్ం ఆల్-టెైమ రికార్ు లనయ క్లిగి ఉనాిడు, అతనయ 
స దీక ి తన ఆశచరుక్రమైెన తరలింప్ు కోస్ం 400 మలియన 
యయరోలక్ు ప్రైగా బాుంకింగ్ చసే్యత నాిరని అల్ నాస్టర క్ు స్నిిహిత వరాయ లు 
త లిపాయి. 2030 ప్రప్ంచ క్ప క్ు ఆత్రథుం ఇవవడానికి స దీ అర బియా 
అంచనా వసేిన ఉమమడి బిడ్ నయ పోర తిహించడానికి ఈ భారగ మొతతంలో 
200 మలియన యయరోలు ఉనాియి, వరాయ లు AFPకి త లిపాయి. 
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టెసయట లోల  అతుంత వగేంగా 450 విక ట ల  తీసిన భారత బ్ౌలర్స గా రవిచందరన్  
అశ్వవన్  రికారు్  సృషిటంచారు  

 
నాగ్ ప్యర్ లోని విదరభ కీికవట్ అసో సియేిష్టన సటిడియంలో భారత్ మరియు 
ఆసటి రలియా మధ్ు జరిగిన మొదటట బో రుర్-గవాస్ోర్ టోర ఫ్ర గ మ లో 
రవిచందరన అశవన తన 450వ టెసి్ట వికవట్ నయ కవైవస్ం చేస్యక్ునాిడు. 
54వ ఓవరోల  అలెక్ి కారగని బౌల్ు  చేయడంతో అతనయ ఈ ఘనత 
సాధించాడు. అతనయ మాజీ లెగ్ సిెనిర్ అనిల్ క్ుంబరలనయ దాటట అతుంత 
వేగంగా మైెలురాయిని సటోల్ చేసిన భారతీయుడు అయాుడు. క్ుంబరల  
93తో పో లిసటత  అశవన ఈ మైెలురాయిని చేరుకోవడానికి 89 టసె్యి లు 
తీస్యక్ునాిరు 
మొతతంమీద, అతనయ అతుంత వగేంగా మైెలురాయిని చేరుక్ుని రవండవ 
వుకిత. శీీలంక్ మాజీ ఆఫ్ సిెనిర్ ముతతయు మురళీధ్రన 80 మాుచ లోల  
మైెలురాయికి చేరుక్ుని అతని క్ంటే ముందయనాిరు ఆసటి రలియన 
దవయం గవలన మెక్ గాీత్ (100), షటన వార్ి (101) 450 టెసి్ట వికవటుల  
తీసిన ఐదయగురు వేగంగా బౌలరల జాబితానయ ప్యరిత చేశారు. 
మొతతం 3 ఫారామటల లో వందలు నమోదయ చేసిన తొలి భారత క ప టన్ గా 
రోహిత్ శరమ నిలిచారు  

 
రోహిత్ శరమ తన తొమమదో  టెస్యి  సరంచరగని సాధించ అనిి ఫ్ారామటలలో 
సరంచరగలు చేసిన మొదటట భారత కవప్రిన గా నిలిచాడు. నాగ్ ప్యర్ లోని 
జమాత లోని విదరభ కీికవట్ అసో సియేిష్టన సటిడియంలో బో రుర్-గవాస్ోర్ 
టోర ఫ్ర కోస్ం నాలుగు మాుచ ల సిరగస్ట లో 1వ టసె్యి లో ఆసటి రలియాతో జరిగిన 
ఆటలో స్యదీరఘ ఫ్ారామట్ లో రోహిత్ సాధించన మొదటట మయడు అంకవల 
సో ోరు ఇది. 

శీీలంక్క్ు చ ందిన త్రలక్రతేి దిలాి న, దక్షణిాఫ్ిరకా ఆటగాడు ఫ్ాఫ్ డు 
ప్రలసిస్ట, పాకిసాా న ఆటగాడు బాబర్ అజామ తరావత కవప్రిన గా మయడు 
ఫ్ారామటలలో సరంచరగలు సాధించన నాలయవ ఆటగాడు రోహిత్. 
ముఖుమైెన అంశాలు 
• డిసరంబర్ 13, 2017న మొహాలీలో శీీలంక్ప్రై 208 ప్రుగులతో 

నాటౌట్ గా జరిగిన మాుచ లో భారత కవప్రిన గా రోహిత్ తన తొలి వనేు  
సరంచరగని సాధించారు 

• T20I లలో, భారత కవప్రిన గా అతని మొదటట మరియు ఏకవైక్ సరంచరగ 
క్ూడా డిసరంబర్ 22, 2017న ఇండోర్ లో శీీలంక్ప్ర ై 118 ప్రుగులు 
చేశారు 

• రోహిత్ తన తొలి సరంచరగని తొమమదళేల  కీితం నవంబర్ 2013లో 
ఈడ న గారవున లో వ సిిండీస్ట తో జరిగిన మాుచ లో 177 ప్రుగులు 
చేశారు 

• అతనయ అకోి బర్ 2019లో దక్షిణాఫ్ిరకాప్రై రాంచీలోని JSCA 
ఇంటర ిష్టనల్ సటిడియంలో 212 ప్రుగులతో తన మొదటట డబుల్ 
సరంచరగని సాధించారు 

• రోహిత్ శరమ వనేు  ఇంటర ిష్టనల్ి లో ఓవరాల్ గా 30 సరంచరగలు 
చేశారు. 

ప్యణెలో టెనిిస్ స ంటర్స నయ PBI ప రసిడెంట్ ర నే జ ండాగ్ పరా రంభించారు  

 
పవటర్స బ్రావష్ ఇంటరేిష్నల్ (PBI), టాప్ టెనిిస్ ఇన్ సట ేక్షన్ 
పోర గాె మ్ లలో ఒకటి, ప్యణలేోని బ్వ్ ధాన్ లోని ఇల్లసయిం కలబ లో ర ండవ 
శ్వక్షణా సదయపాయానిి తెరవడానిక  భాగస్ావముం కలిగి ఉంద.ి 
కీలక అంశాలు 
• దాని డెైర కటర్స సవజర్స మోరేల్్ నాయకతవం దావరా, బ్ెంగుళ్ూరులోని 

ప్దయకొనే-దార విడ్ స ంటర్స లోని మొదటి PBI స ంటర్స సహజ 
యమలప్లిల, శ్రెవలిల భమడిపాటి మరియు రిషి ర డి్తో సహా 
కొంతమంది ప్రముఖ్ ఆటగాళ్లకు సమరివంతంగా బ్ో ధిసో్త ంది. 

• హె ైప రా్ర మన్్ స ంటర్స లో 200 మంది ఆటగాళ్లల  ఉనాిరు. 
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• మలోస్ మలునోవిక్ ప్యణేలోని ర ండవ కేందార నిక  స్ాంకేత్రక డెైర కటర్స గా 
వువహరిస్ాత రు, ఇది ముంబ్ెై, షో లాప్యర్స మరియు చెనైెిలోని ఇతర 
నగరాలోల ని స్ాి నాలనయ చేరచడానిక  మరింత అభివృదిి  చెందయతుంది. 

• PBI ప రసిడెంట్ ర నే జ ండాగ్, 12.5 ఎకరాల విసవతరణంలో మరియు 
అతుుతతమ స్ కరాులనయ అందించే కొతత  కేందార నిి పరా రంభిసయత నిట ల  
ప్రకటించారు. 

• PBIలో చేరడానిక  సంతోషిసయత ని గురుప్విత్, మ రుగ ైన మౌలిక 
సదయపాయాలు, వర్సో షాప్ లు మరియు విదాు కారుకమెాలు 
భారతదేశ టెనిిస్ ప్రిశెమ ప్ురోగత్రక  సహాయప్డతాయని 
అంచనానయ వుకతం చేశారు. 

• ప్యణేలో తరువాత్ర ర ండు రోజులలో, నిప్ుణులు ప్రత్ర ఒకోరికీ PBI 
కోచంగ్ ప్రక యెనయ రుచ చతపించ ేప్రదరశన స ష్న్ లు ఉంటాయి. 

టెసయట  చరితరలో అరుదెైన రికారు్  నెలకొలిపన ర ండో  ఆటగాడగిా గాురీ 
బ్ాుల న్్ నిలిచారు  

 
వ సిిండీస్ట తో బులవాయోలో జరుగుతుని తొలి టెస్యి  నాలుగో రోజున 
జింబాబరవ తరఫున మయడు ఫ్ారామటలలో 42 సారుల  ఇంగలండ్ క్ు పరా త్రనిధ్ుం 
వహించన గాురగ బాులెని అదయభతమైెన సరంచరగని నమోదయ చేశాడు. 33 
ఏళల  అతుదయభతమైెన 137 అంటే, అతనయ ఆసటి రలియా మరియు దక్షిణాఫ్ిరకా 
మాజీ అంతరాజ తీయ కవప్లర్ వ సరిల్ి అడుగుజాడలనయ అనయస్రించ రవండు 
వేర వరు దేశాల కోస్ం టెసి్ట సరంచరగలు సాధించన ఆట చరితరలో రవండవ 
ఆటగాడు. అతనయ ఆసటి రలియా తరఫున నాలుగు టెస్యి  సరంచరగలు, 
దక్షిణాఫ్ిరకా తరఫున రవండు సరంచరగలు చేశారు. 
గాురగ బాులెని కవరగర్ : బాులెని ఇంగలండ్ 2014 మరియు 2017 కోస్ం 
23 టెసి్ట మాుచ లు ఆడాడు మరియు 37.45 స్గటుతో 1498 ప్రుగులు 
చేశాడు. అతనయ ఇంగలండ్ ప్ురుష్టుల చరితరలో 1000 టెసి్ట ప్రుగులు 
సాధించన మయడవ వేగవంతమైెన బాుటర్, కానీ అతని ఫ్ామ తగియన 
తరావత 2017లో అతనయ తొలగించబడాు డు. కీికవట్ క్ు దూరమైెన తరావత 
2021లో జింబాబరవ తరఫున ఆడేందయక్ు అరహత సాధించాడు. డసిరంబరు 
2022లో అతనయ తానయ ప్ుటటి, ప్రరిగిన మరియు యయత్ సాా యిలో కీికవట్ 
ఆడిన జింబాబరవ కోస్ం ఆడేందయక్ు తననయ తానయ అందయబాటులో 
ఉంచయక్ునిటుల  ప్రక్టటంచారు. 

ప్ుసతకాలు మరియు రచయితలు 
సలామన్ రషవద  కొతత  నవల ‘వికటరీ సిటీ’ విడుదల ైంది 

 
స్లామన రషరద  తన కొతత  నవల "వికి్రగ సిట"ీని ప్రచయరించాడు, ఇద ి 14వ 

శతాబదప్ు మహిళ యొక్ో "ప్ురాణ క్థ", ఒక్ నగరానిి పాలించడానికి 

ప్ితృసావము ప్రప్ంచానిి ధిక్ోరించంది. ఎంతో ఆస్కితగా ఎదయరుచూసిన 

ఈ రచన, మాంత్రరక్ శక్ుత లు క్లిగిన దేవతచే ప్రసాదింప్బడిన యవవన 

అనాథ బాలిక్ ప్ంపా క్ంప్నా యొక్ో క్థనయ చ బుతుంది మరియు 

ఆధ్యనిక్ భారతదేశంలోని బిసాిగా నగరానిి క్నయగొనిద,ి దీనిని 

విజయ నగరం అని అనయవదిస్యత ంది. ప్ురాతన ఇత్రహాస్ం శ లైిలో 

అదయభతంగా వివరించబడని వికి్రగ సటిీ అనేది ప్టరమ, సాహస్ం మరియు 

ప్ురాణాల యొక్ో సాగా, ఇది క్ధా శకితకి నిదరశనం. 

