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Weekly Current Affairs February 3rd & 4th Week 2023  
 

అంతరాా తీయ అంశాలు 
 

IIT ఇండోర్స విద్యారథు లకు ఈజిప్టు  అధ్ాక్షుడచిే గ్లో బ్ల్ బ్ెస్టు M-GOV 

అవారథు లు లభంచయయి 

 

ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్ెక్నాలజీ (IIT) ఇండోర్ విద్యూర్థు లు 
దుబాయ లో జరిగిన వర్ల్్డ గవర్ామ ంట్ సమ్మిట్ లో బంగనర్థ 
పతక్నన్నా గెలుచుక్ోవడం ద్యారన AED 1 మ్మలియన్ 
గెలుచుకున్యార్థ. ఇండోర్ లోన్న ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ 
ట్ెక్నాలజీ (IIT)కి్ చ ంద్ిన న్నయాతి తొట్ాలా మరియు నీల్డ 
కలపేష కుమార్ పనరిఖ లకు ఈజిపటి  అధ్ూక్షుడు అబలె్డ ఫట్ాి  అల్డ-
స్టస్ట పరతిష్ని తిక పతక్నన్నా పరద్యనం చేశనర్థ. 
కీలక అంశాలు 
• ఐఐట్ీ విద్యూర్థు లప ‘బాా క బిల్డ ’ యాప ను ర్ూప ంద్ించయర్థ. 

బాా క బిల్డ అన్ేద్ి బాా క చ యిన్ ఆధయరిత ర్స్ీదు ఉతేతిి యాప, 

ఇద్ి ద్యన్న విన్నయోగద్యర్థల లావనద్ేవీలన్నాంట్ికీ్ డిజిట్ల్డ 
ర్స్ీదులను ఉతేతిి చసేుి ంద్ి. 

• ఈ యాప బహుళ సమసూలను పరిష్కరిసుి ంద్ి, ఇద్ి 
ర్స్ీదులను పటరంట్ింగ్ చేయడయన్నకి్ థర్ిల్డ పేపర్ ల ఉతేతిికి్ 
దూర్ంగన మార్డయన్నకి్ సహాయపడుత ంద్ి. 

• సర్ావనూపటి  మరియు చయలా రిట్ెైల్డ పరద్ేశనలలో కన్నపటంచే థర్ిల్డ 
పేపర్ లు వనట్ిన్న ర్ూప ంద్ించడయన్నకి్ ఉపయోగించే 
ర్సనయన్యల క్నర్ణంగన రీస్ ైకి్ల్డ చేయబడవట. ఈ సమసూను 
పరిష్కరించడయన్నకి్ బాా క బిల్డ సంభావితమ  ంద్ి. 

• "M-Gov Award" మరియు "GovTech అవనర్థ్ " పరపంచ 
పరభుతా సదసుులో భాగంగన UAE పరభుతాం న్నర్ాహ ంచే 
వనరిిక అవనర్థ్ లు. 

• అభివృద్ిి  చ ందుత నా సను న్నక మరియు పరపంచ సవనళాను 
పరిష్కరించడయన్నకి్ మరియు మానవనళికి్ మ ర్థగైెన భవిష్ూత ి  
క్ోసం క్ొతి అవక్నశనలను అన్ేాషటంచడయన్నకి్ సరిక్ొతి సనంకే్తిక 
పరిజఞా న్యన్నా ఉపయోగించి వినూతా పరిష్నకరనలను అభివృద్ిి  
చేయడయన్నకి్ మార్గదర్శక విద్యూర్థు లు, పరిశోధ్కులు, పరభుతా 
ఏజెనీులు & సంసులు, ప ైైవేట్ ర్ంగ కంప నీలు మరియు 
సని రి్ప లను పర ర తుహ ంచడయన్నకి్ ఈ అవనర్థ్ లు 
ర్ూప ంద్ించబడయ్ యి. 

బ్ంగ్ాో ద్ేశ్ 22వ అధ్ాక్షుడిగ్ా మొహమ్మద్ షహబ్ుద్దీన్ 
ఎన్నికయయారథ 

 
బంగనా ద్ేశ్ 22వ అధ్ూక్షుడిగన మాజీ న్యూయమూరిి మరియు 
సనాతంతరయ సమర్యోధ్ుడు మహిద్ ష్హబుద్దీన్ చుపటే 
ఏకగీీవంగన ఎన్నాకయాూర్థ. పరధయన ఎన్నాకల కమ్మష్నర్ ద్యారన 
బంగనా ద్ేశ్ క్ొతి అధ్ూక్షుడి న్నయామకంప ై గెజిట్ విడుదల ైంద్.ి ద్ేశ 
పరధయన ఎన్నాకల సంఘం పరక్నర్ం, ప రస్టడ ంట్  సను నంలో 74 ఏళా 
మహిద్ అబుీ ల్డ హమీద్ చుపటే న్నయమ్మత లయాూర్థ 
బంగనా ద్ేశ్ కు సుద్దర్ఘక్నలం పనట్ు అధ్ూక్షుడిగన ఉనా పరసుి త 
హమీద్ పదవీక్నలం ఏపటరల్డ 23తో ముగుసుి ంద్ి మరియు 
రనజఞూంగం పరక్నర్ం, అతను మూడవసనరి క్ొనసనగలపర్థ. స్ీన్నయర్ 
అవనమీ లీగ్ న్యయకుడు మరియు ఏడుసనర్థా  శనసనసభుూడు 
హమీద్ గత రెండు ఎన్నాకలలో బంగనా ద్ేశ్ అధ్ూక్షుడిగన 
ఎన్నాకయాూర్థ. అతను ఏపటరల్డ 24, 2018న తన రెండవసనరి 
పరమాణ స్ీాక్నర్ం చేశనర్థ. 
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మ్హమద్ షహబ్ుద్దీన్ చుప్టు ఎవరథ? 

• జిలాా  మరియు స్ ష్న్ు జడిిగన పదవీ విర్మణ చేస్టన తరనాత, 

చుపటే సాతంతర అవినీతి న్నరోధ్క కమ్మష్న్ కమ్మష్నర్ లలో 
ఒకరిగన పన్నచేశనర్థ. 

• అతను తర్థవనత రనజకీ్యాలోా  చేరనడు మరియు స్ీన్నయర్ 
పనరిీ న్యయకులు మరియు సనంకే్తిక న్నపటణులతో కూడిన 
అవనమీ లీగ్ సలహా మండలిలో సభుూడు అయాూర్థ 

• అయితే, చుపటే రనషి్ర న్యమమాతరపట అధిపతి క్నవడయన్నకి్ పనరిీ 
పదవిన్న వదులుక్ోవనలిు ఉంట్ుంద్.ి 

• వనయువూ పనబాా జిలాా లో జన్నించిన, చుపటే 1960ల 
చివర్లో మరియు 1970ల పనర ర్ంభంలో అవనమీ లీగ్ విద్యూరిు 
మరియు యువజన విభాగనలకు న్యయకుడు. 

• అతను 1971 లిబరేష్న్ వనర్ లో కూడయ పనలగగ న్యాడు 
మరియు 1975 ఆగసుి  15న బంగనా ద్ేశ్ వూవసను పకుడు 
బంగనబంధ్ు షేక ముజిబుర్ రెహమాన్ - పరధయన మంతిర 
హస్ీన్య తండిర - అతన్న కుట్ుంబ సభుూలతో కలిస్ట స్ ైన్నక 
తిర్థగుబాట్ులో హతూ చేస్టన తరనాత న్నర్సన పరదర్శన 
చేస్టనందుకు జెైలు పనలయాూర్థ 

• తిర్థగుబాట్ు అవనమీ లీగ్ పరభుతయాన్నా పడగొటి్డయన్నకి్ కూడయ 
ద్యరితీస్టంద్.ి 1982 లో, అతను ద్ేశ న్యూయ స్ేవలో 
చేర్చబడయ్ ర్థ 

 

 

• 1996 ఎన్నాకలలో అవనమీ లీగ్ తిరిగి అధిక్నర్ంలోకి్ 
వచిచనపటేడు చుపటే బంగనబంధ్ు హతూ విచయర్ణకు 
సమనాయకరి్గన పన్నచేశనర్థ 

• ఆయన భార్ూ రెబెక్న సులాి న్య మాజీ పరభుతా సంయుకి 
క్నర్ూదరిశ. 

స ైప్రస్ట కొతత  అధ్ాక్షుడగి్ా న్నకోస్ట కరిస్టు డౌలిడెస్ట 51.9% ఓటో్తో 
ఎన్నికయయారథ 

 
రెండవ మరియు చివరి ర ండ్ ఓట్ింగ్ తరనాత స్ ైపరస్ అధ్ూక్షుడిగన 
న్నక్ోస్ కీి్సరి డౌలిడ స్ ఎన్నాకయాూర్థ. 49 ఏళా కీి్సరి డౌలిడ స్ 51.9% 

ఓటా్ను సనధించయర్థ, 66 ఏళా పరతూరిు ఆండిరయాస్ మావరరయిన్నస్ 
48.1% సనధించయడు. కీి్సరి డౌలిడ స్ స్ ంట్ిరసి్ మరియు రైెట్ ఆఫ్ 
స్ ంట్ర్ పనరిీల మదీత తో సాతంతర అభూరిుగన పర ట్ీ చేశనర్థ. 
క్ొతి ప రస్టడ ంట్ కూడయ ద్ేశ మాజీ విద్ేశనంగ మంతిరగన ఉంట్ార్థ 
మరియు పనలనకు సంబంధించినంత వర్కు ఆయనకు చయలా 
అనుభవం ఉంద్ి. స్ పైరస్ తకుకవ ఓట్ింగ్ జన్యభా కలిగిన చినా 
ద్ేశం అయినపేట్ికీ్, ద్యన్న పనర ముఖ్ూతను భౌగోళిక రనజకీ్య 
క్ోణం నుండి చూడవచుచ. 
న్నకోస్ట కరిస్టు డౌలిడెస్ట: న్నక్ోస్ కీి్సరి డౌలిడ స్ ఒక గీీకు స్ ైపరస్ రనజకీ్య 
న్యయకుడు, స్ ైపరస్ అధ్ూక్షుడిగన ఎన్నాకైె్న వూకిి్. అతను గతంలో 
2018 నుండి 2022 వర్కు విద్ేశనంగ మంతిరగన మరియు 2014 

నుండి 2018 వర్కు పరభుతా పరతిన్నధిగన పన్నచేశనర్థ. 
2023లో అధ్ూక్ష పదవికి్ పర ట్ీ చేసని ర్న్ే ఊహాగనన్యల మధ్ూ 
జనవరి 2022లో కీి్సరి డౌలిడ్ు రెండవ అనసని స్టయాడ్ు పరభుతాం 
నుండి రనజీన్యమా చేశనర్థ. జూన్ లో, తన పనరిీ DISY మదీత  
లపకుండయ సాతంతర అభూరిుగన అధ్ూక్ష పదవికి్ పర ట్ీ చేసని ర్న్న అతను 
ధ్ృవీకరించయడు. అతను DIKO, EDEK, DIPA మరియు 
సనలిడయరిట్ీ పనరిీలచే ఆమోద్ించబడయ్ ర్థ. 
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అతను అధ్ూక్ష ఎన్నాకలలో మొదట్ి ర ండ్ లో 32.04% ఓటా్తో 
గెలిచయడు మరియు ఆ తరనాత పరసుి త అధ్ూక్షుడు న్నక్ోస్ 
అనసని స్టయాడ స్ మదీత న్నచయచర్థ. అతను రెండవ ర ండ్ లో 
51.92% ఓటా్తో గెలిచయర్థ, 48.08% ఆండిరయాస్ మావరరయిన్నస్, 

AKEL మదీత తో స్ ైపరస్ అధ్ూక్షుడయాూర్థ 
ప్రప్ంచ బ్్ాంక్ చీఫ్ డేవిడ్ మ్యలయుస్ట తవరగ్ా ప్దవీ విరమ్ణ 
చేయనున్యిరథ 

 

పరపంచ బాూంక చీఫ్ డేవిడ్ మాలాేస్ ద్యద్యపట ఏడయద్ి 
ముందుగనన్ే తన రనజీన్యమాను పరకట్ించయర్థ. అతను తన 
వనతయవర్ణ వ ఖై్రిప ై పరశాలతో మబుుపడని డ వలప మ ంట్ ల ండర్ 
యొకక అధిపతిగన పదవీక్నలాన్నా ముగించయడు. యున్ ైట్ెడ్ 
స్ేిట్ు లోన్న రిపబాికన్ పరిపనలన యొకక అనుభవజా్ఞడు 2019లో 
డొన్యల్్డ ట్రంప అధ్ూక్షుడిగన ఉనాపటేడు మరియు గతంలో 
అంతరని తీయ వూవహారనల క్ోసం ట్ెరజరీ అండర్ స్ కీట్రీగన 
పన్నచేస్టనపటేడు ఈ పనతరకు న్నయమ్మంచబడయ్ ర్థ. మాలాేస్ 
పదవీక్నలం వనసివనన్నకి్ 2024లో ముగిస్ట ఉండేద్ి. 
యుఎస్ సనంపరద్యయకంగన పరపంచ బాూంకు అధిపతిన్న న్యమ్మన్ేట్ 
చేసుి ంద్ి, యూర్ప ద్యన్న జంట్ బెరటి్న్ వటడ్ు సంసు అయిన 
ఇంట్రేాష్నల్డ మాన్నట్రీ ఫండ్ అధపిత లను న్యమ్మన్ేట్ చేసుి ంద్ి. 
సంభావూ బిడ న్ పరిపనలన ఎంపటకలుగన విశలాష్కులు పేరొకనా 
పేరా్లో US ఏజెనీు ఫర్ ఇంట్రేాష్నల్డ డ వలప మ ంట్ అధిపతి 
సమంతయ పవర్ మరియు రనక ఫ లార్ ఫ ండేష్న్ అధ్ూక్షుడు 
మరియు USAID మాజీ అధిపతి రనజీవ్ ష్న ఉన్యార్థ. 

ప్రప్ంచ బ్్ాంకు అధిప్తిగ్ా మ్యలయుస్ట యొకక అప్ అండ్ డౌన్్ : 
• పరపంచ బాూంకులో అతన్న పదవీక్నలం క్ోవిడ్ -19 

మహమాిరి, ఉకీె్యిన్ ప ై ర్ష్నూ ద్యడి మరియు అంతరని తీయ 
ఆరిుక మందగమనం వంట్ి పరపంచ సంక్షోభాలతో సంసును 
పట్ుి కుంద్ి. 

• (మాల్డ పనస్) న్యయకతాంలో, బాూంక గూీ ప అభివృద్ిి  
చ ందుత నా ద్ేశనలకు తన కె్లామేట్ ఫ ైన్యన్ు ను రెట్ిింపట కంట్ే 
ఎకుకవ ప ంచింద్ి, గత ఏడయద్ి రిక్నర్థ్  సను యిలో $32 
బిలియనాకు చేర్థకుంద్ి. 

• ఆఫ్ఘన్ పరజలకు సహాయం చేయడయన్నకి్ అతన్న పన్న మరియు 
తకుకవ-ఆద్యయ ద్ేశనలకు ర్థణ తగిగంపట ద్యారన ర్థణ 
స్టుర్తయాన్నా సనధించడంలో సహాయం చేయడంలో అతన్న 
న్నబదిత. 

• పేదరిక వూతిరేక ర్థణద్యతకు అధిపతిగన, అభివృద్ిి  
చ ందుత నా ద్ేశనలకు మరింత ర్థణ విముకిి్ కలిేంచయలన్న 
బీజింగ్ ప ై ఒతిిడి త చయచడు. 

ప్రప్ంచ బ్్ాంకు అంటే్ ఏమిటి్ మ్రియు అద్ి ఎలయ ప్న్న చసేుత ంద్?ి 

పరపంచ వనూపింగన అభివృద్ిి  చ ందుత నా ద్ేశనలకు ఆరిుక మరియు 
సనంకే్తిక సహాయాన్నకి్ పరపంచ బాూంకు కీ్లకమ  న మూలం. వనర్థ 
సనధయర్ణ అర్ుంలో బాూంకు క్నదు క్ననీ పేదరిక్నన్నా తగిగంచడయన్నకి్ 
మరియు అభివృద్ిి కి్ తోడేడట్ాన్నకి్ ఒక ఏకైె్క భాగసనామూం. 
పరపంచ బాూంక గూీ ప వనరి సభూ ద్ేశనలచే న్నర్ాహ ంచబడే ఐదు 
సంసులను కలిగి ఉంద్ి. పనఠశనలలను న్నరిించడం, నీర్థ మరియు 
విదుూత ను అంద్ించడం, వనూధ్ులతో పర రనడడం మరియు 
పరనూవర్ణయన్నా ర్కి్షంచడం వంట్ి సంసకర్ణలు లపద్య పనర జెకుి లను 
అమలు చేయడంలో ద్ేశనలకు సహాయం చేయడయన్నకి్ సనంకే్తిక 
మరియు ఆరిుక సహాయాన్నా అంద్ించడం ద్యారన పరపంచ బాూంక 
ద్దర్ఘక్నలిక ఆరిుక అభివృద్ిి  మరియు పేదరికం తగిగంపటను 
పర ర తుహ సుి ంద్.ి 
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ప్రప్ంచ బ్్ాంకు యొకక 5 శాఖలు 
• IBRD: పటనరిారనిణం మరియు అభివృద్ిి  క్ోసం 

అంతరని తీయ బాూంక 

• IDA: అంతరని తీయ అభివృద్ిి  సంఘం 

• IFC: ఇంట్రేాష్నల్డ ఫ ైన్యన్ు క్నరొేరేష్న్ 

• MIGA: బహుపనకి్షక ప ట్ుి బడి గనూరెంట్ీ ఏజెనీు 

• ICSID: ద్ి ఇంట్రేాష్నల్డ స్ ంట్ర్ ఫర్ స్ ట్ిల ింట్ ఆఫ్ 
ఇన్ ాసి్ మ ంట్ డిసూేయట్ 

పౌష్ిుకాహార లోపాన్ని అంతమొంద్ించే ద్ిశగ్ా UN కీలక ప్దవిలో 
ఇండో-క నడియన్ అఫ్ాా న్ ఖయన్ ను న్నయమించంద్ ి

 

UN స్ కీట్రీ జనర్ల్డ ఆంట్ోన్నయో గుట్ెరీెస్ పరక్నర్ం, ఇండో-
కె్నడియన్ అయిన అఫ్ని న్ ఖ్ాన్ "స్కేలింగ్ అప నూూట్ిరష్న్ 
మూవ్ మ ంట్" క్ోఆర్ిన్ేట్ర్ గన ఎంపటకయాూడు. నూూయార్క లోన్న 
UN పరధయన క్నరనూలయంలో స్ కీట్రీ-జనర్ల్డ పరతిన్నధి స్ ిఫనన్ 
డుజఞరిక పరక్నర్ం, స్ేకలింగ్ అప నూూట్ిరష్న్ లపద్య SUN ఉదూమం 
అన్ేద్ి అన్నా ర్క్నల పర ష్క్నహార్ లోపనన్నా అంతం చేయడయన్నకి్ 
కట్ుి బడి ఉనా 65 ద్ేశనలు మరియు న్యలుగు భార్తీయ రనష్ని ర లు 
న్ేతృతాంలోన్న ద్ేశం-ఆధయరిత పనర జెకి. 2030 న్యట్ికి్. తన క్ొతి 
అస్ ైన్ మ ంట్ లో, Ms ఖ్ాన్ భాగసనామాూలను న్నరిించడం ద్యారన 
పరపంచ సను యిలో స్ేకలింగ్ అప నూూట్ిరష్న్ వయూహం అమలును 
న్నరని రించడయన్నకి్ మరియు అన్నా ర్క్నల పర ష్క్నహార్ లోపనన్నా 
అంతం చేయడయన్నకి్ న్నశ్చచతయర్ుం మరియు న్నబదితతో పన్న చేసుి ంద్ి. 
అఫ్ని న్ ఖ్ాన్ గత కె్రీర్ : డుజఞరిక పరక్నర్ం, భార్తద్ేశంలో 
జన్నించిన శ్రీమతి ఖ్ాన్ SUN మూవ్ మ ంట్ స్ కీట్ేరియట్ ను 
పర్ూవేకి్షసని ర్థ మరియు SUN పరభుతా ఫర కల్డ పనయింటా్ 

న్ ట్ వర్క ను అలాగే ఉదూమం యొకక వనట్ాద్యర్థలు మరియు 
మదీత ద్యర్థలను న్నర్ాహ సని ర్థ. ఆమ  కె్నడయ మరియు UK 

రెండింట్ిలోనూ ప ర్థరనలు. Ms. ఖ్ాన్ మ క గిల్డ విశావిద్యూలయం 
నుండి ప లిట్ికల్డ స్ ైన్ు లో బాూచిలర్ు మరియు జఞన్ు హాప కి్న్ు 
సూకల్డ ఫర్ అడయాన్ు డ్ ఇంట్రేాష్నల్డ సిడీస్ నుండి పబాిక 
పనలస్ీలో మాసిర్ు డిగీీన్న కలిగి ఉన్యార్థ. 
Ms ఖ్ాన్ 1989లో మొజఞంబిక లో యున్ ైట్ెడ్ న్ేష్న్ు చిల్రన్ు 
ఫండ్ (UNICEF) క్ోసం తన పన్నన్న పనర ర్ంభించయర్థ మరియు 
పరసుి తం తూర్థే యూర్ప మరియు మధ్ూ ఆస్టయాకు పనర ంతీయ 
డ ైరెకిర్ గన పన్నచేసుి న్యార్థ. 
ఉమ న్ ఫర్ ఉమ న్ ఇంట్రేాష్నల్డ యొకక CEO గన పన్నచేస్టన 
ఆమ కు అంతరని తీయ ప ర్ సమాజ సంసుల గురించి కూడయ 
విసిృతమ  న జఞా నం ఉంద్ి. 
మ్యజీ మ్యసుర్స కార్సు CEO అజయ్ బ్ంగ్ాను ప్రప్ంచ బ్్ాంకుకు 
న్యయకతవం వహ ంచేందుకు అమెరకిా అధ్ాక్షుడు న్యమిన్ేట్ 
చేశారథ 

 
వనషటంగిన్ నుండి, US ప రస్టడ ంట్ జో బిడ న్ పరపంచ బాూంక కు 
న్యయకతాం వహ ంచడయన్నకి్ మాజీ మాసిర్ క్నర్్ చీఫ్ ఎగిికూూట్ివ్ 
అజయ బంగనను న్యమ్మన్ేట్ చసేుి న్యార్థ, ద్యన్న పరసుి త చీఫ్ డేవిడ్ 
మాల్డ పనస్ ముందుగనన్ే పదవీ విర్మణ చేయబో త నాట్ుా  
పరకట్ించయర్థ. పరనూవర్ణ సమసూల వంట్ి గోా బల్డ సమసూలను 
మరింత పరభావవంతంగన పటనర్థదిరించడయన్నకి్ మరియు 
పరిష్కరించడయన్నకి్ డ వలప మ ంట్ ర్థణద్యతల పటష మధ్ూ బంగన 
న్యమ్మన్ేష్న్ వచిచంద్.ి డ వలప మ ంట్ ల ండర్ మారిచ 29 వర్కు 
క్ొనసనగే పరకీి్యలో అభూర్థు ల న్యమ్మన్ేష్న్ లను ఆమోద్ించడం 
పనర ర్ంభించింద్ి, మహ ళా అభూర్థు లు "బలంగన" 
పరర తుహ ంచబడతయర్న్న బాూంక పేరొకంద్ి. 
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అభివృద్ిి  ర్థణద్యత మారిచ 29 వర్కు క్ొనసనగే పరకీి్యలో 
అభూర్థు ల న్యమ్మన్ేష్నాను ఆమోద్ించడం పనర ర్ంభించింద్ి. పరపంచ 
బాూంక చయరితయర తికంగన యున్ ైట్ెడ్ స్ేిట్ు కు చ ంద్ిన వనరిచే 
న్ేతృతాం వహ సుి ంద్,ి ద్యన్న అతిప దీ వనట్ాద్యర్థ, అంతరని తీయ 
దరవూ న్నధి (IMF) యొకక న్యయకుడు సనంపరద్యయకంగన 
యూరోపటయన్. అయితే, రనయిట్ర్ు పరక్నర్ం, అభివృద్ిి  
చ ందుత నా ద్ేశనలు మరియు అభివృద్ిి  చ ందుత నా మారెకట్ుా  
ఆ ఎంపటకలను విసిృతం చేయడయన్నకి్ ముందుకు వచయచయి. మరో 
పరధయన వనట్ాద్యర్థ అయిన జర్ినీ, 77 ఏళా చరితరలో బాూంక కు 
ఎనాడూ మహ ళ న్ేతృతాం వహ ంచనందున, ఉద్ోూగం క్ోసం ఒక 
మహ ళ క్ోసం ముందుకు వచిచంద్ి. 
బంగన, 63, భార్తీయ-అమ రికన్ మరియు పరసుి తం ఈకి్ాట్ీ సంసు 
జనర్ల్డ అట్ాా ంట్ిక లో వ ైస్ ఛ ైర్ిన్ గన పన్నచసేుి న్యార్థ. బంగన 
"వనతయవర్ణ మార్థేలతో సహా మన క్నలంలోన్న అతూంత 
అతూవసర్ సవనళాను పరిష్కరించడయన్నకి్ పబాిక-ప ైైవటే్ వనర్థలను 
సమీకరించడంలో కాి్షి్మ  న అనుభవం ఉంద్ి" అన్న బిడ న్ ఒక 
పరకట్నలో త లిపనర్థ. 
 భూట్్న్ కు చెంద్ిన 7 ఏళో్ యువరాజు ద్ేశాన్నకర మొదట్ి డిజిట్ల్ 
పౌరథడు అయయారథ  

 
భూట్ాన్ తన డిజిట్ల్డ మౌలిక సదుపనయాలను ఆధ్ునీకరించే 
ద్ిశగన అడుగు వేస్టంద్ి. హ మాలయ రనజూం తన మొటి్మొదట్ి 
డిజిట్ల్డ ప ర్థడిన్న కనుగొంద్.ి భూట్ాన్ న్ేష్నల్డ డిజిట్ల్డ ఐడ ంట్ిట్ీ 
(NDI) మొబెైల్డ వనల ట్, రనయల్డ హ నై్ స్ ద్ి గనూలపు (పటరన్ు) జిగేి 
న్యమ గేల్డ వనంగ్ చుక భూట్ాన్ మొదట్ి డిజిట్ల్డ ప ర్థడిగన 
మారనర్థ. సంద్ేహాసేద స్టసిమ ప ర్థలకు వనరి గురిింపటను 
న్నర్ూపటంచగల సుర్కి్షతమ  న మరియు ధ్ృవీకరించదగిన 
ఆధయరనలను అంద్ించడయన్నకి్ అతయూధ్ున్నక సనంకే్తికతను 
ఉపయోగిసుి ంద్.ి 

మీడియా న్నవేద్ిక పరక్నర్ం, డిజిట్ల్డ మౌలిక సదుపనయాలను 
న్ లక్ొలేడయన్నకి్ భూట్ాన్ చేసుి నా పరయతయాలకు భార్తద్ేశం 
న్నలకడగన మదీత  ఇసరి ంద్ి. రెండు ద్ేశనలు వివిధ్ సనంకే్తిక 
క్నర్ూకీమాలప ై సహకరిసుి న్యాయి. ఇద్ి భూట్ాన్ యొకక మూడవ 
అంతరని తీయ ఇంట్రెాట్ గేట్ వే న్నరనిణయన్నా కలిగి ఉంద్ి, ద్యన్న 
న్నర్ాహణ ఖ్ర్థచను తగిగంచడయన్నకి్ భార్త పరభుతాం రనయితీ 
రేట్ును సులభతర్ం చేసుి ంద్.ి భూట్ాన్ యొకక ఫ్నా గ్ షటప పర ర గనీమ 

‘డిజిట్ల్డ డుర కుల్డ’ కి్ంద ద్ేశంలోన్న 20 జిలాా లోా  గనీమ సను యిలో 
ఆపటికల్డ ఫ ైబర్ బాూక బో న్ అంద్ించబడింద్.ి ద్ేశం తన డజిిట్ల్డ 
సనమరను యలను విసిరించుక్ోవడం క్ొనసనగిసుి నాందున, ఈ తయజఞ 
అభివృద్ిి  డిజిట్ల్డ భవిష్ూత ి  వ పైట భూట్ాన్ పరయాణంలో ఒక 
పరధయన మ  లురనయిన్న సూచిసుి ంద్.ి  
 

జాతీయ అంశాలు 
 

AAMRITPEX 2023న్న కమూూన్నకే్ష్నా శనఖ్ మంతిర అశ్చాన్న 
వ ైష్ణవ్ పనర ర్ంభించయర్థ 

 
కమూూన్నకే్ష్న్ు, ఎలక్నిా న్నకు & ఇనఫరేిష్న్ ట్ెక్నాలజీ మరియు 
రైెలపాల మంతిర అశ్చాన్న వ ైష్ణవ్ AMRITPEX 2023 – న్షే్నల్డ 
ఫటలాట్లెిక ఎగిిబిష్న్ ను పనర ర్ంభించయర్థ. ఈ ఐదు రోజ్ఞల సని ంపటల 
మహాకుంభ్ 11 ఫటబరవరి నుండి 15 ఫటబరవరి 2023 వర్కు 
జర్థపటకుంట్ార్థ మరియు ఆజఞద్ద క్న అమృత మహో తువ్ 
వేడుకలోా  భాగంగన న్నర్ాహ ంచబడుతోంద్ి. 
సమాచయర్ పరసనరనల శనఖ్ సహాయ మంతిర ద్ేవటస్టనహ చౌహాన్, 

తపనలా శనఖ్ క్నర్ూదరిశ వినీత పనండ,ే డ ైరెకిర్ జనర్ల్డ పర సిల్డ 
సరీాస్ స్, అలోక శర్ి, ఇతర్ ఉనాతయధిక్నర్థలు ఈ క్నర్ూకీమంలో 
పనలగగ న్యార్థ. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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కీ్లక అంశనలు 
• పరధయనమంతిర నరేందరమోద్ద దృషటితో పర సిల్డ శనఖ్ పయరిిగన 

ర్ూపనంతర్ం చ ంద్ిందన్న, బాూంకి్ంగ్, సరీాస్ డ లివరీ, సర ష్ల్డ 
స్ కూూరిట్ీ పేమ ంట్ు న్ ట్ వర్క క్ోసం డిజిట్ల్డ న్ ట్ వర్క గన 
మారిందన్న అశ్చాన్న వ ైష్ణవ్ త లియజేశనర్థ. 

• మన సుసంపనామ  న సంసకృతి, వనర్సతాం మరియు చరితర 
గురించి యువకులకు అవగనహన కలిేంచడంలో మరియు 
మన మూలాలప ై గర్ాపడట్ంలో సని ంపటలు మరియు ఫటలపట్ ల 
యొకక అభివృద్ిి  చ ందుత నా పనతరను కూడయ అతను న్ొకి్క 
చ పనేడు. 

• ఈ గొపే ద్ేశం యొకక 5000 సంవతురనల పటరనతన చరితర 
మరియు సంసకృతిన్న హ ైల టై్ చేయడయన్నకి్ మరియు 
పరదరిశంచడయన్నకి్ AMRITPEX జఞతీయ వేద్ిక అన్న ద్ేవటస్టన్ 
చౌహాన్ త లియజేశనర్థ. 

• పరధయనమంతిర దూర్దృషటితో కూడిన న్యయకతాంలో, ఆరిుక 
స్ేవలను ఇంట్ింట్ికి్ చేర్వేస్ేందుకు భార్త తపనలా యొకక 
విశాసనీయ న్ ట్ వర్క పటనర్థదిరించబడిందన్న కూడయ ఆయన 
పేరొకన్యార్థ. 

• AMRITPEX 2023 పనర ర్ంభ వేడుకకు ద్ేశంలోన్న అన్నా 
పనర ంతయల నుండి ప దీ సంఖ్ూలో పనఠశనల విద్యూర్థు లు మరియు 
ఫటలట్ెలిసి్ లు హాజర్యాూర్థ. 

• ఎగిిబిష్న్ 13 పర ట్ీ విభాగనలు మరియు ఆహాాన్నత ల కీి్ంద 
20,000 కంట్ే ఎకుకవ పరదర్శనలను పరదరిశసుి ంద్ి. ఆజఞద్ద 
క్న అమృత మహో తువ్ లో యువత మరియు వరి్మాన 
ఫటలాట్లెిసుి ల పర ర తయుహక భాగసనామాూన్నకి్ సంబంధించిన 
పరతేూక విభాగం కూడయ చేర్చబడింద్ి. 

• తపనలా శనఖ్ ఆజఞద్ద క్న అమృత మహో తువ్ ప ై సనిర్క పర సిల్డ 
సని ంపటను కూడయ విడుదల చేస్టంద్.ి 

• 4 లక్షల కంట్ే ఎకుకవ మంద్ి విద్యూర్థు లు పనలగగ నా 
జఞతీయసను యి డిజెైన్ పర ట్ీలో అత ూతిమ ఎంట్ీరల నుండి ఈ 
సని ంప ర్ూప ంద్ించబడింద్ి. 

• ఈ పర ట్ీన్న భార్త పరభుతా పనఠశనల విద్యూ శనఖ్ మరియు 
సనంసకృతిక మంతిరతా శనఖ్ భాగసనామూంతో పనన్ ఇండియా 
సను యిలో న్నర్ాహ ంచబడింద్ి. ఈ సందర్భంగన ఈ పర ట్లీోా  
జఞతీయ విజేతలను కూడయ సతకరించయర్థ. 

 భ్రతద్ేశప్ట మొట్ుమొదటి్ AC డబ్ుల్ డెకకర్స ఎలకరుిక్ బ్సు్ 
మ్ుంబ్ెైలో ప్రవేశప ట్ుబ్డింద్ ి

 

భార్తద్ేశపట మొటి్మొదట్ి ఎయిర్ కండిష్న్్ డబుల్డ డ కకర్ 
ఎలకాిి్క బసుు ముంబెైలోన్న ప ర్ ర్వనణయ సంసు అయిన బెసి్ ఫ్ీా ట్ లో 
చేర్చబడింద్.ి తడి అద్ ీకు తీసుకునా ఈ-బసుు పరజల క్ోసం 
రోడు్ ప ైకి్ రనకముంద్ే పనర ంతీయ ర్వనణయ క్నరనూలయంలో నమోదు 
చేయబడుత ంద్.ి ఈ ఎయిర్ కండిష్న్్ డబుల్డ డ కకర్ ఎలకాిి్క 
బసుు పరసుి తం డీజిల్డ తో నడిచే సనంపరద్యయ డబుల్డ డ కకర్ 
బసుులు నడుసుి నా శ్చవనర్థ పనర ంతయలోా న్న ర్ూటా్లో పరయాణ ంచే 
అవక్నశం ఉంద్ి. 
రనబో యేి 8-10 రోజ్ఞలోా  మరో 4-5 డబుల్డ డ కకర్ ఎయిర్ కండిష్న్్ 
ఈ-బసుులను అందుక్ోనున్యామన్న, మొతిం 20 వనట్ిన్న 
అందజేయనున్యామన్న బృహన్ ముంబెై ఎలకాిి్స్టట్ీ సప లా  అండ్ 
ట్ార న్ు పర రి్ (బెసి్) అండర్ ట్ేకి్ంగ్ జనర్ల్డ మేన్ేజర్ లోకే్ష చందర 
త లిపనర్థ. ఆట్ోమొబెైల్డ తయారీ అశోక లపలాండ్ యొకక 
అనుబంధ్ సంసు అయిన స్టాచ్ మొబిలిట్ీ నుండి మారిచ 
ముగిస్ేలోపట బసుులు. ఈ ఏడయద్ి చివరి న్యట్ికి్ డబుల్డ డ కకర్ 
ఈ-బసుుల సంఖ్ూ 200కి్ చేర్నుంద్ి. 
మ్ుఖా అంశాలు 
• ముంబెై యొకక ఐక్నన్నక డబుల్డ డ కకర్ బసుు క్ొతి ఎలకాిి్క 

డబుల్డ డ కకర్ ర్ూపంలో పబాిక సరీాస్ లో పరవేశప టి్బడింద్.ి 
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• క్ొతి ఇ-బసుులో రెండు తలుపటలు మరియు ఎగువ డ క లను 
యాకె్ుస్ చేయడయన్నకి్ సమాన సంఖ్ూలో మ ట్ుా  ఉన్యాయి. 
క్ొతి బసుులోా  డజిిట్ల్డ ట్ికె్ట్ింగ్, స్ీస్ీట్ీవీ కె్మ రనలు, ల వై్ 
ట్రా కి్ంగ్, డిజిట్ల్డ డిస్ పేా , అతూవసర్ పరిస్టుత ల క్ోసం పనన్నక 
బట్న్ వంట్ి సదుపనయాలు ఉంట్ాయి. 

• బెసి్ పరక్నర్ం, డబుల్డ డ కకర్ బసుు పనూస్టంజర్ వనహక 
సనమర్ుయం వనరి స్టంగిల్డ డ కకర్ క్ ంట్ర్ పనరి్ లతో పర లిస్ేి  
ద్యద్యపట రెట్ిింపట. 

• క్ొతి బసుులోా  65 మంద్ి స్ీట్ింగ్ కె్పనస్టట్ీ మరియు న్నలబడి 
ఉనా పరయాణ కులతో కలిపట 90 నుంచి 100 మంద్ి 
పరయాణ కులు పరయాణ ంచవచుచ. 

• సరిిఫటకే్ష్న్ మరియు రిజిస్ేి రష్న్ పరకీి్యను పయరిి చేస్టన 
తరనాత 2022 అక్ోి బర్ లో పబాిక సరీాస్ లో డబుల్డ డ కకర్ ఈ-
బస్ ను పరవేశప డతయమన్న బెసి్ పరకట్ించినపటేడు, క్ ంట్ీ 
యొకక పరర ట్ోట్ెైప ఎయిర్ కండిష్న్్ ఇ-బసుును ఆగసుి  17, 

2022న ముంబెలైో కే్ందర మంతిర న్నతిన్ గడకరీ 
ఆవిష్కరించయర్థ. 

• పరధయనంగన కే్ందరం సవరించిన సరిిఫటకే్ష్న్ పరకీి్య క్నర్ణంగనన్ే 
ధ్ుర వీకర్ణ ఆలసూమ  ందన్న స్టాచ్ మొబిలిట్ీ అధిక్నర్థలు 
త లిపనర్థ. 

• ఆట్ోమోట్వి్ రీస్ ర్చ అసర స్టయేిష్న్ ఆఫ్ ఇండియా (ARAI) 

నుండి సరిిఫటకే్ట్ అందుకునాందున, డబుల్డ డ కకర్ ఇ-
బసుుల ల ైన్ ప ర డక్షన్ మహారనషి్రలోన్న రనయ గఢ్ జిలాా లోన్న 
పనతయళగంగలో వర్క ష్నప లో చేపటి్బడుత ంద్ ి

జాతీయ ఆద్ి మ్హోత్వ ను ప్రధయన్న నర ందర మోద్ద 
పరా రంభంచనున్యిరథ  

 

పరధయన మంతిర నరేందర మోద్ద 2023 ఫటబరవరి 16న నూూ ఢిలాీలోన్న 
మేజర్ ధయూన్ చంద్ న్ేష్నల్డ స్ేిడియంలో జఞతీయ ఆద్ి 
మహో తువ్ ను పనర ర్ంభించయర్థ. ఈ విష్యాన్నా కే్ందర గిరిజన 
వూవహారనల మంతిర అర్థి న్ ముండయ నూూఢిలాీలో మీడయిా 
సమావేశంలో పరకట్ించయర్థ. 
ఈ క్నర్ూకీమంలో గిరిజన శనఖ్ సహాయ మంతిర రేణుక్న సర్థత 
కూడయ పనలగగ న్యార్థ. వివిధ్ సని ల్డు లో పరదరిశంచబడే ఉతేత ి ల 
యొకక సూు లదృషటిన్న పరధయన మంతిరకి్ అందజేసని మన్న మరియు 
గిరిజన వరనగ ల కళాక్నర్థలు మరియు హసికళాక్నర్థలతో 
పనలుపంచుకుంట్ామన్న అర్థి న్ ముండయ త లియజేశనర్థ. 
కీలక అంశాలు 
• పరధయన మంతిర ఆతి న్నర్భర్ భార్త ద్యర్శన్నకతను సనక్నర్ం 

చేయడంలో గిరిజన సంఘాల పయరిి భాగసనామూం మరియు 
పరమేయం ఉండేలా గిరిజన వూవహారనల మంతిరతా శనఖ్ అన్నా 
విధయలా కృషట చేసరి ందన్న మంతిర త లిపనర్థ. 

• గోా బల్డ వనరిింగ్ సవనలును ఎదురోకవడంలో గిరిజన 
సంఘాలు స్ేంద్దరయ ఉతేత ి ల ఉతేతిికి్ పనర ధయనూత ఇవాడం 
ప దీ పనతర పర షటసుి ందన్న ఆయన అన్యార్థ. 

• ద్ేశవనూపింగన న్నర్ాహ ంచబడుత నా ఆద్ి మహో తువంలో 
పనలగగ న్ేందుకు అంతగన త లియన్న మరియు పరతేూకమ  న 
వసుి వటలను ఉతేతిి చసే్ే మార్థమూల పనర ంతయల నుంచి 
ఎకుకవ మంద్ి 

• కళాక్నర్థలను ర్పటేంచేందుకు కృషట చేయడం జరిగిందన్న 
మంతిర పేరొకన్యార్థ. 

• గిరిజన ఉతేత ి లను జఞతీయ మరియు అంతరని తీయ 
మారెకటా్లోకి్ తీసుకురనవడయన్నకి్ ఆద్ి మహో తువ్ ఒక పరధయన 
వేద్ిక అన్న కూడయ ఆయన అన్యార్థ. 

• గిరిజన ఉతేత ి లోా  న్యణూత మరియు సమక్నలీన డిజెైన్ లను 
న్నరని రించడయన్నకి్, అద్ే సమయంలో వనట్ి వనసివికతను 
క్నపనడుక్ోవడయన్నకి్ TRIFED అగీశలీణ  డజిెైనర్ లతో న్నమగామ   
ఉంద్ి. 

http://www.bankersadda.com/
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• TRIFED యొకక ఫ్నా గ్ షటప ఈవ ంట్ యొకక పరసుి త ఎడిష్న్ 

"గిరిజన చేతివృత ి లు, సంసకృతి, వంట్క్నలు మరియు 
వనణ జూం యొకక ఆతి యొకక వేడుక" అన్ే థదమ ను కలిగి 
ఉంద్ి, ఇద్ి గిరిజన జీవితం యొకక పనర థమ్మక నీతిన్న 
సూచిసుి ంద్.ి 

• ఈ ఫ స్టివల్డ లో గిరిజన హసికళలు, చేన్తే, ప యింట్ింగ్ లు, 
నగలు, చ ర్కు & వ దుర్థ, కుండలు, ఆహార్ం & సహజ 
ఉతేత ి లు, బహుమత లు & కలగలుపట, గిరిజన 
వంట్క్నలు మరియు మరిన్నాంట్ిన్న 200 సని ల్డు ద్యారన 
పరదర్శన-కమ-స్ేల్డ కలిగి ఉంట్ుంద్.ి 

• 28 రనష్ని ర లు/యూట్లీ నుండి 1000 మంద్ికి్ ప ైగన గిరిజన 
కళాక్నర్థలు మరియు కళాక్నర్థలు ఈ ఉతువంలో 
పనలగగ ంట్ార్థ. ఇందులో 19 రనష్ని ర లు/యూట్ీల నుండి గిరిజన 
వంట్ మనుష్ లు ఉన్యార్థ, ద్దన్న క్ోసం 20 ఫటడ్ సని ల్డు ను 
ఏరనేట్ు చేసుి న్యార్థ. 

• గిరిజన వరనగ ల ఆహార్ంలో మ్మనుములు అంతరనభగంగన 
ఉన్యాయి. ఐకూరనజూసమ్మతి, భార్త పరభుతా పటలుపట మేర్కు 
2023న్న అంతరని తీయ మ్మల ా ట్ు సంవతుర్ంగన పరకట్ించింద్.ి 

• ద్దన్నన్న గుర్థి చేసుక్ోవడయన్నకి్ మరియు గిరిజన మ్మల ా టా్ ఉతేతిి 

& విన్నయోగనన్నా ప ంచడయన్నకి్ మరియు అవగనహన 
కలిేంచడయన్నకి్, ద్ేశవనూపింగన ఉనా గిరిజన కళాక్నర్థలు 
మ్మల ా ట్ ఉతేత ి లు మరియు వంట్క్నలను పరదరిశంచడయన్నకి్ 
మరియు వికీయించడయన్నకి్ ఆహాాన్నంచబడయ్ ర్థ. 

చరథత ప్టనరథదధరణ కారాకిమ్ం కరంద 12 చరథతలను దకి్షణయఫిరకా 
నుండి అందజ యనున్యిరథ 

 

ఫటబరవరి 18న దకి్షణయఫటరక్న నుంచి 12 చిర్థతలను ర్పటేసని మన్న 
కే్ందర పరనూవర్ణ మంతిర భూపేందర్ యాదవ్ పరకట్ించయర్థ. 
పరతిష్ని తికమ  న చిర్థత పటనర్థదిర్ణ క్నర్ూకీమం కి్ంద, పరధయన 
మంతిర నరేందర మోద్ద గత ఏడయద్ి స్ ప ింబర్ 17న తన 72వ 
పటట్ిినరోజ్ఞ సందర్భంగన మధ్ూపరద్ేశ్ లోన్న కున్ో న్ేష్నల్డ పనర్క లోన్న 
క్నార్ంట్ెైన్ ఎన్ క్ోా జర్ లోకి్ నమీబియా నుండి ఎన్నమ్మద్ి మచచల 
పటలాి జఞత లు - ఐదు ఆడ మరియు మూడు మగ పటలాి జఞత లను 
విడుదల చేశనర్థ. 
పరసుి తం, కున్ో వదీ ఉనా ఎన్నమ్మద్ి చిర్థతలు పరతి మూడు-
న్యలుగు రోజ్ఞలకు ఎర్ను చంపటత న్యాయి మరియు మంచి 
ఆరోగూంతో ఉన్యాయి. చిర్థతలోా  ఒకద్యన్న కీి్యాట్ిన్నన్ సను యిలు 
ప ర్గడంతో ఆమ  అసాసుతకు గురైెంద్ి. చికి్తు అనంతర్ం ఆమ  
క్ోలుకుంద్ి. 
మ్ుఖా అంశాలు 
• దకి్షణయఫటరక్న నుండి 12 చిర్థతలను తీసుకురనవడయన్నకి్ భార్త 

వ ైమాన్నక దళం (IAF) యొకక C-17 విమానం ద్ేశం నుండి 
బయలుద్ేరింద్ి. ఈ పటలాి జఞత ల క్ోసం కున్ో న్ేష్నల్డ పనర్క లో 
పద్ి క్నార్ంట్ెైన్ ఎన్ క్ోా జర్ లు సృషటించబడయ్ యి. 

• భార్తద్ేశం మరియు దకి్షణయఫటరక్న జనవరిలో ఆఫటరకన్ ద్ేశం 
నుండి చిర్థతలను ర్వనణయ చేయడయన్నకి్ మరియు కున్ోలో 
వనట్ిన్న తిరిగి పరవేశప టి్డయన్నకి్ ఒక అవగనహన ఒపేందంప ై 
సంతకం చేశనయి. 

• పరపంచంలోన్న 7,000 చిర్థతలోా  ఎకుకవ భాగం దకి్షణయఫటరక్న, 
నమీబియా మరియు బో ట్ాుాన్యలో న్నవస్టసుి న్యాయి. 
నమీబియా పరపంచంలో అతూధికంగన చిర్థతలను కలిగి ఉంద్ి. 

• పరధయనంగన అతిగన వేట్ాడట్ం మరియు న్నవనస నషి్ం 
క్నర్ణంగన భార్తద్ేశం నుండి పయరిిగన త డచిిప ట్ుి కుపర యిన 
ఏకైె్క ప దీ మాంసనహార్ చిర్థత. ఛతిీస్ గఢ్ లోన్న క్ొరియా 
జిలాా లోన్న సనల్డ అడవటలలో 1948లో చివరిగన కన్నపటంచిన 
పటలాి జఞతి మర్ణ ంచింద్ి. 
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• దకి్షణయఫటరక్నలోన్న గ ట్ెంగ్ లోన్న ఓ.ఆర్. ట్ాంబో  అంతరని తీయ 
విమాన్యశీయం నుంచి కున్ోకు ఏడు మగ, ఐదు ఆడ 
చిర్థతలు బయలుద్ేర్థతయయన్న న్షే్నల్డ ట్ెైగర్ కనిరేాష్న్ 
అథయరిట్ీ హ డ్ ఎస్ీే యాదవ్ త లిపనర్థ. 

• చిర్థతలను మధ్ూపరద్ేశ్ లోన్న గనాలియర్ ఎయిర్ ఫర ర్ు 
సను వరనన్నకి్ చేర్థకుంట్ాయి మరియు వనట్ిన్న IAF యొకక 
MI-17 హ లిక్నపిరా్లో తీసుకువ ళతయర్థ. 

• వ ైల్్డ ల ఫై్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా ర్ూప ంద్ించిన 
'భార్తద్ేశంలో చిర్థతలను తిరిగి పరవేశప టి్డయన్నకి్ క్నరనూచర్ణ 
పరణయళిక' పరక్నర్ం, క్ొతి చిర్థత జన్యభాను సను పటంచడయన్నకి్ 
అనువ ైన 12-14 అడవి చిర్థతలను దకి్షణయఫటరక్న, నమీబియా 
మరియు ఇతర్ ఆఫటరక్న ద్ేశనల నుండి ద్ిగుమతి 
చేసుకుంట్ార్థ. పనర ర్ంభంలో ఐదు సంవతురనలు మరియు 
తర్థవనత పర ర గనీమ కు అవసర్మ  న విధ్ంగన వూవసను పక సని క. 

 రాజస్ాు న్ లో జల్ జన్ అభయయన్ ను ప్రధయన్న మోద్ద వరథువల్ గ్ా 
పరా రంభంచయరథ 

 

ప్రధయనమ్ంతిర నర ందర మోద్ద రాజస్ాు న్ లోన్న సరిలహ  జిలయో లో అబ్ు 
రలడ్ లో వాసతవంగ్ా జల్ జన్ అభయయన్ ను పరా రంభంచయరథ. 21వ 
శతయబీ్ప్ట ప్రప్ంచం భూమిప ై ఉని ప్రిమిత నీటి్ వనరథల తీవరతను 
గ్ిహ స్టత ందన్న, అధిక జన్యభ్ కారణంగ్ా భ్రతద్ేశాన్నకర నీట్ి భదరత 
చయలయ ప దీ ప్రశి అన్న ప్రధయన్న మోద్ద సూచంచయరథ. అమ్ృత కాల్ లో 
భ్రతద్ేశం నీటి్న్ే భవిషాతతత గ్ా చూస్టత ందన్న ఆయన 
తెలియజ శారథ. 

కీలక అంశాలు 
• ద్ేశం నీట్ి సంర్క్షణను సనమూహ క ఉదూమంగన మారిచందన్న 

పరధయన్న మోద్ద సంతృపటి  వూకిం చేశనర్థ మరియు 
బరహికుమారీల జల్డ-జన్ అభియాన్ పరజల భాగసనామూంతో 
కూడిన ఈ పరయతయాన్నకి్ క్ొతి బలాన్నా ఇసుి ందన్న 
త లియజేసనర్థ. 

• వేల సంవతురనల కీి్తమే పరకృతి, పరనూవర్ణం మరియు నీట్కిి్ 
సంబంధించి సంయమనం, సమత లూ మరియు 
సున్నాతమ  న వూవసును ర్ూప ంద్ించిన భార్తద్ేశ 
ఋష్ లను పరధయన మంతిర హ ైల ైట్ చేశనర్థ. 

• నీట్ిన్న న్యశనం చేయవదుీ , ద్యన్నన్న సంర్కి్షంచండి అన్ే పనత 
సనమ తను ఆయన గుర్థి చేసుకున్యార్థ మరియు ఈ భావన 
వేలాద్ి సంవతురనలుగన భార్తద్ేశ ఆధయూతిికత మరియు 
మతంలో ఒక భాగమన్న న్ొకి్కచ పనేర్థ. 

• ఎపటేడ ైతే సమాజం పరకృతితో భావరద్ేాగ సంబంధయన్నా 
ఏర్ేర్చుకుంట్ే, స్టుర్మ  న అభివృద్ిి  ద్యన్న సహజ జీవన 
విధయనంగన మార్థత ందన్న పరధయన మంతిర ఉద్యఘ ట్ించయర్థ. 

• నీట్ి సంర్క్షణ విలువల పటా్ ద్ేశపరజలకు విశనాసం 
కలిగించయలన్న మరియు నీట్ి క్నలుష్నూన్నకి్ క్నర్ణమయేిూ పరతి 
అడ్ంకి్న్న తొలగించయలిున అవసరనన్నా పరధయన మంతిర న్ొకి్క 
చ పనేర్థ. 

• జల సంర్క్షణలో బరహి కుమారీల వంట్ి భార్తద్ేశ ఆధయూతిిక 
సంసుల పనతరను ఆయన న్ొకి్క చ పనేర్థ. 

• గత దశనబాీ లుగన పరతికూల ఆలోచన్య విధయనం అభివృద్ిి  
చ ంద్ిందన్న మరియు నీట్ి సంర్క్షణ మరియు పరనూవర్ణం 
వంట్ి అంశనలు కషి్ంగన భావించబడుత న్యాయన్న పరధయన 
మంతిర విచయర్ం వూకిం చేశనర్థ. 

• గ త 8-9 సంవ తు రనల లో జ రిగిన మార్థేల ను పర ధయన మంతిర 
హ ైల ైట్ చసేూి , మ  ండ్ స్ ట్ మరియు ప రిస్టుత లు రెండూ 
మారిపర యాయన్న త లియ జేశనర్థ. 
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• నమామ్మ గంగే పరచయరనన్నా ఉద్యహర్ణగన చూపటతూ, గంగననద్ ి
మాతరమే క్నకుండయ ద్యన్న ఉపనదులనీా కూడయ శుద్ిి  
అవటత న్యాయన్న, అలాగే గంగననద్ి ఒడు్ న సహజ 
వూవసనయం వంట్ి పరచయరనలు కూడయ పనర ర్ంభమయాూయన్న 
పరధయన మంతిర హ ైల టై్ చేశనర్థ. 

• ‘క్నూచ్ ద రెయిన్ క్నూంప యిన్’ గురించి పర ధయన మంతిర 
పర సని విసూి , కీ్షణ సుి నా భూగర్భ జలాలు కూడయ ద్ేశనన్నకి్ ప ను 
స వనలప అన్న పేరొకన్యార్థ. 

• అట్ల్డ భుజల్డ యోజన ద్యారన ద్ేశంలోన్న వేలాద్ి గనీమ 
పంచయయతీలలో నీట్ి సంర్క్షణను కూడయ పర ర తుహ సుి నాట్ుా  
ఆయన త లియజేశనర్థ. 

• ద్ేశంలోన్న పరతి జిలాా లో 75 అమృత సరోవరనలను 
న్నరిించయలన్ే పరచయరనన్నా కూడయ పరధయన మంతిర సేృశ్చంచయర్థ 
మరియు నీట్ి సంర్క్షణ ద్ిశగన ఇద్ి ఒక ప దీ ముందడుగు 
అన్న అన్యార్థ. 

UIDAI భ్రతద్ేశంలో కొతత  AI చయట్ బ్్ట్ ఆధయర్స మితరను 
పరా రంభంచంద్ ి

 

ఆధయర్ క్నర్థ్ కు సంబంధించిన వనరి సంద్ేహాలకు సమాధయన్యన్నా 
ప ందడంలో సహాయపడట్ాన్నకి్ భార్త విశ్చషి్ గురిింపట పనర ధకి్నర్ 
సంసు (UIDAI) ఇట్ీవల చయట్ బాట్ ను పనర ర్ంభించింద్.ి ద్దన్నన్న 

"ఆధయర్ మ్మతర" అంట్ార్థ. ఆరిిఫటషటయల్డ ఇంట్ెలిజనె్ు/మ షటన్ 
ల రిాంగ్ (AI/ML)-ఆధయరిత చయట్ బాట్ ఇతర్ విష్యాలతోపనట్ు 
ఆధయర్ ఎన్ రోల్డ మ ంట్ నంబర్, PVC క్నర్్ ఆర్్ర్ స్టుతి మరియు 
ఫటరనూదు స్టుతికి్ సంబంధించిన పరశాలకు సమాధయనం ఇవాగలదు. 
ఇద్ి ఇంగాీష మరియు హ ంద్ద భాష్లలో అందుబాట్ులో ఉంద్.ి 

ఆధయర్ చయట్ బాట్ ఇచిచన పరతి సమాధయనం తరనాత, పరతి చయట్ 
పరతిసేందన కీి్ంద థంబ్సు అప/థము డౌన్ చిహాం ఉంట్ుంద్ి. 

అలాగే, స్ ష్న్ ముగిస్టన తరనాత, విండోను మూస్టవేస్టన తరనాత 

న్నవనస్ట సని ర్ రేట్ింగ్ ను అంద్ించవచుచ (1 నుండి 5 స్ేకల్డ లో). 

ఆధయర్ మ్మతర ఏమ్మ సమాధయనం చ పేగలదు? : ఆధయర్ సంబంధిత 
అంశనలకు సంబంధించిన పరశాలకు సమాధయనం ఇవాడయన్నకి్, 

ఆధయర్ స్ ంట్ర్ ను గురిించడయన్నకి్, ఆధయర్ ఎన్ రోల్డ మ ంట్ / అప డేట్ 

స్టుతిన్న తన్నఖీ చేయడయన్నకి్, PVC క్నర్్ ఆర్్ర్ స్టుతిన్న తన్నఖీ 

చేయడయన్నకి్, ఫటరనూదును ఫ ైల్డ చేయడయన్నకి్, ఫటరనూదు స్టుతిన్న తన్నఖీ 
చేయడయన్నకి్, నమోదు కే్ంద్యర న్నా గురిించడయన్నకి్ మరియు బుక 

ఆన్ చేయడయన్నకి్ ఆధయర్ చయట్ బాట్ బాగన శ్చక్షణ ప ంద్ింద్ి. 

క్నర్్ న్న అప డేట్ చేయడయన్నకి్ యూజర్ ఇకప ై ఆధయర్ ఎన్ రోల్డ మ ంట్ 

కే్ంద్యర న్నకి్ వ ళాా లిున అవసర్ం లపదు. ఇద్ి చయట్ బాట్ ద్యారన 
చేయవచుచ. అసలు పర యినటా్యితే డూపటా కే్ట్ ఆధయర్ క్ోసం 

కూడయ దర్ఖ్ాసుి  చేసుక్ోవచుచ. 

ఆధయర్ మ్మతరను ఎలా ఉపయోగించయలి? 

విన్నయోగద్యర్థలు తమ పరశాను చయట్ బాట్ లో ట్ెపై చేస్ట, 
క్నవలస్టన సమాధయన్యలను వ ంట్న్ే ప ందవచుచ. 

• దశ 1: www.uidai.gov.inకి్ వ ళాండ ి

• దశ 2: ద్ిగువ కుడి మూలలో ఉనా “ఆధయర్ మ్మతర” బాకు ప ై 

కాి్క చేయండి. చయట్ బాట్ త ర్వబడుత ంద్ి, “హాయ, న్ేను మీ 
ఆధయర్ మ్మతరను. న్ేను మీకు ఎలా సహాయపడగలను!!" 

• దశ 3: పరశా అడగడయన్నకి్ "పనర ర్ంభించండి"ప ై న్ొకకండి. 

• దశ 4: శోధ్న ప ట్ెిలో, పరశాను నమోదు చేస్ట, ఎంట్ర్ బట్న్ ప  ై

కాి్క చేయండి. చయట్ బాట్ సమాధయనంతో పరత ూతిర్ం ఇసుి ంద్.ి 
• దశ 5: అలాగే, మీర్థ ఎగువన అందుబాట్ులో ఉనా 

సూచించబడని పరశా ఎంపటకప ై కాి్క చేయవచుచ. మీర్థ 

సమాధయన్యలప ై అభిపనర యాన్నా కూడయ త లియజేయవచుచ 
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ఉతతర భ్రతద్ేశంలో మొదటి్ అణు కరామగ్ారం హరాాన్యలో 
న్నరిమంచనున్యిరథ  

 

హరనూన్యలోన్న గోర్ఖ పయర్ లో ఉతిర్ భార్తద్ేశంలో మొదట్ి అణు 
విదుూత పనా ంట్ ను న్నరిించనునాట్ుా  కే్ందర మంతిర జితేందర స్టంగ్ 
త లిపనర్థ. పరధయన్న నరేందర మోద్ద న్యయకతాంలో ద్ేశమంతట్ా 
అణు, అణుశకిి్ పనా ంటా్ ఏరనేట్ు పరధయన విజయాలోా  ఒకట్ిగన 
ఉంట్ుందన్న, ఇద్ి గతంలో తమ్మళన్యడు, ఆంధ్రపరద్ేశ్ తో పనట్ు 
పశ్చచమ మహారనషి్ర వంట్ి దకి్షణయద్ి రనష్ని ర లకు మాతరమే పరిమ్మతం 
చేయబడిందన్న ఆయన పేరొకన్యార్థ. 
మ్ుఖయాంశాలు 
• స్టంగ్ పరక్నర్ం, భార్తద్ేశం యొకక అణు సనమరను యన్నా ప ంచే 

పరయతాంలో 10 అణు రియాకిరా్ ఏరనేట్ుకు కే్ందరం 
ఏకగీీవంగన ఆమోద్ించింద్ి. 

• అణు విదుూత పనా ంటా్ పనర ర్ంభాన్నకి్ న్నధ్ులు ప ంద్ేందుకు 
పరభుతా ర్ంగ సంసుల (పటఎస్ యులు)తో కలిస్ట 
పన్నచేయడయన్నకి్ అణు ఇంధ్న శనఖ్కు కూడయ అనుమతి 
ఉంద్ి. 

• హరనూన్యలోన్న గోర్ఖ పయర్ హరనూన్యలోన్న ఫతేహాబాద్ 
పనర ంతంలో, అను విదుూత పరియోజన (GHAVP) ప రష్రైెజ్్డ 
హ వీ వనట్ర్ రియాకిర్ (PHWR) రెండు యూన్నటా్తో, 
ఒక్ొకకకట్ి 700 MWe సనమర్ుయంతో, పరసుి తం 
న్నరిించబడుతోంద్ి. 

• కే్ట్ాయించిన మొతిం డబుులో, $20,594 Cr. న్ేట్ికి్ ఖ్ర్థచ 
చేశనర్థ. 

ప్శుప్తి కుమ్యర్స ప్రాస్ట దుబ్్య్ లో ఇండియయ ప విలియన్ 
గ్ల్ ఫటడ్ 2023న్న పరా రంభంచయరథ 

 

అగీికలచర్ల్డ అండ్ పనర స్ స్ ఫటడ్ ఎకు పర రి్ డ వలప మ ంట్ అథయరిట్ీ 
(APEDA) UAEలో జర్గనునా గల్డ ఫటడ్ 2023 28వ 
ఎడిష్న్ లో పనలగగ ంట్ోంద్ి. భార్తద్ేశం GULFOODలో 
పనలగగ ంట్ోంద్ి, ఇద్ి పరపంచవనూపింగన ఆహార్ మరియు పననీయాల 
ర్ంగనలను అనుసంధయన్నంచే వదే్ిక, ఇద్ి భార్తీయ 
ఎగుమతిద్యర్థలకు పటష్కలమ  న అవక్నశనలను అంద్ిసుి ంద్.ి 
భార్త రనయబారి H. E. సంజయ సుధదర్, APEDA చ ైర్ిన్ డయకిర్ 
M అంగముత ి , ఆహార్ పనర స్ స్టంగ్ పరిశీమల మంతిరతా శనఖ్ 
అదనపట క్నర్ూదరిశ శ్రీ సన్ోజ్డ కుమార్ ఝా, శ్రీ సన్ోజ్డ కుమార్ 
ఝాతో కలిస్ట ఇండియా ప విలియన్ ను కే్ందర ఆహార్ పనర స్ స్టంగ్ 
పరిశీమల మంతిర పశుపతి కుమార్ పరనస్ పనర ర్ంభించయర్థ. 
ముక్ని నంద్ అగరనాల్డ, డ ైరెకిర్, వూవసనయం & రైెత  సంకే్షమ 
మంతిరతా శనఖ్, APEDA అధిక్నర్థలు, ఇండియన్ ఎంబస్ీ, CGI, 

కే్ందరం & రనషి్రం మరియు ఇతర్ వనట్ాద్యర్థలు. 
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కీలక అంశాలు 
• APEDA పరమోష్న్ లు, ట్ేస్టింగ్ క్నూంప యిన్ లు, మ్మల ా ట్ 

ఉతేత ి లు & బిరనూనీల నమూన్యలు, సని రి్-అప లు మరియు 
ఎగుమతిద్యర్థల మధ్ూ గురిించబడిన సూపర్ మారెకట్ లతో 
B2B పర్సేర్ చర్ూలను ఏరనేట్ు చేయడం మరియు 
అవగనహనతో కూడని సనమరను యన్నా ప ంప ంద్ించే 
క్నర్ూకీమాలను న్నర్ాహ సరి ంద్ి. 

• మ్మల ా ట్ లను ఉతేతిి చసే్ే రనష్ని ర లలో సని రి్ప లు, ఎఫ్ పటఓలు 
మరియు ఎగుమతిద్యర్థల క్ోసం, రెడీ-ట్ు-ఈట్ (RTE) 

మరియు పటండి వంట్ి రెడీ-ట్ు-సర్ా (RTS) కే్ట్గిరీలలో 
విలువ-ఆధయరిత ఉతేత ి ల ఎగుమతి పరచయర్ం క్ోసం 
సని రి్ప లను సమీకరించడం, నూడుల్డు, పనసని , ఫ్ేా కు, 
పనన్ కే్క లు, అలాేహార్ం తినడయన్నకి్ స్టదింగన ఉనా 
తృణధయన్యూలు మ్మకు, బిస్ కట్ుా , కుకీ్లు, సనాకు, స్ీాట్ుా , ద్ోస, 

ఇడీా , ఖిచిర, దలియా మొదల ైన మ్మశీమాలను ఉడికి్ంచడయన్నకి్ 
స్టదింగన ఉన్యాయి. 

• 2023 ఫటబరవరి 20 నుండి 24 వర్కు న్నర్ాహ ంచబడని 
గల్డ ఫటడ్ లో 125 ద్ేశనల నుండి 5000 కంప నీలు 
పనలగగ ంట్ున్యాయి. 

• ఇంట్రేాష్నల్డ ఇయర్ ఆఫ్ మ్మల ా ట్ు (IYOM) 2023లో, 
మ్మల ా ట్ు మరియు ద్యన్న విలువ ఆధయరిత ఉతేత ి ల ఎగుమతి 
పరమోష్న్ ప ై దృషటి సనరించిన థదమ తో భార్తద్ేశం 
GULFOODలో పనలగగ ంట్ోంద్.ి 

• ఇండియన్ ప విలియన్ ద్యద్యపట 100 మంద్ి 
ఎగుమతిద్యర్థల పరతిన్నధ్ులను పర ర తుహ సరి ంద్ి. సని రి్ప లు 
మరియు క్ొతి వూవసను పకులు తమ న్యణూమ  న ఉతేత ి లను 
పరదరిశంచడయన్నకి్ వదే్ికను అంద్ించడయన్నకి్ మ్మల ా ట్ గనూలరీన్న 
మరియు ద్యన్న ఉతేత ి లను పరదరిశంచడయన్నకి్ స్టదిం 
చేయబడింద్.ి 

• APEDA భార్తద్ేశం నుండి ఆహార్ం మరియు ఆహార్ 
ఉతేత ి ల స్ేకర్ణకు అలాగే UAEలోన్న క్ొనుగోలుద్యర్థలకు 
వికీయించడయన్నకి్ ద్యన్న న్ోడల్డ ఏజెనీు అల్డ ధయరన హో ల్ింగ్ SP 

LLC ద్యారన UAE పరభుతాంతో ఒక అవగనహన ఒపేంద్యన్నా 
కుదుర్థచకుంద్ి. 

 ‘బ్రసిు కనిడ డిమ్ ద్ిమ్యవా’ ఫ సిువల్ ను ప్రధయన్న మోద్ద 
పరా రంభంచయరథ 

 

25 ఫటబరవరి 2023న ఢిలాీలోన్న తలకతోరన స్ేిడియంలో ‘బరిసు 
కనాడ డిమ ద్ిమావ సనంసకృతిక ఉతువనన్నా పరధయన్న నరేందర 
మోద్ద పనర ర్ంభించయర్థ. ఈ సందర్భంగన జరిగిన సభలో పరధయన్న 
మోద్ద పరసంగించయర్థ. 
కరనణ ట్క సంసకృతి, సంపరద్యయాలు, చరితరను చయట్ిచ పేేందుకు 
‘బరిసు కనాడ ద్ిమ ద్ిమావ’ సనంసకృతిక ఉతువం 
న్నర్ాహ సుి న్యార్థ. ఇద్ి పరధయనమంతిర 'ఏక భార్త శలీష్ఠ  భార్త' 

ద్యర్శన్నకతకు అనుగుణంగన ఉంద్.ి ఆజఞద్ద క్న అమృత మహో తువ్ 
ఆధ్ార్ూంలో జర్థగుత నా ఈ ఉతువం వందలాద్ి మంద్ి 
కళాక్నర్థలకు నృతూం, సంగీతం, న్యట్కం మరియు కవితాం ద్యారన 
కరనణ ట్క సనంసకృతిక వనర్సతయాన్నా పరదరిశంచడయన్నకి్ అవక్నశం 
కలిేసుి ంద్ి. 
ఏక భార్త శలీష్ఠ  భార్త పథకం అంట్ే ఏమ్మట్ి? : భార్తద్ేశ 
సనాతంతరయ సమర్యోధ్ుడి జీవితం నుండి పేరర్ణ ప ంద్ిన సరనీ ర్ 
వలాభ్ భాయ పట్ేల్డ జయంతి సందర్భంగన 31 అక్ోి బర్ 2015న 
ఏక్ని  ద్ివనస్ న్యడు "ఏక భార్త, శలీష్ఠ  భార్త" పథక్నన్నా పరధయన్న 
నరేందర మోద్ద పనర ర్ంభించయర్థ. మన ద్ేశ ప ర్థలలో జఞతీయవనదం 
మరియు సనంసకృతిక అవగనహనను ప ంప ంద్ించడయన్నకి్ బలమ  న 
యంతయర ంగనన్నా ఏరనేట్ు చేసూి  భార్తద్ేశ సనంసకృతిక వ ైభవనన్నా 
జర్థపటక్ోవడయన్నకి్ ఈ పథకం పనర ర్ంభించబడింద్ి. 
ఏక భార్త శలీష్ఠ  భార్త యొకక ముఖ్ూ లక్షూం "భినాతాంలో 
ఏకతాం" భార్తద్ేశం యొకక భార్తీయ భావజఞలాన్నా 
పర ర తుహ ంచడం. ఇద్ి వనరి ప ర్థగు రనష్ని ర లు మరియు UTలలోన్న 
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పరజల ఆసకిి్న్న ప ంప ంద్ించడం మరియు వనరి సంసకృతిన్న 
పరర తుహ ంచడయన్నకి్ వనరిన్న పర ర తుహ సుి ంద్ి. ద్ేశంలోన్న పరజలలో 
ఉమిడి గురిింపటను ప ంప ంద్ించడం కూడయ ద్దన్న లక్షూం, 

సుసంపనామ  న వనర్సతాం, సంసకృతి, ఆచయరనలు మరియు 
రనష్ని ర ల సంపరద్యయాలను తపేన్నసరిగన పర ర తుహ ంచయలి. 
CJI DY చందరచూడ్ అన్ని సుప్రం కోరథు లకు "తట్సు 
అనులేఖన్యలను" పరా రంభంచయరథ 

 

సుపీరం క్ోరి్ తన న్నర్ణయాలను ఉదహరించే ఏకరీతి నమూన్యను 
న్నరని రించడయన్నకి్ "తట్సు అనులపఖ్న్యలను" పనర ర్ంభించిందన్న భార్త 
పరధయన న్యూయమూరిి DY చందరచూడ్ పరకట్ించయర్థ. సుపీరం క్ోర్థి లో 
న్నర్ణయాలను గురిించి ఉదహరించడం క్ోసం ఏకరీతి, 

విశాసనీయమ  న మరియు సుర్కి్షతమ  న పదీతిన్న పరవేశప టి్డం 
మరియు అమలు చేయడం క్ోసం చర్ూలు తీసుకునాట్ుా  గతంలో 
సుపీరంక్ోర్థి  త లియజేస్టంద్ ి

కీలక అంశాలు 
• CJI న్ేతృతాంలోన్న ధ్రనిసనం జఞబితయకు సంబంధించిన 

విష్యాలను అతూవసర్ంగన పరసని వించడయన్నా వినడయన్నకి్ 
సమావేశమ  ంద్ి, మరియు CJI ఉనాత న్యూయసను నం యొకక 
అన్నా తీర్థేలు తట్సు అనులపఖ్న్యలను కలిగి ఉంట్ాయన్న 
పరకట్ించయర్థ. 

• వనర్థ తట్సు అనులపఖ్న్యలను పనర ర్ంభించినట్ుా  భార్త పరధయన 
న్యూయమూరిి త లియజేశనర్థ. న్యూయసను నం యొకక అన్నా 
తీర్థేలు తట్సు అనులపఖ్న్యలను కలిగి ఉంట్ాయి, 

”అంతేక్నకుండయ సుపీరం క్ోర్థి  యొకక ద్యద్యపట 30,000 

తీర్థేలు తట్సు అనులపఖ్న్యలను కలిగి ఉంట్ాయి. 

• హ ైక్ోర్థి లు కూడయ ద్దన్నన్న అనుసరిసని యన్న ఆశ్చసుి నాట్ుా  
ఆయన పేరొకన్యార్థ. అత ూనాత న్యూయసను నం మ షీన్ 
ల రిాంగ్ సనధ్న్యలను ఉపయోగిసరి ంద్ి, ఇద్ి భార్తీయ 
భాష్లోా కి్ తన తీర్థేలను అనువద్ిసుి ంద్.ి 

RTI విడుదల చేసని డేట్్, 60% మ్ంద్ి ఓట్రథో  ఆధయర్స ను ఓట్ర్స 
IDకర లింక్ చేశారథ 

 
భార్త ఎన్నాకల సంఘం (ECI) పరక్నర్ం, భార్తద్ేశంలోన్న 94.5 
క్ోటా్ మంద్ి ఓట్రా్లో 60% కంట్ే ఎకుకవ మంద్ి తమ ఆధయర్ 
నంబర్ లను వనరి ఓట్ర్థ IDలకు అనుసంధయన్నంచయర్థ. మొతిం 
56,90,83,090 మంద్ి ఓట్ర్థా  తమ ఆధయర్ తో 
అనుసంధయన్నంచబడయ్ ర్థ. 
కీలక అంశాలు 
• రనషి్రంలోన్న ద్యద్యపట 92% మంద్ి ఓట్ర్థా  తమ ఆధయర్ 

సమాచయరనన్నా ఎన్నాకల కమ్మష్న్ కు అంద్ించడంతో, గత 
వనర్ం ఎన్నాకల సందర్భంగన తిరపటర్లో అతూధికంగన ఆధయర్ 
అనుసంధయనం జరిగింద్ి. 

• ఈ ఓట్రా్లో క్ొందర్థ పనన్, డ ైైవింగ్ ల ైస్ న్ు లపద్య పనస్ పర రి్ 
వంట్ి ఆధయర్ క్నకుండయ ఇతర్ పేపర్ లతో గత సంవతుర్ం EC 

పరవేశప ట్ిిన ఫనర్మ 6Bన్న సమరిేంచి ఉండవచుచ. 
• అయితే, ఫనర్మ లో ఆధయర్ పనర థమ్మక అవసర్ం, మరియు 

ఓట్ర్థా  తమ వదీ ఆధయర్ లపదన్న అంగీకరించిన తరనాత 
మాతరమే పరతయూమాాయ పతయర న్నా సమరిేంచగలర్థ. 

• ఎన్నాకల అధిక్నర్థలు ఓట్రా్ నుండి 12 అంకె్ల సంఖ్ూను 
ప ంద్ేలా చేయడం ద్యారన, నకి్లీ ఓట్ర్థ నమోదు 
జఞబితయలను తొలగించడయన్నకి్ ఎన్నాకల చట్ాి ల (సవర్ణ) 
చటి్ం, 2021 ఆమోద్ించబడింద్.ి 
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• తిరపటర్ తరనాత, లక్షద్దాప మరియు మధ్ూపరద్ేశ్ వర్థసగన 
రెండు మరియు మూడవ సను న్యలోా  ఉన్యాయి, ద్యద్యపట 91% 

మరియు 86% మంద్ి ఓట్ర్థా  సమాచయరనన్నా అంద్ించయర్థ. 
ఇతర రాష్టాు ా ల శాతం ఎంత? 

• సగట్ున, దకి్షణయద్ి రనష్ని ర లోా న్న ఓట్ర్థా  తమ ఆధయర్ ను ఇంత 
పరిమాణంలో సమరిేంచలపదు. 

• కరనణ ట్క మరియు ఆంధ్రపరద్ేశ్ రెండూ 71% తగనగ యి, 

తమ్మళన్యడు మరియు కే్ర్ళ 61% మరియు 63% మధ్ూ 
ఉన్యాయి. 

• 31.5% మంద్ి ఓట్ర్థా  మాతరమే గురిింపట క్నర్థ్ ను తమ 
ఓట్ర్థ నమోదుకు అనుసంధయనం చేసుకునా గుజరనత లో 
ఆధయర్ నమోదులో అతి తకుకవ రేట్ు ఉంద్ి. ద్ేశ 
రనజధయన్నలో, 34% కంట్ే తకుకవ ఓట్ర్థా  తమ ఆధయర్ తో 
అనుసంధయన్నంచబడయ్ ర్థ. 

మ్హారాషులాోన్న ఔరంగ్ాబ్్ద్ & ఉస్ామన్యబ్్ద్ పరేథ మ్యరుడయన్ని 
క ందర ప్రభుతవం ఆమోద్ించంద్ ి

 
ఔర్ంగనబాద్ నగరనన్నా ఛతరపతి సంభాజీనగర్ గన, ఉసనిన్యబాద్ 
నగరనన్నా ధ్రనశ్చవ్ గన మార్థసని మన్న ముఖ్ూమంతిర ఏక న్యథ్ షటండే 
ధ్ృవీకరించయర్థ. ఏడయద్ి తరనాత ఔర్ంగనబాద్ మరియు 
ఉసనిన్యబాద్ పేరా్ను మారేచ పరతిపనదనకు హోం మంతిరతా శనఖ్ 
ఆమోదం త లిపటంద్ి. 
కీలకాంశాలు 
• నగరనల పేరా్ను మారేచందుకు తమకు ఎలాంట్ి అభూంతర్ం 

లపదన్న మంతిరతా శనఖ్ పేరొకంద్.ి ఉదివ్ థయకరే అపేట్ి 
ముఖ్ూమంతిర పదవికి్ రనజీన్యమా చేయడయన్నకి్ ముందు జూన్ 
2022లో మహా విక్నస్ అఘాడి పరభుతా హయాంలో జరిగిన 
క్నూబిన్ ట్ సమావేశంలో పనర థమ్మక పరతిపనదన చేయబడింద్.ి 

• ఉదివ్ పరభుతాం తీసుకునా న్నర్ణయం చటి్విర్థదిమన్న 
కాె్యిమ చేస్టన తరనాత, జూల ై 16, 2022న, పేరా్ మార్థే 
క్ోసం ఏకన్యథ్ షటండే మరియు అతన్న డిపయూట్ీ ద్ేవేందర 
ఫడావీస్ లతో కూడని ఇదీర్థ సభుూల మంతిరవర్గం ద్యారన 
పరభుతా తీరనినం ఆమోద్ించబడింద్ి మరియు తరనాత ఒక 
పరతిపనదన కే్ంద్యర న్నకి్ పంపబడింద్ి. 

• రనషి్రంలోన్న ఔర్ంగనబాద్ మరియు ఉసనిన్యబాద్ నగరనల 
పేరా్ను మారనచలన్న న్నర్ణయించే ముందు అభూంతరనలు 
మరియు సూచనలను క్ోరినటా్యితే మహారనషి్ర పరభుతాం 
నుండి బాంబే హ ైక్ోర్థి  క్ోరింద్ి. 

• పేరా్ మార్థేప ై రనషి్ర పరభుతాం ఏద్ ైన్య పరతిపనదనను 
సమరిేంచినటా్యితే చూపనలన్న తయతయకలిక పరధయన 
న్యూయమూరిి జస్టిస్ ఎస్ీా గంగనపయరనాలా, జస్టిస్ సంద్దప 
మారేాలతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ కే్ందర పరభుతయాన్నా 
ఆద్ేశ్చంచింద్.ి 

 మ్ధ్ాప్రద్ేశ్ లో ‘కోల్  జంజాతి మ్హాకుంభ ’లో అమిత  ష్టా 
ప్రసంగ్ించయరథ 

 

మధ్ూపరద్ేశ్ లోన్న సతయాలో శబీర మాత జని జయంతి సందర్భంగన 
ఏరనేట్ు చేస్టన ‘క్ోల్డ జంజఞతి మహాకుంభ్’లో కే్ందర హోంమంతిర, 
సహక్నర్ మంతిర అమ్మత ష్న పరసంగించయర్థ. మా శనర్ద్య శకిి్పీఠంలో 
హోంమంతిర అమ్మత ష్న పనర ర్ునలు చేశనర్థ. మధ్ూపరద్ేశ్ 
ముఖ్ూమంతిర శ్చవరనజ్డ స్టంగ్ చౌహాన్ సహా పలువటర్థ పరముఖ్ులు 
హాజర్యాూర్థ. 
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కీ్లక అంశనలు 

• 507 క్ోటా్తో 70 అభివృద్ిి  పనులకు శంకుసను పన, 26 క్ోటా్ 

ర్ూపనయలతో అన్ేక ఇతర్ పనులకు శ్చవరనజ్డ స్టంగ్ చౌహాన్ 

న్ేతృతాంలో పనర ర్ంభోతువనలు జరిగినట్ుా  హోంమంతిర అమ్మత 

ష్న సభను ఉద్ేీశ్చంచి పరసంగించయర్థ. 

• అంతోూదయ అంట్ే సమాజంలోన్న పేదలు గ ర్వంగన 

జీవించేందుకు మార్గం సుగమం చేయడమేనన్న కే్ందర 

హోంమంతిర పేరొకన్యార్థ. 

• 2014లో నరేందర మోద్ద పరధయనమంతిర అయిన తరనాత 

ఆయన పరభుతాం గిరిజనులు, దళిత లు, వ నుకబడిన, పదే 

పరజల పరభుతామన్న పేరొకన్యార్థ. 

• పరతి హామీన్న న్ ర్వేర్థసూి , అటి్డుగు సను యిలో పేద సంకే్షమ 

పథక్నలను అమలు చేయడయన్నకి్ పరధయన్న మోద్ద కృషట చేశనర్థ. 

• సనాతంత్ర ఉదూమాన్నకి్ క్ోల్డ కమూూన్నట్ీ గణనీయంగన 

సహకరించిందన్న అమ్మత ష్న త లియజేశనర్థ. 

• పరధయన్న నరేందర మోద్ద న్ేతృతాంలోన్న పరభుతాం 200 క్ోటా్తో 

ద్ేశవనూపింగన గిరిజన సనాతంత్ర సమర్యోధ్ుల 

మూూజియంలను ఏరనేట్ు చేసరి ంద్ి, 1831 న్యట్ి క్ోల్డ 

తిర్థగుబాట్ుద్యర్థల ధ ైర్ూసనహసనలు అన్నా మూూజియంలలో 

చ కకబడయ్ యి. 

• గోండ్ మహారనణ  దురనగ వతి ధ ైర్ూసనహసనలు, రనణ  కమలాపతి 

తయూగం లపద్య సనాతంతరయ సమర్యోధ్ులు బుది భగత 

మరియు జోవన భగత వంట్ి వనర్ందరినీ మధ్ూపరద్ేశ్ 

ముఖ్ూమంతిర శ్చవరనజ్డ స్టంగ్ చౌహాన్ న్యయకతాంలోన్న 

పరభుతాం గ ర్వించింద్ి మరియు సిరించుకుంద్ి. 

• గత పరభుతా హయాంలో గిరిజనులకు బడ ిట్ లో ర్ూ.24,000 

క్ోట్ుా  ఇచయచమన్న, ద్యన్నన్న ద్యద్యపట ర్ూ. 90,000 క్ోట్ుా  

పరధయన్న మోద్ద. 
 

రాష్టాు ా ల సమ్యచయరం 

 

మ్హారాషు ా కొతత  గ్వరిర్స గ్ా రమేశ్ బ్ెైస్ట న్నయమితతలయయారథ, 
కోష్టాారీ బ్్ధ్ాతలు చేప్ట్్ు రథ 

 

భగత స్టంగ్ క్ోష్నూరీ రనజీన్యమా తరనాత మహారనషి్ర క్ొతి గవర్ార్ గన 
ర్మేష బెైస్ న్నయమ్మత లయాూర్థ. ఉదివ్ ఠనకీే్ న్ేతృతాంలోన్న 
మహా విక్నస్ అఘాడి (ఎంవిఎ) పరభుతాంతో చ డిపర యిన 
సంబంధ్ం తరనాత భగత స్టంగ్ క్ోష్నూరీ వ ైద్ొలిగనర్థ. ర్మేష 
బాయిస్ గతంలో జఞర్ఖండ్ గవర్ార్ గన పన్నచేశనర్థ. భగత స్టంగ్ 
క్ోష్నూరీ రనజీన్యమాను రనషి్రపతి ద్రౌ పద్ి ముర్థి ఆమోద్ించయర్థ. 
కీలక అంశాలు 
• భగత స్టంగ్ క్ోష్నూరీ 2019లో మహారనషి్ర గవర్ార్ గన 

న్నయమ్మత లయాూర్థ. 
• క్ోష్నూరీ శ్చవస్ేన, క్నంగీెస్ మరియు ఎన్ స్టపటతో సహా ఎంవిఎ 

పరభుతాంతో గంభీర్ంగన ఉన్యార్థ. 
• గతంలో మహారనషి్ర గవర్ార్ చేస్టన క్ొన్నా పరకట్నలు రనషి్రంలో 

వివనద్యలకు ద్యరితీశనయి. 
ఉతతరాఖండ్ లో కఠినమెైన కాప్యింగ్ న్నరలధ్క చట్ుం అమ్లులోకర 
వసుత ంద్ ి
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ద్ేశంలోన్ే అతూంత కఠినమ  న క్నపీయింగ్ న్నరోధ్క చటి్ం 
ఉతిరనఖ్ండ్ లో అమలోా కి్ వచిచంద్ి. గవర్ార్ ల ఫ్టిన్ ంట్ జనర్ల్డ 
గురీిత స్టంగ్ ఉతిరనఖ్ండ్ క్నంపటట్టే్ివ్ ఎగని మ్మన్ేష్న్ 
(రికూీట్ మ ంట్ లో అన్యూయమ  న మారనగ ల న్నవనర్ణ మరియు 
న్నవనర్ణ చర్ూలు) ఆర్ిన్ న్ు 2023కి్ ఆమోదం త లిపనర్థ. ద్దన్న 
దృష్ని య, ద్ేశంలోన్ే అతిప దీ క్నపీయింగ్ న్నరోధ్క చటి్ంగన యాంట్ీ 
క్నపీయింగ్ చటి్ం అభివరిణంచబడుతోంద్ి. UKPSC పేపర్ లీక 
క్నర్ణంగన సుమార్థ 1.4 లక్షల మంద్ి పరభుతా ఉద్ోూగనల క్ోసం 
పరీక్షలను ర్దుీ  చేశనర్థ. 
పేప్ర్స లీక జీకర పాలుడిన వారిప ై కఠని న్నబ్ంధ్నలు 
• ఈ యాంట్ీ క్నపీయింగ్ చటి్ం పరక్నర్ం, క్నపీ క్నూట్ 

మాఫటయాకు జీవిత ఖ్ెైదు లపద్య 10 సంవతురనల జెైలు శ్చక్షతో 
పనట్ు 10 క్ోటా్ ర్ూపనయల జరిమాన్య విధించే న్నబంధ్న 
ఉంద్ి. అంతే క్నకుండయ క్నపీయింగ్ మాఫటయా ఆసుి లను 
అట్ాచ్ చేయాలన్ే న్నబంధ్న కూడయ ఉంద్ి. 