12 ప్రముఖ స్లామన రషరద  ప్ుస్తకాలు 

1. గీిమస్ట (1975) 
2. మడ్ న టై్ి చలు రన (1981) 

3. షటమ (1983) 

4. ది సాటానిక్ వ రవి స్ట (1988) 

5. ది మయర్ి లాసి్ట సిగ్ (1995) 

6. ది గౌీండ్ బినీత్ హర్ ఫ్రట్ (1999) 

7. ఫయురగ (2001) 

8. ష్ాలిమార్ ది కౌల న (2005) 

9. ది ఎనాచన ి రస్ట ఆఫ్ ఫో్ల రవని (2008) 

10. రవండు స్ంవతిరాలు ఎనిమది న లలు మరియు ఇరవ  ై ఎనిమది 

రాతుర లు (2015) 

11. గోలెు న హౌస్ట (2017) 

12. కివచోట్ (2019) 
 

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


ఫిబ్రవరి– 1వ & 2వ వారం కర ంట్ అఫ ైర్స్  

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

దినోత్వాలు 
ఫిబ్రవరి 2న ప్రప్ంచ చతతడి నేలల దినోత్వం 

 
ప్రప్ంచ చతతడి నలేల దినోతివం ప్రత్ర స్ంవతిరం ఫ్ిబరవరి 2 న 
జరుప్ుక్ుంటారు. చతతడి నలేల పరా ముఖుత మరియు వాటట 
వేగవంతమైెన నషి్టం మరియు క్షీణతనయ ప్ునరుదిరించడానికి వివిధ్ 
మారాయ ల గురించ ప్రజలక్ు అవగాహన క్లిెంచడానికి ఈ రోజునయ 
జరుప్ుక్ుంటారు. జీవవ ైవిధాునిి కాపాడటంలో మరియు మానవ 
శరీయస్యిక్ు తోడెడటంలో చతతడి నేలలు పో షించే కరలక్ పాతరనయ హ ైలెైట్ 
చేయడానికి ఈ దినోతివం ఉదేదశంచబడింది. 
చతతడి నేలలు కరలక్మైెన ప్రాువరణ వువసా్లు, ఇవి నీటట శుదిి , వరద 
నియంతరణ, వ వైిధ్ుమైెన మొక్ో మరియు జంతు జాతులక్ు ఆవాస్ం 
మరియు సాా నిక్ స్మాజాల జీవనోపాధకిి మదదతుతో స్హా ప్రజలక్ు 
మరియు ప్రాువరణానికి అనేక్ ముఖుమైెన సటవలనయ అందిసాత యి. 
చతతడి నలే క్షీణత మరియు నషి్టం జీవవ ైవిధాునికి మదదతు ఇచేచ 
సామరాా ునిి తగియసాత యి. ప్రప్ంచ చతతడి నేలల దనిోతివానిి 
జరుప్ుకోవడం దావరా, ప్రజలు ఈ ప్రాువరణ వువసా్ల పరా ముఖుతనయ 
మరియు క్షీణత మరియు నషి్టం నయండి వాటటని రక్షించాలిిన అవస్రానిి 
గురుత  చేసాత రు. చతతడి నేలలనయ స్ంరక్షించడానికి మరియు 
ప్ునరుదిరించడానికి చరులు తీస్యకోవడానికి, అలాగ  వాటట విలువ 
గురించ ప్రజలక్ు అవగాహన ప్రంచడానికి ప్రభుతావలు, స్ంసా్లు 
మరియు వుక్ుత లక్ు ఈ రోజు ఒక్ అవకాశానిి అందసి్యత ంది. 
నేప్థుం: 
ఈ ఏడాది ప్రప్ంచ చతతడి నేలల దినోతివం థీమ 'చతతడి నేలల 
ప్ునరుదిరణ స్మయం ఇది. చతతడి నేల ప్ునరుదిరణక్ు పరా ధానుత 
ఇవావలిిన ఆవశుక్తనయ థీమ హ ైలెైట్ చసే్యత ంది. 
చరితర:  
2 ఫ్ిబరవర ి 1971న, ఇరాన లోని రామ స్ర్ లో చతతడి నలేలప్ర ై స్మావేశం 
అంతరాజ తీయ ఒప్ెందంగా ఆమోదించబడింది. 30 ఆగస్యి  2021న, UN 
జనరల్ అసరంబ్లల  ప్రప్ంచ చతతడి నేలల దినోతివం కోస్ం 75/317 
తీరామనానిి ఆమోదించంది. 

ప్రప్ంచ చతతడి నేలల దినోతివం 1997లో పరా రంభమైెంద,ి చతతడి నలేలప్రై 
క్న వనిన సరక్ీటేరియట్ చతతడి నలేలనయ రక్షించడం యొక్ో పరా ముఖుత 
గురించ సాధారణ ప్రజలక్ు అవగాహన క్లిెంచడం పరా రంభంచంది. చతతడి 
నేలల ప్రిరక్షణక్ు స్ంబంధించన పో సి్రుల , ఫ్ాుకి్ షరట్ లు, ప్తరా లు 
మరియు ఇతర ఔట్ రగచ మెటీరియల్ లనయ ప్రజలక్ు ప్ంప్ిణీ చేశారు. 
ఇంటరేిష్నల్ డే ఆఫ్ హయుమన్ ఫరా టెరిిటీ: చరితర & పరా ముఖ్ుత 

 
అంతరాజ తీయ మానవ స భరా తృతవ దనిోతివానిి డిసరంబర్ 21, 2020న 
ఐక్ురాజుస్మత్ర జనరల్ అసరంబ్లల  సాా ప్ించంది. అంతరాజ తీయ మానవ 
సో దరుల దినోతివానిి ప్రత్ర స్ంవతిరం ఫ్బిరవర ి4న జరుప్ుక్ుంటారు. 
ఈ రోజు, అంతరాజ తీయ స్రవమత సామరస్ు వారం మధ్ులో వస్యత ంది. 
ప్రప్ంచంలోని ప్రముఖ టరా ని నషే్టనల్ ఆరయన ైజ ష్టన లలో ఒక్టెైన 
ఐక్ురాజుస్మత్ర దావరా గురితంచబడింది. జాత్ర-జాతీయ, రాజకరయ 
మరియు ఆరిాక్ ధ్యర వణత ఎక్ుోవగా ఉని కాలంలో మానవతవం ఐక్ు 
స్మాజంగా క్లిసి రావడం యొక్ో పరా ముఖుతనయ ఇది నొకిో 
చ బుతుంది. 
అంతరాా తీయ మానవ స్ భార తృతవ దినోత్వం చరితర: ఫ్ిబరవర ి4, 2019న 
అల్-అజర్ యొక్ో గాీండ్ ఇమామ, అహమద్ అల్-తయుబ మరియు 
పో ప ఫ్రా నిిస్ట స్ంతక్ం చేసని “ప్రప్ంచ శాంత్ర మరియు క్లిసి జీవించడం 
కోస్ం మానవ సో దరభావం” అనే చారితరా తమక్ ప్తరా నిి జరుప్ుకోవడానికి 
అంతరాజ తీయ మానవ సో దర దినోతివం సాా ప్ించబడింది. ఈ ప్తరం 
విభని మతాలు మరియు స్ంస్ోృతుల ప్రజల మధ్ు ప్టరమ, ప్రస్ెర 
గౌరవం మరియు స్హకారం యొక్ో విలువలనయ పోర తిహిస్యత ంది 
మరియు ప్రత్ర ఒక్ోరూ శాంత్ర మరియు గౌరవంగా జీవించగలిగ  
ప్రప్ంచానిి స్ృషిించడం లక్షుంగా ప్రటుి క్ుంది. మరింత శాంత్రయుతమైెన 
మరియు సామరస్ుప్యరవక్మైెన ప్రప్ంచానిి నిరిమంచడానికి మారయంగా 
మతాంతర మరియు సాంస్ోృత్రక్ స్ంభాష్టణ మరియు స్హకారానిి 
పోర తిహించడం యొక్ో పరా ముఖుతనయ హ ైలెైట్ చేస్యత నిందయన ఈ రోజు 
ముఖుమైెనది. 
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మానవ సో్ దరుల అంతరాా తీయ దినోత్వం పరా ముఖ్ుత : 2023లో, ఈ 
రోజు రాజకరయ భావజాలం, పరా దశేక్ వివాదాలు, మతప్రమైెన విభరదాలు 
లేదా ఆరిాక్ అస్మానతల ఆధారంగా బహుళ వ ైరుధాుల నేప్థుంలో 
గురితంచబడుతుంది. వారు చాలా విభజనలు మరియు శాంత్ర మరియు 
సామరస్ుం లేక్పో వడంతో గురితంచబడిన క్షమంచండి మానవ ప్రసిిాత్రని 
స్ూచసాత రు. 
అంతరాజ తీయ మానవ స భరా తృతవ దినోతివం క్రుణ, మత స్హనం 
మరియు ప్రస్ెరం గౌరవం యొక్ో పరా ముఖుతనయ గురితస్యత ంది. ఈ 
విలువలు శాంత్రని ప్రంప ందిసాత యి మరియు మానవ స్మాజానిి 
ఏక్తాటటప్రైక ి తీస్యక్ువసాత యి. అయిత,ే ఈ విలువలు విభజన, 
అస్మానత మరియు నిస్ిహాయతతో బెదిరింప్ులక్ు గురవుతునాియి. 
దేవష్టప్యరిత ప్రస్ంగం, మత విభజన మరియు స్ంఘరిణలు 

ప్రరుగుతునాియి మరియు అనిి స్మాజాలు మరియు మతాలు 
మతప్రమైెన తీవరవాదం మరియు అస్హనంతో 
ప్రభావితమవుతునాియి. 
ప్రప్ంచ కాున్ర్స దినోత్వం 2023: ఫిబ్రవరి 4, చరితర, పరా ముఖ్ుత 
మరియు థీమ్  

 
ప్రత్ర స్ంవతిరం ఫ్ిబరవర ి 4న ప్రప్ంచ కాునిర్ దనిోతివానిి 
ప్రప్ంచవాుప్తంగా జరుప్ుక్ుంటారు. ఇద ికాునిర్ ప్ర ై పో రాటంలో అందరినీ 
ఏక్తాటటప్రైక ి త చచందని నముమతారు. ప్రప్ంచ కాునిర్ దినోతివం, 
ప్రజలక్ు అవగాహన క్లిెంచడం, అవగాహన ప్రంప ందించడం మరియు 
ప్రత్ర స్ంవతిరం చరులు తీస్యకోవాలని ప్రప్ంచవాుప్తంగా ఉని వుక్ుత లు 
మరియు ప్రభుతావలప్ర ై ఒత్రతడ ి చేయడం దావరా మలియనల  మంది 
జీవితాలనయ రక్షించడానికి ప్రయత్రిస్యత ంది. 

ప్రప్ంచ కాునిర్ దినోతివం రోజున, మేము జటుి క్ృషి యొక్ో విలువనయ 
ప్రప్ంచానికి ప్రదరశిసాత ము మరియు ప్రత్ర ఒక్ో వుకిత, ఎంత చనివారవైనా 
లేదా ప్రదదవారవైనా, కాునిర్ ప్ర ై పో రాటంలో ఒక్ వ ైవిధాునిి చూప్గలరని 
మనక్ు మనం బో ధించయక్ుంటాము. ఫ్ిబరవరి 4, ప్రప్ంచ కాునిర్ 
దినోతివం 2023, ఇది కాునిర్ రహిత ప్రప్ంచానిి స్ృషిించడానికి 
జరుప్బడుతోంది. మనం ఎక్ోడ ఉనాి, ఎవరు ఎలా ప్రవరితస్యత నాిరనే 
దానితో స్ంబంధ్ం లేక్ుండా మనమందరం ఈ ప్రయతింలో 
పాలుప్ంచయక్ుంటామని ప్రత్రజా చేయాలి. ప్రత్ర స్ంవతిరం ఫ్ిబరవర ి 4వ 
తేదీన, కాునిర్ నివారణ, గురితంచడం మరియు చకితిప్రై ప్రజలోల  
అవగాహన ప్రంచేందయక్ు మేము ప్రప్ంచ కాునిర్ దనిోతివానిి 
పాటటసాత ము. 
కాున్ర్స అంటే ఏమటి? : కాునిర్ అనేది ఆరోగువంతమైెన శారగరక్ 
క్ణజాలంప్ర ై దాడి చేస,ి అనియంత్రరతంగా విభజించే స్మయంలో 
అసాధారణ క్ణాల ప్రరుగుదల దావరా వరగయక్రించబడని విస్త ృత శరీణి 
అనారోగుం. కాునిర్ మీ శరగరం అంతటా వాుప్ించే అవకాశం ఉంది. 
ప్రప్ంచంలో మరణాలక్ు రవండవ ప్రధాన కారణం కాునిర్. కానీ కాునిర్ 
సరరీనింగ్, థ రప్ర మరియు నివారణలో ప్ురోగత్ర కారణంగా, అనేక్ కాునిర్ 
రకాల మనయగడ ర టుల  ప్రరుగుతునాియి. 
కాున్ర్స లక్షణాలు : కాునిర్ యొక్ో లక్షణాలు: మరంగడంలో 
ఇబబందయలు, తరచయగా స్ంభవించే నోటటప్యత, ఆహారం నిలుప్ుదల, 
మయతర విస్రజనలో మారుె, స్క్ీమంగా మయతరవిస్రజన, అసాధారణ 
రక్తసరా వం, విప్రగతమైెన అలస్ట, దీరఘకాలం దగుయ  మరియు మహళిలోల  
రక్తంతో క్ూడిన దగుయ  పరా రంభ లక్షణాలు మురికి నీరు, అజీరణం, 
అపానవాయువు యొక్ో ఫ్ిరాుదయలు. , యువక్ులలో ప డిగంిచన 
జవరం, శరగరంలో గడులు, బరువు తగయడం మరియు ఆక్లి లేక్పో వడం. 
వాటటని నిరలక్షుం చేయక్ూడదయ. 
ప్రప్ంచ కాున్ర్స దినోత్వం 2023: థమీ్ : గత మయడు స్ంవతిరాలుగా 
(2022, 2023 మరియు 2024) ప్రప్ంచ కాునిర్ దినోతివం కోస్ం 
"కోల జ్ ది క ర్ గాుప" థీమ గా ఉంది. బహుళ-స్ంవతిరాల ప్రచారం 
యొక్ో ప్రధాన లక్షాులు బహిరయతం, ప్రమేయం మరియు అవకాశాల 
దావరా కాునిర్ దినోతివం గురించ ప్రప్ంచ అవగాహననయ ప్రంచడం. 
ప్రప్ంచ కాున్ర్స దినోత్వం 2023: పరా ముఖ్ుత : కాునిర్ వాుధి 
తీవరతనయ ఎవరూ తక్ుోవ అంచనా వేయరు. ఇది శరగరం అంతటా నిరిదషి్ట 
శరగర క్ణాల యొక్ో అనియంత్రరత ప్రరుగుదల మరియు వాుప్ిత కి దారితీసట 
వాుధి. కాునిర్ మానవ శరగరంలో దాదాప్ు ఎక్ోడ ైనా వుక్తమవుతుంది. 
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పరా ణాంతక్ వాుధి పరా రంభ దశలోనే గురితంచబడదయ, ఎందయక్ంటే దాని 
స్ంక తాలు మరియు లక్షణాలు అధ్యనాతన దశ వరక్ు క్నిప్ించవు. 
WHO నయండి GLOBOCAN 2020 డేటా యొక్ో ఇటీవలి విడుదలల 
ప్రకారం, 2020లో ప్రత్ర ఆరుగురిలో ఒక్రికి కాునిర్ కారణం అవుతుంది. 
బ్ెరస్ట కాున్ర్స డే అవగాహన : కాునిర్ బెదిరింప్ుగా ఉనిప్ెటటకర దాని 
గురించ మీర  అవగాహన చేస్యకోవడం గొప్ె చరు. కాునిర్ క్ు ఇంకా 
చకితి లేనప్ెటటకర, దాని నివారణ, గురితంప్ు మరియు చకితి గురించ 
మనం నిస్ిందేహంగా మరింత త లుస్యకోవచయచ. 
ప్రప్ంచ కాున్ర్స దినోత్వం 2023: కాున్ర్స నివారణ 
• మొటిమొదట, కాునిర్ రాక్ుండా ఉండాలంటే ప్ండుల  మరియు 