• ఉతిరనఖ్ండ్ క్నపీయింగ్ న్నరోధ్క చటి్ం పరక్నర్ం, పేపర్ ను లీక 
చేస్టన విద్యూర్థు లప ై కూడయ కఠిన చర్ూలు తీసుక్ోబడతయయి. 
రికూీట్ మ ంట్ పరీక్షలలో విద్యూరిు పేపర్ లీక చేస్టన్య, లపద్య క్నప ీ
క్ొట్ిి పరీక్షలో ఉతిీర్థణ ల ైత,ే ఆ విద్యూరిున్న 10 సంవతురనల పనట్ు 
న్నషేధించలేా చటి్ంలో న్నబంధ్న చేయబడింద్.ి 

• ద్దనర్ుం, ఒక విద్యూరిు ఈ ర్కమ  న క్నరనూచర్ణలో మున్నగి 
తేలితే, అతను/ఆమ  10 సంవతురనల పనట్ు ఎలాంట్ి 
రికూీట్ మ ంట్ పరీక్షకు హాజర్థ క్నలపర్థ. వనర్థ రికూీట్ మ ంట్ 
పరీక్షలలో పనలగగ నలపర్థ. అలాంట్ి విద్యూర్థు లప ై గనూంగ్ సిర్ 
చటి్ం పరయోగించనున్యార్థ. 

• అలాగే వనరి ఆసుి లను కూడయ జపటి  చేయనున్యార్థ. 
పరశాపతయర న్నా లీక చేస్ట, ద్యన్నన్న క్ొనుగోలు చేయడం ద్యారన 
న్నజఞయితీగన పరీక్షలో ఉతిీర్ణత సనధించిన విద్యూర్థు లకు ఈ 
న్నబంధ్న వరిిసుి ంద్ి. 

ప్ంజాబ్ ప్రభుతవం మొదటి్ రాషు ా స్ాు యి ‘రొయాల మేళాను’ 
న్నరవహ ంచంద్ ి

 
పంజఞబ్స పరభుతాం తన మొదట్ి రనషి్ర సను యి 'పనర న్ ఫ యిర్' 

(రొయూల మేళా)ను న్నర్ాహ ంచింద్ి. ఈ "పనర న్ ఫ యిర్" లపద్య 
రొయూల మేళా రొయూల ప ంపకం గురించి అవగనహన 
కలిేంచడయన్నకి్ రనషి్ర పరభుతాం చేసుి నా పరయతాం. రొయూల 
ప ంపకం అన్ేద్ి మానవ విన్నయోగం క్ోసం రొయూలను ఉతేతిి 
చేయడయన్నకి్ సముదర లపద్య మంచినీట్ిలో ఆక్నాకలచర్-ఆధయరిత 
చర్ూ. 2022-23 న్యట్ికి్, న్ ైర్థతి పంజఞబ్స లో రొయూల ప ంపకం 
క్ోసం మొతిం 1,212 ఎకరనల భూమ్మన్న తీసుక్ోగన, మొతిం 2,413 
ట్నుాల రొయూల ఉతేతిి జరిగింద్ి. 
'పనర న్ ఫ యిర్' (రొయూల మేళ): పనర ముఖ్ూత : వివిధ్ ర్క్నల చేపల 
ప ంపకం పథక్నలప ై రైెత లకు అవగనహన కలిేంచడంతోపనట్ు 
ఎకుకవ మంద్ి ఇందులో చేరేలా పర ర తుహ ంచేందుకు రొయూల 
మేళా న్నర్ాహ సుి న్యార్థ. ఇద్ి ఎనఖ్ేరన గనీమంలోన్న రైెత ల శ్చక్షణయ 
కే్ందరంలో జర్థగుత ంద్ి, ఇకకడ విజయవంతమ  న రైెత లు తమ 
కథలను పంచుకుంట్ార్థ. 
‘పరా న్ ఫ యిర్స’ (రొయాల మేళా): రొయాల ర తైతలకు ప్థకాలు 
• పరధయన మంతిర మతుయ సంపద యోజన (PMMSY) కి్ంద 

వివిధ్ పథక్నలు 2021లో పనర ర్ంభమయాూయి మరియు 'నీలి 
విపావం'న్న పరర తుహ ంచడయన్నకి్ 2025 వర్కు అమలులో 
ఉంట్ాయి. 

• ఈ పనర జెకి కి్ంద 2.5 ఎకరనలోా  చపేల చ ర్థవటకు పనర జెకి 
వూయం ర్ూ.14 లక్షలుగన న్నర్ణయించబడింద్ి, ఇందులో 
సనధయర్ణ కే్ట్గిరీ రైెత లకు 40% సబిుడ,ీ ఎస్ుీ/ఎస్ీి 
వరనగ లకు చ ంద్ిన వనరికి్ 60% రనయితీ లభిసుి ంద్ి. 
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• మహ ళలు న్నర్ాహ ంచే మహ ళలు మరియు సహక్నర్ 
సంఘాలు కూడయ 60% సబిుడీన్న ప ందుతయయి. క్ోల్్డ 
సరి రేజీ/ఐస్ పనా ంట్ లను క్ొనుగోలు చేయడయన్నకి్ మరియు 
ఏరనేట్ు చేయడయన్నకి్, రొయూలను మారెకట్ చేయడయన్నకి్ 
రిఫటరజిరేట్ెడ్ వనహన్యలను క్ొనుగోలు చేయడయన్నకి్ మరియు 
ఐస్ బాకు తో కూడిన మోట్ార్ స్ ైకి్ళలా  లపద్య స్ ైకి్ళాకు అద్ే 
మొతింలో సబిుడీ అంద్ించబడుత ంద్ి. 

• ఈ ఉతేత ి ల ధ్ర్ను పరభుతాం PMMSY వ బ్స స్ ైట్ లో 
పేరొకంద్ి మరియు ద్యన్న ఆధయర్ంగన సబిుడీ 
అంద్ించబడుత ంద్.ి ఒక ఫటష ఫీడ్ మ్మలుా  మరియు ఫటష 
వనలూూ యాడ డ్ ఎంట్ర్ ప ైైజ్డ యూన్నటా్ను కూడయ ఏరనేట్ు 
చేస్ట సబిుడనీ్న ప ందవచుచ. 

న్నతిన్ గ్డకరీ మ్హారాషులాోన్న మొదటి్ ద్ివాాంగ్ పారథకకు 
శంకుస్ాు ప్న చేశారథ 

 

కే్ందర రోడు్  ర్వనణయ మరియు ర్హద్యర్థల శనఖ్ మంతిర న్నతిన్ 
గడకరీ మహారనషి్రలోన్న న్యగ్ పయర్ లో పరపంచంలోన్ే అతిప దీ 
మరియు విశ్చషి్మ  న ద్ివనూంగ్ పనర్క - అనుభవి ఇన్ కూా జివ్ 
పనర్క కు పటన్యద్ి రనయి వేశనర్థ. ఈ సందర్భంగన ఆయన 
మాట్ాా డుతూ సమ్మిళిత సమాజఞన్నా న్నరిించయలన్ే పరధయన్న 
నరేందరమోద్ద ద్యర్శన్నకతను దృషటిలో ఉంచుకున్న పనర్థకను 
అభివృద్ిి  చేసుి నాట్ుా  త లిపనర్థ. సననుభూతికి్ బదులుగన, ఈ 
ఉద్యూనవనం సననుభూతిన్న చూపటత ంద్,ి అందుకే్ ఈ పనర్థకకు 
అనుభవి ద్ివనూంగ్ పనర్క అన్న పేర్థ ప ట్ాి ర్థ. 

మ్ుఖా అంశాలు 
• పరతేూకమ  న ద్ివనూంగ్ పనర్క ద్యారన ద్ేశనన్నకే్ క్నకుండయ 

పరపంచం మొతయి న్నకి్ చేరికల సంద్ేశం చేర్థత ందన్న కే్ందర 
మంతిర న్నతిన్ గడకరీ పేరొకన్యార్థ. 

• పనర్థకలో మొతిం 21 ర్క్నల వికలాంగులకు అనుకూలమ  న 
స కరనూలు ఉంట్ాయన్న, ఇందులో ట్చ్ అండ్ స్ ిల్డ గనర్ెన్, 

హ ైడోరథ ర్పీ యూన్నట్, వనట్ర్ థ ర్పీ, మానస్టక వికలాంగుల ైన 
పటలాలు మరియు తలుా ల క్ోసం సాతంతర గద్ి వంట్ి స కరనూలు 
ఉన్యాయన్న మంతిర పేరొకన్యార్థ. 

• ద్ేశంలో అతూంత వేగంగన అభివృద్ిి  చ ందుత నా నగరనలోా  
న్యగ్ పయర్  ఒకట్న్న ఆయన త లియజేశనర్థ. 2016లో కే్ందర 
పరభుతాం వికలాంగుల హకుకల క్ోసం వికలాంగుల హకుకల 
చట్ాి న్నా ఆమోద్ించింద్ి. 

• వికలాంగులకు గ ర్వంగన జీవించే హకుక కలిేంచేలా ఈ చటి్ం 
ఉందన్న పేరొకన్యార్థ. ద్దన్న కి్ంద చొర్వ తీసుకున్న, కే్ందర 
పరభుతాం దకి్షణ భార్తద్ేశం మరియు మధ్ూపరద్ేశ్ లో క్ొన్నా 
ద్ివనూంగ్ పనర్థకలను ర్ూప ంద్ించింద్,ి ఈ కీమంలో, ఈ 

‘అనుభూతి కలుపటక్ొన్న ఉనా పనర్క’ న్యగ్ పయర్ లోన్న పనర్ి 
క్నూంపస్ లో వికలాంగ పటలాలు మరియు సనధయర్ణ ప ర్థల 
క్ోసం న్నరిించబడుతోంద్ి. 

• ఇద్ి పరపంచంలోన్ే మొటి్మొదట్ి వికలాంగుల పనర్థక అన్న, 

90 వేల చదర్పట అడుగుల విస్ీి ర్ణంలో న్నరిిసుి నా ఈ పనర్థక 
క్ోసం భార్త పరభుతా సనమాజిక న్యూయం మరియు 
సనధిక్నర్త మంతిరతా శనఖ్ సుమార్థ ర్ూ. 12 క్ోట్ుా  
కే్ట్ాయించిందన్న ఆయన త లిపనర్థ. 

మ్ధ్ాప్రద్ేశ్ లో ఖజురహో  డయాన్్ ఫ సిువల్ న్నరవహ ంచబ్డుతతంద్ ి
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ఏడు రోజ్ఞల పనట్ు జరిగే 49వ ఖ్జ్ఞర్హో  డయూన్ు ఫ స్టివల్డ 
యున్ సర క వనర్సతాంగన పరకట్ించిన ఆలయంలో భర్తన్యట్ూం 
మరియు కథక తో పనర ర్ంభమవటత ంద్ి. ఖ్జ్ఞర్హో  డయూన్ు ఫ స్టివల్డ 
యొకక వనరిిక క్నర్ూకీమాన్నా ఉసని ద్ అలాా వటద్దీన్ ఖ్ాన్ సంగీత 
ఏవం కళా అక్నడమీ మరియు పరనూట్క శనఖ్ మరియు 
ఆరికయాలజికల్డ సరేా ఆఫ్ ఇండియా సహక్నర్ంతో సనంసకృతిక 
డ ైరెకిరేట్ న్నర్ాహ సరి ంద్ి. 
భర్తన్యట్ూం నృతయూన్నా జఞంకీ్ ర్ంగరనజన్ అందజేయగన, కథక-
భర్తయాట్ాూన్నా వర్థసగన ధదరేందర తివనరీ, అపరజిత శర్ి మరియు 
కథక ను పనర చీ ష్న పరదరిశసని ర్థ. 
మ్ుఖయాంశాలు 
• శ్రీలకి్షి గోవరి్నన్ (కూచిపయడి), మ  థిల్డ ద్ేవిక అండ్ ట్యర ప 

(మోహ న్నఅటి్ం) మరియు వ ైభవ్ ఆరెకర్ మరియు బృందం 
(భర్తయాట్ూం), పరతిష్న సురేష (సతిరయా నృతూం), హ మాని్న 
క్నట్రగడ్ మరియు ఆరిీ న్యయర్ (కూచిపయడి -భర్తన్యట్ూం 
జ్ఞగల్డ బంద్ద) మరియు కదంబత స్ ంట్ర్ క్ోసం కదంబత 
నృతూం) 2023 ఫటబరవరి 21 మరియు 22 తేద్దలలో 
జర్థగుత ంద్ి. 

• రనమాీ ఇబరహ ం మరియు బృందంచే ఒడిస్ీు నృతూం, సంజ్ఞకి 
స్టన్యహ  మరియు తేజసనాన్న సనఠే మరియు బృందంచే కథక, 

ఆక్నష మాలిక మరియు ర్థదర పరసనద్ రనయేిచ కథకళి. 
• ఫటబరవరి 23 మరియు 24 తేద్దలోా  శనశాతి గనరైె ఘోష ఒడిస్ీు 

మరియు బాల విశాన్యథ్ మరియు పరఫటల్డ స్టంగ్ గెహాాట్ లచే 
కథక-భర్తయాట్ూం పరదరిశంచబడుత ంద్ి. 

• 2023 ఫటబరవరి 24న జననీ ముర్ళి భర్తన్యట్ూం, వ ైజయంతి 
క్నశ్ర, సతీల కూచిపయడి బృంద నృతూం, న్నవదే్ిత పనండూ 
మరియు స మూ బో స్ కథక ఒడిస్ీు జ్ఞగల్డ బంద్ద మరియు 
గజేందర కుమార్ పనండయ-తిరధ్ర్ ఒడిస్ీు బృంద నృతూం 
జర్థగుతయయి. 

• గోపటక్న వర్ి, అర్ూపన లాహ రి మరియు పటషటేతయ మ్మశనీ 
మరియు బృందంచే భర్తన్యట్ూం, భర్తన్యట్ూం మరియు 
ఒడిస్ీు నృతయూలతో కూడిన మోహ న్నయాటి్ంతో పండుగ 
ముగుసుి ంద్ి. 

• సనంసకృతిక శనఖ్ యూట్యూబ్స ఛయన్ ల్డ మరియు ఫేస్ బుక 
పేజీలో కచేరీ పరసనర్ం చేయబడుత ంద్.ి 

• ఫ లిస్టట్షే్న్ ఫంక్షన్, వర్క ష్నప, ఆరి్-మారి్, క్నూంపటంగ్, విలపజ్డ 
ట్యర్, వనక విత పనరిి, ఇ-బెైక ట్యర్, స్ గేా ట్యర్ మరియు 
వనట్ర్ సర ేరి్్ కూడయ న్నర్ాహ ంచబడతయయి. 

అరథణయచల్ ప్రద్ేశ్ రాషు ా అవతరణ ద్ిన్ోత్వం  ఫిబ్రవర ి 20 న 
న్నరవహ ంచబ్డింద్ి  

 
అర్థణయచల్డ పరద్ేశ్ లో రనషి్ర అవతర్ణ ద్ని్ోతువం ఈశననూ భార్త 
రనషి్రమ  న అర్థణయచల్డ పరద్ేశ్ లో ఫటబరవరి 20న రనషి్ర స్ లవటద్నిం. 
అర్థణయచల్డ పరద్ేశ్ లో రనషి్ర అవతర్ణ ద్ిన్ోతువం 1987లో రనష్ని ర న్నకి్ 
రనషి్ర హో ద్యను మంజూర్థ చేస్టన జఞా పక్నర్ుం జర్థపటకుంట్ార్థ. 
అర్థణయచల్డ పరద్ేశ్ మొతిం ఈశననూ భార్త రనష్ని ర లలో కీ్లక 
సను న్యన్నా కలిగి ఉంద్ి, ఎందుకంట్ే ఇద్ి రనషి్ర అవతర్ణకు ముందు 
మొతిం పనర ంతం యొకక సనధయర్ణ పేర్థగన పన్నచేస్టంద్ి. ఇద్ి 
పర్ాతయలతో న్నండి ఉంద్ి మరియు హ మాలయాలకు దగగర్గన 
ఉంద్ి. అర్థణయచల్డ పరద్ేశ్ తన అంతరని తీయ సరిహదుీ ను చ ైన్య, 
మయన్యిర్ మరియు భూట్ాన్ లతో పంచుకుంట్ుంద్ి. 
అర్థణయచల్డ పరద్ేశ్ లో రనషి్ర అవతర్ణ ద్ని్ోతువ వేడుకలు : ఫటబరవరి 
20న అర్థణయచల్డ పరద్ేశ్ లో రనషి్ర అవతర్ణ ద్ని్ోతువ వడేుకలు 
1987లో రనష్ని ర న్నకి్ రనషి్ర హో ద్యను మంజూర్థ చసే్టన సంవతుర్ం 
నుండి పనర ర్ంభమయాూయి. మూడు దశనబాీ లకు ప ైగన, రనషి్రం తన 
రనషి్ర హో ద్యను ఘనంగన జర్థపటకుంట్ుంద్ి. ఆ రోజ్ఞ రనషి్రంలో 
పరభుతా స్ లవట ద్ినం, పరభుతా క్నరనూలయాలు, బాూంకులు 
మూతపడయ్ యి. ఇద్ి న్నవనస్టత లు రోజ్ఞ వేడుక క్ోసం పనా న్ చేస్టన 
అన్నా ఈవ ంట్ లలో పనలగగ నడయన్నకి్ అవసర్మ  న సమయాన్నా 
అంద్ిసుి ంద్.ి 
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అరథణయచల్ ప్రద్ేశ్ చరితరలో రాషు ా అవతరణ ద్ిన్ోత్వం 
• రనషి్రం హ మాలయాల పనద్యల వదీ ఉంద్ి, ఇద్ి ద్యన్న పరస్టది, 

సున్నాతమ  న పేర్థను ఇసుి ంద్.ి ఇద్ి ఒక భార్తీయ రనషి్రం 
మరియు మరో మూడు ద్ేశనలతో సరిహదుీ లుగన ఉంద్ి. 

• 1980ల చివర్లో రనషి్ర హో ద్యను ప ంద్ే ముందు, అర్థణయచల్డ 
పరద్ేశ్ 1972 నుండి ఇతర్ రనష్ని ర లతో కూడని భార్త 
యూన్నయన్ లో ఒక భూభాగంగన ఉంద్ి. 

• భూభాగంలోన్న ఏడు రనష్ని ర లను 'స్ వ న్ స్టసిర్ు' అన్న 
పటలుసని ర్థ. చరితరకు తిరిగి వ ళితే, అర్థణయచల్డ పరద్ేశ్ ఉనా 
భార్తద్ేశంలోన్న ఈశననూ పనర ంతం వలసరనజఞూల బిరట్ిష వనరి 
దృషటిన్న ఆకరిించింద్ి. 

• 19వ శతయబీపట చివరి న్యట్ికి్, బిరట్షీ పరభుతాం ఈ పనర ంతంలో 
తన పరిపనలన్యపర్మ  న తీర్థేలను వ యూడం పనర ర్ంభించింద్ి. 
1912 మరియు 1913 మధ్ూ, వనర్థ విజయవంతంగన 
మూడు పనర ంతయలతో కూడని ఈశననూ సరిహదుీ  పనర ంతయలుగన 
పటలవబడే వనట్ిన్న సృషటించయర్థ. 

• పనర ద్ేశ్చక వూతయూసనన్నా గురిించడయన్నకి్, వనర్థ 1914లో పనర ంతం 
మరియు ట్ిబెట్ మధ్ూ సరిహదుీ  రేఖ్ను గీశనర్థ, ఇద్ి 
ట్ిబెట్ ను ద్యన్న పనలనలో చూస్టంద్ి మరియు ద్దర్ఘక్నలంలో, 
1962లో చ నై్య-భార్త యుద్యి లకు ద్ోహదం చేస్టంద్ి. 

• సనాతంతరయం ప ంద్ని తర్థవనత, భార్త పరభుతాం ఈశననూ 
పనర ంతయన్నా న్యరి్ ఈసిర్ా ఫనర ంట్ియర్ ఏజెనీుగన పేర్థ 
మారిచంద్ి మరియు ద్యన్న యూన్నయన్ ను సమీకరించడం 
పనర ర్ంభించినపటేడు, అద్ి N.E.F.A. ద్యన్నకి్ అర్థణయచల్డ 
పరద్ేశ్ అన్న పేర్థ ప ట్ాి ర్థ. 

• పేర్థ మార్చబడిన 15 సంవతురనల తర్థవనత, ఇద్ి రనషి్ర 
హో ద్యను ప ంద్ింద్ి మరియు అధిక్నరికంగన రిపబాిక ఆఫ్ 
ఇండియాలో రనషి్రంగన మారింద్ి. 

భ్రతద్ేశప్ట మొట్ుమొదటి్ అగ్ిి చయట్ బ్్ట్ అమ్ కుి ష  ఒడశిాలో 
పరా రంభంచబ్డింద్ ి

 

ఒడిశన గవర్ార్ ప ర ఫ సర్ గణేశ్చ లాల్డ వూవసనయ ర్ంగం క్ోసం 
భార్తద్ేశపట మొటి్మొదట్ి AI చయట్ బాట్ ను ‘అమా కుీ ష ఏఐ’న్న 

‘కుీ షట ఒడిష్న 2023’ వేడుకలో పనర ర్ంభించయర్థ. అమా కుీ ష ఏఐ 
చయట్ బాట్ రైెత లకు ఉతిమ వూవసనయ పదిత లతో సహాయం 
చేసుి ంద్ి, వనరికి్ పరభుతా పథక్నల గురించి త లియజేసుి ంద్ి 
మరియు 40 కంట్ే ఎకుకవ వనణ జూ మరియు సహక్నర్ బాూంకుల 
నుండి ర్థణ ఉతేత ి లను అంద్ిసుి ంద్.ి 
10,000 మంద్ికి్ ప ైగన రైెత లతో కూడిన ప ైలట్ పనర జెకి కి్ంద అమ 
కుీ షఏఐ అమలు చేయబడుత ంద్ి మరియు రనబో యేి రెండు 
న్ లలోా  పయరిి సను యిలో అమలు చేయబడుత ంద్ి. ఈ సందర్భంగన 
గవర్ార్ పరసంగిసూి  రనషి్ర పరభుతాం వూవసనయాన్నా 
పరర తుహ ంచేందుకు, రనషి్రం అభివృద్ిి  చ ంద్ేందుకు పరభుతాం 
పరకట్ించిన వివిధ్ పథక్నలను రైెత లు సద్ిాన్నయోగం 
చేసుక్ోవనలన్న క్ోరనర్థ. 
కీ్లక అంశనలు 
• ఈ సందర్భంగన ప ర ఫ సర్ లాల్డ పరసంగిసూి  న్యగరికత 

వూవసనయంతోన్ే పనర ర్ంభమ  ందన్న, న్యగరికత న్నరనిణం 
వూవసనయంప ై ఆధయర్పడి ఉందన్న త లియజేశనర్థ. 
వూవసనయంలో మాయాజఞలం రైెత  మాతరమే చేయగలడు. 

• రైెత  సంఘం వనర్థ ఎదురొకంట్ునా సవనళాను 
అధిగమ్మంచడయన్నకి్ అన్నా వనట్ాద్యర్థల నుండి సమనాయ 
పరయతయాల ఆవశూకతను ఆయన న్ొకి్క చ పనేర్థ. 
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• మహమాిరి క్నలంలో ఆగిపర న్న ఏకైె్క ర్ంగం వూవసనయం అన్న 
వూవసనయ మరియు రైెత  సనధిక్నర్త మంతిర ర్ణేందర పరతయప 
స్ ైాన్ పేరొకన్యార్థ. 

• ఒడిశన ఇపటేడు అన్ేక పంట్లోా  సాయం సమృద్ిి  సనధించింద్.ి 
రనషి్రం ద్ేశంలోన్ే న్యలగవ అతిప దీ బియూం ఉతేతిిద్యర్థగన 
ఉంద్ి మరియు పనలు, గుడు్  మరియు చేపల ప ంపకంలో 
ద్యద్యపట సాయం సమృద్ిిగన ఉంద్ి. 

• వూవసనయ యాంతీరకర్ణను పర ర తుహ ంచడయన్నకి్ మరియు 
రైెత ల ఆద్యయాన్నా ప ంప ంద్ించడయన్నకి్ వూవసనయం 
మరియు రైెత  సనధిక్నర్త విభాగం ఫటకీ్క సహక్నర్ంతో 
న్నర్ాహ ంచిన మూడు రోజ్ఞల క్నర్ూకీమాన్నకి్ రనషి్రవనూపింగన 
20,000 మంద్ికి్ ప ైగన రైెత లు మరియు వూవసనయ 
పనరిశనీమ్మకవేతిలు హాజర్యాూర్థ. 

• మహ ళా శ్చశు అభివృద్ిి  శనఖ్ మంతిర బసంతి హ ంబార మ, 

పరధయన క్నర్ూదరిశ అర్బింద కుమార్ పనధద పనలగగ న్యార్థ. 
ప్శ్చుమ్ & స ంట్రల్ జోన్ కోసం గ్లవాలో మొదటి్ PM గ్తిశకరత 
వర్సక ష్టాప్ జరిగ్ింద్ ి

 

పశ్చచమ మరియు స్ ంట్రల్డ జోన్ కు సంబంధించిన మొదట్ి పరధయన 
మంతిర గతిశకిి్ పనర ంతీయ వర్క ష్నప గోవనలో జరిగింద్ి. వర్క ష్నప లో 
పరణయళిక క్ోసం కే్ందర మంతిరతా శనఖ్లు & రనషి్ర శనఖ్లు జఞతీయ 
మాసిర్ పనా న్ (NMP) స్ీాకర్ణ యొకక ఉపయోగ కే్సులప ై 
చర్చలు జరిగనయి మరియు రనష్ని ర లు మరియు కే్ందర మంతిరతా 
శనఖ్లు/విభాగనల మధ్ూ పర్సేర్ అభాూసనన్నకి్ వేద్కిగన 
పన్నచేస్టంద్ి. 

కే్ందర వనణ జూ, పరిశీమల మంతిరతా శనఖ్ (డిపటఐఐట్ి) పరిశీమ 
మరియు అంతర్గత వనణ జూ పర ర తయుహక శనఖ్ (డిపటఐఐట్ి) పరతేూక 
క్నర్ూదరిశ సుమ్మతయ ద్యవనర  మరియు గుజరనత, మహారనషి్ర, గోవన, 
ఛతిీస్ గఢ్ మరియు మధ్ూపరద్ేశ్ లోన్న కే్ందర మంతిరతా శనఖ్లు 
మరియు రనషి్ర పరభుతయాల స్ీన్నయర్ పరభుతా అధిక్నర్థలు 
పనలగగ న్యార్థ. 
కీలకాంశాలు 
• డిపటఐఐట్ి క్నర్ూదరిశ అనురనగ్ జెైన్ సమావేశంలో పరసంగిసూి , 

పటఎం గతిశకిి్ ప ైైవేట్ ప ట్ుి బడులను లాగడం, ఉతేతిి, ఉపనధి 
మరియు వృద్ిిన్న ప ంచే పటణూ చక్నీన్నా పనర ర్ంభిసుి ందన్న 
అన్యార్థ. 

• ఆతి న్నర్భర్ భార్త లక్షయూన్నా సనధించే ద్ిశగన ద్ేశనన్నా 
ముందుకు తీసుకె్ళ్ా ందుకు గతిశకిి్ ఎన్ ఎంపీన్న 
పనర ర్ంభించయమన్న ఆయన త లిపనర్థ. 

• సనమానుూలు ఎదురొకంట్ునా అన్ేక సమసూలకు 
మూలక్నర్ణం సూు ల-సను యి పరణయళిక మరియు సూక్షి 
సను యిలో ద్యన్న అమలు మధ్ూ విపరీతమ  న డిస్ కన్ కి అన్న 
మరియు ద్యన్నన్న పరిష్కరించడయన్నకి్ గతిశకిి్ NMP ఒక ప దీ 
అడుగు అన్న కూడయ ఆయన పేరొకన్యార్థ. 

• ఈ పనా ట్ ఫనర్మ ద్యారన సమీకృత పరణయళిక, 

సమక్నలీకరించబడిన అమలు మరియు మౌలిక 
సదుపనయాలు, ఆరిుక మరియు సనమాజిక ర్ంగ 
పనర జెకుి లు/పథక్నల పర్ూవేక్షణను న్నరని రించడయన్నకి్ స్టనరిీలను 
న్నరిించవచచన్న క్నర్ూదరిశ అనురనగ్ జెైన్ త లిపనర్థ. 

• 13 అక్ోి బర్థ 2021న పరధయనమంతిర నరేందర మోద్ద చతే PM 

గతిశకిి్న్న పనర ర్ంభించినపేట్ి నుండి, జఞతీయ లాజిస్టికు 
పనలస్ీన్న పనర ర్ంభించడం వంట్ి అన్ేక మ  లురనళాను 
సనధించయమన్న DPIIT పరతేూక క్నర్ూదరిశ సుమ్మతయ ద్యవనర  
గమన్నంచయర్థ. 

• PM గతిశకిి్ NMP కి్ంద సనధించిన పటరోగతిన్న ట్ేరస్ చసేూి , 

న్ేట్ికి్ 1300కి్ ప ైగన లపయర్ లు అప లోడ్ చేయబడయ్ యి. 
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• కే్ందర మంతిరతా శనఖ్ల యొకక 30 వూకిి్గత పర రి్ల్డ లు 
మరియు 36 రనష్ని ర లు/యుట్ిల రనషి్ర మాసిర్ పనా న్ పర రి్ల్డ లు 
కూడయ అభివృద్ిి  చేయబడయ్ యి. 

ఏక్ న్యథ్ ష్ిండే న్తేృతవంలోన్న సనే వరాా న్నకర 'విలుో  మ్రియు బ్్ణం' 
గ్ురథత  లభంచంద్ ి

 

మహారనషి్ర ముఖ్ూమంతిర ఏక న్యథ్ షటండే న్ేతృతాంలోన్న వరనగ న్నా 
ఎన్నాకల సంఘం న్నజమ  న శ్చవస్ేనగన గురిించి ద్యన్నకి్ విలుా  
మరియు బాణం గుర్థి ను కే్ట్ాయించింద్ి. ఈ కీమంలో, 2019 
మహారనషి్ర అస్ ంబాీ ఎన్నాకలోా  తమ సను న్యలను గెలుచుకునా 55 
మంద్ి శ్చవస్ేన అభూర్థు లకు అనుకూలంగన పర ల నై ఓటా్లో ద్యద్యపట 
76% షటండేకు మదీత గన ఉనా 40 మంద్ి ఎమ ిలపూలు వచయచర్న్న 
ఎన్నాకల సంఘం త లిపటంద్ి. 
మరోవ ైపట, పర ల ైన ఓటా్లో ఉదివ్ ఠనకీే్ వరనగ న్నకి్ చ ంద్ిన 15 మంద్ి 
ఎమ ిలపూలకు 23.5% ఓట్ుా  వచయచయన్న ముగుగ ర్థ సభుూల పర ల్డ 
బాడీ ఏకగీీవంగన ఉతిర్థాలు జఞరీ చేస్టంద్ి. ఇద్ిలా ఉండగన, 2019 
లోక సభ ఎన్నాకలోా  శ్చవస్ేనకు అనుకూలంగన వచిచన మొతిం 
ఓటా్లో షటండే వరనగ న్నకి్ చ ంద్ిన 13 మంద్ి ఎంపీలు 73% ప ందగన, 
ఠనకీే్ శ్చబిర్ంలోన్న ఎంపీలకు కే్వలం 27% ఓట్ుా  మాతరమే 
వచయచయి. 
కీలక అంశాలు 
• శ్చవస్ేన, న్ేష్నలిసి్ క్నంగీెస్ పనరిీ మరియు క్నంగీెస్ ల సంకీ్ర్ణం 

- ఏక్నాథ్ షటండే మరియు పనరిీ ఎమ ిలపూల బృందం మాజీ 
మహారనషి్ర పరభుతయాన్నకి్ వూతిరేకంగన తిర్థగుబాట్ు చేస్టన 
తరనాత జూన్ లో పనరిీ చీలిపర యింద్ి. 

• ఒక వనర్ం కంట్ే ఎకుకవ రనజకీ్య న్నరనశ తరనాత, రనషి్ర 
అస్ ంబాీలో థయకరే వర్గం మ  న్యరిట్ీకి్ తగిగంచబడినందున 
సంకీ్ర్ణం అధిక్నర్ం నుండి తొలగించబడింద్.ి 

• జూన్ 30న మహారనషి్ర ముఖ్ూమంతిరగన షటండే పరమాణ 
స్ీాక్నర్ం చేయగన, ఆయన డిపయూట్ీగన భార్తీయ జనతయ 
పనరిీకి్ చ ంద్ిన ద్ేవేందర ఫడావీస్ పరమాణ స్ీాక్నర్ం చేశనర్థ. 

• ఠనకీే్ మరియు షటండే న్ేతృతాంలోన్న రెండు వరనగ లు న్నజమ  న 
శ్చవస్ేనగన గురిించయలన్న క్ోర్థతూ ఎన్నాకల సంఘాన్నా 
ఆశీయించయయి. 

• షటండేను బాలసనహ బంచి శ్చవస్నే అన్న పటలుసని మన్న ఎన్నాకల 
సంఘం మధ్ూంతర్ న్నర్ణయంలో పేరొకంద్ి. ఆ వర్గం తయతయకలిక 
చిహాంగన రెండు కత ి లు, కవచయన్నా ఎంచుకుంద్ి. 

• ఈ కీమంలో మధ్ూంతర్ పేర్థ, చిహాాన్నా సింభింపజేసుి నాట్ుా  
ఎన్నాకల సంఘం త లిపటంద్.ి రనషి్రంలో అస్ ంబాీ ఉప ఎన్నాకలు 
పయరి్యేిూ వర్కు ఉదివ్ ఠనకీే్ వరనగ న్నకి్ మధ్ూంతర్ చిహామ  న 
జఞాలాను ఉంచుకున్ేందుకు ఎన్నాకల సంఘం 
అనుమతించింద్.ి 

మ్హారాషు ా మ్ుఖామ్ంతిర ఏక్ న్యథ్ ష్ిండే శ్చవసనే చీఫ్ గ్ా 
ఎంపికయయారథ 

 
శ్చవస్ేన జఞతీయ క్నర్ూవర్గ సమావేశంలో మహారనషి్ర ముఖ్ూమంతిర 
ఏక న్యథ్ షటండనేు శ్చవస్ేన అత ూనాత న్యయకుడిగన 
ఎనుాకున్యార్థ. భార్త ఎన్నాకల సంఘం (ECI) అతన్న వరనగ న్నా 
న్నజమ  న శ్చవస్ేనగన గురిించింద్ి మరియు ఆ గురిింపట తరనాత 
జరిగిన మొదట్ి జఞతీయ క్నర్ూవర్గ సమావేశంలో అతన్నకి్ "విలుా  
మరియు బాణం" చిహాాన్నా ఇచిచంద్ి. మాజీ ముఖ్ూమంతిర ఉదివ్ 
ఠనకీే్ న్ేతృతాంలోన్న బృందం నుండి విడిపర యిన తరనాత షటండేతో 
చేరిన ఎమ ిలపూలు, ఎంపీలు మరియు ఇతర్ స్ేన న్యయకులు ఈ 
సమావేశనన్నకి్ హాజర్యాూర్థ. 
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వీర్ సనవర్కర్ కు భార్తర్తా ఇవనాలన్ే పరతిపనదనతో పనట్ు పలు 
కీ్లక పరతిపనదనలను ఈ సమావేశంలో సమరిేంచయర్థ. 
ద్దంతోపనట్ు రనషి్రంలోన్న అన్నా పనర జెకుి లోా  సను న్నక యువతకు 
అతూధికంగన ఉపనధి అవక్నశనలు కలిేంచయలన్న, మరనఠీ భాష్కు 
శలీషి్మ  న భాష్ హో ద్య కలిేంచయలన్న పరతిపనదన సమరిేంచయర్థ. 
ఏకన్యథ్ షటండే గురించి : ఫటబరవరి 9, 1964న జన్నించిన ఏకన్యథ్ 
షటండే డిప ా మా ప ందకముంద్ే కళాశనలను విడిచిప ట్ాి ర్థ. అతను 
58 సంవతురనలు, సతయరనలోన్న పశ్చచమ మహారనషి్ర పనర ంతయన్నకి్ 
చ ంద్ినవనడు మరియు ముంబెైలోన్న థయన్ేలో తన రనజకీ్య 
జీవితయన్నా పనర ర్ంభించయడు. షటండే శ్చవస్ేన న్యయకుడు క్నకముందు 
ఆట్ో రిక్షయ డ ైైవర్. అతను ఉదివ్ థయకరే ఆధ్ార్ూంలోన్న మునుపట్ి 
మహా విక్నస్ అఘాడి (MVA) పరిపనలనలో పటి్ణయభివృద్ిి  
మరియు పరజఞ పనుల మంతిరగన ఉన్యార్థ. న్యలుగుసనర్థా  
శనసనసభ సభుూడిగన పన్నచేశనర్థ. 2014లో క్ొద్ిీక్నలం పనట్ు 
మహారనషి్ర శనసనసభలో షటండే పరతిపక్ష న్ేతగన పన్నచేశనర్థ. 
ఏక్నాథ్ శంభాజీ షటండే పరసుి తం 20వ మరియు 2022 నుండి 
మహారనషి్ర ముఖ్ూమంతిరగన పన్నచేసుి నా భార్తీయ రనజకీ్య 
న్యయకుడు. 
క రళ్ HC పరా ంతీయ భ్షలో తీరథును ప్రచురించడంలో ద్ేశంలో 1వ 
స్ాు నంలో న్నలిచంద్ ి

 
ఫటబరవరి 21న, అంతరని తీయ మాతృభాష్న ద్ిన్ోతువం అన్న కూడయ 
పటలుసని ర్థ, కే్ర్ళ హ ైక్ోర్థి  మలయాళంలో తన ఇట్ీవలి రెండు 
న్నర్ణయాలను పరచురించింద్,ి ద్ేశంలో అలా చేస్టన మొదట్ి 
హ ైక్ోర్థిగన న్నలిచింద్ి. క్ోర్థి  వ బ్స స్ ైట్ లో, మలయాళ న్నర్ణయాలను 
ఇంగాీష వ రి్న్ కి్ంద పర సి్ చేశనర్థ. వ బ్స స్ ైట్ లో, పరధయన 
న్యూయమూరిి ఎస్. మణ కుమార్ మరియు జస్టిస్ ష్నజీ పట 
చయలీలతో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ కలిస్ట ఈ న్నర్ణయాన్నా చేశనర్థ. 

కీలక అంశాలు 
• సుపీరం క్ోరి్ తన విచయర్ణలను రిక్నర్్ చేయడయన్నకి్ ల వై్ 

ట్ార న్ు కీి్పిన్ స్ేవను పరీకి్షంచడం పనర ర్ంభించిన ఒక రోజ్ఞ 
తరనాత ఈ వనరి్ వచిచంద్ి, ఆప ై వనట్ిన్న ఆరిిఫటషటయల్డ 
ఇంట్ెలిజనె్ు (AI) మరియు NLP-ఆధయరిత సనంకే్తికతను 
ఉపయోగించి ట్ెక ట్ గన అనువద్ించింద్ి. 

• మహారనషి్ర రనజఞూంగ సంక్షోభాన్నా విచయరిసుి నా రనజఞూంగ 
ధ్రనిసన్యన్నకి్ అధ్ూక్షత వహ ంచిన భార్త పరధయన 
న్యూయమూరిి డి వ ై చందరచూడ్ న్యూయసను నంలో ఈ 
స కరనూన్నా ఉపయోగించయర్థ. 

• తీర్థేలను ఇంగాీష నుండి పనర ంతీయ భాష్లకు 
అనువద్ించడయన్నకి్, సుపీరం క్ోరి్ SUVAS (సుపీరం క్ోరి్ విధిక 
అనువనద్ సనఫి్ వేర్)ను ర్ూప ంద్ించడయన్నకి్ ఒక కృతిరమ 
మేధ్సుు బృంద్యన్నా ఏరనేట్ు చేస్టంద్,ి ఇద్ి ఓప న్ సర ర్ు 

• జ్ఞూడీషటయల్డ డొమ  న్ లాంగేాజ్డ అనువనద సనధ్నం. తీర్థేలను 
అనువద్ించడయన్నకి్ కే్ర్ళ హ ైక్ోర్థి  ఈ సనధ్న్యన్నా 
ఉపయోగించింద్ ి

• భార్త పరధయన న్యూయమూరిి డి.వ .ై 99.9% భార్తీయ 
జన్యభాలో 99.9% మంద్ ిఆంగా భాష్ను ద్యన్న “చటి్పర్మ  న 
అవతయర్ం”లో అర్ుం చేసుక్ోలపర్న్న పేరొకనా తరనాత, 

సుపీరంక్ోర్థి  న్నర్ణయాలను హ ంద్ద, గుజరనతీ, ఒడియా మరియు 
తమ్మళం అన్ే న్యలుగు భాష్లోా కి్ అనువద్ిసని మన్న ఈ ఏడయద్ి 
జనవరిలో చందరచూడ్ చ పనేర్థ. 

యమునోతి్ర ధామ్ వద్ద  రోప్వే కోసం ఉత్త రాఖండ్ ప్ర భుత్వం 

ఒప్పంద్ం చేసుకంది 
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ఉతిరనఖ్ండ్ పరభుతాం ఖ్రనులిలోన్న జఞంకీ్ చట్ిి నుండి యమున్ోతిర 
ధయమ వర్కు 3.38 కి్.మీల మేర్ రోప వే న్నరిించేందుకు ఒపేందం 
కుదుర్థచకుంద్ి. ర్ూ.166.82 క్ోటా్తో న్నరిించనునా ఈ రోప వ ే
పరయాణ సమయాన్నా పరసుి త 2-3 గంట్ల నుంచి కే్వలం 20 
న్నమ్మష్నలకు కుద్ించనుంద్ి. పరసుి తం ఖ్రనులీ నుండి యమున్ోతిర 
ధయమ చేర్థక్ోవడయన్నకి్ యాతిరకులు 5.5 కి్.మీ. ఈ ఒపేందంప ై 
ఉతిరనఖ్ండ్ ట్యరిజం డ వలప మ ంట్ బో ర్్ రెండు ప ైైవేట్ న్నరనిణ 
సంసు , అవి SRM ఇంజనీరింగ్ స లూూష్న్ు ప ైవైేట్ లిమ్మట్డె్ తో 
సంతకం చేస్టంద్.ి 
రోప వే యొకక వివర్ణ 
ఉతిరనఖ్ండ్ లోన్న ఉతిర్క్నశ్ర జిలాా లోన్న ఖ్రనులీ గనీమం నుండి 
యమున్ోతిర ఆలయం వర్కు రోప వే పరభుతా-ప ైైవేట్ భాగసనామూం 
(PPP) పదితిలో న్నరిించబడుతోంద్ి. 
10,797 అడుగుల ఎత ి లో వచేచ రోప వే ప డవట 3.38 కి్.మీ 
(ఏరియల్డ దూర్ం) మరియు ర్ూ.166.82 క్ోటా్తో అభివృద్ిి  
చేయనున్యార్థ. 
ఖ్రనులీ వదీ రోప వే ద్ిగువ ట్ెరిినల్డ క్ోసం 1.78 హ క్ని రా్ భూమ్మన్న 
గురిించగన, ఎగువ ట్ెరిినల్డ క్ోసం యమున్ోతిర ఆలయం 
సమీపంలో 0.99 హ క్ని రా్ భూమ్మన్న గురిించయర్థ. 
మోన్ో-కే్బుల్డ డిట్ాచబుల్డ గొండోలా స్టసిమ ట్ెక్నాలజీ ఆధయర్ంగన, 
రోప వే కనీసం 500 PPHPD (ఒక ద్ిశకు వూకిి్కి్) డిజెైన్ 
సనమరను యన్నా కలిగి ఉంట్ుంద్ి. 
మాూన్ హో ల్డు ను శుభరం చేయడయన్నకి్ రోబో ట్ిక సనకవ ంజర్ు ను 
ఉపయోగించిన మొదట్ి రనషి్రంగన కే్ర్ళ న్నలిచింద్ ి

 

ఆలయ పటి్ణం గుర్థవనయూర్ లో ముర్థగునీట్ిన్న శుభరం 
చేయడయన్నకి్ కే్ర్ళ పరభుతాం రోబో ట్ిక సనకవ ంజర్, 
“బాూండికూట్”ను పనర ర్ంభించింద్ి, ద్ేశంలోన్ే రోబో ట్ిక ట్ెక్నాలజీన్న 
ఉపయోగించి తన కమీష్న్ చేయబడిన మాూన్ హో ల్డు ను శుభరం 
చేస్టన మొదట్ి రనషి్రంగన అవతరించింద్ి. రనషి్ర పరభుతా 100 రోజ్ఞల 
క్నరనూచర్ణ పరణయళికలో భాగంగన కే్ర్ళ వనట్ర్ అథయరిట్ీ 
(కే్డబూా యఏ) ద్యారన తిరసూర్ జిలాా లో గుర్థవనయూర్ స్ీవరేజ్డ 
పనర జెకి కి్ంద బాండికూట్ ను జలవనర్థల శనఖ్ మంతిర రోషట అగస్టిన్ 
పనర ర్ంభించయర్థ. 
బాండికూట్ లో పరధయన భాగమ  న రోబో ట్ిక ట్ార న్ యూన్నట్ 
మాూన్ హో ల్డ లోకి్ పరవేశ్చంచి, మన్నషట అవయవనల మాద్ిరిగనన్ే 
రోబో ట్ిక చేత లతో ముర్థగునీట్ిన్న తొలగిసుి ంద్ి, ఈ మ షనీ్ లో 
వనట్ర్ పయూ ఫ్, హ చ్ డి విజన్ కె్మ రనలు మరియు లోపల 
హాన్నకర్మ  న వనయువటలను గురిించగల స్ న్యుర్ లు ఉన్యాయి. 
బాండికూట్ రోబో ట్ిక సనకవ ంజర్ గురించి 
కే్ర్ళకు చ ంద్ిన జెన్ రోబో ట్ికు అభివృద్ిి  చేస్టన బాండకిూట్ 
ఇట్ీవల కే్ర్ళ సని రి్ప మ్మష్న్ (KSUM) న్నర్ాహ ంచిన హడిల్డ 
గోా బల్డ 2022 క్నన్ కాే్వ్ లో ‘కే్ర్ళ ప ైైడ్’ అవనర్థ్ ను గెలుచుకుంద్ి. 
భార్తద్ేశంలోన్న 17 రనష్ని ర లు మరియు మూడు కే్ందరపనలిత 
పనర ంతయలలో పరసుి తం బాండికూట్ రోబో ట్ లు క్ొన్నా పటి్ణయలోా  
మోహరింపబడుత న్యాయి. 2018లో, KWA 
తిర్థవనంతపటర్ంలోన్న మాూన్ హో ల్డు ను శుభరం చేయడయన్నకి్ 
బాండికూట్ ను ఉపయోగించడం పనర ర్ంభించింద్ి. తరనాత 
ఎరనాకులంలో కూడయ పరవేశప ట్ిినట్ుా  ఆ పరకట్న త లిపటంద్.ి 
మాూన్ హో ల్డ కాీ్న్నంగ్ లో న్నమగామ  న క్నరిికులకు విశనీంతిన్న 
అంద్ించే మానుూవల్డ సనకవ ంజింగ్ ను తొలగించే పరయతాంలో 
ట్ెక్ోాపనర్క ఆధయరిత సంసు జెన్ రోబో ట్ికు "పరపంచంలోన్న 
మొటి్మొదట్ి రోబో ట్ిక సనకవ ంజర్" బాండికూట్ ను అభివృద్ిి  
చేస్టంద్ి. 
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పరనూట్క ర్ంగంలో మహ ళలకు సనధిక్నర్త కలిేంచేందుకు 
ఐకూరనజూసమ్మతి మహ ళలతో కే్ర్ళ ఒపేందం కుదుర్థచకుంద్ి 

 
రనషి్ర పరనూట్క పరిశీమలో మహ ళలకు సనాగతించే 
క్నర్ూకలాపనలను పర ర తుహ ంచేందుకు కే్ర్ళ పరభుతాం మరియు 
UN మహ ళలు ఒక ఒపేంద్యన్నా కుదుర్థచకున్యార్థ. కే్ర్ళ 
ట్యరిజం మరియు UN ఉమ న్ ఇండియా అవగనహన ఒపేందం 
(MOU)ప ై సంతకం చేయడం ద్యారన రనషి్రవనూపింగన లింగ-సమగీ 
పరనూట్క పనర ంతయలను పర ర తుహ ంచడయన్నకి్ కట్ుి బడి ఉన్యాయి. 
కీ్లక్నంశనలు 
UN ఉమ న్ ఇండియా పరతిన్నధి సుసనన్ ఫ ర్ూగ సన్ మరియు కే్ర్ళ 
ట్యరిజం డ ైరెకిర్ P B నూహ్ సంతకం చేస్టన మ మోరనండం ఆఫ్ 
అండరన్టండింగ్ న్నబంధ్నలను బాధ్ూతయయుతమ  న ట్యరిజం 
మ్మష్న్ న్నర్ాహ సుి ంద్ి. 
బేస్ ల నై్ పరిశోధ్న క్ోసం సలహాలను అంద్ించడం, మహ ళా-
స్ేాహపయర్ాక పరనూట్క పరద్ేశనలను అమలు చేయడం మరియు 
విసిృతమ  న వివక్షతతో కూడిన సనమాజిక న్నబంధ్నలను 
మార్చడయన్నకి్ జోక్నూలకు మదీత  ఇవాడంతో పనట్ు, 
మాడూూల్డ లను సృషటించడం మరియు సంబంధిత వనట్ాద్యర్థల 
సనమరను యన్నా ప ంప ంద్ించడం ద్యారన ఇద్ి సనధించబడుత ంద్ి. 
గత ఏడయద్ి అక్ోి బర్ నుండి మహ ళా-స్ేాహపయర్ాక పరనూట్కం 
పటా్ రనషి్ర పరభుతాం ప ంచిన పరయతయాలకు క్ొనసనగింపటగన ఈ 
ఎమఒయు క్ొనసనగుత ందన్న కే్ర్ళ పరనూట్క మంతిర పటఎ 
మహమిద్ రియాస్ న్యలుగు రోజ్ఞల సదసుును అధిక్నరికంగన 
పనర ర్ంభించయర్థ. సదసుులో 280 మంద్ి పరతిన్నధ్ులు, 70 మంద్ి 
వకిలు ఉన్యార్థ. 

కరాిట్క బ్ెైందూర్స లో ద్ేశంలోన్ే మొట్ుమొదటి్ మెరీన్యను పాో న్ 
చేసింద్ ి

 
కరనణ ట్కలో తీర్పనర ంత పరనూట్క్నన్నా పర ర తుహ ంచేందుకు ఉడిపట 
జిలాా లోన్న బెైందూర్ లో కరనణ ట్క పరభుతాం ద్ేశంలోన్ే మొటి్మొదట్ి 
మ రీన్య లపద్య బో ట్ బేస్టన్ ఆఫర్ డయకే్జీన్న న్నరిిసుి ంద్.ి తీర్ 
పనర ంతయలలో బీచ్ ట్యరిజం మరియు యాతిరకుల పరనూట్క్నన్నా 
చేపటి్డయన్నకి్ క్ోసిల్డ రెగుూలపష్న్ జోన్ (స్టఆర్ జెడ్) సడలింపట క్ోసం 
పరభుతాం కే్ందరం నుండి అనుమతి క్ోర్థత ంద్.ి 
గంగన, కదంబ, రనషి్రకూట్, చయళలకూ, హో యసల వంట్ి గొపే 
రనజవంశనల చరితరను పటరనవసుి  శనఖ్ నుంచి పరభుతాం స్ేకరించి 
రనషి్రంలోన్న పరనూట్క చరితరను అభివృద్ిి  చసేుి ంద్ి. ద్దన్న వలా 
పరనూట్కం అభివృద్ిి  చ ందడమే క్నకుండయ రనషి్ర గొపే చరితరను 
పరజలు అర్ుం చేసుక్ోవచుచ. 
బనవనస్టలోన్న మధ్ుకే్శార్, గణగనపటర్లోన్న దతయి తేరయ వంట్ి 
పటరనతన ఆలయాల క్నరిడయర్ ను న్నరిించి, `యాతర ట్యరిజం`న్న 
పరర తుహ ంచయలన్న పరభుతాం పరతిపనద్ించిందన్న స్టఎం చ పనేర్థ. 
బెనకల్డ పనర ంతయన్నా అభివృద్ిి  చేస్ేందుకు సూచనలు చేశనర్థ. 
అంజన్యద్ిర బెటి్ అభివృద్ిి  పనులు క్ొనసనగుత న్యాయి. అంజన్యద్ిర 
క్ొండ అభివృద్ిిలో ఉండగన బెనకల్డ పనర ంతయన్నా పరభుతాం అభివృద్ిి  
చేసుి ంద్.ి గురిింపట ప ంద్ిన ట్యరిసి్ గైెడ్ లకు న్ లవనరీ ర్ూ.5000 
గ ర్వ వేతనం చ లాించే పథకం కూడయ ఉంద్ి. కరనణ ట్క పరకృతి 
పరసనద్ించిన వర్ం. ఇద్ి 350-కి్మీ తీర్ పనర ంతం, 10 విభినా 
వనతయవర్ణ మండలాలు, 400-కి్మీ పశ్చచమ కనుమలు, 300 
రోజ్ఞల పనట్ు సూర్ూర్శ్చితో కూడిన గొపే జీవవ ైవిధ్ూం మరియు 
అన్ేక నదులను కలిగి ఉంద్ి. 
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మ్ుంబ్యిలోన్న చర్సు గ్ ట్ ర ైలేవ సేుషన్ ఇప్టుడు మొదటి్ భ్రతీయ 
RBI గ్వరిర్స CD ద్ేశ్ మ్ుఖ గ్ా పిలువబ్డుతతంద్ ి

 
ముంబెైలోన్న చర్చ గేట్ రైెలపా స్ేిష్న్ తార్లో 'చింతమన్ రనవ్ 
ద్ేశ్ ముఖ స్ేిష్న్'గన పటలువబడుత ంద్,ి ద్దన్నకి్ భార్తీయ రిజర్ా 
బాూంక (RBI) మొదట్ి గవర్ార్ CD ద్ేశ్ ముఖ పేర్థ ప ట్ాి ర్థ. గత 
వనర్ం ఎన్నాకల సంఘం అసల ైన శ్చవస్ేనగన పరకట్ించిన ఏక్నాథ్ 
షటండే న్ేతృతాంలోన్న శ్చవస్ేన వరనగ న్నకి్ చ ంద్ిన మొదట్ి జఞతీయ 
క్నర్ూవర్గ సమావేశం. ఆర్ బీఐ మాజీ గవర్ార్ , కే్ందర ఆరిుక మంతిర 
స్ీడీ ద్ేశ్ ముఖ  పేర్థను చర్చ గేట్  రైెలపా స్ేిష్న్ గన మారనచలన్న 
సమావేశం తీరనినం చేస్టంద్ి. 
CD ద్ేశ్ మ్ుఖ గ్ురించ : చింతయమన్ ద్యార్క్నన్యథ్ ద్ేశ్ ముఖ, స్ట డ ి
ద్ేశ్ ముఖ అన్న కూడయ పటలుసని ర్థ, భార్తీయ రిజర్ా బాూంక 
మొదట్ి భార్తీయ గవర్ార్. 1939లో ఆర్ బీఐలో చేరి బో ర్థ్  
క్నర్ూదరిశగన, డిపయూట్ీ గవర్ార్ గన, గవర్ార్ గన పన్నచేశనర్థ. ఆగష్ ి  
1943లో, అతను RBI గవర్ార్ గన న్నయమ్మత డయాూర్థ మరియు 
1949 వర్కు ఆ పదవిలో పన్నచేశనర్థ. బాూంక గవర్ార్ గన మారిన 
ఎన్నమ్మద్ి మంద్ి డిపయూట్ీ గవర్ార్ లలో ద్ేశ్ ముఖ ఒకర్థ. 
జనవరి 14, 1896న మహారనషి్రలోన్న న్యట్ేగనవ్ లో జన్నించిన 
స్ట.డ.ిద్ేశ్ ముఖ బ ంబాయి విశావిద్యూలయంలో విద్యూభాూసం పయరిి 
చేశనర్థ, అకకడ ఆరిుక శనసిైం మరియు గణయంక్నలను 
అభూస్టంచయర్థ. 1915లో న్చేుర్ల్డ స్ ైన్ ుస్ లో గనీడుూయేిష్న్ క్ోసం 
ఇంగాండ్ వ ళాా డు. తన డిగీీ పయరిి చేస్టన తరనాత, అతను 
ఇండియన్ స్టవిల్డ సరీాస్ లో చేరనడు మరియు 1931 రెండవ 
ర ండ్ ట్ేబుల్డ క్ననఫరెన్ు లో పరభుతా అండర్ స్ కీట్రీ, డిపయూట్ీ 
కమీష్నర్ మరియు స్ ట్ిల్డ మ ంట్ ఆఫీసర్ మరియు స్ కీట్రీ 
జనర్ల్డ కి్ స్ కీట్రీగన సహా బిరట్ిష ఇండియా పరభుతాంలో వివిధ్ 
హో ద్యలోా  పన్నచేశనడు. తర్థవనత ఆరిుక మరియు పబాిక వర్క్ 
విభాగనన్నకి్ క్నర్ూదరిశ అయాూర్థ. 

న్యర్సత ఈస్టు, 1వ కంప రస్టు  బ్యోగ్ాాస్ట పాో ంట్ ను అస్ా్ం CM 

ఆవిషకరించయరథ 

 

ఈశననూ భార్తద్ేశంలో మొటి్మొదట్ిసనరిగన కంప రస్్ బయోగనూస్ 
పనా ంట్ పనర జెకి క్ోసం శంకుసను పన క్నర్ూకీమం కమూూ ప 
(మ ట్ోర పనలిట్న్) జిలాా  పరిధిలోన్న సర న్యపయర్ లోన్న ద్ోమోరన 
పతిర్ లో జరిగింద్ి మరియు ముఖ్ూ అతిథిగన ముఖ్ూమంతిర 
హ మంత బిసనా శర్ి పనలగగ న్యార్థ. రెడ్ ల మన్ ట్ెక్నాలజీస్ 
పేర్థతో వనూపనర్వేతిలు పంకజ్డ గొగోయ మరియు రనకే్ష డోలీ 
న్నరిిసుి నా ఈ పనా ంట్ నవంబర్ 2023లో పన్నచయేడం 
పనర ర్ంభిసుి ంద్ి మరియు మున్నస్టపల్డ ఘన వూరను ల వంట్ి ముడి 
పద్యరను ల నుండి కంప రస్్ బయోగనూస్ క్ోసం రోజ్ఞకు 5 ట్నుాల 
ఉతేతిి సనమరను యన్నా కలిగి ఉంట్ుంద్ి. 
మ్ుఖా అంశాలు 
• సర న్యపయర్ కంప రస్్ బయోగనూస్ పనా ంట్ కాీ్నర్ మరియు గీీన్ 

ఎనరిీకి్ కీమంగన మార్థే తీసుకురనవనలన్ే అసనుం పరభుతా 
లక్షయూన్నకి్ గణనీయంగన ద్ోహదపడుత ంద్ి. 
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• సర న్యపయర్ లో అభివృద్ిి  చేయబడినట్ువంట్ి కంప రస్్ 
బయోగనూస్ స కరనూలు మున్నస్టపల్డ ఘన వూరను ల న్నర్ాహణ 
సమసూలకు సహాయపడట్మే క్నకుండయ, రైెత లకు పశువటల 
పేడను బయోగనూస్ ఉతేతిిద్యర్థలకు వికీయించగలగడం వలా 
రైెత లకు మరొక ఆద్యయ వనర్థను కూడయ అంద్ిసని యి. 

• అట్ువంట్ి కంప రస్్ బయోగనూస్ స కరనూలలో మీథేన్ యొకక 
ఉప ఉతేతిిగన ఉతేతిి చేయబడే స్ేంద్దరయ ఎర్థవటలు, 
పరసుి తం రనషి్రవనూపింగన ఉపయోగిసుి నా ర్సనయన 
ఎర్థవటలకు సుర్కి్షతమ  న పరతయూమాాయాన్నా అంద్ిసని యన్న 
ఆయన మరింత అంచన్య వేశనర్థ. 

• వనతయవర్ణ మార్థేలప ై ఐకూరనజూసమ్మతి ఫేరమ వర్క కన్ ానిన్ 
వంట్ి అంతరని తీయ వేద్ికలప ై భార్తద్ేశ కర్ున ఉద్యగ రనలను 
తగిగసని నన్న పరధయన్న నరేందర మోడీ చసే్టన పరతిజాలను 
పరసని విసూి , ఇతర్ రనష్ని ర ల మాద్ిరిగనన్ే అసనుం కూడయ ద్ేశం 
చేయగలిగింద్ి గోా బల్డ వనరిింగ్ పరభావనలను తగిగంచడంలో 
ద్యన్న కట్ుి బాటా్ను క్ొనసనగించడయన్నకి్ అన్న న్నరని రించడయన్నకి్ 
తన శకిి్ మేర్కు పరతిద్ద చేసుి ందన్న ముఖ్ూమంతిర శర్ి 
అన్యార్థ. 

ఆచయర విధ్ుల కోసం రలబ్ో ట్ిక్ ఏనుగ్ును ప్రవేశప టి్ున భ్రతద్ేశం 
లోన్ే క రళ్ ద్ేవాలయం మొదట్ిద్ ి

 
కే్ర్ళలోన్న తిరసూుర్ జిలాా లోన్న ఇరింజడపటేలాి శ్రీకృష్ణ  ద్ేవనలయం 
ఆలయ ఆచయరనలకు యాంతిరకమ  న, పనర ణయంతకమ  న ఏనుగును 
ఉపయోగించి ద్ేశంలోన్ే మొదట్ిద్ి. ఆలయ పయజఞర్థలు 
ఇరింజడపటేలాి రనమన్ అన్ే అదుభతమ  న యాంతిరక లపద్య 
"రోబో ట్ిక" ఏనుగు ద్ేవతకి్ 'నదయిర్థతల్డ' లపద్య ఉతువ 
న్ ైవేద్యూన్నా న్నర్ాహ ంచయర్థ. 

అవనర్థ్  గెలుచుకునా భార్తీయ స్టనీ నట్ి పనర్ాతి తిర్థవరత  
మదీత తో జంత  హకుకల సంసు పీపటల్డ ఫర్ ద్ి ఎథికల్డ 
ట్ీరట్ మ ంట్ ఆఫ్ యాన్నమల్డు (ప ట్ా) ఇండియా ఇరింజడపటేలాి 
రనమన్ ను ఆలయాన్నకి్ బహుమతిగన అందజసే్టంద్.ి 'ఇరింజడపటేలాి 
రనమన్' ఆలయంలో సుర్కి్షతమ  న మరియు కూీర్తాం లపన్న 
పదితిలో వడేుకలను న్నర్ాహ ంచడంలో సహాయపడుత ంద్ి 
మరియు తద్యారన న్నజమ  న ఏనుగుల పటనరనవనసం మరియు 
అడవటలలో జీవితయన్నకి్ మదీత  ఇసుి ంద్ి, వనరికి్ బంద్ఖి్ాన్యలోన్న 
భయానకతను అంతం చేసుి ంద్.ి 
కే్ర్ళతో సహా ద్ేశంలో చ ర్లో ఉనా చయలా ఏనుగులను అకీమంగన 
ఉంచయర్థ లపద్య అనుమతి లపకుండయ వేరే రనష్ని ర న్నకి్ ర్వనణయ 
చేసుి న్యార్థ. ఏనుగులు మానవ ఆజాలను ఇషి్పయర్ాకంగన 
పనట్ించన్న అడవి జంత వటలు క్నబట్ిి, సవనరీలు, వడేుకలు, 
ఉపనయాలు మరియు ఇతర్ పరయోజన్యల క్ోసం 
ఉపయోగించినపటేడు, అవి కఠినమ  న శ్చక్షలు, క్ొటి్డం మరియు 
మ ట్ల్డ-ట్ిప్ హుక తో ఆయుధయలను ఉపయోగించడం ద్యారన 
శ్చక్షణ ప ందుతయయి మరియు న్నయంతిరంచబడతయయి. 
బంద్ిఖ్ాన్యలో ఉనా న్నరనశ ఏనుగులు అసనధయర్ణ పరవరి్నను 
అభివృద్ిి  చేయడయన్నకి్ మరియు పరదరిశంచడయన్నకి్ ద్యరి తీసుి ంద్ి. 
వనరి త లివి చివర్లో, విసుగు చ ంద్ిన ఏనుగులు తర్చుగన 
విర్థచుకుపడతయయి మరియు విడిపర వడయన్నకి్ పరయతిాసని యి, 

ఉలాా సంగన పరిగెడుతూ మానవటలకు, ఇతర్ జంత వటలకు 
మరియు ఆస్టి కి్ హాన్న చేసని యి.హ రిట్ేజ్డ యాన్నమల్డ ట్ాస్క ఫర ర్ు 
సంకలనం చేస్టన గణయంక్నల పరక్నర్ం, 15 ఏళా సుద్దర్ఘ క్నలంలో 
కే్ర్ళలో బంద్ద ఏనుగులు 526 మంద్ిన్న చంపనయి. 
సుమార్థ 40 సంవతురనలుగన బంద్ిఖ్ాన్యలో ఉనా చికకట్ుి క్నవట 
రనమచందరన్, కే్ర్ళ ఫ స్టివల్డ సర్ూకయట్ లో ఎకుకవగన ఉపయోగించే 
ఏనుగులలో ఒకట్ి, 13 జీవటలను చంపటనట్ుా  న్నవేద్ించబడింద్ి - 
ఆర్థ మహౌట్ లు, నలుగుర్థ మహ ళలు మరియు మూడు 
ఏనుగులు. 
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ఉతతరప్రద్ేశ్ లో జపాన్ ₹7,200 కోట్లో  ప ట్లు బ్డ ి ప ట్ునుంద్ి, HMI 

గ్ూి ప్ రాషు ాంలో 30 హో ట్ళో్ను అభవృద్ిధ  చేస్టత ంద్ ి

 

జపనన్ కు చ ంద్ిన పరముఖ్ హాస్టేట్ాలిట్ీ గూీ ప హో ట్ల్డ 

మేన్ేజ్డ మ ంట్ ఇంట్రేాష్నల్డ కంప నీ లిమ్మట్ెడ్ (HMI) ఉతిర్పరద్ేశ్ 

అంతట్ా 30 క్ొతి పనర పరిీలను పనర ర్ంభించనుంద్ి. యూపీ గోా బల్డ 

ఇన్ ాసిర్ు సమ్మిట్ లో ర్ూ.7200 క్ోటా్ ప ట్ుి బడులు ప ట్ేిందుకు 

యూపీ పరభుతాంతో కంప నీ ఎంఓయూ కుదుర్థచకుంద్ి. 

UPలో HMI ప ట్లు బ్డి గ్ురించ మ్రింత: జపనన్ లోన్న పరధయన 

నగరనలోా  60కి్ ప ైగన హో ట్ళాను న్నర్ాహ సుి నా హ చ్ ఎంఐ గూీ ప 

పబాిక రిలపష్న్ు డ ైరెకిర్ ట్క్నమోట్ో యోక్ోయామా మాట్ాా డుతూ, 

యుపట వృద్ిి కి్ జపనన్ భాగసనామ్మగన ఉండట్ంప ై స్ ష్న్ లో 

పరసంగిసూి , “వనర్ణయస్టలోన్న శ్రీక్నశ్ర విశాన్యథ్ ధయమ క్నరిడయర్ 

అభివృద్ిి  తరనాత, ఎ. ప దీ సంఖ్ూలో పరనూట్కులు ఇకకడికి్ 

వసుి న్యార్థ. హాస్టేట్ాలిట్ీ పరిశీమ ప దీఎత ి న అభివృద్ిి  

చ ందుత నాందున ఈ రనషి్రంలో ప ట్ుి బడులు ప టి్డయన్నకి్ ఇద్ి 

అనుకూలమ  న అవక్నశం. UP పనరిశనీమ్మక విధయన్యలు HMI 

గూీ ప కు పర ర తయుహకర్ంగన ఉన్యాయి. ఆగనీ, వనర్ణయస్ట మరియు 

అయోధ్ూతో సహా 30 పరధయన పరద్ేశనలలో గూీ ప తన హో ట్ల్డ 

చ ైన్ ను విసిరించనుంద్.ి ద్దన్న వలా రనషి్రంలో 10,000 మంద్ికి్ ప ైగన 

ఉద్ోూగనలు కూడయ వసని యన్న ఆయన అన్యార్థ.  
 

న్నయయమ్కాలు 
 

రాషు ాప్తి ద్ౌర ప్ద్ి మ్ురథమ 12 రాష్టాు ా లు మ్రియు 1 యూటీ్లో కొతత  
గ్వరిరోను న్నయమించయరథ 

 

రనషి్రపతి ద్రౌ పద్ి ముర్థి 12 రనష్ని ర లు మరియు 1 యూట్ీలో క్ొతి 
గవర్ారా్ను న్నయమ్మంచయర్థ 

ఫటబరవరి 12న మహారనషి్ర గవర్ార్ గన భగత స్టంగ్ క్ోష్నూరీ మరియు 
లడఖ ల ఫ్టిన్ ంట్ గవర్ార్ గన రనధయ కృష్ణన్ మాథుర్ రనజీన్యమాలను 
ఆమోద్ించిన సందర్భంగన భార్త రనషి్రపతి ద్రౌ పద్ి ముర్థి 13 
మంద్ి క్ొతి గవర్ార్ లను న్నయమ్మంచయర్థ. న్నయమ్మత ల నై క్ొతి 
గవర్ారా్ పయరిి జఞబితయ ఈ కీి్ంద్ి విధ్ంగన ఉంద్.ి ఈ న్నయామక్నలు 
వనర్థ తమ సంబంధతి క్నరనూలయాలకు బాధ్ూతలు స్ీాకరించిన 
తేద్దల నుండి అమలులోకి్ వసని యి 

గవర్ారా్ను ఎలా న్నయమ్మసని ర్థ? 

• రనజఞూంగంలోన్న ఆరిికల్డ 153 “పరతి రనష్ని ర న్నకి్ ఒక గవర్ార్ 
ఉండయలి” అన్న చ బుతోంద్.ి 

• ఆరిికల్డ 155 పరక్నర్ం "రనషి్ర గవర్ార్ ను రనషి్రపతి తన చతేి 
మరియు ముదర కి్ంద వనరెంట్ ద్యారన న్నయమ్మసని ర్థ". 

• ఆరిికల్డ 156 పరక్నర్ం, "గవర్ార్ రనషి్రపతికి్ నచిచన 
సమయంలో పదవిలో ఉంట్ార్థ", క్ననీ అతన్న పదవీక్నలం 
ఐదు సంవతురనలు. 

• ఆరిికల్డ 157 మరియు 158 గవర్ార్ యొకక అర్హతలు 
మరియు పదవీ న్నబంధ్నలను న్నరీేశ్చసని యి. 
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వయసుు మరియు అర్హత 

• గవర్ార్ తపేన్నసరిగన భార్త ప ర్థడిగన ఉండయలి మరియు 
35 సంవతురనలు న్నండి ఉండయలి. 

• గవర్ార్ పనరా్మ ంట్ు లపద్య రనషి్ర శనసనసభలో సభుూడు 
క్నకూడదు మరియు లాభద్యయకమ  న ఇతర్ పదవటలను 
కలిగి ఉండకూడదు. 

• రనషి్ర మంతిర మండలి సలహా మేర్కు వూవహరించయలిున 
రనజకీ్య అధిపతిగన గవర్ార్ పదవిన్న ఊహ ంచయర్థ. 

గవర్ార్ కు సంబంధించిన క్ొన్నా రనజఞూంగ పరకర్ణలు ఇకకడ 
ఉన్యాయి: 
• ఆరిికల్డ 153– రనష్ని ర ల గవర్ార్థా  
• ఆరిికల్డ 154– రనషి్ర క్నర్ూన్నరనాహక అధిక్నర్ం 

• ఆరిికల్డ 155– గవర్ార్ న్నయామకం 

• ఆరిికల్డ 156– గవర్ార్ పదవీక్నలం 

• ఆరిికల్డ 157– గవర్ార్ గన న్నయామక్నన్నకి్ అర్హతలు 
• ఆరిికల్డ 158- గవర్ార్ క్నరనూలయం యొకక ష్ర్త లు 
• ఆరిికల్డ 159– గవర్ార్ చేత పరమాణం లపద్య ధ్ృవీకర్ణ 

• ఆరిికల్డ 160– క్ొన్నా ఆకస్టిక పరిస్టుత లోా  గవర్ార్ విధ్ులను 
న్నర్ారిించడం 

• ఆరిికల్డ 161– క్షమాపణలు మరియు ఇతర్థలను మంజూర్థ 
చేయడయన్నకి్ గవర్ార్ యొకక అధిక్నర్ం 

• ఆరిికల్డ 162– రనషి్ర క్నర్ూన్నరనాహక అధిక్నర్ం యొకక పరిధి 
• ఆరిికల్డ 163– గవర్ార్ కు సహాయం చేయడయన్నకి్ మరియు 

సలహా ఇవాడయన్నకి్ మంత ర ల మండలి 

హ్ాంద్యయ్ మోట్్ర్స్ ఇండియయ మ్రల ఇదీరథ మ్హ ళా కరిక ట్రోను 
అంబ్్సిడర్స లుగ్ా ఒప్ుందం చేసుకుంద్ ి

 

హుూంద్యయ మోట్ార్ ఇండియా లిమ్మట్ెడ్ తన బార ండ్ అంబాస్టడరా్ 
జఞబితయలో యస్టిక్న భాట్ియా మరియు రేణుక్న స్టంగ్ ఠనకూర్ అన్ే 
మరో ఇదీర్థ మహ ళా కీి్కె్ట్రా్ప ై సంతకం చేస్టంద్ి. భాట్యిా 
మరియు ఠనకూర్ సిృతి మంధయన, ష్ఫనలీ వర్ి మరియు 
జెమ్మమా రోడిరగ్ు లతో జతకటి్నున్యార్థ. కంప నీ ఈ మహ ళలను 
వరి్మాన కీీ్డయ తయర్లుగన గురిిసుి ంద్ి మరియు 2023 మహ ళా 
కీి్కె్ట్ క్నూల ండర్ లో వనర్థ ఉతేరరర్కంగన ఉంట్ార్థ. 
ద్దన్న క్ోసం, ఐదుగుర్థ మహ ళా కీి్కె్ట్రా్తో తన 'ద్ి డ ైైవ్ వితిన్' 

పరచయర్ం యొకక తదుపరి ఎడిష్న్ ను పరకట్ించింద్ి. ఇద్ి పరపంచ 
పరఖ్ాూత మహ ళా కీి్కె్ట్రా్ను జర్థపటకుంట్ుంద్ి మరియు 
సంవతురనల తర్బడి కఠోర్ శ్చక్షణ మరియు కష్ని లకు న్నదర్శనం. 
ఐదు వూకిి్గత కథన్యలు వనరి పేరర్ణను పరదరిశసని యి మరియు 
భార్తద్ేశనన్నకి్ మరిన్నా పరశంసలు ప ంద్ేందుకు ద్ేశంలోన్న 
వరి్మాన కీీ్డయ పరతిభను పర ర తుహ ంచడయన్నకి్ ఒక వేద్కిగన 
ఉపయోగపడతయయి. ఈ పరచయర్ం ఈ పరపంచ పరఖ్ాూత మహ ళా 
కీి్కె్ట్రా్ వేడుకలను సూచిసుి ంద్ి మరియు సంవతురనల తర్బడి 
కఠోర్ శ్చక్షణ మరియు కష్ని లకు న్నదర్శనం. ఐదు వూకిి్గత 
కథన్యలు వనరి పేరర్ణను పరదరిశసని యి మరియు ద్ేశంలోన్న 
వరి్మాన కీీ్డయ పరతిభను పర ర తుహ ంచడయన్నకి్ పరపంచ సను యిలో 
భార్తద్ేశం క్ోసం మరిన్నా పరశంసలు ప ంద్ేందుకు, మన గొపే 
ద్ేశం గరిాంచేలా చేయడయన్నకి్ ఒక వేద్ికగన ఉపయోగపడుత ంద్ి. 
ICAI కొతత  అధ్ాక్షుడిగ్ా అన్నక త సునీల్ తలయటి్న్న న్నయమించంద్ి 

 
క్ న్నుల్డ ఆఫ్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చయరి్ర్్ అక్ ంట్ెంట్ు ఆఫ్ ఇండయిా 
(ICAI) తన క్ొతి ప రస్టడ ంట్ మరియు వ ైస్ ప రస్టడ ంట్ న్న 
ఎనుాకుంద్ి. 2023-24 క్నలాన్నకి్, అన్నకే్త సునీల్డ తలాట్ి ICAI 

అధ్ూక్షుడిగన వూవహరిసని ర్థ, ర్ంజీత కుమార్ అగరనాల్డ అక్ ంట్ింగ్ 
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బాడీ వ ైస్ ప రస్టడ ంట్ గన ఉంట్ార్థ. ICAI యొకక క్ న్నుల్డ యొకక 
అధిక్నర్ంలో, తలతి మరియు అగరనాల్డ మూడు-అంచ ల CA 

పరీక్షను న్నర్ాహ ంచడయన్నకి్ మరియు అన్నా పరిపనలన్య 
వూవహారనలను చూస్ేందుకు బాధ్ూత వహ సని ర్థ. 
సునీల్ తలతి క రీర్స : తలతి ICAI యొకక బార ంచ్ మరియు 
రీజినల్డ క్ న్నుల్డు యొకక వివిధ్ కమ్మట్ీలకు న్యయకతాం 
వహ ంచయర్థ మరియు ICAI (IIIPI), అక్ ంట్ింగ్ రీస్ ర్చ ఫ ండేష్న్ 
(ICAI ARF) మరియు ఎకు ట్ెన్నుబుల్డ బిజిన్ స్ రిపర రిింగ్ 
లాంగేాజ్డ (XBRL) ఇండియా యొకక ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ 
ఆఫ్ ఇన్ సనల ానీు ప ర ఫ ష్నల్డు డ ైరెకిర్ గన చుర్థకుగన ఉన్యార్థ. 
అతను అన్ేక ఇతర్ ICAI బో ర్థ్ లు, కమ్మట్ీలు మరియు 
డ ైరెకిరేటా్లో సభుూడు. అతను ఇంట్రేాష్నల్డ ఫ డరేష్న్ ఆఫ్ 
అక్ ంట్ెంట్ు (IFAC) యొకక ప ర ఫ ష్నల్డ అక్ ంట్ెంట్ు ఇన్ 
బిజిన్ స్ (PAIB) అడ ైాజరీ గూీ ప లో ICAI న్యమ్మనీకి్ సనంకే్తిక 
సలహాద్యర్థగన కూడయ ఉన్యార్థ. ద్దన్నతో పనట్ు, సునీల్డ తలతి స త 
ఏషటయన్ ఫ డరేష్న్ ఆఫ్ అక్ ంట్ెంట్ు (SAFA) బో ర్థ్  సభుూడు 
కూడయ. గతంలో స్ీఏ (డయ) ద్ేబాషటస్ మ్మతర న్నర్ాహ ంచిన పదవిన్న 
ఆయన స్ీాకరిసుి న్యార్థ. 
రంజీత కుమ్యర్స అగ్రావల్ క రీర్స : ర్ంజీత కుమార్ అగరనాల్డ 24 
సంవతురనలుగన చయరి్ర్్ అక్ ంట్ెంట్ గన ఉన్యార్థ మరియు ICAI 

యొకక స్ ంట్రల్డ క్ న్నుల్డ కు వర్థసగన మూడుసనర్థా  ఎన్నాకయాూర్థ. 
అతను కంప నీ స్ కీట్రీ కూడయ మరియు ICAI నుండి ఇనఫరేిష్న్ 
స్టసిము (DISA)లో డిప ా మా కలిగి ఉన్యార్థ 
నీల్ మోహన్, యూట్యాబ్ కొతత  ఇండియన్ అమరెికన్ CEOగ్ా 
న్నయమితతలయయారథ 

 

ఒక భార్తీయ-అమ రికన్, నీల్డ మోహన్ వీడియో-షరిేంగ్ 
పనా ట్ ఫనర్మ అధిపతిగన తన పనతర నుండి వ దై్ొలుగుత నాట్ుా  
సుసనన్ వరజ్డ కి్కీ్ పరకట్ించిన తరనాత ఆలాఫబెట్ యాజమానూంలోన్న 
యూట్యూబ్స కి్ తదుపరి చీఫ్ ఎగిికూూట్వి్ ఆఫసీర్ (CEO) 

అవటతయర్థ. ద్దన్నతో, గూగుల్డ పేరెంట్ ఆలాఫబెట్ యొకక సుందర్ 
పటచయయ, మ  క్ోీ సనఫి్ యొకక సతూ న్యద్ ళా, IBM యొకక అర్వింద్ 
కృష్ణ మరియు అడోబ్స యొకక శనంతను న్యరనయణ్ వంట్ి 
భార్తీయ సంతతికి్ చ ంద్ిన గోా బల్డ ట్ెక చీఫ్ ల ఎల ైట్ లిసి్ లో 
మోహన్ చేర్నున్యార్థ. 
నీల్ మోహన్ క రీర్స 

• నీల్డ మోహన్ 1996లో యాకె్ుంచర్ లో తన వృతిిన్న 
పనర ర్ంభించయడు మరియు న్ ట్ గనీవిట్ీ అన్ే సని రి్ప లో చేరనడు, 
ద్యన్నన్న ఆన్ ల ైన్ అడారెలిజింగ్ సంసు డబుల్డ కాి్క క్ొనుగోలు 
చేస్టంద్ి. 

• 49 ఏళా నీల్డ మోహన్ సని న్ ఫర ర్్ యూన్నవరిశట్ీ నుండి 
ఎలకాిి్కల్డ ఇంజనీరింగ్ లో బాూచిలర్ు డిగీీన్న మరియు అరి్య 
మ్మలార్ సనకలర్ గన ఉనా సని న్ ఫర ర్్ గనీడుూయేిట్ సూకల్డ ఆఫ్ 
బిజిన్ స్ నుండి MBA పట్ాి  ప ంద్యర్థ, ఈ అవనర్థ్ ను 
అందుకునా తర్గతిలోన్న ట్ాప 10 శనతం మంద్ికి్ 
ఇవాబడుత ంద్ి. 

• 2007లో, DoubleClickన్న Google క్ొనుగోలు చేస్టంద్.ి 
AdWords, AdSense మరియు DoubleClickతో సహా 
Google యొకక పరకట్నల ఉతేత ి లను అభివృద్ిి  
చేయడంలో నీల్డ మోహన్ కీ్లక పనతర పర షటంచయర్థ. 

• సని న్ ఫర ర్్ గనీడుూయేిట్, 49 ఏళా నీల్డ మోహన్ 2015 నుండి 
యూట్యూబ్స చీఫ్ ప ర డకి ఆఫీసర్ గన పన్నచసేుి న్యార్థ. 

• నీల్డ మోహన్ మ  క్ోీ సనఫి్ తో కూడయ పన్నచేశనర్థ, అకకడ అతను 
క్నరొేరేట్ వయూహాన్నకి్ మేన్ేజర్ గన ఉన్యార్థ. 

• అతను అమ రికన్ పర్ునల్డ స్ లిలింగ్ సరీాస్ స్టిచ్ ఫటకు 
మరియు బయోట్ెక కంప నీ 23andMe బో ర్థ్ లో 
కూర్థచన్యాడు. 
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• అదనంగన, పనా ట్ ఫనర్మ విధయన్యలను ర్ూప ంద్ించడం 
మరియు అమలు చేయడం మరియు పనా ట్ ఫనర్మ లో 
అందుబాట్ులో ఉనా కంట్ెంట్ ను న్నయంతిరంచే సంఘం 
మార్గదర్శక్నలను పర్ూవేకి్షంచే YouTube యొకక ట్రసి్ 
మరియు భదరతయ బృంద్యన్నకి్ మోహన్ న్యయకతాం 
వహ సని ర్థ. 

ఆరీమ కొతత  వ సై్ట చీఫ్ గ్ా లెఫ్ిున్ ంట్ జనరల్ MV సుచీందర కుమ్యర్స 
న్నయమితతలయయారథ  

 

క్ొతి వ ైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆరీి సని ఫ్ గన ల ఫ్టిన్ ంట్ జనర్ల్డ ఎంవీ సుచీందర 
కుమార్ ఎంపటక క్నగన, పరసుి త ల ఫ్టిన్ ంట్ జనర్ల్డ బీఎస్ రనజ్ఞ స త 
వ సిరన్ ఆరీి కమాండర్ గన బాధ్ూతలు చేపటి్నున్యార్థ. ల ఫ్టిన్ ంట్ 
జనర్ల్డ కుమార్ ఆరీి కమాండర్ గన పద్ోనాతి ప ంద్యర్థ మరియు 
క్ొతి వ ైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆరీి సని ఫ్ గన న్నయమ్మత లయాూర్థ. పరసుి తం 
ఆరీి హ డ్ క్నారి్ర్ు లో డిపయూట్ీ చీఫ్ ఆఫ్ ఆరీి సని ఫ్ (సని ర ట్జీ)గన 
పన్నచేసుి న్యార్థ. 
ల ఫ్టిన్ ంట్ జనర్ల్డ కుమార్ ఖ్డక్నాసనా లోన్న న్షే్నల్డ డఫి న్ు 
అక్నడమీ పయర్ా విద్యూరిు. అతను జూన్ 1985లో 1 అసనుం 
రెజిమ ంట్ లో న్నయమ్మంచబడయ్ డు. అతను 59 రనషీి రయ రైెఫటల్డు 
బెట్ాలియన్, ఒక పద్యతిదళ బిరగేడ్ మరియు న్నయంతరణ రేఖ్ప ై 
ఒక పద్యతిదళ విభాగనన్నకి్ న్యయకతాం వహ ంచయడు. ల ఫ్టిన్ ంట్ 
జనర్ల్డ కుమార్ అతూంత చుర్థకైె్న వ ైట్ న్ ైట్ క్నర్ే్ కు కూడయ 
న్యయకతాం వహ ంచయర్థ. ఆరీి పరధయన క్నరనూలయంలో అదనపట 
డ ైరెకిర్ జనర్ల్డ మ్మలిట్రీ ఇంట్ెలిజెన్ు మరియు డ ైరెకిర్ జనర్ల్డ 
మ్మలిట్రీ ఇంట్ెలిజనె్ు గన బాధ్ూతలు న్నర్ారిించయర్థ. 