క్ూరగాయలలో తక్ుోవ పరా సరస్ట చసేిన ఆహారానిి తీస్యకోవాలి. 
• ఇది కాక్ుండా, ప్రప్ంచ కాునిర్ దినోతివం 2023 అవేర్ న స్ట డేక ి

క్నీస్ సాా యిలో ఆలోహాల్ మరియు ప గాక్ు వినియోగం అవస్రం. 
• అదనంగా, ఒక్ ఆరోగుక్రమైెన బరువునయ కొనసాగించడం మరియు 

తరచయగా వాుయామం చేయడం అవస్రం. 
• కాునిర్ రాక్ుండా ఉండాలంటే ప్రాువరణానికి వుత్రర క్ంగా మనలిి 

మనం కాపాడుకోవాలి 
సవత ై జననేందిరయ వికృతీకరణ కోసం జీరో టాలర న్్ అంతరాా తీయ 
దినోత్వం 2023 

 
అంతరాజ తీయ మహళిా జననేందిరయ విక్ృతీక్రణ (FGM) కోస్ం జీరో 
టాలరవని దనిోతివానిి ఫ్బిరవర ి 6న జరుప్ుక్ుంటారు. ఈ రోజునయ 
పాటటంచడం వ నయక్ ఉని పరా థమక్ లక్షుం ఈ క్ూీరమైెన ఆచారానిి 
తొలగించడానికి మరియు సరత  ై జననేందిరయ విక్ృతీక్రణ యొక్ో 
నిరూమలననయ పోర తిహించడం మరియు పోర తిహించడం. కీ్మబదిమైెన 
ప్రయతాిలు అవస్రం, మరియు వారు మొతతం స్ంఘాలనయ నిమగిం 
చేయాలి మరియు మానవ హక్ుోలు, లింగ స్మానతవం, లెైంగిక్ విదు 
మరియు దాని ప్రువసానాలతో బాధ్ప్డ ే సరత ైలు మరియు బాలిక్ల 
అవస్రాలప్రై దృషిి  ప్రటాి లి. 

సవత ై జననేందిరయ వికృతీకరణకు జీరో టాలర న్్ అంతరాా తీయ దినోత్వం 
2023: థమీ్ 
ఈ స్ంవతిరం, UNFPA-UNICEF జాయింట్ పోర గాీమ ఆన ది 
ఎలిమనేష్టన ఆఫ్ ఫ్ిమేల్ జవనిటల్ ముుటటలేష్టన: డ లివరింగ్ ది గోల బల్ 
పరా మస్ట 2023 థీమ నయ పరా రంభంచంద;ి "FGMని అంతం చేయడానికి 
సామాజిక్ మరియు లింగ నిబంధ్నలనయ మారచడానికి ప్ురుష్టులు 
మరియు అబాబయిలతో భాగసావముం". 
సవత ై జననేందిరయ వికృతీకరణకు జీరో టాలర న్్ అంతరాా తీయ దినోత్వం 
2023: పరా ముఖ్ుత 
సరత ై జననేందిరయ విక్ృతీక్రణనయ తొలగించ ే లక్షుంతో సామయహిక్ 
ప్రయతాిలనయ స్యలభతరం చేయడంతో ఈ రోజు చాలా పరా ముఖుత క్లిగి 
ఉంది. సరత ై జననేందిరయ విక్ృతీక్రణక్ు గురవైన బాలిక్లు తీవరమైెన నొప్ిె, 
ష్ాక్, అధిక్ రక్తసరా వం, అంటువాుధ్యలు మరియు మయతర విస్రజన 
చేయడంలో ఇబబంది వంటట వ ైదుప్రమైెన స్మస్ులతో 
బాధ్ప్డుతునాిరు, అలాగ  వారి లెైంగిక్ మరియు ప్ునరుతెత్రత  
ఆరోగాునికి దీరఘకాలిక్ ప్రిణామాలు. 
ఆడ జననేందిరయ విక్ృతీక్రణ ప్రధానంగా ఆఫ్ిరకా మరియు 
మధ్ుపరా చుంలోని 30 దేశాలలో క ందీరక్ృతమైె ఉంది. ప్రప్ంచవాుప్తంగా 
FGM యొక్ో పరా బలుం క్షీణించనప్ెటటకర, వాుధి వాుప్ిత, సాయుధ్ 
పో రాటాలు మరియు మరినిి వంటట మానవతా స్ంక్షోభాలు లింగ 
స్మానతావనిి సాధించడం మరియు జననేందిరయ విక్ృతీక్రణనయ 
తొలగించడం వంటట ప్ురోగత్రక ికారణం కావచయచ. 
సరత ై జననేందిరయ విక్ృతీక్రణక్ు జీరో టాలరవని అంతరాజ తీయ దినోతివం 
2023: చరతిర 
2012లో, UN జనరల్ అసరంబ్లల  ఫ్బిరవర ి 6వ తేదీని సరత ై జననేందిరయ 
విక్ృతీక్రణ కోస్ం జీరో టాలరవని యొక్ో అంతరాజ తీయ దనిోతివంగా 
నిరణయించంది, ఈ అభాుస్ం యొక్ో తొలగింప్ుప్రై ప్రయతాిలనయ 
విస్త రించడం మరియు నిర దశంచడం లక్షుంగా ప్రటుి క్ుంది. 
ప్రప్ంచ ప్ప్ుప దినయసయల దినోత్వం 2023 ఫిబ్రవరి 10న 
నిరవహించబ్డుతుంద ి
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సిారమైెన ఆహార ఉతెత్రతలో భాగంగా ప్ప్ుెధానాుల పో ష్టక్ మరియు 
ప్రాువరణ ప్రయోజనాల గురించ అవగాహన క్లిెంచే లక్షుంతో ప్రత్ర 
స్ంవతిరం ఫ్బిరవర ి 10న ప్రప్ంచ ప్ప్ుె దినయస్యల దనిోతివానిి 
జరుప్ుక్ుంటారు. 2019లో, UN జనరల్ అసరంబ్లల  ప్రప్ంచవాుప్తంగా 
ప్ప్ుెధానాులప్రై అవగాహన మరియు పరా ప్ుతనయ ప్రంచడానికి 
ప్ప్ుెధానాులక్ు ఒక్ రోజునయ క టాయించంది. చక్ుోళ్ు అని క్ూడా 
ప్ిలువబడ ే ప్ప్ుెలు ప్రప్ంచ ఆహారాలుగా ప్రిగణించబడతాయి 
మరియు దాదాప్ు ప్రత్ర దేశంలో ఉతెత్రత  చయేబడతాయి. 
ప్రప్ంచ ప్ప్ుపల దినోత్వం 2023 థీమ్ : 2023 వడేుక్ల థమీ గా 
‘స్యసిార భవిష్టుతుత  కోస్ం ప్ప్ుెలు’. ఈ స్ంవతిరం వేడుక్ నేల 
ఉతాెదక్తనయ మెరుగుప్రచడం, వువసాయ వువసా్ల సిాత్రసాా ప్క్తనయ 
ప్రంచడం, నీటట కొరత ఉని వాతావరణంలో రవైతులక్ు మెరుగవైన 
జీవితానిి అందించడం మరియు మరినిింటటలో ప్ప్ుెధానాుల 
స్హకారానిి హ ైలెైట్ చేస్యత ంది. ప్ప్ుెధానాులు తక్ుోవ నీటట 
అడుగుజాడలనయ క్లిగి ఉంటాయి మరియు క్రువు మరియు వాతావరణ 
స్ంబంధిత విప్తుత లనయ బాగా తటుి కోగలవు కాబటటి, అవి సిారమైెన ఆహార 
ఉతెత్రత కి అతువస్రం. 
ప్రప్ంచ ప్ప్ుపల దినోత్వం 2023 పరా ముఖ్ుత : ప్ప్ుెధానాులు ఒక్ 
ప్ంటగా రవైతులక్ు గణనీయమైెన పరా ముఖుతనయ క్లిగి ఉనాియి, 
ఎందయక్ంటే వారు వాటటని వికీ్యించవచయచ మరియు త్రనవచయచ. 
ప్ప్ుెధానాులు ప్రరగడం క్ూడా స్యలభం మరియు వృదిి  చ ందడానికి 
తక్ుోవ నీరు అవస్రం. వారు క్రువు మరియు వాతావరణ స్ంబంధిత 
విప్తుత లనయ బాగా తటుి కోగలరు, రవైతులక్ు భదరత మరియు ఆరిాక్ 
సిారతావనిి అందిసాత రు. ప్ప్ుెధానాుల న ైటరో జన-ఫ్ికిింగ్ లక్షణాలు నేల 
సారానిి మెరుగుప్రుసాత యి మరియు వువసాయ భయమ యొక్ో 
ఉతాెదక్తనయ ప్రంచయతాయి. అందయవలల , ప్ప్ుెధానాుల పరా ముఖుత 
మరియు ప్రప్ంచవాుప్తంగా వాటట సరవక్రణ గురించ అవగాహన 
క్లిెంచడానికి ప్రప్ంచ ప్ప్ుె దినయస్యలనయ జరుప్ుకోవడం చాలా 
ముఖుం. 
ప్రప్ంచ ప్ప్ుపల దినోత్వం చరితర : UN జనరల్ అసరంబ్లల  2013లో 
ప్ప్ుెధానాుల విలువనయ గురితంచ, 2016 స్ంవతిరానిి అంతరాజ తీయ 
ప్ప్ుెల స్ంవతిరం (IYP)గా ఆమోదించంది. UN యొక్ో ఫుడ్ అండ్ 
అగీిక్లచర్ ఆరయన ైజ ష్టన (FAO) ప్ప్ుెధానాుల యొక్ో పో ష్టక్ మరియు 
ప్రాువరణ ప్రయోజనాల గురించ ప్రజలక్ు అవగాహననయ ప్రంచంది. 
అంతరాజ తీయ ప్ప్ుెధానాుల స్ంవతిరం ముగిసినందయన, ప్శచమ 
ఆఫ్ిరకాలోని భయప్రివేషిిత దేశమైెన బురిోనా ఫ్ాసో  ప్రప్ంచ ప్ప్ుె 
దినయస్యల దనిోతివానిి పాటటంచాలని ప్రత్రపాదించంది. చవరగా, 2019 
లో, UN జనరల్ అసరంబ్లల  ఫ్ిబరవరి 10ని ప్రప్ంచ ప్ప్ుె దినయస్యల 
దినోతివంగా అంకితం చేసింది. 

జఞతీయ నయలిప్ురుగుల నివారణ దినోత్వం 2023 ఫిబ్రవరి 10న 
నిరవహించబ్డింద ి
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Deworming day[/caption] 
ప్రత్ర స్ంవతిరం ఫ్ిబరవర ి 10న జాతీయ నయలిప్ురుగుల నివారణ 
దినోతివానిి నిరవహిస్యత నాిరు. ఇది 1 నయండి 19 స్ంవతిరాల 
వయస్యిలో ఉని దేశవాుప్తంగా ఉని ప్ిలలలందరికర నయలిప్ురుగులనయ 
తొలగించడానికి భారత ప్రభుతవం చేప్టటిన చొరవ. ప్ురుగులు ఆహారం 
మరియు మనయగడ కోస్ం మానవ ప్టరగులలో నివసించ ేప్రానిజీవులు. 
ప్ురుగులు మానవ శరగరానికి ఉదేదశంచన పో ష్టకాలనయ త్రనేసాత యి 
మరియు రక్త నషి్టం, ప్టలవమైెన పో ష్టణ మరియు ప్రరుగుదల 
క్ుంటుప్డతాయి. 
జఞతీయ నయలిప్ురుగుల నివారణ దినోత్వం 2023 పరా ముఖ్ుత : జాతీయ 
నయలిప్ురుగుల నిరూమలన దినోతివం అనదేి 1 నయండి 19 స్ంవతిరాల 
మధ్ు వయస్యి గల ప్ిలలలందరూ (నమోదయ చేస్యక్ుని మరియు 
నమోదయ చసే్యకోని) అనిి ప్రభుతవ మరియు ప్రభుతవ-స్హాయ 
పాఠశాలల ఉపాధాుయుల నయండి మరియు అంగన వాడీ కారుక్రతల 
నయండి ఏటా ప్టగు ప్ురుగులక్ు చకితి ప ందే రోజు. 
వార్మ ఇన ూక్షనయల  ప్ిలలల ఆరోగుం, పో ష్టణ మరియు విదుక్ు అంతరాయం 
క్లిగిసాత యి. ప్ురుగులు రక్తహీనత మరియు పో ష్టకాహారలోపానికి 
కారణమవుతాయి, ఇది మానసిక్ మరియు శారగరక్ అభవృదిిప్రై ప్రత్రక్ూల 
ప్రభావాలనయ క్లిగి ఉంటుంది. పో ష్టకాహార లోప్ం మరియు రక్తహీనత 
ఉని ప్ిలలలు తరచయగా తక్ుోవ బరువు క్లిగి ఉంటారు మరియు 
ఎదయగుదల క్ుంటుప్డతారు. తీవరమైెన ఇన ూక్షనయల  ఉని ప్ిలలలు తరచయగా 
చాలా అనారోగుంతో ఉంటారు లేదా పాఠశాలలో ఏకాగీతతో లేదా 
పాఠశాలక్ు హాజరుకాలేరు. 
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జఞతీయ నయలిప్ురుగుల నివారణ దినోత్వం చరితర : ఫ్ిబరవర ి2015లో, 
ఆరోగు మరియు క్ుటుంబ స్ంక్ష మ మంత్రరతవ శాఖ, భారత ప్రభుతవం 
జాతీయ ఆరోగు మష్టన లో భాగంగా అసాిం, బ్లహార్, ఛతీతస్ట గఢ్, దాదరా  
మరియు నగర్ హవేలీ, హరాునా, క్రాణ టక్, మధ్ుప్రదేశ్, రాజసాా న, 
తమళనాడు మరియు త్రరప్ుర, మహారాషి్టరతో స్హా 11 
రాష్ాి ర లు/క ందరపాలిత పరా ంతాలలో జాతీయ నయలిప్ురుగుల నివారణ 
దినోతివానిి పరా రంభంచంది. 
భారతదేశంలోని ప్ిలలలలో సాయిల్-టరా నిిమటడె్ హ లిమనత్ (STH) 
నియంతరణ దిశగా ప్రయతాిలు ముమమరం చసేట లక్షుంతో, భారత 
ప్రభుతవంలోని ఆరోగు మరియు క్ుటుంబ స్ంక్ష మ మంత్రరతవ శాఖ, 
ఫ్ిబరవర ి 10, 2016న మొతతం 36 రాష్ాి ర లు/ క ందర పాలిత పరా ంతాలలో 
జాతీయ నయలిప్ురుగుల నివారణ దనిోతివానిి నిరవహించాలని 
నిరణయించంది. 
విజఞా నశాసత ైంలో మహిళ్లు మరియు బ్ాలికల అంతరాా తీయ దినోత్వం 
2023 ఫబి్రవరి 11న నిరవహించబ్డింద ి

 
ఐక్ురాజుస్మత్ర జనరల్ అసరంబ్లల  ఫ్బిరవర ి11వ తేదీని సరైని లో మహళిలు 
మరియు బాలిక్ల అంతరాజ తీయ దినోతివంగా గురితంచ, శాస్త ై సాంక త్రక్ 
రంగాలక్ు మహిళలు చేస్యత ని గణనీయమైెన క్ృషిని గురితంచంది. 
యున ైటెడ్ నేష్టని స్సరటినబుల్ డ వలప మెంట్ గోల్ి 2030 క్ూడా 
సరైని లో లింగ స్మానతావనిి ఎజవండాలో ముఖుమైెన అంశంగా ప్టరొోంది. 
స ైన్్ లో మహిళ్లు మరియు బ్ాలికల అంతరాా తీయ దినోత్వం 2023 
థీమ్ :సరైని లో మహళిలు మరియు బాలిక్ల 8వ అంతరాజ తీయ 
దినోతివం యొక్ో థీమ “ఇనోివటే్. డ మోనట్రవట్ ,ఎలివేట్,  అడావని 
(IDEA): సిారమైెన మరియు స్మానమైెన అభవృదిి  కోస్ం స్ంఘాలనయ 
ముందయక్ు తీస్యక్ురావడం. 
స ైన్్ లో మహిళ్లు మరియు బ్ాలికల అంతరాా తీయ దినోత్వం 2023 
పరా ముఖ్ుత : మహిళలు మరియు బాలిక్లు ఇప్ెటటక  సరనైి ప్రై 
చూప్ుతుని ప్రభావానిి గురితంచడానికి మరియు STEM కవరగర్ 
మారాయ లనయ ఎంచయకోవడానికి యువతులనయ ప్టరర ప్ించడానికి ఈ రోజు 
మాక్ు అవకాశానిి అందిస్యత ంది. ఇద ివారి విదాు మరియు వృత్రతప్రమైెన 
ప్రయతాిలలో సాంక త్రక్ మరియు శాసరత ైయ విష్టయాలప్రై ఆస్కిత ఉని 
మహిళలు మరియు బాలిక్లక్ు క్ూడా మదదతునిస్యత ంది. 

విజఞా నశాసత ైంలో మహిళ్లు మరియు బ్ాలికల అంతరాా తీయ దినోత్వం 
చరితర : లింగ స్మానతవం యొక్ో లక్షాునిి సాధించడానికి మరియు 
బాలిక్లు మరియు మహిళలు శాసరత ైయ, సాంక త్రక్ మరియు గణిత 
అధ్ుయనాలలో నిమగిమవవడానికి పరా ప్ుతనయ అందించే ప్రయతింలో, 
ఐక్ురాజుస్మత్ర ఫ్ిబరవర ి 11ని 2015లో విజాా నశాస్త ైంలో మహళిలు 
మరియు బాలిక్ల అంతరాజ తీయ దినోతివంగా గురితంచాలని ప్రక్టటంచంది. 
ఉనిత విదులో తమ భాగసావమాునిి ప్రంప ందించడంలో గొప్ె ప్ురోగత్ర 
సాధించనప్ెటటకర మహిళలు ఇప్ెటటకర ఈ రంగాలలో తక్ుోవ పరా త్రనిధ్ుం 
వహిస్యత నాిరు. 
సయరక్షతి ఇంటర ిట్ దినోత్వం 2023 ఫబి్రవరి 7న నిరవహించబ్డింద ి

 
ఈ స్ంవతిరం స్యరక్షితమైెన ఇంటరవిట్ దినోతివం మంగళవారం, 7 
ఫ్ిబరవర ి2023న జరిగింది. విశరష్టమేమటంట,ే ఇద ిప్రచారం యొక్ో 20వ 
ఎడిష్టన. యువ తరం ఇంటరవిట్ లో స్యరక్షిత ప్దితులనయ అరాం 
చేస్యకోవడంలో స్హాయప్డేందయక్ు స్యరక్షితమైెన ఇంటరవిట్ దినోతివం 
గురితంచబడింది. ఇది తమనయ తాము రక్షించయకోవడానికి మాతరమే 
కాక్ుండా, ఉదేదశప్యరవక్ంగా లేదా అనయకోక్ుండా ఇతరులక్ు హాని 
క్లిగించదని అరాం చేస్యకోవడానికి. 
ఆలోచనలనయ ఉప్యోగించయకోవడానికి, వాటటని ఉప్యోగించయకోవడానికి 
మరియు వాటటని ప్రిశోధించడానికి ఇంటరవిట్ విస్త ృత సామాజిక్ 
వేదిక్నయ అందిస్యత ంది. పాతర ఒక్ రంగానికి భనింగా ఉంటుంది. ఇది ఒక  
చోట క్నయగొనగలిగ  అనేక్ రకాల క్థనాలనయ క్లిగి ఉంది. అందయబాటులో 
ఉని స్మాచారం వుక్ుత లు, ప్రైైవటే్ మరియు ప్రభుతవ స్ంసా్లు మరియు 
ప్రభుతావనికి అందయబాటులో ఉంటుంది. వనరులు మొతతం ప్రప్ంచం కోస్ం 
ఉచతంగా అందయబాటులో ఉనాియి. 
సయరక్షతిమ నై ఇంటర ిట్ దినోత్వం 2023 థమీ్ : UK స్యరక్షిత 
ఇంటరవిట్ సరంటర్ ప్రకారం, స్యరక్షతిమైెన ఇంటరవిట్ దనిోతివం 2023 
యొక్ో థీమ 'దాని గురించ మాటాల డాలనయక్ుంటునాిరా? ఆన లెైన లో 
జీవితం గురించ స్ంభాష్టణలక్ు సా్లం క్లిెంచడం.’ ఈ స్ంవతిరం, 
ఫ్ిబరవర ి7న ఈ దినోతివానిి జరుప్ుక్ుంటారు. 
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సయరక్షతిమ నై ఇంటర ిట్ దినోత్వం 2023 పరా ముఖ్ుత : ఆన లెైన హాని 
మరియు ప్రమాదాల నయండి వినియోగదారులనయ రక్షించ ే రోజు 
ముఖుమైెన పాతర పో షిస్యత ంది. ప్రత్రరోజూ మలియనల  మంది 
వినియోగదారులు ఉప్యోగించే వ బ సరటై్ లు చాలా ఉనాియి. 
స్యరక్షతిమైెన ఇంటరవిట్ క్న క్షన వ బ సరైట్ విధ్వంసానిి నివారిస్యత ంది. 
ఇంటరవిట్ యొక్ో తాజా వ రిన తో అప డటే్ అవవడం అవస్రం. 
సయరక్షతిమ నై ఇంటర ిట్ దినోత్వం 2023 చరితర : 1990లో, క్ంప్యుటర్ 
శాస్త ైవేతత  టటమ బెరిర్ి-లీ వరల్ు  వ ైడ్ వ బ నయ క్నిప్రటటి, ఈ రోజు మనక్ు 
త లిసిన ఇంటరవిట్ నయ ఉనికిలోకి త చాచరు. స్యరక్షిత ఇంటరవిట్ 
దినోతివం 2004లో EU సటఫ్ బో రుర్ి పరా జవక్ ి యొక్ో చొరవగా 
పరా రంభమైెంది. 2005లో ఇన సటఫ్ న ట్ వర్ో దాని పరా రంభ చరులలో 
ఒక్టటగా తీస్యకోబడింద,ి స్యరక్షిత ఇంటరవిట్ దనిోతివం ఇప్ుెడు 
ప్రప్ంచవాుప్తంగా స్యమారు 180 దేశాలు మరియు భయభాగాలోల  
జాా ప్కారాం చేయబడింది. 
2009లో, స్యరక్షితమైెన ఇంటరవిట్ డ ేక్మటీల భావన ప్రవేశప్రటిబడింది. 
న ట్ వర్ో వ లుప్లి దేశాలతో బంధాలనయ బలోప్టతం చేయడం దీని లక్షుం. 
వారు ప్రప్ంచవాుప్తంగా శాీవుమైెన ప్రమోష్టన ప్రచారంలో ప్రటుి బడి 
ప్రటాి లని క్ూడా కోరుక్ునాిరు. 150 క్ంటే ఎక్ుోవ గోల బల్ SID క్మటీలు 
ఇప్ుెడు బరసరి ల్ి లోని యయరోప్ియన యయనియన లో ఉని 
స్యరక్షతిమైెన ఇంటరవిట్ డ ేకోఆరిునేష్టన టీమ తో ప్ని చేస్యత నాియి. 
 