మ్యజీ IAS BVR సుబ్రహమణాం NITI ఆయోగ్ కొతత  CEO గ్ా 
న్నయమితతలయయారథ 

 

నీతి ఆయోగ్ క్ొతి చీఫ్ ఎగిికూూట్ివ్ ఆఫీసర్ గన మాజీ ఐఏఎస్ 
అధిక్నరి బీవీఆర్ సుబరహిణూం న్నయమ్మత లయాూర్థ. పరపంచ 
బాూంక ఎగిికూూట్ివ్ డ ైరెకిర్ గన పేర్థప ంద్ిన పర్మేశార్న్ ల ైయర్ 
నుండి మాజీ వనణ జూ క్నర్ూదరిశ బాధ్ూతలు స్ీాకరించయర్థ. 
వనషటంగిన్ DCలో పరపంచ బాూంకు ఎగిికూూట్ివ్ డ ైరెకిర్ గన చేర్నునా 
పరసుి త CEO పర్మేశార్న్ అయూర్ నుండి సుబరహిణూం 
బాధ్ూతలు స్ీాకరించనున్యార్థ. నీతి ఆయోగ్ స్ీఈఓగన 
సుబరహిణూం న్నయామక్నన్నా క్నూబిన్ ట్ న్నయామక్నల కమ్మట్ీ 
పరకట్ించింద్ి. శ్రీ సుబరహిణూం న్నయామకం ఆ పదవికి్ బాధ్ూతలు 
స్ీాకరించిన తేద్ద నుండి రెండు సంవతురనలు. 
బివిఆర్స సుబ్రహమణాం గ్ురించ : ఛతిీస్ గఢ్ కే్డర్ కు చ ంద్ిన 1987 
బాూచ్ IAS అయిన సుబరహిణూం 2022 స్ ప ింబర్ లో వనణ జూ 
క్నర్ూదరిశగన పదవీ విర్మణ చేశనర్థ. వనణ జూ శనఖ్లో ఏడయద్ిపనట్ు 
పన్నచేస్టన సుబరహిణూం, రిక్నర్థ్  సను యిలో $422 బిలియనా 
వనూపనర్ వసుి వటల ఎగుమత లకు వయూహర్చన చేయడంలో కీ్లక 
పనతర పర షటంచయర్థ. గత సంవతుర్ం క్ోవిడ్ అనంతర్ మాందూం 
నుండి బయట్పడట్ాన్నకి్ ఆరిుక వూవసు చయలా కషి్పడింద్ి. 
అతను కనీసం అర్ డజను స్ేాచయా వనణ జూ ఒపేందం (FTA) 

చర్చలను కూడయ నడిపటంచయడు. వనణ జూ శనఖ్లో అతన్న 
పదవీక్నలంలో, భార్తద్ేశం యున్ ైట్ెడ్ అర్బ్స ఎమ్మరేట్ు మరియు 
ఆస్ేి రలియాతో రెండు వనణ జూ ఒపేంద్యలను కుదుర్థచకుంద్ి. 
అంతర్గత భదరతయ న్నపటణుడిగన పరిగణ ంచబడుత నా సుబరహిణూం 
గతంలో జమూి క్నశ్రిర్ పరధయన క్నర్ూదరిశగన పన్నచేశనర్థ. 
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ఐట్ీఐ లిమిట్డె్ స్ఎండగీ్ా రాజ ష రాయ్ ఎంపికయయారథ 

 
డిపనరి్ మ ంట్ ఆఫ్ ట్ెలికమూూన్నకే్ష్న్ు (DoT) ఆధ్ార్ూంలోన్న PSU 

అయిన ఇండియన్ ట్ెలిఫర న్ ఇండస్ీి రస్ లిమ్మట్ెడ్ (ITI Ltd) చ రై్ిన్ 

& మేన్ేజింగ్ డ ైరెకిర్ (CMD) గన రనజేష రనయ 
న్నయమ్మత లయాూర్థ. ఆయన న్నయామక్నన్నా కే్ందర పరభుతాం 
ఆమోద్ించింద్.ి క్నూబిన్ ట్ న్నయామక్నల కమ్మట్ీ (ACC) రనయ 
పదవీ బాధ్ూతలు స్ీాకరించిన తేద్ద నుండి లపద్య అతన్న పదవీ 
విర్మణ తేద్ద వర్కు లపద్య తదుపరి ఉతిర్థాలు వచేచ వర్కు, ఐద్ళాే 
క్నలాన్నకి్ ఆయన న్నయామక్నన్నా ఆమోద్ించింద్.ి తొలిదశ. 
పరసుి తం, అతను మహానగర్ ట్ెలిఫర న్ న్నగమ లిమ్మట్ెడ్ (MTNL) 

లో జనర్ల్డ మేన్ేజర్ గన పన్నచేసుి న్యార్థ 
UNICEF ఇండియయ: బ్్లల హకుకల జాతీయ అంబ్్సిడర్స గ్ా 
ఆయుష్టామన్ ఖురాన్య ఎంపికయయారథ 

 
భార్తద్ేశంలో, ఆయుష్నిన్ ఖ్ురనన్య UNICEF (యున్ ైట్ెడ్ 
న్ేష్న్ు ఇంట్రేాష్నల్డ చిల్రన్ు ఎమరిెనీు ఫండ్)కి్ పనర తిన్నధ్ూం 
వహ సని ర్థ. న్ేష్నల్డ అంబాస్టడర్ గన నట్ుడి హో ద్యను యున్నస్ ఫ్ 
పరకట్ించింద్ి. ఆయుష్నిన్ తన విధ్ులోా  భాగంగన, పరతి పటలాల 
జీవితం, ఆరోగూం మరియు ర్క్షణ హకుకలకు హామీ ఇవాడయన్నకి్ 
యున్నస్ ఫ్ తో కలిస్ట పన్న చేసని ర్థ, అద్ే సమయంలో వనరిన్న 
పరభావితం చేస్ే విష్యాలలో వనరి వనయిస్ మరియు ఏజెనీున్న 
కూడయ పర ర తుహ సని ర్థ 

2020కి్ ముందు, ఆయుష్నిన్ పటలాలప ై హ ంసను అరికటి్డయన్నకి్ 
UNICEF ఇండియాకు స్ లబిరట్ీ అడాకే్ట్ గన పన్నచేశనర్థ. అతను 
తన క్ొతి సను నంలో పటలాల హకుకలను సమరిుంచడయన్నకి్ మరియు 
ర్కి్షంచడయన్నకి్ పన్న చేసని డు. ఇట్ీవల, అతను UNICEF స త 
పనర ంతీయ రనయబారి సచిన్ ట్ెండూలకర్ తో కలిస్ట పరపంచ బాలల 
ద్ిన్ోతువం 2022 న్యడు కీీ్డల ద్యారన చేరిక మరియు వివక్షను 
హ ైల ైట్ చేయడయన్నకి్ పన్నచేశనర్థ 
ఆక్్ ఫర్సు యూన్నవరిిటీ్ హాసిుట్ల్్ NHS ట్రస్టు స్ఈఓగ్ా మఘేన్య 
ప్ండిట్ న్నయమితతలయయారథ 

 
UKలోన్న పరధయన బో ధ్న్యసుపత ర లోా  ఒకట్ెైన ఆకు ఫర్్ 
యూన్నవరిశట్ీ హాస్టేట్ల్డు NHS ఫ ండేష్న్ ట్రసి్, భార్తీయ 
సంతతికి్ చ ంద్ని పరఖ్ాూత వ దైుూరనలు ప ర ఫ సర్ మేఘన్య 
పండిట్ ను CEOగన న్నయమ్మంచింద్ి. ద్ేశంలోన్న క్ొన్నా అతిప దీ 
బో ధ్న్యసుపత ర లను కలిగి ఉనా ష ల్డ ఫర ర్్ గూీ ప లో ఏద్ ైన్య న్షే్నల్డ 
హ లి్డ సరీాస్ (NHS) ట్రసి్ కు CEOగన న్యమ్మన్ేట్ చేయబడిన 
మొదట్ి భార్తీయ సంతతికి్ చ ంద్ిన వూకిి్ క్నవడమే క్నకుండయ, 
శ్రీమతి పండిట్ ట్రసి్ యొకక మొదట్ి మహ ళా చీఫ్ అయాూర్థ. 
జూల ై 2022 నుండి ఆకు ఫర్్ యూన్నవరిశట్ీ హాస్టేట్ల్డు (OUH)లో 
తయతయకలిక CEO గన పన్నచసేుి నా శ్రీమతి పండిట్, "కఠినమ  న 
మరియు పర ట్ీ పరకీి్య"న్న అనుసరించి శనశాతంగన ఆ పదవికి్ 
న్నయమ్మంచబడయ్ ర్థ, ఇద్ి OUH విసిృతమ  న జఞతీయ మరియు 
అంతరని తీయ రికూీట్ మ ంట్ గన వరిణంచిన తరనాత ముగిస్టంద్.ి 
మేఘన్య ప్ండిట్ గ్ురించ 

• శ్రీమతి పండిట్ ఆకు ఫర్్ డీనరీలో పరసూతి శనసిైం మరియు స్ీి ై 
జనన్ేంద్ిరయ శనసిైంలో శ్చక్షణ ప ంద్యర్థ మరియు U.S.లోన్న 
మ్మచిగనన్ విశావిద్యూలయంలో యూరోగినక్నలజీలో విజిట్ింగ్ 
ల కచర్ర్ గన ఉన్యార్థ. 
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• ఆమ  NHS ట్రసి్ లలో చీఫ్ మ డికల్డ ఆఫీసర్ (CMO)గన 
పన్నచేశనర్థ మరియు వందలాద్ి మంద్ి వ ైదుూలను 
పర్ూవేకి్షంచే బాధ్ూతతో కాి్న్నకల్డ సని ర ట్జీ అభివృద్ిి కి్ న్యయకతాం 
వహ ంచయర్థ. 

• ఆమ  వనరిాక విశావిద్యూలయంలో గ ర్వ ప ర ఫ సర్ మరియు 
ఆకు ఫర్్ విశావిద్యూలయంలోన్న గీీన్ ట్ెంపటలిన్ కళాశనలలో 
అసర స్టయేిట్ ఫ లో. 

• NHS ట్రసి్ యొకక CEO వూకిి్గతంగన బాధ్ూత వహ సని ర్థ, 
NHS చీఫ్ ఎగిికూూట్ివ్ తో పనట్ు, పనరా్మ ంట్రీ జవనబుద్యరీ 
అధిక్నరిగన, సంసు జఞతీయ విధయనం మరియు పరజఞ స్వేన 
విలువలకు అనుగుణంగన సమర్ువంతంగన పన్న చేసుి ందన్న 
మరియు సరైెన ఆరిుక సనర్థయూన్నా న్నర్ాహ ంచడయన్నకి్ 
న్నరని రిసుి ంద్ి. 

UN స్ట షల్ డవెలప్ మెంట్ కమిషన్ రథచరా కాంబ్ో జ న్న 62వ 
స షన్ కు అధ్ాక్షత వహ ంచడయన్నకర ఎనుికుంద్ ి

 

ఐకూరనజూసమ్మతిలో భార్తద్ేశ శనశాత పరతిన్నధి ర్థచిరన క్నంబో జ్డ 
62వ స్ ష్న్ లో కమ్మష్న్ చ ైర్ గన పన్నచేయడయన్నకి్ ఎంపటకయాూర్థ. ఈ 
వనర్ం నూూయార్క లో జరిగిన UN కమీష్న్ ఫర్ సర ష్ల్డ 
డ వలప మ ంట్ యొకక 62వ స్ ష్న్ పనర ర్ంభ స్ ష్న్ లో, క్నంబో జ్డ ను 
పరశంసల ద్యారన అధ్ూక్షుడిగన ఎనుాకున్యార్థ. అలాగే, ఇద్ి 62వ 
స్ ష్న్ వ సై్ చ ైర్ లుగన పన్నచేయడయన్నకి్ లకె్ుంబర్గ కు చ ంద్ని థయమస్ 
లామర్, న్యరి్ మ స్టడోన్నయాకు చ ంద్ిన జోన్ ఇవన్ోవీుీ మరియు 
డొమ్మన్నకన్ రిపబాిక కు చ ంద్ిన క్నరనా  మారన క్నరా్ సన్ లను 
ఎంచుకుంద్ి. 

కీలకాంశాలు 
• 61వ స్ ష్న్ చివరి రోజ్ఞన, కమ్మష్న్ ఫర్ సర ష్ల్డ డ వలప మ ంట్ 

న్యలుగు డయర ఫి్ తీరనిన్యలను UN ఎకన్యమ్మక అండ్ సర ష్ల్డ 
క్ న్నుల్డ కు పరిశ్రలన క్ోసం పంపటంద్ి. 

• అసమానతను తగిగంచడయన్నకి్ మరియు COVID-19 

మహమాిరి పటనర్థదిర్ణను వేగవంతం చేయడయన్నకి్ పరతి 
ఒకకరికీ్ పయరిి ఉపనధి మరియు మంచి పన్నన్న సనధించడంప ై 
కే్ంద్దరకృతమ   ఉనా పరతిపనద్ిత తీరనిన్యలలో ఒకట్ి 
ఏక్నభిపనర యంతో ఆమోద్ించబడింద్.ి 

• UN ఎకన్యమ్మక అండ్ సర ష్ల్డ క్ న్నుల్డ కమ్మష్న్ యొకక 62వ 
స్ ష్న్ కు పనర ధయనూత ఇతివృతింగన "సుస్టుర్ అభివృద్ిి  క్ోసం 
2030 ఎజెండయ అమలులో పటరోగతిన్న వేగవంతం చేయడయన్నకి్ 
సనమాజిక విధయన్యల ద్యారన సనమాజిక అభివృద్ిి  మరియు 
సనమాజిక న్యూయాన్నా పరర తుహ ంచడం" అన్న న్నర్ణయించింద్ి 
మరియు కమ్మష్న్ ఆమోద్ించింద్ి. 

భ్రత కొతత  డరగ్ కంట్రర లర్స జనరల్ గ్ా రాజీవ రఘువంశీ 
న్నయమితతలయయారథ 

 

క్ొతి డరగ్ కంట్ోర లర్ జనర్ల్డ ఆఫ్ ఇండియా (DCGI), స్ ంట్రల్డ డరగ్ు 
సని ండర్్ కంట్ోర ల్డ ఆర్గన్ ైజేష్న్ (CDSCO) గన రనజీవ్ స్టంగ్ 
ర్ఘువంశ్ర న్నయమ్మత లయాూర్థ. రనజీవ్ స్టంగ్ ర్ఘువంశ్ర మాజీ 
ఇండియన్ ఫనర్ిక్ోపర యియా కమ్మష్న్ స్ కీట్రీ-కమ-స్ ైంట్ిఫటక 
డ ైరెకిర్. ఫటబరవరి 28, 2023 వర్కు పదవిలో ఉనా డయకిర్ PBN 

పరసనద్ న్న రనజీవ్ స్టంగ్ ర్ఘువంశ్ర భరిీ చేసని ర్థ. ర్ఘువంశ్ర ఫటబరవరి 
28, 2025 వర్కు DGCIగన క్ొనసనగుతయర్న్న విడుదల చేస్టన 
ఉతిర్థాలో పేరొకంద్ి. 
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కీలక అంశాలు 
• యూన్నయన్ పబాిక సరీాస్ కమ్మష్న్ (UPSC) డయకిర్ వి జి 

సర మాన్న వనర్సుడిగన ఆయన పేర్థను పరభుతయాన్నకి్ స్టఫనర్థు 
చేస్టంద్,ి ద్దన్న ప డిగించిన పదవీక్నలం ఫటబరవరి మధ్ూలో 
ముగుసుి ంద్ి. 

• ఈ స్టఫనర్థును తర్థవనత ఆరోగూ మంతిరతా శనఖ్ 
ఆమోద్ించింద్,ి ఆ తరనాత పరధయన్న నరేందర మోడీ 
న్ేతృతాంలోన్న క్నూబిన్ ట్ న్నయామక్నల కమ్మట్ీ ఆమోదం 
ప ంద్ింద్ి. 

• జనవరి 27న అందుకునా అర్థహ ల ైన అధిక్నర్థల బయో-డేట్ా 
యొకక అంచన్య ఆధయర్ంగన మరియు వనరితో వూకిి్గత 
చర్చలు జరిపటన తరనాత, సాలేక్నలిక క్నంట్ార కి పనర తిపద్ికన 
డరగ్ కంట్ోర లర్ (ఇండియా) పదవికి్ న్నయామకం క్ోసం డయకిర్ 
రనజీవ్ స్టంగ్ ర్ఘువంశ్రన్న స్టఫనర్థు చేసని ర్థ. 

• DCGI స్ ంట్రల్డ డరగ్ు సని ండర్్ కంట్ోర ల్డ ఆర్గన్ ైజేష్న్ 
(CDSCO)కి్ న్యయకతాం వహ సుి ంద్ి, ఇద్ి ద్ేశవనూపింగన 
న్యణూమ  న ఔష్ధ్ సర్ఫరనను న్నరని రించే బాధ్ూతను కలిగి 
ఉంద్ి. 

• క్ొతి ఔష్ధయలకు అనుమతి ఇవాడం మరియు కాి్న్నకల్డ 
ట్రయల్డు ను న్నయంతిరంచే అధిక్నర్ం కూడయ ద్దన్నకి్ ఉంద్ి. 

• డయ. ర్ఘువంశ్ర 250 కంట్ే ఎకుకవ పరచురించిన పేట్ెంట్ 
సహక్నర్ ఒపేంద్యలు మరియు భార్తీయ పేట్ెంట్ లతో పనట్ు 
14 US పేట్ెంటా్ను మంజూర్థ చేశనర్థ. 

• అతను పీర్-రివయూడ్ జర్ాల్డు లో 25 కంట్ే ఎకుకవ 
పరచుర్ణలను కలిగి ఉన్యాడు మరియు పటసిక్నలలో ఆర్థ 
అధయూయాలను సహ ర్చయితగన చేశనర్థ. 

లెఫ్ిున్ ంట్ జనరల్ RS రీన్ డెైర కుర్స జనరల్ కావలిటీ్ అసూార న్్ గ్ా 
బ్్ధ్ాతలు చేప్ట్్ు రథ 

 

ల ఫ్టిన్ ంట్ జనర్ల్డ ఆర్ఎస్ రీన్ డ ైరెకిర్ జనర్ల్డ క్నాలిట్ీ 
అసూూరెన్ు గన బాధ్ూతలు స్ీాకరించయర్థ. 1986-బాూచ్ అధిక్నరి, 

ల ఫ్టిన్ ంట్ జనర్ల్డ రీన్ డ హాాడూన్ లోన్న ఇండియన్ మ్మలిట్రీ 
అక్నడమీ పయర్ా విద్యూరిు. అతను శ్రీనగర్ లోన్న న్ేష్నల్డ 
ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్ెక్నాలజీ నుండి తన BE (ఎలకాిి్కల్డ), రేడయిో 
ఇంజనీరింగ్ లో స్ ేష్ల జైేష్న్ మరియు స్టకి్ంద్యర బాద్ లోన్న MC 

EME నుండి కమూూన్నకే్ష్న్ ఇంజనీరింగ్ లో పర సి్ గనీడుూయేిష్న్ 
పయరిి చేశనర్థ. బెంగుళూర్థలోన్న డిఫ న్ు ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్నాలిట్ీ 
అసూూరెన్ు లో స్ీన్నయర్ ఫనూకలిీ. 
రీన్ క్ోల్డ కతయలోన్న ఇండియన్ సని ట్ిస్టికల్డ ఇన్ స్టిట్యూట్ నుండి 
ధ్ృవీకరించబడిన స్టకు స్టగని బాా క బెలి్డ. అతను ఖ్ర్గ్ పయర్ IIT 

నుండి విశాసనీయత ఇంజనీరింగ్ లో సరిిఫటకే్ష్న్ ప ంద్యర్థ 
మరియు బెంగుళూర్థలోన్న బూూరో వ రిట్ాస్ నుండి క్నాలిట్ీ 
మేన్ేజ్డ మ ంట్ స్టసిమ & ఇంట్ిగీేట్ెడ్ మేన్ేజ్డ మ ంట్ స్టసిమ లో 
క్నాలిఫ ైడ్ లీడ్ ఆడటి్ర్. 
అతను స్ీన్నయర్ క్నాలిట్ీ అసూూరెన్ు ఎస్ీి ., పరధయన 
క్నరనూలయంలో బిరగ్, డ ైరెకిరేట్ జనర్ల్డ ఆఫ్ క్నాలిట్ీ అసూూరెన్ు 
(DGQA) మరియు స్టకి్ంద్యర బాద్ లో కంట్ోర లర్ (కి్షపణ  వూవసు) గన 
ఉన్యార్థ. రీన్ నూూ ఢిలాీలోన్న HQ DGQAలో అదనపట డ రెైకిర్ 
జనర్ల్డ (ఎలక్నిా న్నకు)గన DQA(L)కి్ కూడయ న్యయకతాం 
వహ ంచయర్థ. 
ఫికీక స కిట్రీ జనరల్ గ్ా శ ైలేష పాఠక్ న్నయమితతలయయారథ 

 
ఫ డరేష్న్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛయంబర్ు ఆఫ్ క్నమర్ు & ఇండస్ీి ర 
(FICCI) క్ొతి స్ కీట్రీ జనర్ల్డ గన మాజీ బూూరోక్నీట్ శ ైలపష పనఠక 
న్నయమ్మత లయాూర్థ. మారిచ 1న ఆయన బాధ్ూతలు 
స్ీాకరించనున్యార్థ. 37 ఏళా కె్రీర్ లో, పనఠక పరభుతాంతో పనట్ు 
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ఐఏఎస్ అధిక్నరిగన పన్నచేశనర్థ, అలాగే ప ైైవటే్ ర్ంగంలో ప దీ 
కంప నీలకు న్యయకతాం వహ ంచయర్థ. అతను గనీడుూయేిష్న్ 
తరనాత 1986లో IIM కలకతయి  నుండి MBA పట్ాి  ప ంద్యడు. 
ఎల్డ ఎల్డ బీ, ఆరిాథయలజీలో డిప ా మా పయరిి చేశనర్థ. అతను 
హ మాలయాలలో 6831 మీట్రా్ శ్చఖ్రనన్నా అధిరోహ ంచయడు 
మరియు విసిృతంగన ట్ెరకి్కంగ్ చేశనడు. 
FICCI గ్ురించ :1927లో సను పటంచబడిన FICCI భార్తద్ేశంలోన్ే 
అతిప దీ మరియు పటరనతన అప కు వనూపనర్ సంసు. ద్యన్న చరితర 
భార్తద్ేశ సనాతంతరయం క్ోసం పర రనట్ం, ద్యన్న పనరిశనీమ్మకీ్కర్ణ 
మరియు అతూంత వేగంగన అభివృద్ిి  చ ందుత నా పరపంచ ఆరిుక 
వూవసులలో ఒకట్ిగన ద్యన్న ఆవిరనభవంతో ముడిపడి ఉంద్ి. 
పరభుతేాతర్, లాభాపేక్ష లపన్న సంసు , FICCI భార్తద్ేశం యొకక 
వనూపనర్ మరియు పరిశీమల వనయిస్. పనలస్ీన్న పరభావితం 
చేయడం నుండి చర్చను పర ర తుహ ంచడం వర్కు, విధయన 
ర్ూపకరి్లు మరియు ప ర్ సమాజంతో న్నమగామ  , పరిశీమ 
యొకక అభిపనర యాలు మరియు ఆంద్ోళనలను FICCI సేషి్ంగన 
త లియజేసుి ంద్ి. ఇద్ి భార్తీయ ప ైైవేట్ మరియు పరభుతా 
క్నరొేరేట్ ర్ంగనలు మరియు బహుళజఞతి కంప నీల నుండి ద్యన్న 
సభుూలకు స్ేవలను అంద్ిసరి ంద్,ి రనష్ని ర లలోన్న విభినా పనర ంతీయ 
వనణ జూ మరియు పరిశీమల నుండి 2,50,000 కంప నీలకు 
చేర్థవ ైంద్.ి 
FICCI న్ ట్ వరికంగ్ మరియు ర్ంగనలలో మరియు అంతట్ా 
ఏక్నభిపనర య న్నరనిణయన్నకి్ ఒక వేద్ికను అంద్ిసుి ంద్ి మరియు ఇద్ి 
భార్తీయ పరిశీమ, విధయన ర్ూపకరి్లు మరియు అంతరని తీయ 
వనూపనర్ సంఘాన్నకి్ పటలుపటన్నచేచ మొదట్ి న్ౌక్నశీయం. 
ప ప్్ బ్్ర ండ్ అంబ్్సిడర్స గ్ా రణవీర్స సింగ్ ను న్నయమించుకుంద్ ి

 

ప పటుక్ో ఇండియా తన పరముఖ్ శ్రతల పననీయాల బార ండ్ ప పీున్న 
ఆమోద్ించడయన్నకి్ నట్ుడు ర్ణ్ వీర్ స్టంగ్ ను ఎంపటక చేస్టంద్ి. ప పీు 
యొకక ప ర్థగుత నా స్ లబిరట్ీ ఎండయర్ుర్ ల లీగ్ లో స్టంగ్ చేరనడు. 
2019లో, ఈ బార ండ్ నట్ుడు సలాిన్ ఖ్ాన్ తో జతకట్ిింద్ి. 
జనవరిలో, కనాడ నట్ుడు యష న్న బార ండ్ అంబాస్టడర్ గన 
న్నయమ్మంచుకునాట్ుా  ప పీు పరకట్ించింద్.ి ప పటు "రైెజ్డ అప బేబీ" 

థదమ కి్ంద నడుసుి నా బార ండ్ యొకక వేసవి పరచయర్ంలో ఒక 
పరముఖ్ మహ ళా నట్ి తార్లో చేర్వచుచ. 
2021లో బార ండ్ రనూంకి్ంగ్ లు మ ర్థగుపడిన స్టంగ్, డఫ్ & ఫ ల్డే్ 
న్నవేద్ిక పరక్నర్ం బార ండ్ విలువ $158.3 మ్మలియనుా . రనూంకి్ంగ్ు లో 
కీి్కె్ట్ర్ విరనట్ క్ోహ ా  తరనాత స్టంగ్ రెండవ అతూంత విలువ ైన 
బార ండ్. స్టంగ్ 45 బార ండాను ఆమోద్ించయర్థ. 
సనాకు మరియు పననీయాల తయారీద్యర్థ క్ొతి బార ండ్ 
ప జిష్న్నంగ్ ను పరతిబింబించేలా “రైెజ్డ అప బేబీ” అన్ే క్ొతి 
ట్ాూగ్ ల ైన్ తో పరచయరనన్నా కూడయ పనర ర్ంభిసరి ంద్.ి AMESA (ఆఫటరక్న, 
మధ్ూపనర చూం, దకి్షణయస్టయా) పనర ంతంలో వేగంగన అభివృద్ిి  
చ ందుత నా మారెకటా్లో భార్తద్ేశం ఒకట్ి. పరపంచ పననీయాల 
బార ండ్ ప పీు 125వ సంవతుర్ంలో అడుగుప ట్ిింద్ి. భార్తద్ేశంలో, 
ప పీు చివరిసనరిగన 2019లో "హర్ ఘూంట్ మే సనాగ్" అన్ే 
ట్ాూగ్ ల ైన్ ను రిఫ రష చేస్టంద్ి. 
 

స ైను్ & ట్ెకాిలజీ 

 

స ైన్్ స ంట్ర్స మ్రియు పాో న్నట్రరియం కోట్్లో NCSM ద్యవరా 
న్నరిమంచబ్డుతతంద్ ి
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రనజసను న్ లోన్న క్ోట్ాలో స్ ైన్ు స్ ంట్ర్ మరియు పనా న్నట్ోరియం 
న్నరిించనున్యార్థ. స్ ైన్ు స్ ంట్ర్ మరియు పనా న్నట్ోరియం 

పరపంచంలోన్న అత ూతిమ విజఞా న కే్ంద్యర లు మరియు 

పనా న్నట్ోరియంలలో ఒకట్ిగన న్నలుసని యి. వీట్ికి్ ద్యద్యపట 35 క్ోటా్ 

25 లక్షల ర్ూపనయలు ఖ్ర్థచ చేయనున్యార్థ. 
న్ేషనల్ కౌన్న్ల్ ఆఫ్ స నై్్ మ్ూాజియమ్్ గ్ురించ : న్షే్నల్డ 

క్ న్నుల్డ ఆఫ్ స్ ైన్ు మూూజియము (NCSM) అన్దే్ి సనంసకృతిక 

మంతిరతా శనఖ్ ఆధ్ార్ూంలోన్న సాయంపరతిపతి సంసు. ఇద్ి 

పరపంచంలోన్ే ఒకే్ అడిిన్నస్ేి రట్ివ్ గొడుగు కి్ంద స్ ైన్ు స్ ంట్ర్థా  లపద్య 
మూూజియంల అతిప దీ గొలుసు. భార్తద్ేశంలోన్న వివిధ్ రనష్ని ర లోా  

24 స్ ైన్ు స్ ంట్ర్థా  లపద్య మూూజియంలు మరియు NCSM యొకక 

ఒక R & D పరయోగశనల మరియు శ్చక్షణయ కే్ందరం ఉన్యాయి. 

మొదట్ి స్ ైన్ు మూూజియం, బిరనా  ఇండస్టి రయల్డ అండ్ 
ట్ెకాలాజికల్డ మూూజియం (BITM), CSIR43 కి్ంద క్ోల్డ కతయ, 2 

మే 1959న పనర ర్ంభించబడింద్ి. జూల ై 1965లో, ద్ేశంలోన్న రెండవ 

స్ ైన్ు మూూజియం, విశలాశార్యూ ఇండస్టి రయల్డ & ట్ెకాలాజికల్డ 

మూూజియం (VITM) బెంగళూర్థలో పనర ర్ంభించబడింద్ి. . 
భ్రతద్ేశంలో అతిప దీ పాో న్నట్రరియం ఏద్ి? : క్ోల్డ కతయలోన్న బిరనా  

పనా న్నట్ోరియం ఆస్టయాలో అతిప దీ పనా న్నట్ోరియం మరియు 

పరపంచంలో రెండవ అతిప దీ పనా న్నట్ోరియం. ఇద్ి భార్తద్ేశంలోన్న 

అతూంత పరస్టది పనా న్నట్ోరియంలలో ఒకట్.ి తయరనమండల్డ గన పరస్టద్ిి  
చ ంద్ిన ఈ పనా న్నట్ోరియం 2 జూల ై 1963న అపేట్ి భార్త పరధయన్న 

జవహర్ లాల్డ న్ హరా చే పనర ర్ంభించబడింద్.ి 

ఇద్ి స్ ైన్ు పరికరనల ర్ూపకలేన మరియు కలేన క్ోసం 

ఎలక్నిా న్నకు పరయోగశనలను కలిగి ఉంద్ి. ఇద్ి ఖ్గోళ శనసిై గనూలరీన్న 
కలిగి ఉంద్ి, ఇద్ి పరఖ్ాూత ఖ్గోళ శనసిైవేతిల యొకక చకకట్ి 

ప యింట్ింగ్ లు మరియు ఖ్గోళ నమూన్యల భారీ స్ేకర్ణను 

న్నర్ాహ సుి ంద్ి. 

2025 న్యట్ికర ప్రప్ంచంలోన్న విదుాత లో సగ్భ్గ్ాన్ని ఆసయియ 
ఉప్యోగ్ించయలన్న అంతరాా తీయ ఇంధ్న సంసు  న్నవదే్ిసుత న్యియి  

 

ఇంట్రేాష్నల్డ ఎనరిీ ఏజెనీు విడుదల చేస్టన క్ొతి అంచన్య 
పరక్నర్ం, 2025 న్యట్ికి్ ఆస్టయా పరపంచంలోన్న సగం విదుూత ను 
మొదట్ిసనరిగన ఉపయోగిసుి ంద్ి, ఆఫటరక్న పరపంచ జన్యభాలో ద్యన్న 
వనట్ా కంట్ే చయలా తకుకవగన విన్నయోగిసుి ంద్.ి ఆస్టయాలో 
అతూధిక విదుూత విన్నయోగం చ ైన్యలోన్ే ఉంట్ుంద్ి. ఇద్ ి 1.4 
బిలియనా జన్యభా కలిగిన ద్ేశం, ద్దన్న పరపంచ విన్నయోగంలో వనట్ా 
2015లో త ైైమాస్టకం నుండి ఈ దశనబీం మధ్ూ న్యట్ికి్ మూడవ 
వంత కు ప ర్థగుత ంద్ి. 
కీలక అంశాలు 
• ఐరోపన సమాఖ్ూ, యున్ టై్ెడ్ స్ేిట్ు మరియు భార్తద్ేశం 

కలిపటన ద్యన్న కంట్ే చ ైన్య ఎకుకవ విదుూత విన్నయోగిసుి ందన్న 
IEA యొకక ఇంధ్న మారెకట్ుా  మరియు భదరత డ ైరెకిర్ 
కైె్సుకే్ సద్యమోరి త లియజేశనర్థ. 

• పరపంచంలోన్న ద్యద్యపట 8 బిలియనా న్నవనస్టత లలో ద్యద్యపట 
ఐదవ వంత కు న్నవనసంగన ఉనా ఆఫటరక్న, 2025లో పరపంచ 
విదుూత విన్నయోగంలో కే్వలం 3% మాతరమే. 

• IEA యొకక వనరిిక న్నవేద్ిక అణుశకిి్ మరియు గనలి మరియు 
స ర్ వంట్ి పటనర్థతయేదక పద్యరను లు రనబో యేి మూడు 
సంవతురనలలో పరపంచ విదుూత సర్ఫరనలో చయలా వృద్ిి కి్ 
క్నర్ణమవటతయయన్న అంచన్య వేస్టంద్ి. 

• ఇద్ి విదుూత ర్ంగం నుండి గీీన్ హౌస్ వనయు ఉద్యగ రనలలో 
గణనీయమ  న ప ర్థగుదలను న్నరోధించవచచన్న కూడయ న్నవేద్ిక 
త లియజేసుి ంద్ి. 

http://www.bankersadda.com/
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• సగట్ు పరపంచ ఉష్రణ గీతలు పనరిశనీమ్మక పయర్ా సను యి కంట్ే 
1.5 డిగీీల స్ లిుయస్ (2.7 ఫనరెన్ హ ట్) ప ర్గకుండయ ఉంచడం 
సనధ్ూమవటత ందన్న శనసిైవతిేలు త లియజసేుి న్యార్థ. 

• లక్షయూన్నా చేర్థక్ోవడయన్నకి్ ఒక ఆశ ఏమ్మట్ంట్ే, బ గుగ , గనూస్ 
మరియు చముర్థ వంట్ి శ్చలాజ ఇంధ్న్యల నుండి తకుకవ-
క్నర్ున్ శకిి్ వనర్థల వ ైపట ట్ోకుగన మార్డం. 

• క్ననీ క్ొన్నా పనర ంతయలు విదుూత ఉతేతిికి్ బ గుగ  మరియు గనూస్ 
విన్నయోగనన్నా తగిగసుి నాపేట్ికీ్, మరిక్ొన్నా పనర ంతయలలో 
విన్నయోగం ప ర్థగుతోంద్ి. 

• 134-పనగ్ ల న్నవేద్ిక విదుూత డిమాండ్ మరియు సర్ఫరన 
వనతయవర్ణంప ై ఆధయర్పడి ప ర్థగుత న్యాయన్న 
హ చచరించింద్,ి ఈ సమసూను పరిష్కరించయలన్న విధయన 
న్నరేణతలను క్ోరింద్ి. 

• ఐరోపనలో కర్థవటతో పనట్ు, భార్తద్ేశంలో వడేి తర్ంగనలు 
ఉన్యాయి, అద్ేవిధ్ంగన, మధ్ూ మరియు తూర్థే చ ైన్యలో 
హ ట్ వేవ్ లు మరియు కర్థవట తయకి్ంద్ి. 

• యున్ ైట్ెడ్ స్ేిట్ు కూడయ డిస్ ంబర్థలో తీవరమ  న శ్రతయక్నలపట 
త ఫననులను చూస్టంద్ి మరియు ఆ సంఘట్నలనీా ఈ 
పనర ంతయల విదుూత వూవసులప ై భారీ ఒతిిడిన్న త చయచయి. 

• కాీ్న్ ఎనరిీ ట్ార న్నుష్న్ వేగనన్నా ప ంచుత నాపటేడు, తయపన 
యొకక ప రిగిన విదుూద్దకర్ణ క్నర్ణంగన విదుూత డిమాండ్ ప ై 
వనతయవర్ణ సంఘట్నల పరభావం తీవరమవటత ంద్,ి అయితే 
వనతయవర్ణం-ఆధయరిత పటనర్థతయేదక పద్యరను ల వనట్ా ఉతేతిి 
మ్మశీమంలో ప ర్థగుతూన్ే ఉంట్ుంద్.ి 

 

 

భ్రతద్ేశం యొకక చందర మిషన్ చందరయయన్-3 మ్రల విజయయన్ని 

స్ాధించంద్ ి

 

భార్తద్ేశం యొకక చందర మ్మష్న్, చందరయాన్-3 విజయవంతంగన 

EMI-EMC (ఎలక్ోిా -మాగెాట్ిక ఇంట్ర్ ఫ రెన్ు/ ఎలక్ోిా -మాగెాట్ిక 

క్నంపనట్ిబిలిట్ీ)కి్ గురైెంద్ి. EMI-EMC పరీక్ష అన్ేద్ి అంతరిక్ష 

వనతయవర్ణంలో ఉపగీహ ఉపవూవసుల పన్నతీర్థను మరియు 

ఊహ ంచిన విదుూదయసనకంత సను యిలతో వనట్ి అనుకూలతను 

న్నరని రించడయన్నకి్ ఉపగీహ మ్మష్నా క్ోసం న్నర్ాహ ంచబడుత ంద్.ి ఈ 

పరీక్షను జనవరి 31 నుంచి ఫటబరవరి 2 మధ్ూ బెంగళూర్థలోన్న 

యూఆర్ రనవట శనట్ిల ైట్ స్ ంట్ర్ లో న్నర్ాహ ంచయర్థ. 

చందరయాన్-3 లాూండర్ EMI/EC పరీక్ష, లాంచర్ అనుకూలత, 

అన్నా రేడియో-ఫీరకె్ానీు (RF) స్టసిమ ల యాంట్ెన్యా పర లరైెజషే్న్, 

ఆరిుట్ల్డ మరియు పవర్్ డిస్ ంట్ మ్మష్న్ దశల క్ోసం సాతంతర 

ఆట్ో అనుకూలత పరీక్షలు మరియు పర సి్-లాూండింగ్ మ్మష్న్ దశ 

క్ోసం లాూండర్ & రోవర్ అనుకూలత పరీక్షలు న్నరని రించబడయ్ యి. . 

వూవసుల పన్నతీర్థ సంతృపటి కర్ంగన ఉంద్ి. 

చందరయాన్-3 ఇంట్ర్ పనా న్ ట్రీ మ్మష్న్ లో మూడు పరధయన 

మాడూూల్డు ఉన్యాయి: ప ర పలిన్ మాడూూల్డ, లాూండర్ మాడూూల్డ 

మరియు రోవర్. మ్మష్న్ యొకక సంకాి్షి్త మాడూూల్డు మధ్ూ 

రేడియో-ఫీరకె్ానీు (RF) కమూూన్నకే్ష్న్ లింక లను ఏరనేట్ు 

చేయడయన్నకి్ పటలుపటన్నసుి ంద్ి. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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APJ అబ్ుీ ల్ కలయం శాటి్లెైట్ లయంచ్ వ హ కల్ మిషన్-2023 

తమిళ్న్యడు నుండి పరా రంభంచబ్డింద్ ి

 

డయకిర్ APJ అబుీ ల్డ కలాం ఇంట్రేాష్నల్డ ఫ ండషే్న్ మరియు 

స్ేేస్ జోన్ ఇండియాతో కలిస్ట మారిిన్ ఫ ండషే్న్ APJ అబుీ ల్డ 

కలాం శనట్ిల టై్ లాంచ్ వ హ కల్డ మ్మష్న్-2023న్న తమ్మళన్యడులోన్న 

చ ంగలేట్ుి  జిలాా  పతిిప లం గనీమం నుండి పనర ర్ంభించింద్.ి ఈ 

క్నర్ూకీమంలో త లంగనణ గవర్ార్ తమ్మళిస్ ై స ందర్రనజన్ కూడయ 

పనలగగ న్యార్థ. అధిక్నరిక పరకట్న పరక్నర్ం, ద్ేశంలోన్న వివిధ్ 

పనర ంతయల నుండి 6వ తర్గతి నుండ ి 12వ తర్గతి వర్కు 5000 

మంద్ికి్ ప ైగన విద్యూర్థు లు ఈ చొర్వలో రనకె్ట్ ద్యారన 

పరయోగించబడే 150 PICO ఉపగీహాలను ర్ూప ంద్ించి అభివృద్ిి  

చేయగలిగనర్థ. 

ఈ లయంచ్ యొకక పరా మ్ుఖాత: ఎంపటకైె్న విద్యూర్థు లు స్ ైన్ు, 

ట్ెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్ మరియు గణ తం గురించి మరింత 

త లుసుక్ోవడయన్నకి్ ఇద్ి అవక్నశనన్నా కలిేంచిందన్న పరకట్న 

పేరొకంద్.ి ఈ పనర జెకుి కు 85 శనతం న్నధ్ులను మారిిన్ ఫ ండేష్న్ 

చేస్టంద్ి. ఎంపటక చేయబడని విద్యూర్థు లకు వర్థచవల్డ తర్గత ల 

ద్యారన ఉపగీహ సనంకే్తికత గురించి బో ధించబడింద్ి, ఆ తరనాత 

పనర జెకి డొమ  న్ ను అన్ేాషటంచడంలో వనరికి్ సహాయపడట్ాన్నకి్ 

హాూండ్-ఆన్ స్ ష్న్ లు ఉంట్ాయి. ఈ ర్ంగంలో అందుబాట్ులో 

ఉనా అన్ేక పరయోజన్యల గురించి కూడయ వనరికి్ అవగనహన 

కలిేంచయర్థ 

WHO హ దైరాబ్్ద్ లో mRNA వాాకర్న్ హబ్ ను ఏరాుట్ల 
చేయనుంద్ ి

 
పరపంచ ఆరోగూ సంసు త లంగనణలో ఎంఆర్ ఎన్ ఏ (మ స్ ంజర్ 
రిబో నూూకాి్యిక యాస్టడ్) వనూకి్ున్ హబ్స ను ఏరనేట్ు 
చేయనునాట్ుా  ఐట్,ీ పరిశీమల శనఖ్ మంతిర కె్ట్ి రనమారనవట 
త లిపనర్థ. ప ర్థగుత నా అంట్ు వనూధ్ులను పరిష్కరించడయన్నకి్ 
mRNA ఒక మంచి సనంకే్తికతగన మార్థతోంద్ి. 
ల ైఫ్ స్ నై్ ుస్ ర్ంగనన్నా పర ర తుహ ంచడయన్నకి్ రనషి్ర పరభుతాం 
తీసుకుంట్ునా వివిధ్ చర్ూల గురించి ఐట్ీ మరియు పరిశీమల 
శనఖ్ మంతిర కె్ట్ి రనమారనవట త లియజేశనర్థ, 2021లో పరిశీమను 
50 బిలియన్ డయలరా్ నుండి 100 బిలియన్ డయలర్థా గన మారనచలన్న 
పరభుతాం లక్షూంగన ప ట్ుి కుంద్.ి వచచే ఐద్ేళాలో ఎన్నమ్మద్ి 
లోపనలకు లోపటసుి ంద్.ి 
కీలక అంశాలు 
• హ ైదరనబాద్ లో హబ్స ను ఏరనేట్ు చేస్ేందుకు డబూా యహ చ్ ఓ 

ఆసకిి్గన ఉందన్న, తార్లోన్ే ఇద్ి జర్థగుత ందన్న 
ఆశ్చసుి న్యామన్న మంతిర త లిపనర్థ. 

• బయోఏషటయా యొకక గత 19 ఎడషి్నాలో 3 బిలియన్ డయలరా్ 
కంట్ే ఎకుకవ విలువ ైన ప ట్ుి బడులు మరియు వనణ జూం 
జరిగనయన్న, ఫ్నా గ్ షటప వనరిిక ల ఫై్ స్ ైన్ ుస్ కన్ ానిన్, 20వ 
ఎడిష్న్ ఫటబరవరి 24 నుండి 26 వర్కు 
న్నర్ాహ ంచబడుత ందన్న రనమారనవట పేరొకన్యార్థ. 

• గత 19 ఎడిష్నాలో USD 3 బిలియనా మేర్కు వనణ జూం 
మరియు ప ట్ుి బడులు పరకట్ించబడయ్ యి మరియు 250కి్ 
ప ైగన ఉద్ేీశూ లపఖ్లు, ద్ ైాపనకి్షక సహక్నర్ ఒపేంద్యలు 
మరియు అవగనహన ఒపేంద్యలు సంతక్నలు చేయబడయ్ యి. 
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• ఐట్ి మరియు పరిశీమల శనఖ్ మంతిర కె్ట్ి రనమారనవట 
పరక్నర్ం, హ దైరనబాద్ లో జరిగిన క్నర్ూకీమంలో బయోఏషటయా 
100 ద్ేశనల నుండి పరతిన్నధ్ులకు ఆతిథూం ఇచిచంద్ి, ఇద్ి 
పరనూవర్ణ వూవసు మరియు విధయన్యలను పరపంచ 
న్యయకులకు పరదరిశంచడంలో సహాయపడింద్,ి అయితే 
20,000 భాగసనామూ సమావేశనలు కూడయ జరిగనయి. 

ఇన్ స్ాు గ్ాి మ్ వావస్ాు ప్కులు ఆరిుఫ్ాాక్ు నూాస్ట యయప్ న్న అందరికీ 
తెరిచయరథ 

 
ఆరిిఫనూకి, ఇన్ సని గనీమ సహ వూవసను పకులు కె్విన్ స్టసరి ర మ 
మరియు మ  క కీీ్గర్ ద్యారన క్ొతి కృతిరమ మేధ్సుు (AI)-ఆధయరిత 
వూకిి్గతీకరించిన వనరి్ల ఫీడ్ అపటా కే్ష్న్, క్ొతి ఫీచర్ లతో పనట్ు 
అందరికీ్ అందుబాట్ులో ఉంద్.ి ఇపటేడు, ఎవరైెన్య క్ొతి 
అపటా కే్ష్న్ న్న డౌన్ లోడ్ చేసుక్ోవచుచ మరియు ఉపయోగించవచుచ 
మరియు వ యిట్ లిసి్ లపద్య ఫర న్ నంబర్ అవసర్ం లపదు. అపటా కే్ష్న్ 
iOS మరియు Android విన్నయోగద్యర్థలకు అందుబాట్ులో 
ఉంద్ి. 
కీలక అంశాలు 
• అపటా కే్ష్న్ యొకక క్ొతి వ రి్న్ తో, విన్నయోగద్యర్థలు వనరి 

పరిచయాలను కన్ కి చేయవచుచ మరియు వనరి న్ ట్ వర్క లో 
జన్యదర్ణ ప ంద్ిన కథన్యలను చూడవచుచ. 

• క్నంట్ాకి లను కన్ కి చేయడం ద్యారన, వూకుి లు కనీసం వనరి 
క్నంట్ాకి లలో చయలా మంద్ి చద్ివిన తరనాత పరతేూక బాూడి్ తో 
కథన్యలను చూడట్ం పనర ర్ంభిసని ర్థ. 

• అంతేక్నకుండయ, రీడింగ్ హ సిరీన్న విజ్ఞవల జై్డ చేయడంలో 
విన్నయోగద్యర్థలకు సహాయపడేందుకు కంప నీ మరో 
సనధ్న్యన్నా కూడయ జోడించింద్ి. 

• 10 కథన్యలను చద్ివిన తరనాత, విన్నయోగద్యర్థలు తమ 
ప ర ఫ ైల్డ నుండి ఎకుకవగన చద్ివే వనట్పి ై గణయంక్నలను 
చూడగలర్థ. 