మరణాలు 
ప్రముఖ్ రచయిత క .వి. త్రరుమలవష్ (82) హెైదరాబ్ాద్ లో కనయిమూశారు 

 
ప్రముఖ క్నిడ రచయిత కవ.వి. త్రరుమలేష్ (82) హ ైదరాబాద్ లో 
క్నయిమయశారు. కవ.వి. త్రరుమలేష్ వయోభారంతో బాధ్ప్డుతునాిడు. 
అతనయ క్ళా ప్రకిీయలలో అతుంత బహుముఖ రచయితలలో ఒక్రిగా 
మరియు ప్రిశీలనాతమక్ ఆస్క్ుత లు క్లిగిన వుకితగా ప్రిగణించబడాు డు. 
అతనయ ప్రధానంగా క్విగా గురితంచబడాు డు మరియు అతని వినూతి 
రచన అక్షయ కావు కోస్ం సాహితు అకాడమీ అవారుు తో 
స్తోరించబడాు డు - "ఒక్ స్యదీరఘ క్థనం లేని క్థ లేదా లక్షుం" అతనయ 
దానిని వివరించాడు - అతనయ నాటకాలు, చని క్థలు, నవలలు, 
అనయవాదాలతో స్హా క్ళా ప్రకిీయలలో విస్త ృతంగా రాశాడు. 

క .వి. త్రరుమలవష్ గురించ : K. V. త్రరుమలేష్ 1940 స్ంవతిరంలో 
జనిమంచారు, భారతీయ క్వి, రచయిత మరియు క్నిడ మరియు ఆంగల 
భాష్టలలో విమరశక్ుడు మరియు రిటెైర్ు ప ర ఫ్రస్ర్. క్నిడలో అక్షయ 
కావు (2010) క్వితా స్ంక్లనానికి సాహతిు అకాడమీ అవారుు  
లభంచంది. 
క .వి. త్రరుమలవష్ క రీర్స : కవ.వి. రచయితగా త్రరుమలేష్ కవరగర్ 1960లలో 
క్నిడ సాహితుంలో ఆధ్యనిక్వాద రచనా పాఠశాల అయిన నవు శ ైలిలో 
ముఖవాడగలు (ముస్యగులు, 1968) క్వితల స్ంక్లనానిి 
రచంచడంతో పరా రంభమైెంది. అతని మహాప్రసాా నం (1990) 
ఆధ్యనిక్వాదం యొక్ో ప్రిమతులనయ అధిగమంచే మారాయ లనయ 
అనేవషించన ఫలితంగా చ ప్ెబడింది. ఇది పాండవుల ప రాణిక్ స్వరయ  
ప్రయాణం నేప్థుంగా విజయం తరావత భరమలు క్లిగించ ే ఇత్రవృతతంతో 
వువహరించంది. 
త్రరుమలేష్ క్వితా స్ంప్ుటట, అక్షయ కావు (2010), ఆయన 
వరిణంచనటుల  "ఇత్రహాస్ శక్లం". ఆయన ఇలా విశదీక్రించారు: “అక్ష్ 
అయు కావు ఈ స్ూూరితని విస్త ృతమైెన రగత్రలో నింప్ుతుంది. ఇద ిస్యదీరఘ 
క్థనం లేని క్థ, సాని డిడాకిిసిజం, సాని ఏ లక్షుం, చాలా ఖాళీలతో 
ఒక్ విధ్మైెన క్వితవ విహారం. ఇది ఒక  స్మయంలో ప డవుగా మరియు 
చనిగా ఉంటుంది: నా మోడల్ి ఎజరా  ప ండ్, విలియం కారోల స్ట 
విలియమి మరియు చారవలస్ట ఓలిన  ఈ రచన 2015లో క్నిడ 
సాహితు అకాడ మీ అవారుు నయ గవలుచయక్ుంది. 
ప్రముఖ్ తెలుగు చలనచతర నిరామత క . విశవనాథ్ (92) కనయిమూశారు 

 
ప్రముఖ సినీ దరశక్ుడు కవ. విశవనాథ్ 92 ఏళల  వయస్యలో అనారోగుంతో 
ఆస్యప్త్రరలో చకితి ప ందయతూ ఫ్ిబరవర ి 2న హ ైదరాబాద్ లో 
క్నయిమయశారు. ఏడు దశాబాద ల కవరగర్ లో విశవనాథ్ అనేక్ సినిమాలక్ు 
రచన, దరశక్తవం మరియు నటటంచారు. అతని ప్ని ప్రధానంగా త లుగు 
సినిమా అయినప్ెటటకర, అతనయ అనేక్ హిందీ రగమేక్ లక్ు క్ూడా 
దరశక్తవం వహించారు. 
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విశవనాథ్ మదరా స్యలోని వౌహిని స్ూి డియోస్ట క్ు ఆడయిోగాీఫర్ గా తన 
కవరగర్ నయ పరా రంభంచారు. స ండ్ ఇంజనీర్ గా కొదిదకాలం ప్నిచేసిన తరావత, 
అతనయ చతరనిరామత ఆదయరిత స్యబాబరావు ఆధ్వరుంలో తన చతరనిరామణ 
వృత్రతని పరా రంభంచారు మరియు చవరికి 1951 త లుగు సినిమా పాతాల 
భెైరవికి స్హాయ దరశక్ుడిగా ప్నిచేశారు. అతని మొదటట చతరం 1965లో 
ఆతమ గోవరవన మరియు అతని చవరి చతరం 2010లో శుభప్రదం. 
అతనయ చవరిగా 2022లో వచచన ఒప్ెందా చతరంలో నటుడిగా త రప్ర ై
క్నిప్ించారు. 
అతనయ సామాజిక్ స్మస్ులప్రై సినిమాలు తీయడంలో ప్రసిదిద  చ ందాడు 
మరియు సాగర స్ంగమం (1983) మరియు సావత్ర ముతుం (1986) 
వంటట చతరా లలో నటటంచన నటుడు క్మల్ హాస్న తో తరచయగా క్లిసి 
ప్నిచేశారు. విశవనాథ్ కి అతుంత ప్రసిది చతరం శంక్రాభరణం (1980). 
విశవనాథ్ తన స ంత చతరం సిర ి సిర ి మువవక్ు రగమేక్ అయిన 1979 
చతరం స్రయంతో బాలీవుడ్ లోకి అడుగుప్రటాి రు. అతని ఇతర ప్రసిది హిందీ 
చతరా లలో కామ చోర్, శుభ్ కామాి, జాగ్ ఉతా ఇనాిన, స్ంజోగ్, ఈశవర్ 
మరియు ధ్నావన ఉనాియి. 
క . విశవనాథ్ మరియు అవారు్ లు: అతని సినిమాలు ఐదయ జాతీయ 
చలనచతర అవారుు లు మరియు ఏడు రాషి్టర నంది అవారుు లనయ 
గవలుచయక్ునాియి. అతని ప్నికి, అతనయ 2017లో భారతీయ సినిమాలో 
అతుునిత ప్ురసాోరమైెన దాదాసాహ బ ఫ్ాలేో  అవారుు నయ 
అందయక్ునాిడు. అతనయ ప్దమశీీ క్ూడా గీహీత. 
ప్దమభూష్ణ్ అవారు్  గెహలత, ల జ ండరీ సింగర్స వాణీ జయరామ్ 
కనయిమూశారు 

 
స త్ ఫ్ిల్మ ఇండసరి రకి చ ందని లెజవండరగ ప్టలబాుక్ సింగర్ వాణీ జయరామ 
(78) క్నయిమయశారు. ఆమె చ న ైి నయంగంబాక్ోం హాడోస్ట రోడ్ లోని తన 
నివాస్ంలో తుది శావస్ విడిచారు. జాతీయ అవారుు  గీహీత వయస్యి 
స్ంబంధిత స్మస్ుల కారణంగా మరణించారు. ఈ స్ంవతిరం గణతంతర 
దినోతివం స్ందరభంగా, 50 స్ంవతిరాలక్ు ప్రైగా భారతీయ స్ంగగతానికి 
ఆమె చేసిన సటవలక్ు గురితంప్ుగా ఆమెక్ు ప్రత్రష్ాి తమక్ ప్దమభయష్టణ్ 
లభంచంది. 

కీలక అంశాలు 

• అవారుు  సరవక్రించేలోప్ట వాణీ జయరామ క్నయిమయశారు. దీనితో 
పాటు, వాణ ినాలుగు రాషి్టర అవారుు లు, మయడు జాతీయ అవారుు లు, 
అంతరాజ తీయ అవారుు లు మరియు మరవనోి కవైవస్ం చసే్యక్ుంది. 

• ఆమె అకాల మరణం యావత్ చతర ప్రిశీమనయ దిగా్రంత్రకి గురి 
చేసింది. ఆమె మృత్రక ి స్ంతాప్ం త లుప్ుతూ ప్లువురు స త్ 
ప్రముఖయలు తమ సో ష్టల్ మీడయిా హాుండలి్ నయ తీస్యక్ునాిరు. 

• వాణి తన కవరగర్ నయ త్రరిగి 1971లో పరా రంభంచంది. ఐదయ దశాబాద లక్ు 
ప్రైగా కవరగర్ తో, ఆమె త లుగు, తమళం, క్నిడ, మలయాళం, హింద,ీ 
బెంగాలీ మొదలెైన భాష్టలోల  10,000 పాటలనయ రికార్ు చేసింది. 

• ఆమె స్వంత భకిత మరియు ప్రైైవేట్ ఆలబమ లనయ క్ూడా క్లిగి ఉంది. 
RD బరమన తో క్లిస ి ప్ని చేయడం నయండి మదన మోహన 
మరియు OP నయుర్ వరక్ు, ఆమె దిగయజ స్వరక్రతలతో క్లిసి 
ప్నిచేసింది. 

వాణీ జయరామ్ గురించ : వాణీ జయరామ దక్షిణ భారత చలనచతరంలో 
భారతీయ నేప్థు గాయని. వాణి కవరగర్ 1971లో పరా రంభమైె ఐదయ 
దశాబాద లక్ు ప్రైగా విస్త రించంది. ఆమె వ యిుకి ప్రైగా భారతీయ 
సినిమాలక్ు 10,000 పాటలనయ రికార్ు చేసింది. అదనంగా, ఆమె వలేాది 
భకితగగతాలు మరియు ప్రైైవేట్ ఆలబమ లనయ రికార్ు చేసింది మరియు 
భారతదేశం మరియు విదేశాలలో అనేక్ సో లో క్చేరగలలో క్ూడా 
పాల్య ంది. 
1970ల నయండి 1990ల చవరి వరక్ు భారతదేశంలోని అనేక్మంది 
స్వరక్రతలక్ు వాణి తరచయగా ఎంప్ిక్యాురు. ఆమె క్నిడ, తమళం, 
హిందీ, త లుగు, మలయాళం, మరాఠగ, ఒడియా, గుజరాతీ, హరాునివ, 
అసాిమీ, తుళ్ మరియు బెంగాలీ వంటట అనేక్ భారతీయ భాష్టలలో 
పాడింది. 
వాణి ఉతతమ నేప్థు గాయనిగా జాతీయ చలనచతర అవారుు లనయ 
మయడుసారుల  గవలుచయక్ుంది మరియు ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమళనాడు 
మరియు గుజరాత్ రాష్ాి ర ల నయండి రాషి్టర ప్రభుతవ అవారుు లనయ క్ూడా 
గవలుచయక్ుంది. 2012లో, స త్ ఇండియన ఫ్ిల్మ మయుజిక్ లో ఆమె 
సాధించన విజయాలక్ు స త్ ఫ్ిల్మ ఫ్టర్ లెైఫ్ టెైమ అచీవ్ మెంట్ అవారుు తో 
స్తోరించబడింది. 
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ప్రముఖ్ కళాకారుడు బ్ర.క .ఎస్. వరమ కనయిమూశారు 

 
ప్రముఖ క్ళాకారుడు బి.కవ.ఎస్ట. వరమ నగరంలో క్నయిమయశారు. అతని 
చతరా ల అంశం ప్రధానంగా ప్రాువరణ మరియు సామాజిక్ స్మస్ులనయ 
అధివాస్తవిక్ రూప్ంలో అందించంది. 1949లో జనిమంచన వరమ తండిర 
క్ృష్టణమాచారు స్ంగగత విదావంస్యడు కాగా, తలిల జయలక్షిమ క్ళాకారిణి. 
అతనయ 1960లలో క్ళామందిర్ నయ సాా ప్ించన క్ళా మరియు సాంస్ోృత్రక్ 
స్ంసా్లో లెజవండరగ ఆర్ ి టీచర్  స్యబాబరావు A.N దావరా క్ళలో శక్షణ 
ప ందాడు. 
వరమ లలిత క్ళా అకాడమీ అవారుు , రాజోుతివ అవారుు , ఆరుభటి 
అవారుు , రాజీవ్ గాంధీ అవారుు తో పాటు అనేక్ అవారుు లనయ 
గవలుచయక్ునాిరు. బెంగుళూరు విశవవిదాులయం (2011) ఆయననయ 
క్రాణ టక్ రాజు ప్ురసాోర్ (2001), రాజోుతివ అవారుు  (2001), గౌరవ 
డాకి్ర ట్ తో స్తోరించంది. 
ప్రప్ంచ కప్ సవో యింగ్ ప్తక విజేత ఎల నా ఫంచనీ 37 ఏళ్ల  వయసయలో 
మరణించారు 

 
ఇటాలియన సరోయర్ ఎలెనా ఫంచనీ 9 ఫ్ిబరవర ి 2023న కాునిర్ తో 
పో రాడుతూ 37 స్ంవతిరాల వయస్యిలో ఉతీతరుణ లయాురు. ఎలెనా 
ఫంచని ఇటలీ తరప్ున మయడు వింటర్ ఒలింప్ిక్ి మరియు ఆరు 
ప్రప్ంచ ఛాంప్ియన షిప లలో పో టీ ప్డింద ిమరియు ఆమె 2005 ప్రప్ంచ 
ఛాంప్ియన షిప లలో డౌన లోడ్ లో రజత ప్తకానిి గవలుచయక్ుంది. ఆమె 
చవరి ర స్య డసిరంబరు 2017లో జరిగింద,ి ఆ తరావత ఆమె వాుధి 
నిరాి రణ కారణంగా ఆటక్ు దూరమైెంది. 

కీలక అంశాలు 
• ఎలెనా ఫంచని 2018లో త్రరిగి రావడానికి సిదిమైెంద,ి 

అయినప్ెటటకర, ఆమె ప్యరితగా త్రరిగి రాలేక్పో యింది మరియు 
ఫలితంగా 2018 వింటర్ ఒలింప్ిక్ి క్ు దూరమైెంది. 

• 2017 లో పో టీ నయండి రిటెైర్ అయిన ఇటాలియన ఛాంప్ియన, 
క వలం 37 స్ంవతిరాల వయస్యిలో సో లాటోలోని తన ఇంటటలో 
మరణించంది. 

• ఈ స్ంవతిరం ప్రప్ంచ ఛాంప్ియన షిప లో స్ూప్ర్-జి గవలిచన తోటట 
ఇటాలియన సరోయర్ మారాి  బసిినో అదే రోజున మరణించారు. 

ల జ ండరీ అమ రికన్ పాప్ సంగీత విదావంసయడు బ్ర్సట బ్చారచ్ 
కనయిమూశారు 

 
లెజవండరగ అమెరిక్న పాప పాటల రచయిత బర్ ి బచారాచ, 1960లు 
మరియు 1970లలో చారి్-టాప్ింగ్ స ండ్ టరా క్ నయ స్ృషిించన 
అదయభతమైెన ప్ని, 94 స్ంవతిరాల వయస్యలో మరణించారు. అతనయ 
మే 12, 1928న మస ిరగలోని కానాిస్ట సిటీలో జనిమంచాడు, కానీ 
నూుయార్ో క్ు మారాడు. అతని పరా రంభ స్ంవతిరాలోల . అతనయ రవండవ 
ప్రప్ంచ యుదాి నంతర కాలంలో US సరైనుంలో ప్నిచేయడానికి ముందయ 
అనకే్ అమెరిక్న విశవవిదాులయాలలో స్ంగగతానిి అభుసించారు 
మరియు నేరుచక్ునాిరు. 1957లో, అతనయ పాటల రచయిత హాల్ 
డేవిడ్ నయ క్లిశాడు, అతనితో వారు స్ంగగత చరతిరలో అతుంత 
విజయవంతమైెన జంటగా నిలిచారు. 
అతని క్ంపో జిష్టనలలో 'డు యు నో ది వే టు శాన జోస్ట' మరియు 
'రవైన డరా పి కరప ఫ్ాలిన' ఆన మైె హ డ్' వంటట రాక్ కాల సిక్ లు ఉనాియి. 
అతనయ తన స్యదీరఘ కవరగర్ లో డయిోనేి వారివక్ మరియు అర తా ఫ్రా ంకిలన 
నయండి డసరి  సి్ీంగ్ ఫ్రల్ు  మరియు టామ జోని వరక్ు నక్షతరా ల 
స్మయహంతో క్లిసి ప్నిచేశారు. అతనయ మయడు ఆసాోర్ లనయ ("బుచ 
కాసిడీ మరియు స్న డాని కిడ్"తో స్హా), ఒక్ ఎమీమ, ఎనిమది గాీమీ 
అవారుు లు మరియు రవండు గోలెు న గోల బ లనయ గవలుచయక్ునాిరు 
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ఇతరములు  
NIA ‘ప్ యాజ్ యు డెైైవ్’ వాహన బ్లమా పాలసవని పరా రంభించంద ి

 
నూు ఇండయిా అస్ూురవని (NIA) ‘ప్ట యాజ్ యు డ ైైవ్’ (PAYD) 
పాలసరని పరా రంభంచంద,ి ఇద ివాహన వినియోగం ఆధారంగా ప్రరమయం 
వస్ూలు చేసట స్మగీ మోటారు బ్లమా పాలసరని అందిస్యత ంది. పాలసరలో 
రవండు భాగాలు ఉనాియి- థర్ు పారగి క్వర్ మరియు స ంత-డాుమేజ్ 
క్వర్. 
కరలక్ అంశాలు 
• పాలసర వివిధ్ ప్రయోజనాలతో వస్యత ంది. ఉదాహరణక్ు, వాహనం 

నిర దశత కిలోమీటరలలోప్ు నడిసటత, రవనూువల్ ప్రరమయంలప్రై తగియంప్ుల 
దావరా క్సి్మర్ డబుబ ఆదా చేస్యకోవచయచ. 

• 'మీ డ ైైవ్ లో చ లిలంచండి' కోస్ం వరితంచే డిస ోంట్ పరా థమక్ స్వంత 
నషి్ట ప్రరమయం. 

• అదనంగా, వాహనానిి థ రషో్ ల్ు  ప్రిమత్రక ి మంచ నడిప్ినప్ెటటకర, 
పాలసర యొక్ో మగిలిన వువధి వరక్ు క్వర జ్ కొనసాగుతుంది. 

• భారతదేశంలోని అత్రప్రదద  నాన-లెైఫ్ ఇనూిరవని స్ంసా్, క్లయింటుల  
తక్ుోవ వరితంచే ప్రిధలిో ఉనిప్ెటటకర ప్ునరుదిరణప్రై తగియంప్ునయ 
ప ందవచచని త లియజ సింది. 

 

 

నూు ఇండియా అస్ూురవని గురించ నూు ఇండియా అస్ూురవని కో. 
లిమటెడ్ అనదేి భారత ప్రభుతవ ఆరిాక్ మంత్రరతవ శాఖ యాజమానుంలోని 
క ందర ప్రభుతవ రంగ స్ంసా్. ఇది మహారాషి్టరలోని ముంబెైలో ఉంది. ఇది 
విదేశీ కారుక్లాపాలతో స్హా స్ూా ల ప్రరమయం సటక్రణ ఆధారంగా 
భారతదేశంలో అత్రప్రదద  జాతీయం చయేబడిన సాధారణ బ్లమా క్ంప్రనీ. 
ఇది 1919లో స్ర్ దొరాబ్లజ  టాటాచే సాా ప్ించబడింది మరియు 1973లో 
జాతీయం చేయబడింది. 
భారతీయ ర ైలవవ వాటా్ప్ ఫుడ్ డలెివరీ ఫ సిలిటీ 'జూప్'నయ పరా రంభించంది 

 
భారతీయ రవైలేవలో ప్రయాణించే ప్రయాణిక్ులు ఇప్ుెడు వాటాిప దావరా 
ఆన లెైన లో ఆహారానిి ఆరుర్ చేయవచయచ, అయిత ేవారి PNR నంబర్ ని 
ఉప్యోగించ ప్రయాణం చేయవచయచ. భారతీయ రవైలేవలలో ఇ-క టరింగ్ 
సటవలనయ మరింత క్సి్మర్-సరంటటరక్ గా మార చ దిశగా ఇద ి ఒక్ అడుగు 
ముందయక్ు వచచంది. ఇ-క టరింగ్ సటవల దావరా ఆహారానిి ఆరుర్ 
చేయడానికి రవైలేవ ప్రయాణిక్ుల కోస్ం భారతీయ రవైలేవ ఇటీవల వాటాిప 
క్మయునిక ష్టన నయ పరా రంభంచంది. 
కరలక్ అంశాలు 
• భారతీయ రవైలేవలు వాటాిప క్మయునిక ష్టన దావరా ఇ-క టరింగ్ 

సటవలనయ రవండు దశలోల  అమలు చేయడానికి మొదట ప్రణాళిక్ 
వేసింది. 

• మొదటట దశలో, బిజిన స్ట వాటాిప నంబర్ 
www.ecatering.irctc.co.in లింక్ ని కిలక్ చేయడం దావరా ఇ-
క టరింగ్ సటవలనయ ఎంచయకోవడానికి క్సి్మర్ బుకింగ్ ఇ-టటకవట్ క్ు 
స్ందేశానిి ప్ంప్ుతుంది. 

• IRCTC యొక్ో ఇ-క టరింగ్ వ బ సరటై్ దావరా నేరుగా సటిష్టన లలో 
అందయబాటులో ఉని వారి ఎంప్ిక్ రవసాి రవంట్ నయండి ఈ ఎంప్ిక్తో 
క్సి్మర్ లు తమక్ు నచచన భోజనానిి బుక్ చేస్యకోగలరు. 

• క్సి్మర్ లు యాప నయ డౌన లోడ్ చేయాలిిన అవస్రం ఉండవచయచ 
లేదా ఉండక్పో వచయచ. 
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• సటవ యొక్ో తదయప్ర ిదశలో, క్సి్మర్ కోస్ం ఒక్ ఇంటరాకిివ్ టూ-
వే క్మయునిక ష్టన పాల ట్ ఫ్ారమ గా మారడానికి WhatsApp నంబర్ 
పరా రంభంచబడుతుంది. 

• AI ప్వర్ చాట్ బాట్ ప్రయాణీక్ుల కోస్ం ఇ-క టరింగ్ సటవలక్ు 
స్ంబంధించన అనిి ప్రశిలనయ నిరవహిస్యత ంది మరియు వారికి 
భోజనానిి క్ూడా బుక్ చేస్యత ంది. 

• క్సి్మర్ ఫ్రడ్ బాుక్ మరియు స్ూచనల ఆధారంగా ఎంప్ిక్ చేసని 
రవైళలలో ఇ-క టరింగ్ సటవల కోస్ం WhatsApp క్మయునిక ష్టన గాుస్ట 
అమలు చేయబడింది. 

• దాని వ బ సరటై్ దావరా పరా రంభంచబడిన IRCTC ఇ-క టరింగ్ సటవల 
దావరా వినియోగదారులక్ు ఒక్ రోజులో స్యమారు 50,000 
భోజనాలు అందించబడతాయి. 