• విన్నయోగద్యర్థలు పరతి కథనం పేజీలో థంబ్సు-డౌన్ చిహాాన్నా 
చూసని ర్థ, తద్యారన వనర్థ కంప నీకి్ “మీర్థ ఒక కథన్యన్నా 
లపద్య పరచుర్ణకరి్ను ఎందుకు ఇషి్పడర్థ మరియు ఆ 
పరచుర్ణకరి్ నుండి అలాంట్ి తకుకవ లపద్య తకుకవ 
కథన్యలను చూడట్ాన్నకి్ చర్ూ తీసుక్ోండి” అన్న చ పేగలర్థ. 

• విన్నయోగద్యర్థలు తమ "ప ర ఫ ైల్డ" నుండి ఫర న్ నంబర్ ను 
కూడయ జోడించవచుచ, ఇద్ి వనరి పనర ధయనూతలను మరియు 
చరితరను స్ేవ్ చసేుి ంద్ి. 

• ఫర న్ నంబర్ ను జోడించడం వలన విన్నయోగద్యర్థలు 
పరికరనలోా  లాగిన్ అవాడయన్నకి్ లపద్య క్ొతి ఫర న్ న్న 
ప ంద్ినటా్యితే యాకె్ుస్ న్న తిరిగి ప ంద్ేందుకు 
అనుమతిసుి ంద్.ి 

మెట్్ LAMA మోడల్ ను పరా రంభంచంద్ి, ఇద్ి OpenAI యొకక 
GPT-3 కంటే్ శకరతవంతమెనై ప్రిశోధ్న్య స్ాధ్నం 

 
ఫేస్ బుక సహ-వూవసను పకుడు మార్క జ్ఞకర్ బర్గ LAMA (లారి్ 
లాంగేాజ్డ మోడల్డ మ ట్ా AI) అన్ే క్ొతి ప దీ భాష్న మోడల్డ 
పరిశోధ్కులకు మ ట్ా పనా ట్ ఫనర్మ ల రనబో యేి విడుదలను 
పరకట్ించయర్థ. చయట్ బాట్ ల వరి్ం కుర్థసరి ంద్ి! OpenAI యొకక 
ChatGPT ఒక విపావనన్నా రేకె్తిించిన తరనాత, Google ద్యన్న 
BARDన్న పరవేశప ట్ిింద్ి మరియు అన్ేక ఇతర్ వనట్ిన్న 
అనుసరించింద్.ి Meta యొకక ఫండమ ంట్ల్డ AI రీస్ ర్చ (FAIR) 

బృందం అభివృద్ిి  చసే్టన మోడల్డ, AI అపటా కే్ష్న్ లను 
అన్ేాషటంచడంలో శనసిైవతిేలు మరియు ఇంజనీర్ లకు సహాయం 
చేయడయన్నకి్ ఉద్ేీశ్చంచబడింద్ి మరియు పరశాలకు సమాధయనం 
ఇవాడం మరియు పతయర లను సంగీహ ంచడం వంట్ి విధ్ులు 
న్నర్ాహ సుి ంద్ి. 
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ముఖ్ూంగన: LAMA, 7B నుండి 65B పనరనమీట్ర్ ల వర్కు ఉండే 
ఫ ండేష్న్ లాంగేాజ్డ మోడల్డ ల సమ్మతి. LLaMA-13B OpenAI 

యొకక GPT-3 (175B)న్న అధిగమ్మంచింద్ి, అయితే పద్ి రెట్ుా  
తకుకవగన ఉంట్ుంద్ి మరియు LLaMA-65B DeepMind 

యొకక చిన్నచలాా -70B మరియు Google యొకక PalM-540Bతో 
పర లచవచుచ. 
LAMA విడుదల ట్ెక కంప నీలు AI సనంకే్తికతలలో పటరోగతిన్న 
పరర తుహ ంచడయన్నకి్ మరియు సనంకే్తికతను తమ వనణ జూ 
ఉతేత ి లలో ఏకీ్కృతం చేయడయన్నకి్ పర ట్ీ పడుత న్యాయి. 
CNBC పేరొకనాట్ుా గన, Meta యొకక విడుదల పర ట్ీద్యర్థల 
మోడల్డ ల నుండి విభినాంగన ఉంట్ుంద్ి, ఎందుకంట్ే ఇద్ి 7 
బిలియన్ పనరనమీట్ర్ ల నుండి 65 బిలియన్ పనరనమీట్ర్ ల వర్కు 
పరిమాణయల ఎంపటకలో అందుబాట్ులో ఉంట్ుంద్.ి LAMA యొకక 
Meta పనర ర్ంభించడం AI భాష్న నమూన్యలలో ఒక పరధయన 
అభివృద్ిిన్న సూచిసుి ంద్ి. ఓప న్ స్ నై్ు పటా్ సర ష్ల్డ మీడయిా 
ద్ిగగజం యొకక న్నబదిత మరియు న్యన్-కమరిియల్డ ల ైస్ న్ు కి్ంద 
అధ్ూయనం చేయడయన్నకి్ పరిశోధ్కులను అనుమతించడం మోడల్డ 
దురిాన్నయోగనన్నా పరిమ్మతం చేసుి ంద్ి. LAMA యొకక 
బహుముఖ్ పరజా మరియు సమసూ-పరిష్నకర్ సనమర్ుయం బిలియనా 
క్ొద్దీ  పరజలకు AI యొకక గణనీయమ  న సంభావూ పరయోజన్యల 
యొకక సంగీహావలోకనం అంద్ించవచుచ. 
బ్్ాంకరంగ్ & ఆరిధక అంశాలు 
 Paytm పేమ ంట్ు బాూంక UPI ల ైట్ ఫీచర్ న్న పనర ర్ంభించిన మొదట్ ి
సను నంలో న్నలిచింద్ ి

 

Paytm పేమ ంట్ు బాూంకు లిమ్మట్ెడ్ (PPBL) బహుళ చినా-
విలువ UPI లావనద్ేవీల క్ోసం న్ేష్నల్డ పేమ ంట్ు క్నరొేరేష్న్ ఆఫ్ 
ఇండియా (NPCI) చేత పనర ర్ంభించబడిన యూన్నఫ ైడ్ పేమ ంట్ు 
ఇంట్ర్ ఫేస్ (UPI) LITEన్న పనర ర్ంభించింద్ి. ద్ేశవనూపింగన డజిిట్ల్డ 
చ లాింపటల స్ీాకర్ణను పర ర తుహ ంచయలన్న బాూంక లక్షూంగన 
ప ట్ుి కునాందున Paytm ద్యారన ఒకే్ కాి్క తో వేగవంతమ  న న్నజ-
సమయ లావనద్ేవీలకు ఈ ఫీచర్ సహాయం చేసుి ంద్ి. 
ఇన్ోావేష్న్ ను పర ర తుహ ంచే పరయతయాలోా  భాగంగన, UPI ల ైట్ 
ఫీచర్ ను పనర ర్ంభించిన మొదట్ి పేమ ంట్ు బాూంక ఇద్ేనన్న బాూంక 
త లిపటంద్.ి 
ఈ చ లాింపటలు ఇపటేడు Paytm బాూల న్ు మరియు హ సిరీ 
విభాగంలో మాతరమే చూపబడతయయి మరియు బాూంక 
పనస్ బుక లో క్నకుండయ చినా విలువ లావనద్ేవీల బాూంక 
పనస్ బుక ను కూడయ ఇద్ి అసివూసిం చేసుి ంద్ి. చినా విలువ 
లావనద్ేవీలు ఇపటేడు Paytm బాూల న్ు మరియు హ సిరీ 
విభాగంలో మాతరమే చూపబడతయయి మరియు బాూంక 
పనస్ బుక లో క్నదు. UPI LITEతో, విన్నయోగద్యర్థలు బాూంక 
లావనద్ేవీల సంఖ్ూప ై పరిమ్మతి గురించి చింతించకుండయ ప దీ 
సంఖ్ూలో చినా-విలువ UPI చ లాింపటలను సూపర్ ఫనసి్ పదితిలో 
న్నర్ాహ ంచవచుచ. 
UPI ల ైట్ అంట్ే ఏమ్మట్ి? UPI LITE అన్ేద్ి విశాసనీయమ  న 
NPCI క్నమన్ ల ైబరరీ (CL) అపటా కే్ష్న్ న్న ఉపయోగించి ₹ 200 
కంట్ే తకుకవ విలువ కలిగిన లావనద్ేవీలను పనర స్ స్ చేయడయన్నకి్ 
ఒక క్ొతి చ లాింపట పరిష్నకర్ం. ఈ పరిష్నకర్ం మొబెైల్డ ఫర న్ ల క్ోసం 
ఉమిడిగన, సమితి మరియు స్టసిమ న్న న్నరని రించడయన్నకి్ ఇపేట్ికే్ 
ఉనా UPI ఎక్ోస్టసిమ పరర ట్ోక్నల్డ లను అమలు చేసుి ంద్ి. 
న్ేష్నల్డ పేమ ంట్ు క్నరొేరేష్న్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) 

ర్ూప ంద్ించిన UPI LITE స్ ప ింబర్ 2022లో రిజర్ా బాూంక ఆఫ్ 
ఇండియాచే పనర ర్ంభించబడింద్.ి యూన్నఫ ైడ్ పేమ ంట్ు ఇంట్ర్ ఫేస్ 
(UPI) అన్ేద్ి న్ేష్నల్డ పేమ ంట్ు క్నరొేరేష్న్ ఆఫ్ ఇండయిా 
(NPCI) చ ే అభివృద్ిి  చేయబడిన తక్షణ రియల్డ ట్ెైమ పమే ంట్ 
స్టసిమ. ఇంట్ర్ ఫేస్ ఇంట్ర్-బాూంక పీర్-ట్ు-పీర్ (P2P) మరియు 
పర్ున్-ట్ు-మర్చంట్ (P2M) లావనద్ేవీలను సులభతర్ం 
చేసుి ంద్.ి ఇద్ి రెండు బాూంకు ఖ్ాతయల మధ్ూ తక్షణమే న్నధ్ులను 
బద్ిలీ చేయడయన్నకి్ మొబెైల్డ పరికరనలలో ఉపయోగించబడుత ంద్ి. 
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రిజర్ా బాూంక ఆఫ్ ఇండియా 2వ గోా బల్డ హాూకథయన్ “హారిుంగర్ 
2023”న్న పరకట్ించింద్ ి

 
రిజర్ా బాూంక తన రెండవ గోా బల్డ హాూకథయన్ – ‘హారిుంగర్ 2023 – 

ఇన్ోావేష్న్ ఫర్ ట్ార న్ు ఫరేిష్న్’ అన్ ేథదమ తో ‘ఇన్ కూా జివ్ డజిిట్ల్డ 
సరీాస్ స్’న్న పరకట్ించింద్ి. హాూకథయన్ క్ోసం రిజిస్ేి రష్న్ ఫటబరవరి 22, 

2023 నుండి పనర ర్ంభమవటత ంద్ి. ఇద్ి భార్తద్ేశంలోన్న మరియు 
US, UK, స్ీాడన్, స్టంగపయర్, ఫటలిపీేన్ు మరియు ఇజఞర యెిల్డ తో 
సహా 22 ఇతర్ ద్ేశనల నుండి బృంద్యలు సమరిేంచిన 363 
పరతిపనదనలను అందుకుంద్ి. 
ఫటన్ ట్ెక లు డజిిట్ల్డ ఫ ైన్యని్నయల్డ స్ేవలను వికలాంగులకు 
అందుబాట్ులోకి్ తీసుకురనవడయన్నకి్, సమర్ువంతమ  న సమితిన్న 
సులభతర్ం చేయడయన్నకి్, స్ ంట్రల్డ బాూంక డిజిట్ల్డ కరెనీుల పరిధని్న 
విసిరించడయన్నకి్ మరియు బాా క చ యిన్ ల స్ేకలబిలిట్ీన్న ప ంచడయన్నకి్ 
సంభావూ పరిష్నకరనలను అభివృద్ిి  చేయడయన్నకి్ 
ఆహాాన్నంచబడయ్ యి. 
"HARBINGER 2023లో భాగం క్నవడం వలన పరిశీమ 
న్నపటణులచే మార్గదర్శకతాం ప ంద్ేందుకు మరియు వనరి 
వినూతా పరిష్నకరనలను పరముఖ్ జూూరీ ముందు పరదరిశంచడయన్నకి్ 
మరియు పరతి విభాగంలో అదుభతమ  న బహుమత లను 
గెలుచుక్ోవడయన్నకి్ పనలగగ న్ేవనరికి్ అవక్నశం లభిసుి ంద్ి" అన్న RBI 

త లిపటంద్.ి 
RBI న్యలుగు విభాగనలలో వినూతా ఆలోచనలను 
ఆహాాన్నంచింద్ి: 
‘వికలాంగుల (ద్ివనూంగు) క్ోసం వినూతామ  న, 

ఉపయోగించడయన్నకి్ సులభమ  న, డిజిట్ల్డ బాూంకి్ంగ్ స్ేవలు; 

రెగ్ ట్ెక స లూూష్న్ు రెగుూలపట్ెడ్ ఎంట్ిట్ీస్ (REs) ద్యారన మరింత 
సమర్ువంతమ  న సమితిన్న సులభతర్ం చేయడయన్నకి్; 

ఆఫ్ ల నై్ మోడ్ లో లావనద్ేవీలతో సహా CBDC-రిట్ెలై్డ లావనద్ేవీల 
క్ోసం విన్నయోగ కే్సులు/పరిష్నకరనలను అన్ేాషటంచడం; 

'స్ కనుకు ప ర్థగుత నా లావనద్ేవీలు (TPS)/ బాా క చ యిన్ ల 
న్నర్గమాంశ మరియు స్ేకలబిలిట్ీ'. 
గోా బల్డ హాూకథయన్ గురించి మరింత: హాూకథయన్ విజేతకు ర్ూ. 40 
లక్షలు, ర్నార్ప గన ర్ూ. 20 లక్షలు బహుమతిగన అందజేసని ర్థ. 
మొదట్ి హాూకథయన్ నవంబర్ 2021లో పరకట్ించబడింద్ి మరియు 
ఫలితయలు జూన్ 2022లో పరకట్ించబడయ్ యి. 
ఇండియన్ ఓవరీుస్ బాూంక ఎలక్నిా న్నక బాూంక గనూరెంట్ీ పథక్నన్నా 
పనర ర్ంభించింద్ి 

 

పబాిక స్ క్ని ర్ ఇండియన్ ఓవరీుస్ బాూంక న్ేష్నల్డ ఇ-గవరెాన్ు 
సరీాస్ స్ లిమ్మట్ెడ్ తో కలిస్ట ఇ-బిజి (ఎలక్నిా న్నక బాూంక గనూరెంట్ీ) 
పథక్నన్నా జఞరీ చేస్ే సదుపనయాన్నా పనర ర్ంభించింద్ి. ఇ-బిజి అన్ేద్ి 
నగర్ం-పరధయన క్నరనూలయ బాూంకు ద్యారన జఞరీ చేయబడిన 
పరికర్ం. దర్ఖ్ాసుి ద్యర్థ యొకక క్ొంత చర్ూ/పన్నతీర్థ 
న్ ర్వేర్కపర వడయన్నకి్ వూతిరేకంగన న్నరీిషి్ మొతయి న్నకి్ హామీ 
ఇవాడయన్నకి్ పయనుకుంట్ుంద్ి. 
కీ్లక అంశనలు 
e-BG యొకక పరధయన లక్షణయలు డిజిట్ల్డ సని ంపటంగ్ మరియు 
డిజిట్ల్డ స్టగేాచర్ తో పయరిిగన పేపర్ ల స్ మోడ్. 
ఇ-బిజిన్న న్నజ-సమయ జఞరీ చేయడం వలన లబిిద్యర్థన్నకి్ 
తక్షణమే సమయం ఆద్య అవటత ంద్,ి ఇద్ి జఞరీ చేయబడిన అన్నా 
వనూపనర్ పరయోజన్యలను వేగంగన ట్ార క చేసుి ంద్ి. 
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ఇండియన్ ఓవరీుస్ బాూంక డిజిట్ల్డ మోడ్ ద్యారన బాూంక 
గనూరెంట్ీన్న పనర ర్ంభించడంలో అగీగనమ్మగన ఉంద్ి. ఈ తేద్ద న్యట్ికి్ 
క్ొన్నా బాూంకులు మాతరమే ఇ-బిజిన్న జఞరీ చేసే సదుపాయయన్ని 
కలిగ్ి ఉన్యియి. 
ఇండియన్ ఓవరీుస్ బాూంక గురించి : ఇండియన్ ఓవరీుస్ బాూంక 
(IOB) చ న్ ైాలో ఉనా ఒక భార్తీయ పరభుతా ర్ంగ బాూంకు. 
ద్దన్నకి్ ద్యద్యపట 3,214 ద్ేశ్రయ శనఖ్లు, ద్యద్యపట 4 విద్ేశ్ర శనఖ్లు 
మరియు పరతిన్నధి క్నరనూలయం ఉన్యాయి. బాూంక ఫటబరవరి 
1937లో M. Ct ద్యారన సను పటంచబడింద్.ి M. చిదంబర్ం చ ట్ిియార్ 
విద్ేశ్ర మార్క వనూపనర్ం మరియు విద్ేశ్ర బాూంకి్ంగ్ లో న్ ైపటణూం 
సనధించడం అన్ే జంట్ లక్షయూలతో, ఇద్ి భార్తీయ బాూంకి్ంగ్ 
ర్ంగంలో అన్ేక మ  లురనళాను సృషటించింద్ి. 
BHIM-UPI లావనద్ేవీలలో అతూధిక శనతం సనధించినందుకు 
కరనణ ట్క బాూంక కు ‘పరతిషి్ పటర్సనకర్ం లభించింద్.ి 

 

ప ైైవేట్ స్ క్ని ర్ బాూంక కే్ట్గిరీలో BHIM-UPI లావనద్ేవీలలో 
అతూధిక శనతం లక్షయూన్నా సనధించినందుకు భార్త పరభుతా 
ఎలక్నిా న్నకు మరియు ఇనఫరేిష్న్ ట్ెక్నాలజీ మంతిరతా శనఖ్ 
(MeitY) ద్యారన ‘డజిిధ్న్ అవనర్్్ 2021-22’ కి్ంద కరనణ ట్క 
బాూంక కి్ ‘పరతిషి్ పటర్సనకర్ం’ లభించింద్ి. 'KBL-NxT'గన లపబుల్డ 
చేయబడిన, బాూంక పరసుి తం ద్యన్న పరివరి్న పరయాణం 'KBL 

VIKAAS 2.0' కి్ంద వేగవంతమ  న డిజిట్ల్డ డ ైైవ్ ను చేపడుతోంద్.ి 
కరనణ ట్క బాూంక తన ఫలవంతమ  న ఉన్నకి్లో 100వ 
సంవతుర్ంలోకి్ అడుగుప డుత నా సందర్భంగన ఈ గొపే సంసు 
వూవసను పక పటతయమహులకు ఈ అవనర్థ్  ఒక ఆదర్శ న్నవనళి. 

కరనణ ట్క బాూంక లిమ్మట్ెడ్ గురించి : కరనణ ట్క బాూంక లిమ్మట్ెడ్ 18 

ఫటబరవరి 1924న సను పటంచబడింద్ి మరియు 23 మే 1924న 
వనూపనరనన్నా పనర ర్ంభించింద్ి. ద్దన్న వూవసను పకులు కరనణ ట్కలోన్న 
దకి్షణ కనాడ జిలాా లో తీర్పనర ంత పటి్ణమ  న మంగళూర్థలో ద్దన్నన్న 
సను పటంచయర్థ. 
కరనణ ట్క బాూంక లిమ్మట్ెడ్ మంగళూర్థలో ఉనా భార్తీయ ప ైైవేట్ 
ర్ంగ బాూంకు. ఇద్ి 22 రనష్ని ర లు మరియు 2 కే్ందరపనలిత 
పనర ంతయలలో 898 శనఖ్లు, 1 ఎకు ట్ెనిన్ క్ ంట్ర్, 885 ATMలు, 
563 నగదు రీస్ ైకార్థా  మరియు 546 ఇ-లాబీలు/మ్మనీ ఇ-లాబీల 
న్ ట్ వర్క తో కూడిన ‘A’ క్నా స్ ష డూూల్్డ కమరిియల్డ బాూంక. ద్దన్నకి్ 
ద్ేశవనూపింగన 8,519 మంద్ి ఉద్ోూగులు మరియు 11 మ్మలియనా 
మంద్ి కసిమర్ లు ఉన్యార్థ. ద్దన్న షేర్థా  NSE మరియు BSEలలో 
జఞబితయ చేయబడయ్ యి. బాూంక ట్ాూగ్ ల ైన్ “భార్తద్ేశం అంతట్ా మీ 
కుట్ుంబ బాూంకు”. 
కరనణ ట్క బాూంక లిమ్మట్ెడ్ క్ోర్ బాూంకి్ంగ్, ఇంట్రెాట్ బాూంకి్ంగ్ ను 
స్ీాకరించింద్ి మరియు ద్ేశవనూపింగన తన “మనీపనా ంట్” (885 

ATMలు, 563 నగదు రీస్ ైకార్థా  మరియు 546 ఇ-లాబీలు/మ్మనీ 
ఈ-లాబీలు) వూవసును ఏరనేట్ు చేస్టంద్ి. 
 ESIC కరంద న్నరథద్ోాగ్ భృతిన్న కారిమక మ్ంతిరతవ శాఖ 2 

సంవత్రాల పాట్ల పొ డిగ్ించంద్ ి

 
ఎంపనా యిాస్ స్ేిట్ ఇనూురెన్ు క్నరొేరేష్న్ (ESIC) 190వ 
సమావేశం చండీగఢ్ లో కే్ందర క్నరిిక & ఉపనధి మరియు 
పరనూవర్ణం, అట్వీ మరియు వనతయవర్ణ మార్థేల మంతిర శ్రీ 
భూపేందర్ యాదవ్ అధ్ూక్షతన జరిగింద్ి. ఈ సమావేశనన్నకి్ రనషి్ర 
క్నరిిక & ఉపనధ,ి ప ట్ోర లియం మరియు సహజ వనయువట శనఖ్ 
మంతిర శ్రీ రనమేశార్ త లి కూడయ హాజర్యాూర్థ. 
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ESI క్నరొేరేష్న్ యొకక 190వ సమావేశంలో, శ్రీ యాదవ్ శనీమ 
జీవీస్ యొకక సనమాజిక భదరతను మరియు పరధయన మంతిర శ్రీ 
నరేందర మోద్ద లక్షయూన్నా మరింతగన ప ంచే అన్ేక క్నర్ూకీమాలను 
పరకట్ించయర్థ. అట్ల్డ బీమ్మతాయకిి్కలాూణ్ యోజన పరయోజన్యలు 
ఇపటేడు అదనంగన రెండు సంవతురనలకు అందుబాట్ులో 
ఉన్యాయి. 
 ముఖ్ూ అంశనలు 
క్ోవిడ్-19 మహమాిరి క్నర్ణంగన ఉద్ోూగనలు క్ోలోేయిన బీమా 
ప ంద్ిన క్నరిికులకు సహాయం చేయడయన్నకి్ అట్ల్డ 
బీమ్మట్ వూకిి్కలాూణ్ యోజన అంద్ించే పరయోజన్యలను అదనంగన 
రెండేళాపనట్ు ప డిగించే పరతిపనదనను ESI క్నరొేరేష్న్ 
ఆమోద్ించింద్.ి 
అట్ల్డ బీమ్మతాయకిి్కలాూణ్ యోజన కి్ంద లభించే పరయోజన్యలు 
మరో రెండేళాపనట్ు ప డిగించబడయ్ యి. 
అట్ల్డ బీమ్మత వూకిి్ కళాూణ్ యోజన (ABVKY) అన్ేద్ి 
క్నరిికులకు ఊహ ంచన్న న్నర్థద్ోూగం సంభవించినపటేడు వనరి 
జీవితక్నలంలో ఒకసనరి 90 రోజ్ఞల వర్కు నగదు పరయోజన్యలను 
అంద్ించే సంకే్షమ క్నర్ూకీమం. 
భీమా ప ంద్ిన క్నరిికులు మరియు వనరిప ై ఆధయర్పడిన వనరి 
సంఖ్ూ గణనీయంగన ప ర్థగుత ందన్న ఊహ ంచి IPలు మరియు 
వనరి లబిిద్యర్థలకు పనర థమ్మక వ ైదూం అంద్ించడయన్నకి్ బహుముఖ్ 
వయూహాలను అనుసరించడం ద్యారన వ ైదూ స్వేల మౌలిక 
సదుపనయాలను బలోపతేం చేయడం మరియు విసిరించడంప ై 
దృషటి ప ట్ాి లన్న శ్రీ భూపేందర్ యాదవ్ ESICన్న ఆద్ేశ్చంచయర్థ. 
సనమాజిక భదరతయ క్ోడ్ - 2020 అమలు తరనాత ESI పథకం 
యొకక పరిధి. 
ఉద్ోూగుల స్ేిట్ ఇనూురెన్ు క్నరొేరేష్న్ (ESIC) ఆమోద్ించిన 
ఇతర్ పరతిపనదనలు 
కరనాట్కలోన్న బెలగనవిలో 100 పడకల ఆసుపత ర ల న్నరనిణయన్నకి్ 
సంబంధించిన పరతిపనదనలను ESI క్నరొేరేష్న్ ఆమోద్ించింద్ి; 
శంష్నబాద్, త లంగనణ; బారనమతి, రనజసను న్; కి్ష్న్ గఢ్, అజీిర్, 

రనజసను న్; మరియు బాలాసర ర్, ఒడిశన; కర్ూాలు, ఆంధ్రపరద్శే్ లో 
30 పడకల ESI ఆసుపతిర; మరియు సమావేశంలో (ఉతిర్పరద్ేశ్) 
గీేట్ర్ న్ోయిడయలో 350 పడకల ESI ఆసుపతిర. 

ద్దన్నకి్ తోడు గుణదల, విజయవనడ (ఆంధ్రపరద్ేశ్), మ  థయన్, రనంచీ 
(జఞర్ఖండ్)లలోన్న ESIS ఆసుపత ర లను రనషి్ర పరభుతయాల నుండి 
సనాధదనం చేసుక్ోవడయన్నకి్, అలాగే ర్ంగపర లో ఇట్ీవల 
ఆమోద్ించబడిన 30 పడకల ESIC ఆసుపతిరన్న విసిరించడయన్నకి్ 
అంగీకరించబడింద్ి. 
ఉద్ోూగులు మరియు వనరి కుట్ుంబాలకు మ ర్థగైెన వ ైదూ సంర్క్షణ 
మరియు స కరనూలను అంద్ించడయన్నకి్, క్ొతిగన సనాధదనం 
చేసుకునా ఆసుపత ర లు న్ేర్థగన ESIC ద్యారన 
న్నర్ాహ ంచబడతయయి. 
ESIC పనర ంతంలో తకుకవ జన్యభా, ప ైవైేట్ ఆసుపత ర లు, కాి్న్నక లు, 
నరిుంగ్ హో మ లు మొదల ైన వనట్ి యొకక తీవరమ  న క్ొర్త 
మరియు ఈశననూ పనర ంతంలో ESI పథకం యొకక ఆరిుక పరిస్టుతిన్న 
దృషటిలో ఉంచుకున్న ESI పథక్నన్నా న్నర్ాహ ంచడంలో ఈశననూ 
రనష్ని ర లు & స్టకి్కం ఆరిుకంగన మదీత  క్ొనసనగించయలన్న ESIC 

న్నర్ణయం తీసుకుంద్ి. రనష్ని ర లు. 2023–2024 ఆరిుక సంవతుర్ం 
నుండి, ఈశననూ రనష్ని ర లలో (అసనుం మ్మనహా) కే్ట్ాయించిన 
పరిమ్మతి వర్కు అన్నా ఖ్ర్థచలను చ లాించడయన్నకి్ ESI క్నరొేరేష్న్ 
బాధ్ూత వహ సుి ంద్.ి 
ట్్ట్్ గ్ూి ప్ 2027 వరకు మ్హ ళ్ల ప్రమియర్స లీగ్ ట్ెైటి్ల్ 
స్ాున్ర్స ష్పి్ హకుకలను పొ ంద్ింద్ ి

 
బో ర్్ ఆఫ్ కంట్ోర ల్డ ఫర్ కీి్కె్ట్ ఇన్ ఇండియా పరక్నర్ం, ట్ాట్ా గూీ ప 
మహ ళల పీరమ్మయర్ లీగ్ (WPL) క్ోసం ఐదు స్ీజన్ ల (BCCI) 

ట్ెైట్ిల్డ సనేనుర్ షటప హకుకలను ప ంద్ింద్ి. ఫటబరవరి 15, 2023 
నుండి జూల ై 31, 2027 వర్కు లపద్య WPL స్ీజన్ 2027 
ముగిస్టన 30 రోజ్ఞల వర్కు, సనలి్డ ట్ు సనఫి్ వేర్ సమేిళనం ట్ెైట్ిల్డ 
సనేనుర్ షటప హకుకలను కలిగి ఉంట్ుంద్.ి జనవరి 28న, WPL 

ట్ెైట్ిల్డ హకుకల క్ొనుగోలు క్ోసం BCCI ట్ెండర్ ను పరచురించింద్ి. 
బిడి్ంగ్ పేపర్ ను ఫటబరవరి 9 వర్కు మాతరమే క్ొనుగోలు 
చేయవచుచ; అద్ే సమయంలో, పరిగణనలోకి్ తీసుక్ోవడయన్నకి్ 
ఫటబరవరి 11 లోపట బిడ్ లను సమరిేంచయలి. 
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ట్ాట్ా గూీ ప ఇండియన్ పీరమ్మయర్ లీగ్ (ఐపటఎల్డ) ట్ెైట్ిల్డ 
సనేనుర్ గన కూడయ ఉంద్ి. రెండేళాకు గననూ ర్ూ.600 క్ోటా్కు రైెట్ు 
దకి్కంచుకుంద్ి. ఇంతకుముందు, ట్ెైట్లి్డ సనేనుర్ షటప హకుకలను 
చ ైనీస్ స్ ల్డ ఫర న్ తయారీ సంసు వివర రెండేళాపనట్ు కలిగి ఉంద్ి. 
మీడియా హకుకల వికీయం ద్యారన బీస్ీస్ీఐ ర్ూ.951 క్ోట్ుా  
రనబటి్గన, ఐదు జటా్ను ర్ూ.4700 క్ోటా్కు వికీయించయర్థ. 
SBI సింగ్ప్ూర్స తో రియల్ టైె్మ్ భీమ్ చెలోింప్టలను 
అనుమ్తిసుత ంద్ ి

 
UPI పనా ట్ ఫనర్మ న్న ఉపయోగించి భార్తద్ేశం మరియు స్టంగపయర్ 
మధ్ూ రియల్డ ట్ెైమ పేమ ంట్ు స్టసిమ అనుసంధయనం ఏర్ేడిన ఒక 
రోజ్ఞ తరనాత, సరిహదుీ  చ లాింపటల క్ోసం స్ేిట్ బాూంక ఆఫ్ 
ఇండియా (SBI) స్టట్ ీ స్ేిట్ ఆన్ ల ైన్ పేమ ంట్ స్టసిమ అయిన 
PayNowతో సహక్నరనన్నా పరకట్ించింద్ి. 
ముఖ్ూ అంశనలు 
SBI నుండి ఒక పరకట్న పరక్నర్ం, భీమ SBIPay మొబెైల్డ 
అపటా కే్ష్న్ ద్యారన ఈ సనమరి్యం అందుబాట్ులోకి్ వచిచంద్.ి 
లింకే్జ్డ రిజిసిర్్ మొబెైల్డ నంబర్ లను ఉపయోగించి భార్తద్ేశం 
నుండి స్టంగపయర్ కు మరియు UPI IDన్న ఉపయోగించి స్టంగపయర్ 
నుండి భార్తద్ేశనన్నకి్ న్నధ్ుల బద్ిలీలను అంద్ిసుి ంద్ి. 
శ్రఘూ, తకుకవ ఖ్రీద్ నై మరియు మరింత పనర్దర్శకమ  న 
సరిహదుీ  చ లాింపటలను పర ర తుహ ంచడం G20 యొకక లక్షయూలు 
UPI-PayNow కన్ కిి్విట్ీతో సన్నాహ తంగన ఉంట్ాయి, ఇద్ి రెండు 
ద్ేశనల మధ్ూ సరిహదుీ  చ లాింపటల క్ోసం మౌలిక సదుపనయాలను 
న్నరిించడంలో ముఖ్ూమ  న మ  లురనయిన్న సూచిసుి ంద్ి. 
పరపంచ బాూంకు యొకక ద్ ైాపనకి్షక చ లాింపటల మాతృక పరక్నర్ం, 

2021లో రెండు ద్ేశనల సంయుకి ఇన్ బౌండ్ ద్ ైాపనకి్షక రెమ్మట్ెన్ు 
సుమార్థ $949 మ్మలియనుా . 

RBI గవర్ార్ శకిి్క్నంత ద్యస్ మరియు స్టట్ీ స్ేిట్ లోన్న మాన్నట్రీ 
అథయరిట్ీ ఆఫ్ స్టంగపయర్ కి్ సమానమ  న భార్తీయ రిజర్ా బాూంక 
మేన్ేజింగ్ డ ైరెకిర్ ర్వి మీనన్, భీమ SBIPay యాప ద్యారన 
మొదట్ి పరతూక్ష సరిహదుీ  లావనద్ేవీన్న న్నర్ాహ ంచయర్థ. 
SBI చ ైర్ిన్ ద్ిన్ేష ఖ్రన పరక్నర్ం, ఈ పనర జెకి విన్నయోగద్యర్థలకు 
సర్ళమ  న, అత కులు లపన్న క్నీస్-బో ర్్ర్ చ లాింపట ఎంపటకను 
అంద్ించడం ద్యారన డిజిట్ల జైేష్న్ పరయతయాలను గణనీయంగన 
ముందుకు తీసుకువ ళలత ంద్.ి 
కోట్క్ మ్హ ంద్యర  బ్్ాంక్ కారొుర ట్ డిజిట్ల్ బ్్ాంకరంగ్ పట రుల్ ‘కోట్క్ 
ఫ ైన్’న్న ప్రతాక్ష ప్రస్ారం చసేుత ంద్ ి

 
ప ైైవేట్ ర్ంగ ర్థణద్యత క్ోట్క మహ ంద్యర  బాూంక తన వనూపనర్ 
బాూంకి్ంగ్ మరియు క్నరొేరేట్ కాయింట్ లకు సమగీ డిజిట్ల్డ 
బాూంకి్ంగ్ మరియు విలువ ఆధయరిత స్ేవలను అంద్ించడయన్నకి్ 
అభివృద్ిి  చేస్టన ఇంట్ిగీేట్డె్ పర రి్ల్డ అయిన ‘క్ోట్క ఫ ైన్’తో పరతూక్ష 
పరసనర్ం చేస్టంద్.ి పర రి్ల్డ వనణ జూం & స్ేవలు, ఖ్ాతయ స్వేలు, 
చ లాింపటలు మరియు స్ేకర్ణలతో సహా అన్నా ఉతేత ి లలో 
స్ేవలను అంద్ిసుి ంద్ి మరియు బాూంక కాయింట్ లకు బాూంకి్ంగ్ 
అత కులు లపకుండయ చేసుి ంద్.ి 
ఈ అభివృద్ిి  యొకక పనర ముఖ్ూత: ఇద్ి విన్నయోగద్యర్థలకు 
సంకాి్షి్త మరియు ఘరి్ణను తగిగంచగలదన్న భావిసుి న్యార్థ. ఈ 
పర రి్ల్డ క్నగిత ర్హ త లావనద్ేవీలకు భరోసన ఇసుి ంద్ి మరియు 
లావనద్ేవీలు, సను న్యలు మరియు బాూల న్ు ల యొకక ఒకే్ వీక్షణను 
సృషటించడయన్నకి్, స్ీాయ-స్ేవ మరియు డ ైైవింగ్ క్నరనూచర్ణ 
సనమరను యన్నా ఎన్ేబుల్డ చేయడయన్నకి్ బహుళ ఉతేతిి-న్నరీిషి్ 
పర రి్ల్డ లు మరియు బాూక-ఆఫీస్ స్టసిమ లలో డేట్ాను ఏకీ్కృతం 
చేస్ే సదుపనయాన్నా అంద్ిసుి ంద్ి అన్న బాూంక త లిపటంద్.ి 
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భ్రతద్ేశం-గ్ల్్ పరా ంతయల మ్ధ్ా సరిహదుీ  చెలోింప్టలను 
మెరథగ్ుప్రచడయన్నకర HDFC బ్్ాంక్, లులు ఎక ్ఛంజ ఇంక్ 
ఒప్ుందం కుదురథుకున్యియి  

 

హ చ్ డిఎఫ్ స్ట బాూంక మరియు యుఎఇ-ఆధయరిత ఆరిుక స్ేవల 
సంసు లులు ఎకే్ుఛంజ్డ, భార్తద్ేశం మరియు గల్డఫ క్ోఆపరేష్న్ 
క్ న్నుల్డ (జిస్టస్ట) పనర ంతం మధ్ూ సరిహదుీ  చ లాింపటలను బలోపేతం 
చేయడయన్నకి్ భాగసనామూం కలిగి ఉన్యాయి. లులూ ఎకే్ుఛంజ్డ 
ద్యారన ఆధయరితమ  న HDFC యొకక ఆన్ ల నై్ మరియు మొబెైల్డ 
బాూంకి్ంగ్ ద్యారన భార్తద్ేశనన్నకి్ రెమ్మట్ెన్ు లను పనర ర్ంభించడయన్నకి్ 
ఇర్థపక్షయలు అవగనహన ఒపేందం (MOU) ప ై సంతకం చేశనయి. 
UAE నుండి శ్రఘూ నగదు బద్ిలీ క్ోసం 'రెమ్మట్ న్ౌ 
2ఇండియా'స్ేవను పనర ర్ంభిసని మన్న ఒక పతిరక్న పరకట్నలో బాూంక 
త లిపటంద్.ి మొదట్ి దశలో, UAEలోన్న వూకుి లు భార్తద్ేశంలోన్న 
ఏద్ ైన్య బాూంకు ఖ్ాతయకు డబుు పంపడయన్నకి్ వీలు కలిేంచే డజిిట్ల్డ 
ఇన్ వర్్ రెమ్మట్ెన్ు సరీాస్ అయిన ''రెమ్మట్ న్ౌ 2ఇండయిా''న్న 
పనర ర్ంభించేందుకు లులు ఎకే్ుఛంజ్డ న్ ైపటణూం మరియు న్నయంతరణ 
ఫేరమ వర్క ప ై భాగసనామూం ఆధయర్పడి ఉంట్ుందన్న బాూంక 
త లిపటంద్.ి 
వనర్థ ఇపేట్ికే్ ఉనా వనరి సంబంధయన్నా కూడయ బలోపేతం 
చేసని ర్థ. పరసుి తం, LuLu ఫ ైన్యని్నయల్డ గూీ ప LuLu ఫనరెకు 
మరియు LuLu Finserv, న్యన్-బాూంకి్ంగ్ ఫ ైన్యని్నయల్డ కంప నీ 
(NBFC) విభాగనన్నా న్నర్ాహ సరి ంద్ి. 

ఈ అభవృద్ిధ  యొకక పరా మ్ుఖాత: UAE-ఇండియా చ లాింపటల 
క్నరిడయర్ పరపంచంలోన్ే అతిప దీద్,ి మరియు ఈ భాగసనామూం 
UAEలో న్నవస్టసుి నా వేలాద్ి మంద్ి భార్తీయ పరవనసులకు 
డబుు బద్ిలీన్న సులభతర్ం చేయడయన్నకి్ ఇపేట్ికే్ ఉనా 
సనమరను యలప ై ఆధయర్పడి ఉంట్ుంద్ి, అద్ే సమయంలో ఈ స్ేవ 
యొకక చివరి ఏకీ్కర్ణకు పటన్యద్ి వేసుి ంద్ి. 
ప ైస్ాలో డిజిట్ల్ తో కరాిట్క బ్్ాంక్ సహ-రథణ ఒప్ుంద్యన్ని 
కుదురథుకుంద్ ి

 
కరనాట్క బాూంక మరియు ప ైసనలో డిజిట్ల్డ లిమ్మట్ెడ్, రిజర్ా 
బాూంక ఆఫ్ ఇండియాలో రిజిసిర్ చేయబడిన న్యన్-డిపనజిట్-
ట్ేకి్ంగ్ NBFC, చినా ఆద్యయ విభాగనన్నకి్ ఆరిుక సహాయాన్నా 
అంద్ించడయన్నకి్ మరియు సూక్షి మరియు చినా సంసులకు 
పర ర తయుహాన్నా అంద్ించడయన్నకి్ సహ-ర్థణయల ఏరనేట్ుకు 
పరవేశ్చంచయయి. ఈ ఏరనేట్ు కరనణ ట్క బాూంక యొకక తకుకవ 
ఖ్ర్థచతో కూడిన న్నధ్ులను మరియు ద్యన్న ఎండ్-ట్ు-ఎండ్ 
డిజిట్ల్డ సనమరను యలను మరియు చినా-ట్ికె్ట్ పనర ధయనూ ర్ంగ 
ర్థణయల సర రిుంగ్, సరీాస్టంగ్ మరియు రికవరీకి్ సహాయపడట్ాన్నకి్ 
ప ైసనలోను పరభావితం చేసుి ంద్ి. 
కీలక అంశాలు 
• బాూంక మేన్ేజింగ్ డ ైరెకిర్ మరియు చీఫ్ ఎగిికూూట్ివ్ ఆఫీసర్ 

మహాబలపశార్ MS మాట్ాా డుతూ, పనర ధయనూతయ ర్ంగనన్నకి్ 
ర్థణయలు అంద్ించే వినూతా మారనగ లలో క్ో-ల ండింగ్ మోడల్డ 
ఒకట్ి. 

• ఈ ట్ెై-అప రెండు స్ టా్ ర్థణద్యతల మధ్ూ డ ైనమ్మక స్టనరిీన్న 
సృషటిసుి ంద్ి - ప ైసనలో డిజిట్ల్డ లిమ్మట్డె్ మరియు కరనణ ట్క 
బాూంక. 
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• RBI యొకక సహ-ర్థణయల న్నబంధ్నల పరక్నర్ం, ఈ ఏరనేట్ు 
పనర ధయనూతయ ర్ంగనన్నకి్ కీె్డిట్ ను విసిరించడంలో మరియు 
సూక్షి పనరిశనీమ్మకవేతిలకు అవసర్మ  న ఆరిుక సహాయాన్నా 
అంద్ించడం ద్యారన ఆరిుక చేరికను పర ర తుహ ంచడంలో 
సహాయపడుత ంద్ి. 

• ప ైసనలో డిజిట్ల్డ లిమ్మట్ెడ్ డపియూట్ీ మేన్జేింగ్ డ ైరెకిర్ 
శనంతయను అగరనాల్డ, ప ైసనలో భారీ అవక్నశనన్నా చూసరి ందన్న 
మరియు ద్యన్న 365 మ్మలియనా అండర్-బాూంకు మరియు 
తకుకవ స్ేవలంద్ించే జన్యభా క్ోసం చినా-ట్ికె్ట్ లోన్ ల 
యొకక ₹8-లక్షల క్ోటా్ మారెకట్ ను ఉపయోగించుక్ోవడయన్నకి్ 
మంచి సను నంలో ఉందన్న త లియజేసనర్థ. 

• భార్తద్ేశం మరియు మ్మగిలిన ద్ేశనల మధ్ూ అంతర్ం చయలా 
వేగంగన ప ర్థగుతోంద్ి మరియు ద్ేశం వృద్ిి కి్ ద్యరితీసరి ందన్న 
యూన్నయన్ AMC, CIO-ఈకి్ాట్ీస్ సంజయ బెంబాలకర్ 
త లియజేశనర్థ. 

• కరనాట్క బాూంక మరియు ప ైసనలో సహ-ర్థణం అంద్ించే 
ఉతేతిి భార్తద్ేశంలోన్న పటర్మ్మడ్ జన్యభాలో అటి్డుగు 
సను యికి్ అతూంత పర ట్ీతతా మరియు అత కులు లపన్న 
బాూంకి్ంగ్ పరిష్నకరనన్నా ర్ూప ంద్ించే ప ైసనలో లక్షూం ద్ిశగన 
ఒక ప దీ అడుగు. 