నతుఢిల్లలలోని బ్రకనీర్స హౌస్ వదద  శ్వలపకళా పార్సో పరా రంభించబ్డింద ి

 
నూుఢిలీలలోని బిక్నీర్ హౌస్ట వదద ఉని స్ోలెచర్ పారుోనయ రాజసాా న 
చీఫ్ సరక్ీటరగ ఉష్ా శరమ పరా రంభంచారు. స్ోలెచర్ పార్ో బిక్నీర్ హౌస్ట 
యొక్ో సాంప్రదాయిక్ నపే్ధ్ుంలో ఆధ్యనిక్ మరియు స్మకాలీన క్ళ 
మరియు స్ంస్ోృత్ర క్లయిక్నయ ప్రదరిశస్యత ంది. 
స్ోలెచర్ పార్ో జాతీయ రాజధానిలో ఒక్ టరయల్ బరలజర్ మరియు 
వరిమాన క్ళాకారులక్ు వారి ప్నిని స్యలభంగా ప్రదరశించడానికి ఒక్ 
ప్రధాన వేదిక్నయ అందిస్యత ంది. 
కరలకాంశాలు 
• బిక్నీర్ హౌస్ట వదద  ఉని స్ోలెచర్ పార్ో రాజధానిలో 

మొటిమొదటటది మరియు ఆధ్యనిక్ మరియు స్మకాలీన క్ళలనయ 
పోర తిహించడంలో మైెలురాయిగా ఉప్యోగప్డుతుంది. 

• ఇది రాజసాా నీ క్ళ, స్ంస్ోృత్ర మరియు వారస్తావనిి జాతీయ 
మరియు అంతరాజ తీయ గురితంప్ుతో అనయస్ంధానం చేస్ూత  
భారతదేశం మరియు ప్రప్ంచంలోని ప్రసిది మరియు వరిమాన 
క్ళాకారుల నయండి రచనలనయ ప్రదరశిస్యత ంది. 

• శలెక్ళా ఉదాునవనానిి పరా రంభంచడం మరియు “బిక్నీర్ హౌస్ట 
డ ైలాగ్ి ఆన ఆర్,ి లిటర చర్ మరియు క్లచర్” అనేది యువ 
క్ళాకారులక్ు వారి స్మకాలీన రచనలనయ ప్రదరశించడానికి ఒక్ 
వేదిక్నయ అందించే ఒక్ ప్రతేుక్మైెన చొరవ అని ప్రధాన కారుదరశి 
శరమ హ ైలెైట్ చేశారు. 

• శలెక్ళా పారుోలోల  ఆరిోటకె్చర్ నయ గురితంచడం దావరా సరనియర్ 
క్ళాకారులు వారి మయలాలతో క్న క్ ి అవవడానికి క్ూడా ఇది 
అనయమత్రస్యత ంది. 

PayU యొకో LazyPay, Kishsht వంటి చెైనీస్ కాని యాప్ లతో సహా 
రుణ యాప్ లనయ MeitY నిష్ధించంద ి

 
భారత ప్రభుతవం 138 బెటటింగ్ మరియు గాుంబిల ంగ్ అప్ిల క ష్టన లనయ 
మరియు 94 లోన అందించే యాప లనయ నియంత్రరంచాలని అతువస్ర 
మరియు అతువస్ర ఉతతరువలు జారగ చేసింది. PayU యొక్ో LazyPay, 
Kishsht మరియు అనేక్ ఇతర లోన యాప లతో స్హా ప్టలయర్ లు నిషటధ్ం 
వలల  ప్రభావితమయాురు. 
కరలక్ అంశాలు 
• ఎలకాిి నిక్ి మరియు ఇనూర మష్టన అండ్ టెకాిలజీ మంత్రరతవ శాఖ 

(MeitY) ఫలితంగా భారతదేశంలో వ బ సరటై్ లు మరియు 
అప్ిల క ష్టన లు బాల క్ చేయబడే డిజిటల్ రుణదాతల జాబితాలో అనేక్ 
ప్రసిది ఫ్ిన టెక్ లు తమ కారుక్లాపాలనయ నిలిప్ివేయవచయచ. 

• PayU యొక్ో LazyPay మరియు Kisst, వ రవిక్ి గోీత్ మరియు 
బయర న ై ఇన వసి్ట మెంట్ దావరా మదదతునిస్యత ంది, భారతదేశంలోని 
డిజిటల్ లెండింగ్ యాప లక్ు స్ంబంధించన ఈ ఇటీవలి ప్రభుతవ 
ఆదేశం దావరా ప్రభావితమైెన రుణదాతలలో ఒక్టట. 

• ఇటీవల, MeitY చ ైనాతో స్ంబంధాలు క్లిగి ఉని 94 రుణ 
దరఖాస్యత లు మరియు 138 బెటటింగ్ యాప లనయ బాల క్ లిసి్ట చేసింది 
మరియు మనీ లాండరింగ్ లో పాల్య ంటునిటుల  
అనయమానిస్యత నాిరు. 

• Kisst మరియు LazyPay వంటట ఆన లెైన రుణదాతలు అదే 
జాబితాలో చేరచబడాు రో లేదో  ఇప్ెటటకర త లియదయ. 
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• ఫ్ిబరవర ి 7న, మనిసరి ర ఆఫ్ ఎలకాిి నిక్ి అండ్ ఇనూర మష్టన & 
టెకాిలజీ (MeitY), ఫ్ని టెక్ అసో సియేిష్టన ఫర్ క్నూిుమర్ 
ఎంప్వర్ మెంట్ (FACE), మరియు అనేక్ డిజిటల్ లెండింగ్ 
క్ంప్రనీల వువసాా ప్క్ులు మరియు CEO లు తమ సాా నాలనయ 
చరిచంచడానికి మరియు ఆంక్షలు విధించాలని కోర ందయక్ు 
స్మావేశమవుతారు. 

గీెన్ బ్ాండలనయ పరా రంభించన మొదటి ప ర సంసిగా ఇండోర్స నిలిచంద ి

 
ఇండోర్ మునిసిప్ల్ కారొెర ష్టన స్వచఛత స్ర వలో వరుస్గా ఆరు 
స్ంవతిరాలు అగీసాా నంలో ఉంద,ి దాని నీటట ప్ంప్ింగ్ సటిష్టన లో 60 
మెగావాటల  సో లార్ పాల ంట్ కోస్ం రూ. 244 కోటలనయ సటక్రించాలని కోరుతూ 
గగీన బాండ్ లనయ పరా రంభంచన దేశంలోనే మొదటట ప ర స్ంసా్గా 
అవతరించంది. గగీన బాండల  ప్బిల క్ ఇష్టూులు ఫ్ిబరవరి 10-14 వరక్ు 
స్బ సిరీపి్న కోస్ం త రవబడతాయి. ఇష్టూు నషే్టనల్ సాి క్ ఎక ిఛంజ్ లో 
జాబితా చేయబడుతుంది. 
నగర పాలక్ స్ంసా్లోని తాగునీటట విభాగం ఏటా రూ.300 కోటలక్ు ప్రైగా 
విదయుత్ ఛారగజల కింద ఖరుచ చేసోత ంది. ఖారోయ న జిలాల లో నరమదా నద ివదద  
ఉని జులాద్ ప్ంప్ింగ్ సటిష్టన, నగరానికి అత్రప్రదద  ప్ంప్ింగ్ సటిష్టన. 
మగిలిన మొతతం క ందరం నయండి వస్యత ంది: రూ. 41 కోటుల  వయబిలిటీ గాుప 
ఫండింగ్ గా మరియు రూ. 26 కోటుల  లేదా 13 శాతం ప్రతేుక్ 
పోర తాిహకాలనయ బాండలనయ పరా రంభంచడం కోస్ం క ందరం 
మునిిపాలిటీలక్ు అందసి్యత ంది. 200 కోటల  వరక్ు బాండ్ వికీ్యాలక్ు 
మాతరమే క ందరం ఈ 13 శాతం పోర తాిహకానిి ప్రిమతం చేసింది. 
యయా తో్ లడఖ్ యొకో మొదటి జీవవెవైిధు వారసతవ ప్రదశేంగా 
ప్రత్రపాదించబ్డింది. 

 

4,820 మీటరల ఎతుత లో ఉని అందమైెన స్రస్యి కోస్ం ప్క్షుల 
స్వరయధామంగా ప్లిువబడే యాయా తోి, లడఖ యొక్ో మొటిమొదటట 
జీవవ ైవిధ్ు వారస్తవ ప్రదేశంగా (BHS) ప్రత్రపాదించబడింది. 
బయోడ ైవరిి టీ మేనేజ్ మెంట్ క్మట,ీ చయమతాంగ్ గాీమ ప్ంచాయతీ, 
సరక్ూుర్ హిమాలయ పరా జవకి్ తో పాటు జీవ వ వైిధ్ు చటిం ప్రకారం యాయా 
తోినయ లడఖ లోని మొదటట BHSగా ప్రక్టటంచాలని ఇటీవల 
తీరామనించారు. 
ఎత తతన స్రస్యి మరియు దాని ప్రివాహక్ పరా ంతానిి జీవవ వైిధ్ు 
వారస్తవ ప్రదేశంగా ప్రక్టటంచడానికి గాీమ వాటాదారులు మరియు 
సరక్ూుర్ హిమాలయ పరా జవక్ ి మధ్ు ప్లు రౌండల  స్ంప్రదింప్ుల తరావత 
తీరామనంప్రై స్ంతక్ం చేయబడింది. 
పరా జవక్ ిగురించ: 
• ఇంకా, పరా జవకి్ లడఖ బయోడ ైవరిిట ీ కౌనిిల్ తో దరఖాస్యత నయ 

సరవక్రించన తరావత BHS యొక్ో అధికారిక్ నోటటఫ్ిక ష్టన నయ 
స్యలభతరం చేస్యత ంది. 

• సరక్ూుర్ హిమాలయ ఈ స్రస్యి ప్రిరక్షణక్ు మదదతుగా BHS 
మరియు ప్రైలట్ జోకాుల కోస్ం నిరవహణ ప్రణాళిక్నయ అభవృదిి  
చేయాలని క్ూడా ప్రత్రపాదించంది. 

• ప్రత్రపాదిత యాయా తోి సరైట్ స్యమారు 60 చదరప్ు కిలోమీటరల 
విసరతరణంలో ఉంటుంద,ి ఇందయలో స్రస్యి యొక్ో ప్రగవాహక్ పరా ంతం 
క్ూడా ఉంటుంది, లడఖ లోని అతుంత అందమైెన స్రస్యిలలో 
యాయా తోి ఒక్టట అని వారు త లిపారు. 

• మహ ీమఠం నయండి తోిమోరిరి స్రస్యికి వ ళలు మారయంలో స్నాుసి 
మఠం వరక్ు డ ైవైింగ్ చసేి, ఆప్రై ఒక్ చని ప్రవత మారయం దాటటన 
తరావత ఈ స్రస్యి చేరుకోవచయచ. 
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Google Doodle PK రోసవని ఆమ  120వ జనమదినోత్వం సందరభంగా 
సతోరించంద ి

 
మలయాళ సినిమాలో మొదటట మహిళా క్థానాయిక్గా నిలిచన ప్రక  
రోసరని గయగుల్ డూడుల్ తో స్తోరించంది. ప్ికవ రోసర 1903 ఫ్ిబరవర ి10వ 
తేదీన గతంలో త్రరవేండరం అని ప్ిలిచే త్రరువనంతప్ురంలో జనిమంచారు. 
మలయాళంలో తొలి మహళిా నాయక్ురాలు ప్రక  రోసరని గయగుల్ ఆమె 
120వ జయంత్ర స్ందరభంగా గురుత చేస్యక్ుంది. JC డేనియల్ యొక్ో 
విగతక్ుమారన తో క్లిసి మలయాళ చతరా లలో ప్నిచేసిన మొదటట నటట 
ఆమె. 
Google టటవటిర్ లో PK రోసర యొక్ో యానిమేటడె్ వుంగు చతరా నిి షటర్ 
చేసింది, "టుడేస్ట డూడుల్ ఆనర్ి PK రోసర, మలయాళ సినిమాలోల  
మొదటట మహిళా నాయక్తవం వహించనది." 
ప్ి.కవ. రోజీ మలయాళ సినిమాలోల  భారతీయ నటట. 1903 ఫ్ిబరవర ి10న 
జనిమంచన ఆమె మలయాళ చతరసరమలో ‘విగతక్ుమారన’లో నటటంచన 
తొలి నటటగా గురుత ండిపో యింది. విగతక్ుమారన కి జవస ి డేనియల్ 
దరశక్తవం వహించారు. 
PK రోజీ ఎరీల  ల ైఫ్ : ప్ికవ రోజీ 1903లో నందనకోడ్ త్రరవేండరంలో పాలయ 
క్ుటుంబంలో రాజమమగా జనిమంచారు. ఆమె చనితనంలోనే తండిర 
చనిపో యి క్ుటుంబానిి ప్టదరిక్ంలోకి న టాి డు. క్ళలప్రై ఆస్కిత ఉని 
ఆమెక్ు చని వయస్యలోనే నటనప్రై మక్ుోవ ప్రరిగింది. 
సినిమాలోల  సరత లైు సాధారణంగా క్నిప్ించని కాలం. ఆమె ప్టరు 'రోజీ' వ నయక్ 
ఉని రహస్ుం ఇంకా ధ్ృవీక్రించబడలేదయ ప్రజలు వారి సిదాి ంతాలనయ 
క్లిగి ఉనాిరు. ఆమె కవైైస్తవ మతంలోకి మారిందని, రాజమమ ప్టరునయ 
రోస్మమగా మారుచక్ునాిరని కొందరు, ఆమెతో ప్నిచేసిన దరశక్ుడు 
జవస ి డేనియల్ ఆమెక్ు గాల మరస్ట ప్రినాలిటీని ఇచేచందయక్ు ఈ ప్టరు 
ప్రటాి రని కొందరు అభపరా యప్డాు రు. 