భ్రతద్ేశంలోన్న ONDC న్ ట్ వర్సక లో అమెజాన్ చరేనుంద్ ి

 

ఇ-క్నమర్ు ద్ిగగజం అమ జఞన్ భార్త పరభుతా ONDC (ఓప న్ 
న్ ట్ వర్క ఫర్ డిజిట్ల్డ క్నమర్ు) పనా ట్ ఫనర్మ లో చేర్నునాట్ుా  
పరకట్ించింద్ి మరియు ద్యన్న పనర ర్ంభ సహక్నర్ంలో భాగంగన ద్యన్న 
సనిరి్ క్నమర్ు మరియు లాజిస్టికు స్ేవలను ONDC న్ ట్ వర్క తో 

అనుసంధయనం చేసుి ంద్.ి అమ జఞన్ లాజిస్టికు స్ేవలోా  పటకప 
మరియు డ లివరీ ఉంట్ాయి, అయితే సనిరి్ క్నమర్ు అన్ేద్ి 
AWSలో హో సి్ చేయబడని SaaS (సనఫి్ వేర్-ఎ-సరీాస్) 
ఉతేత ి ల సూట్, ఇద్ి MSMEలు వనరి వనూపనరనన్నా 
న్నరిించడంలో మరియు స్ేకల్డ చేయడంలో మరియు ONDC 

న్ ట్ వర్క తో ఏకీ్కృతం చేయడంలో సహాయపడుత ంద్ి. 
ONDC న్ ట్ వర్క తో బలమ  న ఏకీ్కర్ణ క్ోసం సంభావూ 
అవక్నశనలను అన్ేాషటంచడం క్ొనసనగిసని మన్న అమ జఞన్ త లిపటంద్ి. 
ONDC అన్ేద్ి ఇ-క్నమర్ు స్వేలను పరజఞసనామూం చేయడయన్నకి్ 
మరియు చినా ఇ-క్నమర్ు సరి ర్ లు మరియు ఆన్ ల ైన్ వికీే్తలకు 
సను యి పేాయింగ్ ఫీల్్డ ను అంద్ించడయన్నకి్ పరిశీమ మరియు 
అంతర్గత వనణ జూం (DPIIT) పరమోష్న్ క్ోసం వనణ జూ మంతిరతా 
శనఖ్ ద్యారన ఏరనేట్ు చేయబడిన లాభాపేక్షలపన్న సంసు. 
ONDC న్ ట్ వర్సక గ్ురించ : ONDC న్ ట్ వర్క పరసుి తం బీట్ా 
దశలో ఉంద్ి మరియు ఎంపటక చేస్టన నగరనలోా  ప లైట్ లను 
న్నర్ాహ ంచింద్ి. ONDC న్ ట్ వర్క పర ర ట్ోక్నల్డ ఎవరైెన్య ఇ-క్నమర్ు 
మారెకట్ పేా స్ ను సృషటించడయన్నకి్ మరియు లాజిస్టిక ల గురించి 
ఆంద్ోళన చ ందకుండయ ఉతేత ి లను పరదరిశంచడయన్నకి్ మరియు 
డ లివరీ చేయడయన్నకి్ ONDC న్ ట్ వర్క న్న న్ొకకండ.ి ఇద్ి 
యూన్నఫ ైడ్ పేమ ంట్ ఇంట్ర్ ఫేస్ (UPI)తో సమానం చేయబడంిద్ి, 
ఇద్ి మ్మలియనా క్ొద్దీ  భార్తీయులకు ఆన్ ల ైన్ చ లాింపటలను 
వేగంగన మరియు సులభంగన చేస్టంద్ి. 
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5 సహకార బ్్ాంకులప ై RBI ఆంక్షలు విధించంద్ ి

 

ర్థణద్యతల ఆరిుక పరిస్టుతి కీ్షణ సుి నా న్ేపథూంలో రిజర్ా బాూంక 
ఆఫ్ ఇండియా ఐదు సహక్నర్ బాూంకులప ై ఉపసంహర్ణలతో సహా 
పలు ఆంక్షలు విధించింద్ి. ఈ ఆంక్షలు ఆర్థ న్ లల పనట్ు 
అమలులో ఉంట్ాయన్న రిజర్ా బాూంక ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్ బీఐ) 
వేరేార్థ పరకట్నలలో త లిపటంద్ి. ఆంక్షలు అమలులో ఉనాందున, 

బాూంకులు, ఆర్ బిఐ ముందసుి  అనుమతి లపకుండయ, ర్థణయలు 
మంజూర్థ చేయలపవట, ఎలాంట్ి ప ట్ుి బడి ప టి్లపవట, ఏద్ ైన్య బాధ్ూత 
వహ ంచలపవట మరియు ద్యన్న ఆసుి లలో ద్ేన్నన్ నై్య బద్లిీ చయేడం 
లపద్య పనర్వేయడం వంట్ివి చేయవట. 
సహకార బ్్ాంకులు: HCBL క్ో-ఆపరేట్వి్ బాూంక, లక్ోా (ఉతిర్ 
పరద్ేశ్) యొకక విన్నయోగద్యర్థలు; ఆదర్శ మహ ళా నగరి సహక్నరి 
బాూంక మరనూద్ిత, ఔర్ంగనబాద్ (మహారనషి్ర); మరియు షటంష్న 
సహక్నర్ బాూంక న్నయమ్మత, మదూీ ర్, కరనణ ట్కలోన్న మాండూ జిలాా , 

ముగుగ ర్థ ర్థణద్యతల పరసుి త లికి్ాడిట్ీ సను నం క్నర్ణంగన వనరి 
ఖ్ాతయల నుండి న్నధ్ులను ఉపసంహరించుక్ోలపర్థ. 
అయితే, ఉర్వక్ొండ క్ో-ఆపరేట్ివ్ ట్ౌన్ బాూంక, ఉర్వక్ొండ, 

(అనంతపటర్ం జిలాా , ఆంధ్రపరద్ేశ్) మరియు శంకరనీవట మోహ తే 
పనట్ిల్డ సహకరి బాూంక, అకూా జ్డ (మహారనషి్ర) ఖ్ాతయద్యర్థలు ర్ూ. 
5,000 వర్కు విత డయర  చేసుక్ోవచుచ. 
మొతిం ఐదు సహక్నర్ బాూంకులోా న్న అర్హత కలిగిన డిపనజిట్ర్థా  
డిపనజిట్ ఇనూురెన్ు అండ్ కీె్డటి్ గనూరెంట్ీ క్నరొేరేష్న్ నుండి ర్ూ. 
5 లక్షల వర్కు అతన్న/ఆమ  డిపనజిటా్ డిపనజిట్ ఇనూురెన్ు 
కాె్యిమ మొతయి న్నా స్ీాకరించడయన్నకి్ అర్థహ లన్న RBI త లిపటంద్.ి 

న్ోకరయయ కొతత  శకాన్నకర న్యంద్ి ప్లిక ందుకు తమ్ లోగ్లను అప్ డేట్ 

చేసుత ంద్ ి

 

Nokia ఇకప ై నీలం ర్ంగును ఉపయోగించదు మరియు 

బదులుగన పరిస్టుత లను బట్ిి మరింత సరిపర యేిద్యన్నా 

ఉపయోగిసుి ంద్,ి క్నబట్ిి న్నరీిషి్ ర్ంగు పథకం కే్ట్ాయించబడలపదు. 

న్ోకి్యా ఇపటేడు కే్వలం సనిరి్ ఫర న్ ల తయారీద్యర్థ క్నకుండయ 

లుండ్ మార్క పరక్నర్ం "ఎంట్ర్ ప ైైజ్డ ట్ెక్నాలజీ కంప నీ". 

కీలక అంశాలు 

• న్ోకి్యా తన ట్ెలిక్నం పరికరనల వనూపనరనన్నా విసిరింపజసేూి న్ే 

ఇతర్ కంప నీలకు పరికరనలను వికీయించడంప ై ఎకుకవ దృషటి  

ప డుత ంద్.ి 

• అవి ఆట్ోమేట్ెడ్ తయారీ మరియు ప ైైవేట్ 5G న్ ట్ వర్క ల 

క్ోసం సనధ్న్యలను కలిగి ఉంట్ాయి, పరిశీమలో మ  క్ోీ సనఫి్ 

మరియు అమ జఞన్ లకు పరతూరిుగన వనూపనరనన్నా ఉంచుతయయి. 

• న్ోకి్యాచే "స్టుర్మ  న, లాభద్యయకమ  న వృద్ిిన్న సృషటించడయన్నకి్ 

మూడు-దశల విధయనం" అభివృద్ిి  చేయబడుతోంద్.ి రీస్ ట్ 

ఫేజ్డ ను అనుసరించి న్ోకి్యా "వేగవంతం చేసూి న్ే ఉంట్ుంద్ి" 

అన్న "ఒక సవనలు చేయన్న సనంకే్తిక న్యయకుడు"గన 

స్టుర్పడుత ందన్న పేరొకంద్ి. 

• ఆద్ివనర్ం న్యట్ి పరకట్న Nokia యొకక ద్దర్ఘక్నలిక ఆరిుక 

లక్షయూలకు అనుగుణంగన ఉంద్,ి ఇద్ి Q4 2022 ఫలితయలతో 

పటనర్థద్యఘ ట్ించబడింద్ి. 
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టే్రడ్ ఫ ైన్యన్్ కోసం ఎగ్ిామ్ బ్్ాంక్ తో RBL బ్్ాంక్ ఒప్ుందం 
కుదురథుకుంద్ ి

 

ఆర్ బిఎల్డ బాూంక, ప ైైవేట్ ర్థణద్యత, సరిహదుీ  వనణ జూ 
క్నర్ూకలాపనలను సులభతర్ం చేయడయన్నకి్ వనణ జూ సహాయ 
క్నర్ూకీమం (ట్ిఎపట) కి్ంద ఎగుమతి-ద్ిగుమతి బాూంక ఆఫ్ 
ఇండియా (ఇండియా ఎగిిమ బాూంక)తో ఒపేందం 
కుదుర్థచకునాట్ుా  త లిపటంద్ి. 
ఎగుమతి-ద్ిగుమతి బాూంక ఆఫ్ ఇండియా (ఇండియా ఎగిిమ 
బాూంక ట్ేరడ్) క్నీస్-బో ర్్ర్ లావనద్ేవీల క్ోసం సహాయ క్నర్ూకీమం 
వనణ జూ సనధ్న్యలకు కీె్డిట్ మ ర్థగుదలన్న అంద్ించడం ద్యారన 
పరపంచవనూపింగన భార్తద్ేశ ఎగుమత లను సులభతర్ం 
చేయడయన్నకి్ ఉద్ేీశ్చంచబడింద్.ి 
 కీలక అంశాలు 
• ఇండియా ఎగిిమ బాూంక ఈ క్నర్ూకీమం ద్యారన వరి్మాన 

ద్ేశనలలో పనలగగ న్ే విద్ేశ్ర బాూంకులు మరియు సంసులతో క్ొతి 
వనణ జూ మారనగ లను త ర్థసుి ంద్.ి 

• వనణ జూ సనధ్న్యల క్ోసం TAP కీె్డిట్ అప గీేడ్ లు వనణ జూ 
ఫ ైన్యన్నుంగ్ సమీకర్ణను పర ర తుహ సని యి మరియు భార్తీయ 
ఎగుమతిద్యర్థలకు సహాయాన్నా బలోపతేం చేసని యి. 

• ఫటబరవరి 27, 2023న, ఇండియా ఎగిిమ బాూంక మేన్ేజింగ్ 
డ ైరెకిర్ శ్రీమతి హరి్ బి. బంగనరి మరియు RBL బాూంక MD 

& CEO Mr. R. సుబరమణూకుమార్ సమక్షంలో, కఫ్ 
పరేడ్ లోన్న ఇండియా ఎగిిమ బాూంక పరధయన క్నరనూలయంలో 
ఒపేందంప ై సంతకం చేయబడింద్.ి 

RBL బ్్ాంక్ ష్ేరథో : 
• ఆర్ బిఎల్డ బాూంక లిమ్మట్ెడ్ షేర్థా  చివరిసనరిగన బిఎస్ ఇలో ర్ూ. 

152.40, కీి్తం ముగింపటతో పర లిస్ేి  ర్ూ. 153.15. రోజ్ఞలో 
ద్యద్యపట 3021 ట్ేరడ్ లలో మొతిం 352441 షేర్థా  
తర్లించబడయ్ యి. 

• ఇంట్రా డేలో షేర్థ గరిషి్, కన్నషి్ విలువలు ర్ూ. వర్థసగన 
154.40 మరియు 150.70. రోజ్ఞవనరీ న్నకర్ ట్రోావర్ ర్ూ. 
53685938.00. 

• బిఎస్ ఇలో కంప నీ షేర్థ 0.098 శనతం తగిగ 153 వదీ 
ముగిస్టంద్ి. 

70 బిలియన్ డయలరో జాబితయ ధ్రతో 470 జ ట్ విమ్యన్యల కోసం 
ఎయిర్స ఇండియయ ఆరుర్స చసేింద్ ి

 

ఎయిర్ బస్ మరియు బో యింగ్ క్ో నుండి రిక్నర్థ్  సను యిలో 470 
విమాన్యల క్ోసం ట్ాట్ా గూీ ప యాజమానూంలోన్న ఎయిర్ 
ఇండియా ఆర్్ర్ $70 బిలియనా జఞబితయ ధ్ర్లో ఉంట్ుందన్న చీఫ్ 
ఎగిికూూట్ివ్ క్నూంప బెల్డ విలున్ చ పనేర్థ, ఎయిర్ ల నై్ సుదూర్ 
అంతరని తీయంగన విసిరించే అవక్నశనలను క్ోర్థతోంద్ి. 
ఎయిర్ ఇండియా, ఈ న్ ల పనర ర్ంభంలో, బో యింగ్ నుండి 220 
మరియు ఎయిర్ బస్ నుండి 250 విమాన్యల క్ోసం తయతయకలిక 
ఒపేంద్యలను పరకట్ించింద్ి, ఇద్ి ఒకే్ క్నూరియర్ ద్యారన ఆర్్ర్ 
క్ోసం మునుపట్ి రిక్నర్థ్ లను అధిగమ్మంచింద్ి. అంతర్గత నగదు 
పరవనహం, వనట్ాద్యర్థల ఈకి్ాట్ీ మరియు విమాన్యల వికీయం 
మరియు లీజ్ఞబాూక తో సహా వనర్థల కలయికతో ఆర్్ర్ కు న్నధ్ులు 
సమకూరనచలన్న ఎయిర్ ల నై్ యోచిసరి ంద్ి, విలున్ విలపకర్థల 
సమావేశంలో విలపకర్థలతో అన్యార్థ. 
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ఎయిర్ ఇండియా, ఒకపటేడు భార్తద్ేశంలో పరపంచ సను యి 
విమానయాన సంసుగన పరిగణ ంచబడుత ంద్ి, ఆరిుక సమసూలు, 
వృద్యి పూ విమాన్యలు మరియు పేలవమ  న స్ేవల క్నర్ణంగన 
2000ల మధ్ూక్నలంలో ద్యన్న పరతిషి్ ద్ బుతింద్ి. ట్ాట్ా సమేిళనం 
కి్ంద ఎయిర్ ల ైన్ యొకక పటనర్థజిీవనం, గత సంవతుర్ం గతంలో 
పరభుతా యాజమానూంలోన్న క్నూరియర్ ప ై న్నయంతరణను 
తీసుకుంద్ి, భార్తద్ేశం యొకక ప ర్థగుత నా ఫ్ లాయర్ు మరియు 
పరపంచవనూపింగన ప దీ డయాసర ేరనప ై ప ట్ుి బడి ప టి్డం లక్షూంగన 
ప ట్ుి కుంద్ి. ఎయిర్ ఇండియా పరతి న్ లా 500 మంద్ి క్నూబిన్ 
స్టబుంద్ిన్న చేర్థచకుంట్ుంద్ి. 4,200 మంద్ి క్నూబిన్ స్టబుంద్ిన్న 
మరియు 900 మంద్ి ప ైలట్ లను న్నయమ్మంచుక్ోనునాట్ుా  గత 
వనర్ం త లిపటంద్.ి 
FY23లో ఇప్ుట్ి వరకు ప్రతాక్ష ప్రయోజనం మొతతం రూ. 5.5 

టి్రలియన్ బ్ద్ిలీలు చేయబ్డనివి  

 
పరతూక్ష పరయోజన బద్లిీ (DBT) ద్యారన గీహ తలకు బద్ిలీ 
చేయబడిన వివిధ్ సబిుడీలు మరియు సనప ల మొతిం పరసుి త 
ఆరిుక సంవతుర్ం FY23లో ఇపేట్ివర్కు ద్యద్యపట ర్ూ. 5.5 
ట్ిరలియన్ లకు చేర్థకుంద్ి, ఇద్ి ద్యద్యపట FY21 మొతింతో 
సమానంగన మరియు FY22 మొతింతో పర లిస్ేి  కే్వలం 13% 
తగిగంద్ి. 
కీలక అంశాలు 
• సంవతుర్ం చివరి న్ లలో ప దీ సంఖ్ూలో బక్నయిలు 

చ లాించడం వలా DBT బద్లిీలు FY22లో సనధించిన ర్ూ. 6.3 
ట్ిరలియన్ లను అధిగమ్మసని యన్న అంచన్య వేయబడింద్ి. 

• ఇన్ పటట్ ఖ్ర్థచలు మరియు ఎర్థవటల ధ్ర్లు కే్వలం ఒక 
సంవతుర్ంలోన్ే ద్యద్యపట రెండింతలు ప రిగనయి, ఈ ఆరిుక 
సంవతుర్ంలో ఇపేట్ివర్కు రైెత లు ర్ూ. 1.9 ట్ిరలియనా 
ఎర్థవటల సబిుడీలను ప ంద్యర్థ, ఇద్ి FY22లో మొతిం ర్ూ. 
1.24 ట్ిరలియనా కంట్ే 53% ఎకుకవ. 

• FY23 ముగియడయన్నకి్ ఇంక్న రెండు న్ లల కంట్ే ఎకుకవ 
సమయం ఉనాందున, రైెత లు మొతిం సంవతురనన్నకి్ 
సబిుడీలుగన ప ంద్ని ఎర్థవటల పరిమాణం గతంలో 
న్నవేద్ించిన ద్యన్నకంట్ే చయలా ఎకుకవగన ఉంట్ుంద్ి. 

• FY22లో బడ ిట్ అంచన్య ర్ూ. 1.05 ట్ిరలియనుా  మరియు 
వనసివ ర్ూ. 1.54 ట్ిరలియనాకు (డీలర్ మరియు 
తయారీద్యర్థలతో సహా) భినాంగన, కే్ంద్యర న్నకి్ మొతిం 
ఎర్థవటల సబిుడీ వూయం FY23కి్ ర్ూ. 2.25 ట్ిరలియనుా గన 
అంచన్య వేయబడింద్ి. 

PDS కరంద ఎంత డబ్ుు బ్ద్ిలీ చయేబ్డుతతంద్ి? 

• పరజఞ పంపటణీ వూవసు (PDS) కి్ంద, FY23లో ఇపేట్ివర్కు 
ఆహార్ధయన్యూల ద్యారన 1.5 ట్ిరలియనా సబిుడీలను స్ీాకరి్లు 
స్ీాకరించయర్థ. 

• FY22 మాద్ిరిగనన్ే, PDS ద్యారన ఆహార్ DBT 

సంవతురనన్నకి్ FY23లో ద్యద్యపట ర్ూ. 2.2 ట్ిరలియనుా  
ముగుసుి ందన్న అంచన్య. ఉచిత ధయన్యూల క్నర్ూకీమం ప రిగిన 
ఆహార్ విన్నయోగనన్నకి్ క్నర్ణమ  ంద్ి. 

• ఈ ఆరిుక సంవతుర్ంలో స్ేవల ఎగుమత లు USD 300 

బిలియనాను ద్యట్ుతయయి అన్న  పీయూష గోయల్డ అన్యార్థ 
ప్రధయన మ్ంతిర గ్ాి మీణ ఆవాస్ట యోజన-గ్ాి మీణ: 
• FY23లో పరధయన్ మంతిర గనీమీణ ఆవనస్ యోజన-గనీమీణ 

(PMAY-R) గీహ తలకు పరభుతా సహాయం ఇతర్ 
ముఖ్ూమ  న DBT పరర గనీమ లతో పనట్ు FY22 సనధించిన 
ద్యద్యపట ర్ూ. 40,000 క్ోటా్ను అధిగమ్మంచవచుచ. 

• PMAY-R క్ోసం DBT ఈ ఆరిుక సంవతుర్ంలో ఇపేట్ివర్కు 
మొతిం ర్ూ. 38,638 క్ోట్ుా . 
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• లక్షూ పంపటణీలతో, DBT వూవసు సనమాజిక-ర్ంగం సంకే్షమం 
క్ోసం ఖ్ర్థచ చేస్ే మొతయి న్నా భారీగన తగిగంచడయన్నకి్ 
పరభుతయాన్నా అనుమతించింద్ి. 

• ఎందుకంట్ే DBTకి్, పరసుి త ఆరిుక సంవతుర్ం ముగిస్ే న్యట్ికి్ 
పరభుతాం మొతిం 2.23 ట్ిరలియనా ఖ్ర్థచలను ఆద్య చసే్టంద్ి. 

• ఆహార్ మరియు ఎర్థవటల సబిుడీ పంపటణీ క్ోసం ఆధయర్-
పనర ర్ంభించబడిన DBT పనా ట్ ఫనర్మ ల విసిర్ణ FY19 నుండి 
DBT ప ర్థగుదలకు గణనీయమ  న క్నర్ణం క్నవచుచ. ఆధయర్-
పనర ర్ంభించబడిన DBT పనా ట్ ఫనర్మ, కే్ందరం అంచన్య పరక్నర్ం, 

41.1 మ్మలియన్ కలిేత LPG కన్ క్షన్ లను మరియు 39.9 
మ్మలియన్ నకి్లీ కన్ క్షన్ లను తొలగించడంలో సహాయం 
చేస్టంద్ి. 

 

కమిట్ీలు & ప్థకాలు 
 

 ప్రధయన మ్ంతిర కరస్ాన్ సమ్యమన్ న్నధి యోజన పరా రంభంచ 4 

సంవత్రాలు ప్ూరితయిాంద్ ి 

 

పరధయన్ మంతిర కి్సనన్ సమాిన్ న్నధి యోజన (PM-KISAN) 24 

ఫటబరవరి 2023 న్యట్ికి్ 4 సంవతురనలు పయరిి చసేుకుంద్ి. ఇద్ి 
పరధయన మంతిర కి్సనన్ సమాిన్ న్నధి యోజన లపద్య PM-కి్సనన్ 
యోజనను భూమ్మ యొకక ఆరిుక అవసరనలను తీర్చడయన్నకి్ 24 

ఫటబరవరి 2019న పరధయన మంతిర నరేందర మోద్ద పనర ర్ంభించయర్థ. - 
రైెత లను పట్ుి క్ోవడం. పటఎం కి్సనన్ యోజన కి్ంద, ద్ేశంలోన్న 
క్ోట్ాా ద్ి మంద్ి రైెత ల బాూంకు ఖ్ాతయలోా  పరతి సంవతుర్ం మూడు 
సమాన వనయిద్యలలో సంవతురనన్నకి్ 6,000 ర్ూపనయల ఆరిుక 
సహాయం అంద్ించబడుత ంద్ి. 

ప్రధయన మ్ంతిర కరస్ాన్ సమ్యమన్ న్నధి అంటే్ ఏమిట్ి? : పరధయన మంతిర 
కి్సనన్ సమాిన్ న్నధి అన్ేద్ి రైెత లకు మరియు వనరి 
కుట్ుంబాలకు ఆద్యయ మదీత ను అంద్ించే భార్త పరభుతాం 
కీి్ంద ఒక కే్ందర ర్ంగ పథకం. పటఎం-కి్సనన్ పథక్నన్నా త లంగనణ 
పరభుతాం రైెత  బంధ్ు పథకంగన మొదట్ అమలు చేస్టంద్ి, ఇకకడ 
క్ొంత మొతయి న్నా న్ేర్థగన అర్థహ ల నై రైెత లకు అందజేసుి ంద్.ి 1 
ఫటబరవరి 2019న, 2019 మధ్ూంతర్ యూన్నయన్ బడ ిట్ ఆఫ్ 
ఇండియా సందర్భంగన, పీయూష గోయల్డ ఈ పథక్నన్నా ద్ేశవనూపి 
పనర జెకి గన అమలు చేసుి నాట్ుా  పరకట్ించయర్థ. 
పరధయనమంతిర నరేందర మోద్ద పీఎం-కి్సనన్ పథక్నన్నా 24 ఫటబరవరి 
2019న ఉతిర్పరద్ేశ్ లోన్న గోర్ఖ పయర్ లో పనర ర్ంభించయర్థ. ఈ పథకం 
కి్ంద, చినా మరియు సనాక్నర్థ రైెత లందరికీ్ సంవతురనన్నకి్ 
ర్ూ.6,000 ఆద్యయ మదీత ను మూడు విడతలుగన 
అంద్ించబడుత ంద్ి, అద్ి న్ేర్థగన వనరి బాూంకు ఖ్ాతయలకు జమ 
చేయబడుత ంద్.ి PM-KISAN పథకం క్ోసం మొతిం వనరిిక 
వూయం ర్ూ.75,000 క్ోట్ుా గన అంచన్య వేయబడింద్,ి ద్దన్నకి్ కే్ందర 
పరభుతాం న్నధ్ులు సమకూర్థసుి ంద్.ి 
వాతయవరణం కోసం వావస్ాయ ఆవిషకరణ మిషన్ లో భ్రతద్ేశం 
చేరింద్ ి

 

వనతయవర్ణ-సనిరి్ వూవసనయం మరియు ఆహార్ వూవసుల 
అభివృద్ిి కి్ న్నధ్ులు మరియు సహాయాన్నా ప ంచడయన్నకి్ US 

మరియు UAE పనర ర్ంభించిన పరపంచ చొర్వలో భార్తద్ేశం 
చేరింద్ి. రెండు ద్ేశనలు కలిస్ట నవంబర్ 2021లో వూవసనయ 
ఆవిష్కర్ణ మ్మష్న్ ఫర్ కె్లామేట్ (AIM4C)న్న పనర ర్ంభించయయి. 
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కీలకాంశాలు 
• I2U2 - ఇజఞర యెిల్డ, ఇండియా, యున్ ైట్ెడ్ స్ేిట్ు మరియు 

యున్ ైట్ెడ్ అర్బ్స ఎమ్మరేట్ు - అబుద్యబిలో బిజిన్ స్ ఫర ర్మ 
సందర్భంగన, విద్ేశ్ర వూవహారనల మంతిరతా శనఖ్ జఞయింట్ 
స్ కీట్రీ దముి ర్వి AIM4Cలో భార్తద్ేశం యొకక 
ఉద్ేీశనూన్నా త లియజేసూి  ఒక లపఖ్ప ై సంతకం చేశనర్థ. 

• సమూహ అంకి్తభావం యొకక పరయోజన్యలకు మ్మష్న్ ఒక 
ఉద్యహర్ణగన ఉపయోగపడుత ంద్.ి ఇద్ి నవల వూవసనయ 
సనంకే్తికత, సనిరి్ వూవసనయం మరియు ఆహార్ గొలుసులో 
ప ట్ుి బడులను ప ంచడయన్నకి్ పరయతిాసుి ంద్.ి 

• సనంకే్తిక చర్చలు, జఞా నం మరియు న్ ైపటణయూన్నా 
పర ర తుహ ంచడయన్నకి్ ఫేరమ వర్క లు అభివృద్ిి  చేయబడతయయి. 

• జఞతీయ మరియు అంతరని తీయ సను యిలో ప ట్ుి బడులను 
ప ంచడం ద్యారన ఇద్ి సనధించబడుత ంద్ి. 

• పరభుతయాలు, శనసిైవతిేలు మరియు ఇతర్ వనట్ాద్యర్థల క్ోసం 
సమాచయర్ భాగసనామూం మరియు చర్ూ సంబంధిత మౌలిక 
సదుపనయాలను అభివృద్ిి  చేయడం. 

  

వాాపారం & ఒప్ుంద్యలు 
 

మీష్టట తో గ్ాి మీణయభవృద్ిధ  మ్ంతిరతవ శాఖ MoU ప ై సంతకం చసేంిద్ి 

 
గనీమీణయభివృద్ిి  మంతిరతా శనఖ్ బెంగళూర్థకు చ ంద్ిన ఫనష న్నయర్ 
ట్ెక్నాలజీస్ ప ైవైేట్ లిమ్మట్డె్ యాజమానూంలోన్న ఇ-క్నమర్ు 
పనా ట్ ఫనర్మ కు మంతిరతా శనఖ్ మరియు మీష్ర  మధ్ూ అవగనహన 
ఒపేందంప ై సంతకం చేస్టంద్ి. ఒపేందం పరక్నర్ం, ద్దనదయాళ్ 
అంతోూదయ యోజన - జఞతీయ గనీమీణ జీవన్ోపనధి మ్మష్న్ కి్ంద 
సాయం సహాయక బృంద్యలు తయార్థ చేస్టన ఉతేత ి ల 
మారెకట్ింగ్ లో ఇ-క్నమర్ు పనా ట్ ఫనర్మ సహాయం చేసుి ంద్ి. 

పరధయనమంతిర నరేందరమోద్ద బాధ్ూతలు స్ీాకరించినపటేడు 2.35 
క్ోటా్ మంద్ి సాయం సహాయక సంఘాల సభుూలు ఉన్యార్న్న, 

అయితే గత 9 ఏళాలో గనీమీణ పదే మహ ళలకు సనధిక్నర్త 
కలిేంచేందుకు దృషటి సనరించడంతో ఎస్ హ చ్ జీ సభుూల సంఖ్ూ 9 
క్ోటా్కు ప ైగన ప రిగిందన్న గనీమీణయభివృద్ిి  శనఖ్ మంతిర గిరిరనజ్డ స్టంగ్ 
త లిపనర్థ. మరియు 2024 న్యట్ికి్ 10 క్ోటా్కు చేర్థకుంట్ుంద్ి. 
కీలకాంశాలు 
• గిరిరనజ్డ స్టంగ్ తో పనట్ు గనీమీణయభివృద్ిి  శనఖ్ క్నర్ూదరిశ శ ైలపష 

కుమార్ స్టంగ్, అదనపట క్నర్ూదరిశ చర్ణ్ జిత స్టంగ్ మరియు 
మీష్ర  సహ వూవసను పకుడు మరియు చీఫ్ ట్ెక్నాలజీ ఆఫీసర్ 
సంజీవ్ బర్ా వనల్డ సమక్షంలో ఒపేందంప ై సంతక్నలు 
జరిగనయి. 

• 2014కి్ ముందు సాయం సహాయక సంఘాలకు సంచిత 
ర్థణం ర్ూ. 80,000 క్ోట్ుా గన ఉందన్న, ఇపటేడు బాూంకు 
లింకే్జీ గత 9 ఏళాలో కే్వలం 2.08 శనతం ఎన్ పీఏతో 6.25 
లక్షల క్ోటా్కు చేర్థకుందన్న మంతిర వివరించయర్థ. 

• సను న్నక ఉతేత ి ల వికీయం ద్యారన పరతి మహ ళా లబిిద్యర్థడు 
సంవతురనన్నకి్ కనీసం ర్ూ.లక్ష ఆద్య చేసుక్ోవనలన్న, ఇద్ి 
పరధయనమంతిర ద్యర్శన్నకమన్న మంతిర పేరొకన్యార్థ. 

• క్ొన్ేాళాలో 10 లోపనల ‘లఖ్పతి ద్దద్ద’ల లక్షయూన్నా 
చేర్థక్ోగలనన్న విశనాసం వూకిం చేస్టన ఆయన, “లక్షపతి 
ద్దద్దలలో క్ొందర్థ క్ోట్ీశార్థలుగన మారే రోజ్ఞ ఎంతో దూర్ంలో 
లపదన్న అన్యార్థ. 

• ఆహార్ ఉతేత ి లు, హసికళలు మరియు హాూండ్ లూమ 
మొదల ైన వనట్ి ఉతేతిిలో న్నమగామ   ఉనా గనీమీణ SHG 

మహ ళలచే న్నర్ాహ ంచబడుత నా వనూపనరనలకు మదీత గన 
గనీమీణయభివృద్ిి  మంతిరతా శనఖ్ అన్ేక పరయతయాలు చేసరి ందన్న 
మంతిర త లియజేశనర్థ. 
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 25000 EVల కోసం ట్్ట్్ మోట్్ర్స్ తో Uber అవగ్ాహన 
ఒప్ుందం కుదురథుకుంద్ ి

 
25,000 ఎలకాిి్క వనహన్యలను పనా ట్ ఫనర్మ ప ైకి్ తీసుకురనవడయన్నకి్ 
భార్తద్ేశపట పరముఖ్ క్నరా్ తయారీ సంసు ట్ాట్ా మోట్ార్ు తో 
Uber ఒక అవగనహన ఒపేంద్యన్నా కుదుర్థచకుంద్ి. ఉబెర్ 
మరియు ట్ాట్ా మోట్ార్ు మధ్ూ జరిగిన ఒపేందం భార్తద్ేశంలో 
ఆట్ోమేకర్ మరియు రైెడ్ షేరింగ్ పనా ట్ ఫనర్మ మధ్ూ అతిప దీ EV 

న్నబదిత. 
ట్ాట్ా మోట్ార్ు ఈ న్ ల నుండి దశలవనరీగన Uber ఫ్ీాట్ 
భాగసనాములకు XPRES-T EVల డ లివరీన్న పనర ర్ంభించనుంద్ి. 
ఢిలాీ NCR, ముంబెై, క్ోల్డ కతయ, చ న్ ైా, హ ైదరనబాద్, బెంగళూర్థ 
మరియు అహిద్యబాద్ లలో Uber స్ేవల విదుూద్దకర్ణకు ఈ 
భాగసనామూం సహాయం చేసుి ంద్ి. 
కీలక అంశాలు 
• ఉబెర్ ద్యన్న సున్యా-ఉద్యగ రనల లక్షూం వ ైపట క్ొనసనగుతూన్ే 

ఉంద్ి, ట్ాట్ా మోట్ార్ు తో భాగసనామూం భార్తద్ేశంలో 
చలనశ్రలత పనా ట్ ఫనర్మ లో ఫర ర్-వీలర్ ఎలకాిి్క వనహన్యల 
(EVలు) అరి్వంతమ  న విసిర్ణకు పటన్యద్ి వేసుి ంద్.ి 

• Uber 2040 న్యట్ికి్ జీరో-ఎమ్మష్న్ వనహన్యలోా , పబాిక 
ట్రా న్నుట్ లో లపద్య మ  క్ోీ -మొబిలిట్తీో జరిగే 100% రైెడ్ లకు 
కట్ుి బడి ఉంద్ి. 

• డ ైైవర్థా  మరియు ఫ్ీా ట్ లు ఎలకాిి్క గన మార్డంలో 
సహాయపడట్ాన్నకి్ Uber క్ొతి, వినూతామ  న మరియు 
సర్సమ  న మారనగ లను కనుగొనడంప ై దృషటి సనరించింద్ి 
మరియు EV పరివరి్నను ముందుకు తీసుకె్ళాడయన్నకి్ EV 

తయారీద్యర్థలు, ఫ్ీాట్ లు మరియు EV ఇన్ ఫనర  
భాగసనాములలో పరిశీమ భాగసనామాూలప ై మొగుగ  
చూపటత ంద్.ి 

• ట్ాట్ా మోట్ార్ు పనూస్టంజర్ వ హ కల్డు మరియు ట్ాట్ా 
పనూస్టంజర్ ఎలకాిి్క మొబిలిట్ీ ఎండి శ ైలపష చందర 
మాట్ాా డుతూ, భార్తద్ేశం యొకక ఇ-మొబిలిట్ీ మారెకట్ ను 
ప ంచే లక్షూంతో పన్నచేసుి న్యామన్న, స్టుర్మ  న మొబిలిట్ీ 
ఎంపటకల విసిర్ణ క్ోసం భార్తద్ేశంలోన్న పరముఖ్ రైెడ్ షేరింగ్ 
యాప ఉబెర్ తో తమ భాగసనామాూన్నా పరకట్ించడం 
ఆనందంగన ఉందన్న త లియజేశనర్థ. 

 అబ్ుద్యబి రక్షణ సంసు  UAE యొకక డిఫ న్్ ఎక్్ పట లో 
భ్రతద్ేశాన్నకర చెంద్ిన HALతో MOU కుదురథుకుంద్ ి

 
భార్తద్ేశంలోన్న ఏరోస్ేేస్ కంప నీ హ ందుసను న్ ఏరోన్యట్ికు 
(HAL), UAEలోన్న అగీశలీణ  ర్క్షణ సంసు EDGE, అంతరని తీయ 
ర్క్షణ పరదర్శన మరియు సదసుు (IDEX)లో అవగనహన 
ఒపేంద్యన్నా కుదుర్థచకున్యాయి. కి్షపణ  వూవసుల సహక్నర్ 
అభివృద్ిి  మరియు మానవర్హ త వ ైమాన్నక వనహన్యలు (డోరనుా ) 
వంట్ి సహక్నర్ సంభావూ ర్ంగనలను పరిశ్రలించడయన్నకి్ అవగనహన 
ఒపేందం సంతకం చేయబడింద్.ి 
కీలక అంశాలు 
• రెండు వనూపనరనలు కూడయ EDGE యొకక గైెడ డ్ 

ఆయుధయలప ై HAL యొకక చినా గనూస్ ట్రైెున్ ఇంజిన్ ల 
ఉపయోగం, HAL పనా ట్ ఫనర్మ లలో EDGE యొకక GPS 

జఞమ్మంగ్ మరియు సూేఫటంగ్ గేర్ ల ఉపయోగం మరియు 
అదనపట జఞా న మారిేడికి్ అవక్నశనలను కూడయ పరిశ్రలిసని యి. 

• UAE మరియు భార్తద్ేశంలోన్న EDGE మరియు HAL 

యొకక అగీశలీణ  స కరనూల వదీ, రెండు వనూపనరనలు మ్మష్న్ 
కంపయూట్ర్థా , శ్చక్షణయ క్నర్ూకీమాలు మరియు లోహ భాగనల 
సంకలిత తయారీన్న ఉపయోగించడంప ై కూడయ సహకరిసని యి. 
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యుఎఇ డిఫ న్్ ఎక్్ పట  మ్ుఖయాంశాలు 
• INDEXలో MOU సంతకం చేయబడింద్ి, ఇద్ి దుబాయ 

యొకక EDGE మరియు భార్తద్ేశనన్నకి్ చ ంద్ిన HAL 

ద్యారన పరపంచంలోన్ే అతిప దీ ట్ెైై-సరీాస్ డిఫ న్ు ష్ర లలో 
ఒకట్ిగన పేర్థగనంచింద్ి. 

• IDEX-2023 ఫటబరవరి 20–24 వర్కు యున్ ైట్ెడ్ అర్బ్స 
ఎమ్మరేట్ు లోన్న అబుద్యబిలో జర్థగుత ంద్.ి 

• UAEలోన్న భార్త రనయబారి సంజయ సుధదర్, ద్ేశంలోన్న 
పరధయన ర్క్షణ పరదర్శన అయిన IDEX ద్యారన ఆగిపర యార్థ. 

• క్ొనసనగుత నా ర్క్షణ పరదర్శనలో అదనపట సంసుల 
ఒపేంద్యలప ై సంతక్నలు జరిగనయి. ఉద్యహర్ణకు, మేఘా 
ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఇన్ ఫనర సిరకచర్ు లిమ్మట్డె్ (MEIL) గూీ ప 
బిజిన్ స్ ICOMM UAE ఆధయరిత EDGE సంసు 
CARACALతో ర్క్షణ ఉతేత ి లలో మొటి్మొదట్ిసనరిగన 
ట్రా న్ు ఫర్ ఆఫ్ ట్ెక్నాలజీ (ToT) క్ోసం ఒపేంద్యన్నా 
ప ంద్ింద్ి. 

• "మేక ఇన్ ఇండియా" మరియు "ఆతిన్నర్భర్ భార్త" 

లక్షయూలకు అనుగుణంగన, ICOMM ద్ేశ్రయంగన భార్త 
మారెకట్ క్ోసం CARACAL ఉతేతిి చేస్ే చినా త పనకీ్లను 
ఉతేతిి చసేుి ంద్.ి 

• యుఎఇ ఫటబరవరి 21న IDEXలో మొతిం $2.22 బిలియన్ 
(లపద్య 8.14 బిలియన్ ద్ిరనహ మ లు) ర్క్షణ ఒపేంద్యలను 
కుదుర్థచకుంద్ి. 

• అతిప దీ ఒపేందం EDGE క్ోసం 4.7 బిలియన్ ద్ిరనహ మ 
క్నంట్ార కి, ద్దన్న పటసిక విలువ 2017లో ద్యద్యపట $5 
బిలియనుా , ద్యన్న అనుబంధ్ సంసు హాలాకన్ ద్యారన తవనజ్ఞన్ 
క్ న్నుల్డ కు డ సరి్ స్టింగ్ P5 స్టసిమ లను సర్ఫరన చేయడయన్నకి్ 
ADASI, వేరే EDGE విభాగం, ద్యన్న ష్నడో స్టసిమ క్ోసం 
1.33 బిలియన్ ద్ిరనహ మ వికీయాన్నా ముగించింద్ి. 

• EDGE యొకక కాయింట్ుా  యూర్ప, మధ్ూపనర చూం, ఆస్టయా 
మరియు ఆఫటరక్న అంతట్ా కనుగొనవచుచ. 

డిజిట్ల్ అక్షరాసాతను ప ంపొ ంద్ించడయన్నకర CSC అకాడమీ 
మ్రియు NIELIT అవగ్ాహన ఒప్ుందంప ై సంతకం చేశాయి 

 

CSC అక్నడమీ, క్నమన్ సరీాస్ స్ ంట్ర్ ఇ-గవరెాన్ు సరీాస్ స్ 
ఇండియా లిమ్మట్ెడ్ యొకక అనుబంధ్ సంసు మరియు NIELIT 

(న్ేష్నల్డ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్నిా న్నకు అండ్ ఇనఫరేిష్న్ 
ట్ెక్నాలజీ) భార్తద్ేశంలో డిజిట్ల్డ అక్షరనసూత మరియు 
న్ ైపటణయూభివృద్ిిన్న ప ంప ంద్ించడయన్నకి్ అవగనహన ఒపేందం 
(MOU)ప ై సంతకం చేశనయి. డిజిట్ల్డ అక్షరనసూతను పర ర తుహ ంచే 
మరియు భార్తద్ేశంలోన్న యువతకు ఉపనధ ి అవక్నశనలను 
కలిేంచే క్నర్ూకీమాలను సంయుకింగన అభివృద్ిి  చేయడయన్నకి్ 
మరియు అమలు చేయడయన్నకి్ రెండు సంసుల మధ్ూ ద్దర్ఘక్నలిక 
భాగసనామాూన్నా న్ లక్ొలేడం ఈ ఎమఒయు లక్షూం. 
కీలక అంశాలు 
• స్టకల్డ డ వలప మ ంట్, వర్థచవల్డ అక్నడమీ, అకీి్డిట్ేష్న్ 

మరియు ఫ స్టలిట్ేష్న్ స్ ంట్ర్, ఫనూకలిీ డ వలప మ ంట్ పర ర గనీమ, 

డిజిట్ల్డ మరియు ఫ ైన్యని్నయల్డ ఇన్ కూా జన్, 

ఎంట్ర్ ప రనూూర్ షటప డ వలప మ ంట్, కంట్ెంట్ మరియు 
సరిిఫటకే్ష్న్ లు మరియు ప ర విజన్ వంట్ి వివిధ్ సనంకే్తిక 
ర్ంగనలలో శ్చక్షణయ క్నర్ూకీమాలను అభివృద్ిి  చేయడయన్నకి్ 
మరియు అమలు చేయడయన్నకి్ CSC అక్నడమీ మరియు 
NIELIT కలిస్ట పన్న చేసని యి. 

• NIELIT డ ైరెకిర్ జనర్ల్డ డయకిర్ మదన్ మోహన్ తిరపనఠి 
భార్తద్ేశంలో డిజిట్ల్డ అక్షరనసూత సమాజఞన్నా సృషటించే మా 
మ్మష్న్ ను సనధించే ద్ిశగన CSC అక్నడమీతో అవగనహన 
ఒపేందం ఒక ముఖ్ూమ  న అడుగు అన్న త లియజేశనర్థ. 
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• ఈ భాగసనామూం మాకు విసిృత పేరక్షకులను చేర్థక్ోవడయన్నకి్ 
మరియు 21వ శతయబాీ న్నకి్ అవసర్మ  న క్ొతి న్ ైపటణయూలను 
ప ందడంలో వనరికి్ సహాయపడట్ాన్నకి్ అవక్నశనన్నా 
అంద్ిసుి ంద్.ి 

• భాగసనామూంప ై వనూఖ్ాూన్నసూి , CSC SPV MD & CEO 

సంజయ కుమార్ రనకే్ష, భార్తద్ేశంలో డిజిట్ల్డ అక్షరనసూత 
మరియు న్ ైపటణయూభివృద్ిిన్న పర ర తుహ ంచడయన్నకి్ సమాచయర్ 
సనంకే్తిక ర్ంగంలో ఒక పరధయన సంసు అయిన NIELITతో 
సహకరించడం పటా్ తయము సంతోషటసుి న్యామన్న 
త లియజేశనర్థ 

 

రాాంకులు మ్రియు న్నవేద్ికలు 
 

IQAir: భ్రతద్ేశంలో అతాంత కాలుషా నగ్రంగ్ా మ్ుంబ్ెై ఢిలోీన్న 
అధిగ్మించంద్ ి

 

రియల్డ ట్ెైమ ఎయిర్ క్నాలిట్ీ మాన్నట్ర్ అయిన స్టాస్ ఎయిర్ 
ట్రా కి్ంగ్ ఇండ కు IQAir పరక్నర్ం, ముంబెై జనవరి 29 మరియు 
ఫటబరవరి 8 మధ్ూ ఒక వనర్ంలో భార్తద్ేశంలో అతూంత క్నలుష్ూ 
నగర్ంగన మరియు పరపంచవనూపింగన రెండవ అతూంత క్నలుష్ూ 
నగర్ంగన రనూంక చేయబడింద్ి. జనవరి 29న, ముంబెై అతూంత 
పేద రనూంకి్ంగ్ు లో 10వ సను నంలో న్నలిచింద్ి. ఫటబరవరి 2న తరనాతి 
రోజ్ఞలోా  ముంబెై రెండో  సను నంలో న్నలిచింద్ి. ఫటబరవరి 8న అద్ి మళా్ల 
రెండో  సను న్యన్నకి్ చేర్థకుంద్ి. ఫటబరవరి 13న ముంబెై భార్తద్ేశంలో 
అతూంత క్నలుష్ూ నగర్ంగన ఢిలాీన్న ఆకీమ్మంచింద్ి మరియు 
పరపంచవనూపింగన గనలి న్యణూతలో పరపంచవనూపింగన మూడవ 
అతూంత అన్యరోగూ నగర్ంగన న్నలిచింద్ి. 