PK రోజీ క రీర్స : 1928లో, PK రోసర క్కిోరాసలిో న ైప్ుణుం సాధించంది, 
మరియు అతని కాబో యేి హీరోయిన పాతరక్ు స్రిపో దని నిరూప్ంిచన 
తరావత ఆమె JC డేనియల్ చతరంలోకి అడుగుప్రటటింది. ఈ చతరంలో ఆమె 
స్రోజిని అన ే నాయర్ మహిళ పాతరనయ పో షించంది. చతరం విడుదలెైన 
తరావత, దళిత సరత ైలు నాయర్ గా చతీరక్రించడానిి నాయర్ క్మయునిటీ 
ఆక్టుి కోక్పో వడంతో సినిమాప్రై చాలా నిరస్నలు వచాచయి. 
యాపలి్ మాజీ చీఫ్ డిజ ైనర్స చేత క ంగ్ చార లస్ ప్టాట భిషక్ చహిం 
వెలలడించంద ి

 
మే 6, 2023న బిరటన రాజు చారవలస్ట IIIకి ప్టాి భషటక్ం జరగడానికి 
ముందయ, బకింగ్ హామ పాులెస్ట కొతతగా నియమంచబడిన రాజు యొక్ో 
అధికారిక్ ప్టాి భషటక్ చహాినిి విడుదల చసేింది. ప్టాి భషటక్ం చహిం 
యున ైటెడ్ కింగ్ డమ లోని నాలుగు దేశాలనయ ఒక  చతరంలో స్ూచంచే 
వృక్షజాలంలో చేరడం దావరా ప్రక్ృత్ర ప్టల  రాజుక్ు ఉని ప్టరమనయ క్లిగి 
ఉంటుంది. మేలో ప్టాి భషటక్ం లాంగ్ వీకవండ్ ఈవ ంట్ ల కోస్ం 
ఉప్యోగించబడే లోగోలో గులాబ్ల, త్రసిిల్, డాఫో్ డిల్ మరియు ష్ామ రాక్ 
- యున ైటెడ్ కింగ్ డమ లోని చహాిలు ఉనాియి. 
లోగో, వ లి్ భాష్ా వ రిన లో క్ూడా అందయబాటులో ఉంది, ప్టాి భషటకానికి 
గురుత గా మే 6న వ సి్ట మన సి్ర్ అబరబలో జరగనయని ఈ వేడుక్ల నయండి 
తాజా వివరాలు వ లలడయాుయి. ఈ రోజు బకింగ్ హామ పాులెస్ట 
బాలోనీలో కాుర జీ ఊర గింప్ు మరియు సాంప్రదాయ ప్రదరశనలు 
ఉంటాయి, అయితే ఎవరు హాజరవుతారనేది ఇంకా త లియదయ - డూుక్ 
మరియు డచ స్ట ఆఫ్ స్సరిక్ి అక్ోడ ఉంటారో లేదో  ఇంకా నిరాి రణ లేదయ. 
కీలక అంశాలు 
• యాప్ిల్ మాజీ చీఫ్ డిజవైనర్ జోనీ ఐవ్ కింగ్ చారవలస్ట III ప్టాి భషటక్ 

చహాినిి రూప ందించారు. 
• ఇంగాల ండ్ యొక్ో గులాబ్ల, సాోటాల ండ్ యొక్ో త్రసిిల్, వేల్ి యొక్ో 

డాఫో్ డిల్ మరియు ఉతతర ఐరాల ండ్ యొక్ో ష్ామరా క్ సరయింట్ 
ఎడవర్ు్ కౌీన యొక్ో చతరా నిి ఏరెరుసాత యి, ఇది మే 6న వ సి్ట 
మనిసి్ర్ అబరబలో ప్టాి భషటక్ం చేయబడినప్ుెడు కొతత  రాజు తలప్రై 
ఉంచబడుతుంది. 
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• కింగ్ చారవలస్ట III యొక్ో అధికారిక్ ప్టాి భషటక్ చహిం యయనియన 
జవండా యొక్ో రంగులలో ఇవవబడింద,ి కిరగటం నీలం రంగులో 
చతీరక్రించబడింద,ి దాని చయటూి  ఎరుప్ు రంగులో ఉని నాలుగు 
మొక్ోలు, అనీి త లుప్ు నేప్థుంలో ఉంటాయి. 

• క్మయునిటీ మరియు జాతీయ కారుకీ్మాలతో స్హా ప్టాి భషటకానికి 
స్ంబంధించన అనిి కారుక్లాపాలక్ు ఉప్యోగించడానికి చహిం 
అందయబాటులో ఉంటుంది. 

• డిజవైనర్, జోనీ ఇవ్, ప్రప్ంచవాుప్తంగా దాదాప్ు 14,000 ప్టటెంట్ లనయ 
క్లిగి ఉనాిరు, అలాగ  ఆక్ి ఫర్ు మరియు క ంబిరడ్జ  
విశవవిదాులయాల నయండి గౌరవ డాక్ిర ట్ లనయ క్లిగి ఉనాిరు 

జమూమ & కాశ్రమర్స లోని గుల్ మారా్స లో భారతదేశంలోని మొటటమొదటి గాల స్ 
ఇగూల  ర స్ాట ర ంట్ 

 
గుల్ మార్య లో మంచయతో క్ప్ెబడిన ప్రవతాల మధ్ులో గాల స్ట ఇగయల  
రవసాి రవంట్ పరా రంభంచబడింది మరియు కాశీమర్ లోని హిల్ సటిష్టన లో 
ప్రాుటక్ులక్ు ఆక్రిణీయంగా మారింది. గాల స్ట వాల్ రవసాి రవంట్ లో 
ప్రాుటక్ులు తమ భోజనానిి ఆసావదిస్ూత  ఫో్ టోలు తీస్యత నాిరు. ఈ 
ప్రతేుక్మైెన గాల స్ట ఇగయల  రవసాి రవంట్ ని గుల్ మార్య లోని కొలహో య్ గగీన హ ైట్ి 
అన ేహో టల్ అభవృదిి  చేసింది. 
కీలక అంశాలు 
• లోయలో ఇది మొదటట గాల స్ట ఇగయల  రవసాి రవంట్ అని హో టల్ ప్టరొోంది. 

ఇంతక్ు ముందయ వారు లోయలో మొటిమొదటట మంచయతో 
క్ప్ెబడిన రవసాి రవంట్ నయ నిరిమంచారని గమనించాలి. 

• హో టల్ మేనేజర్ హమీద్ మస ద ీ ప్రకారం, గుల్ మార్య నయ 
ప్రాుటక్ులక్ు ఆక్రిణీయంగా మారచడానికి ఇద ి ఎలలప్ుెడూ 
ప్రతేుక్మైెన చరులు తీస్యక్ుంటుంది. 

• 2020లో ఆసియాలోనే అత్ర ప్రదద  ఇగయల నయ హో టల్ తయారు 
చేయగా, 2021లో ప్రప్ంచంలోనే అత్రప్రదద  ఇగయల నయ తయారు 
చేశామని, ఈ ఏడాది తాము గాల స్ట ఇగయల నయ తయారు చేశామని, ఇది 
కాశీమర్ లో మొదటట ఇగయల  అని ఆయన చ పాెరు. 

• రవసాి రవంట్ ఫ్ిన లాండ్ నయండి కాన ిపి నయ తీస్యక్ుంది మరియు హో టల్ 
పరా ంగణంలో ఇంతక్ు ముందయ ఎక్ోడా క్నిప్ించని మయడు 
ఇగయల లనయ నిరిమంచంది. 

• అప్ుెడు వారు గుల్ మార్య లోని మొదటట దశలో మయడు ఇగయల లనయ 
క్ూడా నిరిమంచారు, ఇవి స్ందరశక్ులచే ఎంతో ప్రశంసించబడాు యి. 

• ఈ ప్రతేుక్మైెన ఇగయల  కోస్ం దిగుమత్ర చేస్యక్ుని క్లిెత ప్దారాం 
ఉప్యోగించబడింది. ఈ ప్రతేుక్మైెన గాల స్ట ఫరంట్ రవసాి రవంట్ 
ఇంటీరియర్ హీట్ ఇనయిలేట్ గా ఉంచయతుంది అలాగ  ఉతతమ 
వీక్షణలనయ అందిస్యత ంది. 

• ఈ గాల స్ట ఇగయల స్ట లో ఒక సారి ఎనిమది మంది అందయలో 
క్ూరోచవచయచ. ప్రాుటక్ులక్ు విభనిమైెన అనయభయత్రని 
అందించేందయక్ు ఈ రవసాి రవంట్ ప్రయత్రిసోత ంది. 

యునెసో్ ో ప్రప్ంచంలోని మొటటమొదటి లివింగ్ హరిెటేజ్ 
విశవవిదాులయానిి ప్రకటించనయంద.ి  

 
విశవభారత్ర విశవవిదాులయానిి 1921లో రవీందరనాథ్ సాా ప్ించారు. ఇది 
తవరలో UNESCO ‘హ రిటేజ్’ టాుగ్ ని అందయకోనయంది. ఇద ి లివింగ్ 
హ రిటేజ్ లో మొదటట విశవవిదాులయంగా ఉండటానికి అనయమత్రస్యత ంది. 
విశవభారత్ర యయనివరశిటీని హ రిటేజ్ యయనివరిశటీగా గురితంచనయనిటుల  
వ ైస్ట-ఛానిలర్ బిదయుత్ చక్ీవరిత త లిపారు. 
యున సో ో ప్రకారం, 1922లో, విశవభారత్ర క్ళలు, భాష్ట, మానవీయ 
శాసాత ర లు, స్ంగగతంలో అనేవష్టణతో సాంస్ోృత్రక్ క ందరంగా 
పరా రంభంచబడింది మరియు హిందీ అధ్ుయనాలు, చ ైనా-ఆసయిా 
అధ్ుయనాలు వంటట వారి విదాు కారుకీ్మాలలో కొనసాగ  విభని 
స్ంసా్లలో ఇవి ప్రత్రబింబిసాత యి. 
విశవభారత్ర విశవవిదాులయం గురించ 
• విశవవిదాులయం 1,130 ఎక్రాలనయ క్లిగి ఉంది మరియు నోబెల్ 

బహుమత్ర గీహీత రవీందరనాథ్ ఠాగయర్ ప్టరు ప్రటాి రు. 
• విశవభారత్ర స సరైటీ దీనిని మే 1922లో ఒక్ స్ంసా్గా నమోదయ 

చేసింది. 
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• నివేదిక్ల ప్రకారం, నోబెల్ గీహీతల ఆస్యత లు, భయమ మరియు 
బంగాల తో స్హా స సరైటీక ివిరాళంగా ఇవవబడాు యి. 

• ఇది సావతంతరుం నయండి ఒక్ క్ళాశాల. 1951లో, క ందర చటిం దావరా 
ఈ స్ంసా్క్ు సరంటరల్ యయనివరిిటీ హో దా క్లిెంచబడింది. 

• దీని మొదటట వ ైస్ట-ఛానిలర్ రవీందరనాథ్ ఠాగయర్ క్ుమారుడు 
రతీందరనాథ్ ఠాగయర్ మరియు రవండవ వ ైస్ట-ఛానిలర్ మరొక్ నోబెల్ 
బహుమత్ర గీహీత ఆరిాక్వేతత  అమరతుసటన యొక్ో తాత. 

• నివేదిక్ల ప్రకారం, క ందర సాంస్ోృత్రక్ మంత్రరతవ శాఖ యున సో ో 
వారస్తవ ప్రదేశం శాంత్రనిక తన ("విశవ భారత్ర") హో దా కోస్ం 
దరఖాస్యత  చేస్యక్ుని 11 స్ంవతిరాల తరావత ఈ ప్రిణామం 
జరిగింది మరియు ఠాగయర్ 150వ జనమదినం స్ందరభంగా ఆయన 
సాంస్ోృత్రక్ ఆర్ో క్ు గురితంప్ు లభంచంది. 
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