IQAir అంట్ే ఏమ్మట్ి? : IQAir, స్టాస్ ఎయిర్ ట్ార కి్ంగ్ ఇండ కు 
మరియు న్నజ-సమయ పరపంచవనూపి గనలి న్యణూత మాన్నట్ర్, 

UNEP మరియు గీీన్ పీస్ తో సహకరిసుి ంద్ి మరియు స్ ంట్రల్డ 
ప లూూష్న్ కంట్ోర ల్డ బో ర్్ (CPCB) నుండి డేట్ాను ఉపయోగించి 
భార్తద్ేశంలో గనలి న్యణూతను క్ొలుసుి ంద్ి. US ఎయిర్ క్నాలిట్ీ 
ఇండ కు (AQI) పరమాణయల పరక్నర్ం నగరనలు 'ఆరోగూకర్మ  న', 

అన్యరోగూ' మరియు 'పరమాదకర్'గన వరీగకరించబడయ్ యి, ఇవి 
భార్తద్ేశంలో కంట్ే మరింత కఠినమ  నవి. 
5వ అతిప దీ CO2 ఉద్యా రిణికర ప్రప్ంచంలోన్న 2వ న్ మ్మద్ెనై డెైవైింగ్ 
ప్రద్ేశంగ్ా బ్ెంగ్ళ్ూరథ న్నలిచంద్.ి 

 
జియోలగకే్ష్న్ ట్ెక్నాలజీలలో న్నపటణుడు ట్ామ ట్ామ తయజఞ 
న్నవేద్ిక పరక్నర్ం, బెంగళూర్థ ట్ార ఫటక 2022లో పరపంచంలోన్ే 
అతూంత న్ మిద్ిగన నడపడయన్నకి్ రెండవ సను నంలో న్నలిచింద్ి. 
భార్తద్ేశంలోన్న స్టలిక్నన్ వనూలీలో ట్ార ఫటక కష్ని లు ఎవరికీ్ 
కన్నపటంచవట. 10 కి్.మీలు పరయాణ ంచడయన్నకి్ ఎవరైెన్య సగట్ున 
అర్గంట్ పడుత ంద్ి. 2022లో సరేా చేయబడిన 56 ద్ేశనలోా న్న 
389 నగరనలోా  ఆ దూర్ం పరయాణ ంచడయన్నకి్ పరజలు 36 న్నమ్మష్నల 
20 స్ కనుా  తీసుకున్ే పరపంచంలోన్ే అతూంత న్ మిద్ిగన నడిచే 
నగర్ం లండన్. మూడవద్ి మరియు న్యలగవ సను న్యలు ఐరనా ండ్ లోన్న 
డబాిన్, 28 న్నమ్మష్నల 30 స్ కనుా  మరియు జపనన్ లోన్న సపర రో 27 
న్నమ్మష్నల 40 స్ కనాలో ఉన్యాయి. 
ట్ామ ట్ామ ట్ార ఫటక ఇండ కు న్నవేద్ిక పరక్నర్ం : న్నవదే్ిక యొకక 
12వ ఎడిష్న్ 2022లో 56 ద్ేశనలోా న్న 389 నగరనలోా  ట్ార ఫటక 
ట్ెరండ్ న్న కనుగొంద్.ి ఈ అంచన్య డ ైైవింగ్ చేస్ేట్పటేడు సమయం 
క్ోలోేవడమే క్నకుండయ డబుు, పరనూవర్ణ పరభావం మొదల ైన 
ఇతర్ అంశనలప ై దృషటి సనరిసుి ంద్ి. పరనూవర్ణ పరభావం, ఈ 
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అధ్ూయనం ఒక మ  లుకు నడిచే CO2 ఉద్యగ రనలను పరిగణనలోకి్ 
తీసుకుంద్ి మరియు EV, ప ట్ోర ల్డ మరియు డీజిల్డ క్నరా్ వంట్ి 
సనధయర్ణ వనహన్యల క్ోసం ఒక నగర్ంలో 10 కి్.మీ ట్ిరప న్న పయరిి 
చేయడయన్నకి్ ఎంత సమయం పట్ిింద్ో  అనుకరిసుి ంద్ి. 
CO2 ఉద్యగ రనలకు బెంగళూర్థ ట్ార ఫటక ఎంతవర్కు 
ద్ోహదపడుత ంద్ి?  : ర్ద్దీ  సమయంలో నడిచే మ  లుకు CO2 

ఉద్యగ రనల పర్ంగన బెంగళూర్థ ఐదవ సను నంలో ఉంద్ి. న్నవేద్ిక 
పరక్నర్ం, నడిచే మ  లుకు CO2 ఉద్యగ రనల పర్ంగన CO2 యొకక 
పరధయన ఉద్యగ ర్కం లండన్. ద్యద్యపట అందర్థ బెంగుళూర్థవనసుల 
భావరద్ేాగనలను పరతిబింబిసూి , ఇన్న్టట్యూట్ ఆఫ్ స్ ైన్ు 
బెంగళూర్థకు చ ంద్ిన ప ర ఫ సర్ ఆశ్చష వర్ి, ఫలితం ద్ిగన ర్ంతిన్న 
కలిగించదన్న అభిపనర యపడయ్ ర్థ. 
ట్రా ఫటక క్నర్ణంగన గంట్ల తర్బడి నషి్పర యిన బెంగళూర్థ న్యలుగో 
సను నంలో ఉంద్ ి

బెంగుళూర్థ ర్ద్దీ  గంట్ల క్నర్ణంగన గత ఏడయద్ి 129 గంట్లపనట్ు 
నషి్పర యామన్న న్నవేద్ిక కనుగొంద్.ి మహమాిరి తరనాత WFH 

ఎంపటకకు పరజఞదర్ణ ప రిగిన తరనాత కూడయ, ట్ార ఫటక జఞమ లో 
గంట్ల తర్బడి నషి్పర యేి ట్ెరండ్ ప ర్థగుతోంద్ి. ట్ార ఫటక జఞమ ల 
క్నర్ణంగన డబాిన్ 140 గంట్లు క్ోలోేయింద్ి. 
అంతరాా తీయ IP సూచక: భ్రతద్ేశం 55 ద్ేశాలలో 42వ స్ాు నంలో 
ఉంద్ ి

 

U.S. ఛయంబర్ు ఆఫ్ క్నమర్ు విడుదల చేస్టన అంతరని తీయ IP 

ఇండ కు లో 55 పరముఖ్ పరపంచ ఆరిుక వూవసులలో భార్తద్ేశం 
42వ సను నంలో ఉంద్ి. 2023 సూచికలో యున్ ైట్ెడ్ స్ేిట్ు మొదట్ి 
సను నంలో ఉంద్ి, UK మరియు ఫనర న్ు తరనాతి సను నంలో ఉన్యాయి. 

న్నవేద్ిక పరక్నర్ం, భార్తద్ేశ పరిమాణం మరియు ఆరిుక పరభావం 
పరపంచ వదే్ికప ై ప ర్థగుతోంద్ి. IP-ఆధయరిత ఆవిష్కర్ణల ద్యారన 
తమ ఆరిుక వూవసులను మారనచలన్న క్ోర్థకున్ే అభివృద్ిి  
చ ందుత నా మారెకటా్లో భార్తద్ేశం అగీగనమ్మగన 
అవతరించడయన్నకి్ స్టదింగన ఉంద్ి. క్నపీరైెట్-ఉలాంఘనకు 
వూతిరేకంగన అమలును మ ర్థగుపర్చడయన్నకి్ భార్తద్ేశం చర్ూలు 
తీసుకుంద్ి మరియు IP ఆసుి లప ై మంచి అవగనహన మరియు 
విన్నయోగనన్నా పరర తుహ ంచడయన్నకి్ ఉతిమ-తర్గతి ఫేరమ వర్క ను 
అంద్ిసుి ంద్.ి 
IP ఫేరమ వర్క లో ద్దర్ఘక్నలిక లోపనలను పరిష్కరించడయన్నకి్ క్ొతి 
మోడల్డ ను ర్ూప ంద్ించడం భార్తద్ేశం యొకక న్నర్ంతర్ ఆరిుక 
వృద్ిి కి్ కీ్లకం అన్న న్నవేద్ిక పేరొకంద్ి. "డ నైమ్మక" ఇంజక్షన్ 
ఆర్్ర్ లను జఞరీ చేయడం ద్యారన క్నపీరైెట్ ప ైర్స్పీ ై బలమ  న 
అణ చివతే, ఆన్ ల నై్ ట్ేరడ్ మార్క ఉలాంఘన మరియు నష్ని లప ై 
మ ర్థగైెన అణ చివేత మరియు ఉద్యర్ంగన R&D మరియు IP-

ఆధయరిత పనుా పర ర తయుహక్నలు భార్తద్ేశం యొకక క్ొన్నా 
బలమ  న అంశనలు. 
భార్తద్ేశ బలహ నతలు : IP అపీే లపట్ బో ర్్ యొకక 2021 ర్దుీ  
అన్ేద్ి భార్తద్ేశం యొకక బలహ నత యొకక ముఖ్ూ అంశనలలో 
ఒకట్ి. బయోఫనరనిసూూట్ికల్డ IP హకుకల ర్క్షణ క్ోసం పరిమ్మత 
ఫేరమ వర్క మరియు అంతరని తీయ పరమాణయలకు వ లుపల ఉనా 
పేట్ెంట్ బిలిట్ీ అవసరనలు భార్తద్ేశంలోన్న ఇతర్ బలహ నతలు. 
అంతరాా తీయ IP సూచక గ్ురించ 

• ఇద్ి US ఛయంబర్ు ఆఫ్ క్నమర్ు సంకలనం చేస్టన వనరిిక 
న్నవేద్ిక. 

• ఇద్ి పరపంచ GDPలో ద్యద్యపట 90% పనర తిన్నధ్ూం వహ సుి నా 
పరపంచంలోన్న 55 పరధయన ఆరిుక వూవసులలో IP హకుకల 
ర్క్షణను అంచన్య వేసుి ంద్ి. 

• పేట్ెంట్ మరియు క్నపీరైెట్ చట్ాి ల నుండి IP ఆసుి లను డబుు 
ఆరిించే సంభావూత మరియు అంతరని తీయ ఒపేంద్యల 
ఆమోదం వర్కు అంశనలను న్నవేద్ిక కవర్ చేసుి ంద్ి. 
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• గొపే ఆవిష్కర్ణలు, సృజన్యతికత మరియు పర ట్ీతతాంతో 
ఉజాలమ  న ఆరిుక భవిష్ూత ి  వ ైపట ద్ేశనలకు మార్గన్నరీేశం 
చేయడంలో ఈ సూచిక సహాయం చేసుి ంద్ి. 

2023లో కరిపటు ను స్వకరించడయన్నకర సిదధంగ్ా ఉని 7వ అతిప దీ 
ద్ేశంగ్ా భ్రతద్ేశం న్నలిచంద్ ి

 
HedgewithCrypto పరిశోధ్న పరక్నర్ం, భార్తద్ేశం 2023లో 
కీి్పరి ను స్ీాకరించడయన్నకి్ స్టదింగన ఉనా 7వ అతిప దీ ద్శేంగన 
అవతరించింద్.ి 2023లో 10కి్ 7.37 సర కర్ తో కీి్పరి కరెనీున్న 
స్ీాకరించడయన్నకి్ ఆస్ేి రలియా అతిప దీ ద్ేశంగన ఉంద్ి. కీి్పరి కరెనీు 
మరియు ఇతర్ డిజిట్ల్డ ఆసుి ల వికీయం ఆస్ేి రలియాలో 
చటి్బదిమ  నద్ి మరియు న్నయంతిరంచబడుత ంద్ి. ద్దన్న తర్థవనత, 

USA 10కి్ 7.07 సర కర్ తో కీి్పరి  అడయపిన్ లో రెండవ అతిప దీ 
ద్ేశంగన ఉంద్ి. పరసుి తం, ద్ేశవనూపింగన 33,630 కీి్పరి  ATMలు 
ఉన్యాయి. 
రనూంకి్ంగ్ వనరీగన, బెరజిల్డ 6.81/10 సర కర్ తో మూడవ సను నంలో 
ఉంద్ి మరియు కీి్పరి  క్ోసం సగట్ు న్ లవనరీ శోధ్నలలో 355% 
భారీ ప ర్థగుదల కన్నపటంచింద్ి. డిస్ ంబర్ 2022లో సంతకం చేస్టన 
క్ొతి బిలుా  బెరజిల్డ అంతట్ా కీి్పరి కరెనీున్న చటి్బదిం చేసుి ంద్ ి

 

సదసు్లు & సమ్యవేశాలు 
 

భ్రత రాషుపా్తి కట్క్ లో 2వ ఇండియన్ ర ైస్ట కాంగ్ సి్ట ను 
పరా రంభంచయరథ 

 

2వ ఇండియన్ రైెస్ క్నంగీెస్ 2023 కట్క లో ఒడిశన గవర్ార్ 
ప ర ఫ సర్ గణేశ్చ లాల్డ, కే్ందర వూవసనయం మరియు రైెత  సంకే్షమ 
మంతిర నరేందర స్టంగ్ తోమర్ మరియు ఒడిశన వూవసనయం 
మరియు రైెత ల సనధిక్నర్త, మతుయ, మరియు జంత  మంతిర, 
వనర్థల అభివృద్ిి, ర్ణేందర పరతయప స్ ైాన్ సమక్షంలో రనషి్రపతి 
ద్రౌ పద్ి ముర్థి పనర ర్ంభించయర్థ. 
భార్తద్ేశం బియూం యొకక పరముఖ్ విన్నయోగద్యర్థ మరియు 
ఎగుమతిద్యర్థ అన్న అధ్ూక్షుడు ముర్థి త లియజేసనర్థ, ద్దన్న క్ోసం 
చయలా కీె్డిట్ ఇన్ స్టిట్యూట్ కు వ ళలత ంద్ి, అయితే ద్ేశం సాతంతరం 
అయినపటేడు, పరిస్టుతి భినాంగన ఉంద్.ి 
కీలకాంశాలు 
• పనర ర్ంభోతువ క్నర్ూకీమంలో రనషి్రపతి గత శతయబీంలో 

నీట్ిపనర్థదల స కరనూలు విసిరించినందున, క్ొతి పరద్ేశనలలో 
వరిన్న పండించయర్న్న మరియు క్ొతి విన్నయోగద్యర్థలను 
కనుగొన్యార్న్న త లియజేశనర్థ. వరి పంట్కు ప దీ మొతింలో 
నీర్థ అవసర్ం, క్ననీ వనతయవర్ణ మార్థేల క్నర్ణంగన 
పరపంచంలోన్న అన్ేక పనర ంతయలు తీవరమ  న నీట్ి క్ొర్తను 
ఎదురొకంట్ున్యాయి. 

• మన ఆహార్ భదరతకు బియూం ఆధయర్మన్న, అందులోన్న 
పర ష్క్నహార్ అంశనలను కూడయ పరిగణనలోకి్ తీసుక్ోవనలన్న 
రనషి్రపతి పేరొకన్యార్థ. 

• తకుకవ-ఆద్యయ సమూహాలలో ఎకుకవ భాగం బియూంప ై 
ఆధయర్పడి ఉంట్ుంద్,ి ఇద్ి తర్చుగన రోజ్ఞవనరీ పర ష్క్నహారనన్నకి్ 
ఏకైె్క మూలం, క్నబట్ిి బియూం ద్యారన పర ర ట్ీన్, విట్మ్మనుా  
మరియు అవసర్మ  న సూక్షిపర ష్క్నలను అంద్ించడం 
పర ష్క్నహార్ లోపనన్నా ఎదురోకవడంలో సహాయపడుత ంద్ి. 

• NRRI ద్యారన ద్ేశంలోన్న మొటి్మొదట్ి అధిక-పరర ట్ీన్ బియూం 
అభివృద్ిిప ,ై అట్ువంట్ి బయో-ఫర రిిఫ ైడ్ ర్క్నలను అభివృద్ిి  
చేయడం అనువ ైనద్ి మరియు ద్ేశంలోన్న శనస్ీి ైయ సమాజం 
సవనలును ఎదురోకగలదన్న విశనాసం వూకిం చేస్టంద్ి. 
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• భార్తద్ేశం వూవసనయ ద్ేశమన్న, వూవసనయాన్నకి్ పనర ధయనూత 
ఇవనాలన్న పరభుతాం పరయతిాసరి ందన్న కే్ందర మంతిర నరేందర 
తోమర్  త లిపనర్థ. 

• మన రైెత ల శీమకు తోడు శనస్ీి ైయ పరిశోధ్నలతో వూవసనయ 
ర్ంగం ఎంతో పటరోగతి సనధించింద్ి. 

• ద్ేశంలో ఏ చిన్యారి లపద్య వూకిి్ పర ష్క్నహార్ లోపంతో 
ఉండకూడదనాద్ి పరధయన్న నరేందర మోద్ద సంకలేం. 
పర ష్క్నహార్ లోపం సమసూను పరిష్కరించడయన్నకి్, పర ష్క 
విలువలను ప ంచడయన్నకి్ బయోఫర రిిఫ ైడ్ బియూం ర్క్నలను 
ఉతేతిి చేయాలి; ఈ ద్ిశగన అడుగులు వేసూి , సంసు CR 310, 

311 మరియు 315 ర్క్నలను అభివృద్ిి  చేస్టంద్.ి ఈ సంసు 160 

ర్క్నల వరిన్న అభివృద్ిి  చేస్టంద్ి. 
ఫిజీలో 12వ ప్రప్ంచ హ ంద్ద సదసు్ పరా రంభమెైంద్ ి

 

విద్ేశనంగ మంతిర ఎస్ జెైశంకర్ మరియు ఫటజీ పరధయన మంతిర 
స్టతివేణ  ర్బుక్న ఫటబరవరి 15న పస్టఫటక ద్దాప ద్ేశంలో మూడు 
రోజ్ఞల క్నర్ూకీమం' 12వ పరపంచ హ ంద్ద సదసుును పనర ర్ంభించయర్థ. 
12వ పరపంచ హ ంద్ద క్ననఫరెన్ు, 15 ఫటబరవరి నుండి ఫటబరవరి 17, 

2023 వర్కు న్యడలిో జర్గనుంద్ి, ఇద్ి "హ ంద్ద - సనంపరద్యయ 
జఞా నం నుండి కృతిరమ మేధ్సుు" అన్ే అంశంప ై ఉంట్ుంద్.ి 
కీలకాంశాలు 
• గిరిితియా ద్ేశనలోా  హ ంద్ద, ఫటజీ మరియు పస్టఫటక లో హ ంద్ద, 

ఇనఫరేిష్న్ ట్ెక్నాలజీ మరియు 21వ శతయబీంలో హ ంద్ద 
వంట్ి అంశనలప ై ఒక పీా నరీ స్ ష్న్ మరియు పద్ి సమాంతర్ 
స్ ష్న్ లలో ఈ క్ననఫరెన్ు విసిరించబడుత ంద్.ి 

• ఇద్ి మీడియా మరియు హ ంద్దప ై పరపంచ అవగనహన వంట్ి 
అంశనలను కూడయ కలిగి ఉంట్ుంద్ి; భార్తీయ విజఞా న 
సంపరద్యయాలు మరియు హ ంద్దకి్ పరపంచ సూచన; 

భాష్నపర్మ  న సమనాయం మరియు హ ంద్ద అనువనదం. 
• హ ంద్ద స్టన్నమా యొకక విభినా ర్ూపనలు మరియు గోా బల్డ 

స్టన్యరియో, గోా బల్డ మారెకట్ మరియు హ ంద్ద, మార్థత నా 
దృష్ని ంతంలో పరవనస్ీ హ ంద్ద సనహ తూం మరియు భార్తద్ేశం 
మరియు విద్ేశనలలో హ ంద్ద బో ధ్న, సవనళలా  మరియు 
పరిష్నకరనలప ై సమాంతర్ స్ ష్న్ లు కూడయ 
న్నర్ాహ ంచబడతయయి. 

• క్ననఫరెన్ు సందర్భంగన హ ంద్ద భాష్కు విశలష్మ  న కృషట 
చేస్టనందుకు భార్తద్ేశం మరియు ఇతర్ ద్ేశనల నుండి 
హ ంద్ద పండతి లకు “విశా హ ంద్ద సమాిన్” అవనర్థ్  
ఇవాబడుత ంద్ి. 

• ఫటజీ సదసుుకు హ ంద్ద పండతి లు, అధిక్నర్థలతో కూడని 
270 మంద్ి పరతిన్నధ్ుల బృందం హాజర్థక్ననుంద్.ి విద్ేశ్ర 
వూవహారనల మంతిరతా శనఖ్ (MEA) స్ కీట్రీ (తూర్థే) 
స ర్భ్ కుమార్ మాట్ాా డుతూ, 50 ద్ేశనల నుండి పరతిన్నధ్ులు 
పనలగగ ంట్ార్న్న భావిసుి న్యార్థ. 

• ఫటజీ మొదట్ిసనరిగన సదసుుకు ఆతిథూం ఇసరి ంద్ి మరియు 
ప దీ సంఖ్ూలో భార్తీయ పరవనసులకు న్నలయంగన ఉంద్ి. 
పస్టఫటక ద్దాపం ద్ేశం యొకక జన్యభాలో 37 శనతం మంద్ి 
భార్తీయ సంతతికి్ చ ంద్ినవనర్థ, చయలామంద్ి హ ంద్ద 
మాట్ాా డతయర్థ, ఫటజీ యొకక మూడు అధిక్నరిక భాష్లలో 
ఒకట్ి, ఇంగాీష మరియు ఫటజియన్ లతో పనట్ు. 

• సదసుులో హ ంద్ద పరిణయమంప ై పరదర్శనలు ఉంట్ాయి. 
ఇండియన్ క్ న్నుల్డ ఫర్ కలచర్ల్డ రిలపష్న్ు కూడయ సనంసకృతిక 
క్నర్ూకీమాలు మరియు కవి సమేిళన్యన్నా పరతిపనద్ించింద్ి. 
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రివర్స సిట్ీస్ట అలయన్్ 'ధయర' సభుాల వారిాక సమ్యవేశం ప్ూణేలో 
జరగ్నుంద్ ి

 
DHARA, డ ైైవింగ్ హో లిస్టిక యాక్షన్ ఫర్ అర్ున్ రివర్ు, రివర్ 
స్టట్ీస్ అలయన్ు (RCA) సభుూల వనరిిక సమావేశం న్షే్నల్డ 
మ్మష్న్ ఫర్ కాీ్న్ గంగన (NMGC) ద్యారన 13 నుండి న్షే్నల్డ 
ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అర్ున్ అఫ ైర్ు (NIUA) భాగసనామూంతో 14 
ఫటబరవరి 2023 పయణేలో న్నర్ాహ ంచబడింద్ి. 
పనర ర్ంభ క్నర్ూకీమంలో కే్ందర జలశకిి్ మంతిర గజేందర స్టంగ్ ష క్నవత 
పరసంగించనుండగన, రెండవ రోజ్ఞన గృహన్నరనిణ మరియు పటి్ణ 
వూవహారనల శనఖ్ సహాయ మంతిర క్ శల్డ కి్ష్ర ర్ ఉపన్యూసం 
చేసని ర్థ. 
కీలక అంశాలు 
• భార్తద్ేశం యొకక G20 ప రస్టడ నీు పరిధిలోన్న అర్ున్20 

చొర్వతో DHARA ఈవ ంట్ బలమ  న సమేిళన్యన్నా కలిగి 
ఉంద్ి. 

• DHARA 2023 రెండు రోజ్ఞల ఈవ ంట్ లో బహుళ స్ ష్న్ లను 
చూసుి ంద్ి, ఇందులో పనలగగ న్ేవనరికి్ అర్ున్ రివర్ 
మేన్ేజ్డ మ ంట్ యొకక విభినా అంశనల క్ోసం అన్ేక 
పరతేూకమ  న మరియు వినూతా పరిష్నకరనలను పరిచయం 
చేయడయన్నకి్ 'ఇన్ోావేట్ివ్ రివర్-సంబంధతి అభాూసనలప ై 
న్ేష్నల్డ కే్స్ సిడీస్' స్ ష్న్ లు ఉంట్ాయి. 

• ఈ పరిష్నకరనలలో సర్సుు మరియు చ ర్థవట పటనర్థజిీవనం, 

డి-కే్ంద్దరకృత ఉపయోగించిన నీట్ి న్నర్ాహణ, నద్ి-సంబంధతి 
ఆరిుక వూవసును మ ర్థగుపర్చడం, భూగర్భ జల న్నర్ాహణ, 

వర్ద న్నర్ాహణ మరియు 'అంతరని తీయ కే్స్ సిడీస్' 

ఉంట్ాయి. 

• ఇవి డ న్యిర్క వంట్ి ద్ేశనలోా  వినూతా నద్ికి్ సంబంధించిన 
పదిత లు, ఇజఞర యెిల్డ లో ఉపయోగించిన నీట్ి 
పటనరిాన్నయోగం, న్ దరనా ండ్ు లో వర్ద మ  ద్యన్యల న్నర్ాహణ, 

USAలో నద్ ి ఆరోగూ పర్ూవేక్షణ, జపనన్ లో క్నలుష్ూ 
న్నయంతరణ మరియు ఆస్ేి రలియాలో నీట్ి-స్ న్నుట్ివ్ స్టట్ీ 
డిజెైన్ ప ై దృషటి సనరిసని యి. 

• సభూ నగరనల మున్నస్టపల్డ కమీష్నర్ లు లోత ైన చర్చలను 
పనర ర్ంభించడయన్నకి్ మరియు పటి్ణ నదుల న్నర్ాహణ క్ోసం 
సనధ్ూమ  న అభాూస పరిష్నకరనలను ర్ూప ంద్ించడయన్నకి్ 
DHARA 2023 న్నర్ాహ ంచబడుతోంద్ి. 

• ఈవ ంట్ లో పనలగగ న్వేనరిలో RCA (కమీష్నర్థా / అదనపట 
కమ్మష్నర్ లు), కే్ందర మరియు రనషి్ర పరభుతా పరముఖ్ులు, 
NIUA మరియు NMCG ప ర్థలు, థింక ట్ాూంక లు (NGOలు 
మరియు ఆలోచన్య న్యయకులు), విద్యూర్థు లు మరియు 
యువ న్యయకులు, జఞతీయ న్నపటణులు, అంతరని తీయ 
న్నపటణులు, సను న్నక పరభుతా సంసులు, ప ైైవటే్ ర్ంగనన్నకి్ చ ంద్ని 
వనట్ాద్యర్థలు, న్నధ్ుల ఏజెనీులు మరియు మీడియా 
వూకుి లు. 

తీరపరా ంత ష్ిపిుంగ్ మ్యరాదరికాలను రూపొ ంద్ించడయన్నకర క ందరం 
కమిటీ్న్న ఏరాుట్ల చసేుత ంద్ ి

 
రోల్డ ఆన్-రోల్డ ఆఫ్ (రో-రో) మరియు రోల్డ ఆన్-పనూస్టంజర్ (రో-
పనకు) ఫ రీీ సరీాస్ ల న్నర్ాహణ క్ోసం సవరించిన మార్గదర్శక్నలను 
ర్ూప ంద్ించడయన్నకి్ షటపటేంగ్ మంతిరతా శనఖ్ ఒక కమ్మట్ీన్న ఏరనేట్ు 
చేస్టంద్ి. ద్దనదయాళ్ పర రి్ అథయరిట్ీ చ ైర్ిన్ న్ేతృతాంలోన్న ఈ 
కమ్మట్ీ రో-రో లపద్య రో-పనకు ట్ెరిినల్డ ఆపరేట్ర్ క్ోసం మోడల్డ 
రనయితీ ఒపేంద్యన్నా మరియు ద్ేశంలో ఫ రీీ స్ేవల న్నర్ాహణ 
క్ోసం మోడల్డ ల ైస్ న్ు ఒపేంద్యన్నా కూడయ ర్ూప ంద్ిసుి ంద్ి. 
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ఈ చర్ూ యూన్నయన్ బడ ిట్ 2023-24లో పేరొకనా పబాిక ప ైైవేట్ 
పనరి్నర్ షటప (PPP) మార్గం ద్యారన తీర్పనర ంత షటపటేంగ్ ను 
పర ర తుహ ంచే పరయతయాలకు అనుగుణంగన ఉంద్ి. ఓడల భదరతయ 
పరమాణయలు, పరయాణీకులు/సర్థకు అదనపట బో ర్ింగ్ ప ై 
న్నయంతరణ యంతయర ంగం, ఆన్ ల ైన్ ట్ికె్ట్ింగ్ స్టసిమ, రెవ నూూ 
అక్ ంట్ింగ్ మరియు రెవ నూూ షేరింగ్ మ క్నన్నజం వంట్ి పనర థమ్మక 
వనసివనలను కమ్మట్ీ పరిశ్రలిసుి ందన్న అధిక్నరిక పరకట్న త లిపటంద్ి. 
చటి్బదిమ  న అనుమత లు, పరతేూకత క్నలాలు, న్నరనిణయతిక 
పతయర న్నా స్టదిం చేయడయన్నకి్ క్ొతి మరియు అభివృద్ిి  చ ందుత నా 
సనంకే్తికతలను చేర్చడం, అనవసర్మ  న జఞపనూలను 
తొలగించడం, భిన్యాభిపనర యాలు ఫ రీీ సరీాస్ యొకక సనఫీగన 
మరియు సుర్కి్షతమ  న ఆపరేష్న్ ను సులభతర్ం చయేడం 
వంట్ివి కూడయ కమ్మట్ీ పరిధిలో ఉంట్ాయి 

ప్రాాట్క మ్ంతిరతవ శాఖ ప్రస్ాద్ ప్థకం కరంద న్యలుగ్ు యయతిరకుల 
క ంద్యర లను ఎంపిక చేసింద్ ి

 
పరనూట్క మంతిరతా శనఖ్ తన ‘సాద్ేశ్ దర్శన్’ మరియు 

‘తీర్ుయాతర పటనర్థజిీవనం మరియు ఆధయూతిికంప ై జఞతీయ 
మ్మష్న్, హ రిట్ేజ్డ ఆగెింట్ేష్న్ డ ైైవ్ (PRASHAD)’ పథక్నల కి్ంద 
న్యలుగు యాతిరకుల కే్ంద్యర లను అభివృద్ిి  క్ోసం గురిించింద్ి. 
ద్ేశంలోన్న పరనూట్క మౌలిక సదుపనయాల అభివృద్ిి కి్ వనర్థ రనషి్ర 
పరభుతయాలు/UT అడిిన్నస్ేి రష్నుా  మొదల ైన వనట్ికి్ ఆరిుక సహాయం 
అంద్ిసని ర్థ. 
సుస్టుర్మ  న మరియు బాధ్ూతయయుతమ  న పరనూట్క 
గమూసను న్యలను అభివృద్ిి  చేయడయన్నకి్ పరనూట్క మంతిరతా శనఖ్ 
తన సాద్ేశ్ దర్శన్ పథక్నన్నా సాద్ేశ్ దర్శన్ 2.0 (SD2.0)గన 
పటనర్థదిరించింద్.ి SD2.0 కి్ంద, మంతిరతా శనఖ్ 'హంపట' మరియు 
'మ  సూర్థ'లను అభివృద్ిి  గమూసను న్యలుగన గురిించింద్ి. 

కరనణ ట్కలో పరనూట్క మంతిరతా శనఖ్ గురిించిన యాతిరకుల 
కే్ంద్యర లు 
(i) మా చయముండేశారి ద్ేవి ఆలయ అభివృద్ిి , మ  సూర్థ, కరనణ ట్క 

(ii) శ్రీ మధ్ా వన, కుంజర్థగిరి, ఉడిపట జిలాా  

(iii) పనపన్యష ద్ేవనలయం, బీదర్ జిలాా  

(iv) శ్రీ రేణుక్న యలామి ద్ేవనలయం, స దతిి, బెలగనవి జిలాా  

ప్రస్ాద్ ప్థకం గ్ురించ : భార్త పరభుతాం పరనూట్క మంతిరతా శనఖ్ 
ఆధ్ార్ూంలో 2014-2015 సంవతుర్ంలో పరసనద్ పథక్నన్నా 
పనర ర్ంభించింద్ి. పరసనద్ పథకం యొకక పయరిి ర్ూపం 'తీర్ుయాతర 
పటనర్థజిీవనం మరియు ఆధయూతిిక వృద్ిి  డ ైైవ్'. 

ఈ పథకం మతపర్మ  న పరనూట్క అనుభవనన్నా సుసంపనాం 
చేయడయన్నకి్ భార్తద్ేశం అంతట్ా పటణూకే్షతయర లను అభివృద్ిి  
చేయడం మరియు గురిించడంప ై దృషటి ప డుత ంద్ి. పయరిి 
మతపర్మ  న పరనూట్క అనుభవనన్నా అంద్ించడయన్నకి్ తీర్ుయాతర 
గమూసను న్యలను పనర ధయనూత, పరణయళిక్నబదిమ  న మరియు స్టుర్మ  న 
పదితిలో ఏకీ్కృతం చేయడం ద్దన్న లక్షూం. ద్ేశ్రయ పరనూట్క ర్ంగం 
వృద్ిి  తీర్ుయాతర ట్యరిజంప ై ఎకుకవగన ఆధయర్పడి ఉంట్ుంద్ి. 
తీర్ుయాతర ట్యరిజం యొకక సంభావూతను ఉపయోగించుక్ోవడం 
క్ోసం, ఇతర్ వనట్ాద్యర్థల సహక్నర్ంతో పనట్ుగన పరభుతాం ఎంపటక 
చేస్టన యాతయర  సులాలను సమగీంగన అభివృద్ిి  చేయాలిున 
అవసర్ం ఉంద్ ి

 

 

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/22452/arithmetic-batch-short-cut-methods-telugu-arithmetic-book-explanation-classes-by-adda247


ఫిబ్రవరి– 3వ & 4 వ వారం కర ంట్ అఫ రై్స్  
 

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

స మికాన్ ఇండియయ సదసు్ను క ందర మ్ంతిర అశ్చవన్న వ ైషణవ 
పరా రంభంచయరథ 

 

కమూూన్నకే్ష్న్ు, ఎలక్నిా న్నకు & ఇనఫరేిష్న్ ట్ెక్నాలజీ మరియు 
రైెలపాల మంతిర అశ్చాన్న వ ైష్ణవ్ ‘స్ మీక్నన్ఇండియా క్ననఫరెన్ు ఆఫ్ 
ఎలక్నిా న్నకు మానుూఫనూకచరింగ్ సప లా  చ ైన్ ఎక్ోస్టసిమ’ను 
పనర ర్ంభించయర్థ. స్ కీె్ట్రీ, MeitY అలపకష కుమార్ శర్ి, అజిత 
మన్ోచయ, ప రస్టడ ంట్ SEMI మరియు సభుూడు, ISM అడ ైా జరీ 
బో ర్్, అమ్మతేష కుమార్ స్టన్యహ , జఞయింట్ స్ కీట్రీ, MeitY & CEO 

ISM, MeitY నుండి ఇతర్ స్ీన్నయర్ అధిక్నర్థలు, రనషి్ర 
పరభుతయాలు, పరపంచ స్ మీకండకిర్ పరిశీమ నుండి పరతిన్నధ్ులు, 
సంభావూత స్ మీక్నన్ ప ట్ుి బడిద్యర్థలు మరియు విద్యూవేతిలు 
కూడయ ఈ క్నర్ూకీమంలో పనలగగ న్యార్థ. 
కీలక అంశాలు 
• కే్ందర మంతిర అశ్చాన్న వ ైష్ణవ్ ట్లెిక్నం తయారీలో సనధించిన 

విజయాన్నా మరియు పరభుతాం పనర ర్ంభించిన వంద్ే భార్త 
అభివృద్ిిన్న హ ైల టై్ చేశనర్థ. 

• పరభుతాం 'చర్చను నడవడయన్నకి్ స్టదింగన ఉంద్ి' మరియు 
ద్యన్న "చ పేండ"ి న్నష్ేతిి చయలా ఎకుకవగన ఉంద్,ి ఫీడ్ బాూక ను 
స్ీాకరించడయన్నకి్ మరియు పరిశీమ పరయతయాలను క్ొంత 
క్నలం పనట్ు క్ొనసనగించడయన్నకి్ స్టదింగన ఉంద్ి. 

• స్ మీకండకిర్ పరనూవర్ణ వూవసును భార్తద్ేశంలో అభివృద్ిి  
చేయకుండయ ఎలక్నిా న్నకు తయారీ స్టుర్ంగన ఉండదన్న, ఇద్ి 
ఆట్ోమోట్వి్, పవర్, ట్ెలిక్నం, ఎలక్నిా న్నకు మొదల ైన వనట్లిో 
మొతిం ఆరిుక వృద్ిిన్న ప ంచుత ందన్న స్ కీట్రీ, MeitY, అలపకష 
కుమార్ శర్ి హ ైల ైట్ చేశనర్థ. 

• స్ మీకండకిర్ ఎక్ోస్టసిమ క్ోసం భార్తద్ేశం యొకక సంస్టదిత 
అదుభతమ  నదన్న మరియు అతను భార్తద్ేశ సంస్టదితను 
10కి్ 9గన రేట్ చేసని నన్న అజిత మన్ోచయ పేరొకన్యార్థ అతను 
స్ మీక్నన్ పరిశీమ యొకక పరపంచ అవలోకన్యన్నా 
అంద్ించయర్థ మరియు స్ మీకండకిర్ు మరియు డిస్ేరే తయారీ 
అభివృద్ిి కి్ పరభుతాం తీసుకునా పరయతయాలను 
పరశంస్టంచయర్థ 

• జఞయింట్ స్ కీట్రీ, MeitY, అమ్మతషే కుమార్ స్టన్యహ  ద్ేశంలో 
స్టుర్మ  న, విశాసనీయమ  న మరియు విశాసనీయమ  న 
స్ మీకండకిర్ మరియు ఎలక్నిా న్నకు తయారీ పరనూవర్ణ 
వూవసును న్నరిించడయన్నకి్ ‘స్ మ్మక్నన్ఇండియా పర ర గనీమ’ 

యొకక అవలోకన్యన్నా అంద్ించయర్థ. 
 దకి్షణయసయియలో విదుాత ప్ంపణిీ విన్నయోగ్ాలను 
ఆధ్ునీకరించడయన్నకర విదుాత మ్ంతిర SADUNను పరా రంభంచయరథ 

 

విదుూత శనఖ్ మంతిర RK స్టంగ్ స త ఏషటయా డిస్టి రబూూష్న్ 
యుట్ిలిట్ీ న్ ట్ వర్క (SADUN)న్న పనర ర్ంభించయర్థ, ఇద్ి డిసకమ ల 
మధ్ూ జఞా న్యన్నా పంచుక్ోవడం ద్యారన దకి్షణయస్టయాలో 
యుట్ిలిట్ీల పంపటణీన్న ఆధ్ునీకరించడం లక్షూంగన ప ట్ుి కుంద్ి. 
SADUN అన్దే్ి విదుూత మంతిరతా శనఖ్, USAID మరియు PFC 

సంయుకి చొర్వ. సభూద్ేశనలనీా స్టనరిీ, అనుభవనల మారిేడి 
మరియు న్ ట్ వర్క ద్యారన ద్యర్శన్నకతను పంచుక్ోవడం ద్యారన 
పరయోజనం ప ందుతయయన్న స్టంగ్ అన్యార్థ. యున్ ైట్ెడ్ స్ేిట్ు 
ఏజెనీు ఫర్ ఇంట్రేాష్నల్డ డ వలప మ ంట్ (USAID) ఈ 
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పనర ంతంలోన్న డిస్టి రబూూష్న్ న్ ట్ వర్క ప ై దృషటి సనరించే చొర్వ 
అవసర్ంప ై పనలగగ న్వేనరి మధ్ూ ఏక్నభిపనర యం ఆధయర్ంగన జనవరి 
2020లో SADUN సంభావితమ  ంద్.ి డిసకమ ల మధ్ూ విజఞా న 
భాగసనామాూన్నా పనర ర్ంభించడం మరియు పనర ంతీయ-సను యి 
పంపటణీ సమసూలప ై దృషటిన్న ప ంచడంతోపనట్ు, అగీిగేష్న్ 
పరయోజన్యలను ప ంద్ేందుకు యుట్ిలిట్ీ-ట్ు-యుట్లిిట్ీ (U2U) 

కన్ కి చేయడయన్నా న్ ట్ వర్క లక్షూంగన ప ట్ుి కుంద్ి. USAID 

ఇపేట్ికే్ "న్ ట్ వర్క యొకక బూా పటరంట్ ప ై వనరి సమితిన్న 
ప ందడయన్నకి్" మరియు "అమలు పరకీి్యలో" ముందుకు 
సనగడయన్నకి్ సభూ ద్ేశనలతో SADUNప ై ఒక శలాతపతయర న్నా 
పంచుకుంద్ ి

యూత 20 ఇండియయ సమిమట్ గ్ుజరాత లోన్న మ్హారాజా 
స్ాయయజీరావట విశవవిద్యాలయం ద్యవరా న్నరవహ ంచబ్డింద్ ి

 

యూత 20 ఇండియా సమ్మిట్ గుజరనత లోన్న మహారనజఞ 
సనయాజీరనవట యూన్నవరిుట్ీ వడోదర్లో జర్గనుంద్ి, ద్దన్నకి్ 62 
ద్ేశనల నుండి 600 మంద్ికి్ ప ైగన పరతిన్నధ్ులు హాజర్యాూర్థ. 
యూత 20 ఇండియా సమ్మిట్ అంతరని తీయ సదసుును గుజరనత 
ముఖ్ూమంతిర భూపేందర పట్ేల్డ పనర ర్ంభించయర్థ. 
యూత 20 ఇండియా సమ్మిట్ ను భార్త పరభుతాం యొకక 
యువజన వూవహారనలు మరియు కీీ్డల మంతిరతా శనఖ్ భార్త 
G20 ప రస్టడ నీు వడేుకల సందర్భంగన న్నర్ాహ ంచింద్ి, 'వనతయవర్ణ 
మార్థే మరియు విపత ి  పరమాద తగిగంపట: స్టుర్తయాన్నా జీవన 
మార్గంగన మార్చడం'ప ై దృషటి సనరిసుి ంద్ి. 

కీలకాంశాలు 
• యూత 20 ఇండియా సమ్మిట్ సదసుులో జి20 ద్ేశనల 

నుంచి 167 మంద్ి పరతిన్నధ్ులు, 8 మంద్ి అంతరని తీయ 
పండిత లు, 12 మంద్ి జఞతీయ పండిత లు, 25 మంద్ి 
అంతరని తీయ పరతిన్నధ్ులు, 25 మంద్ి జఞతీయ పరతిన్నధ్ులు, 
25 మంద్ి యువజన మంతిరతా శనఖ్ పరతిన్నధ్ులు, 
పరనూవర్ణంప ై పన్నచేసుి నా 50 సని రి్ప లు, 15 మంద్ి శోధ్ 
పండిత లు పనలగగ న్యార్థ. 10 మంద్ి NSS సభుూలు మరియు 
పటి్ణ పరణయళిక, వనతయవర్ణ మార్థే మరియు పరనూవర్ణ 
అధ్ూయన్యలప ై సబెికుి లను అధ్ూయనం చేస్ే వివిధ్ 
విశావిద్యూలయాల నుండి 250 మంద్ి విద్యూర్థు లు 
పనలగగ న్యార్థ. 

• ఈ అంతరని తీయ సదసుులో వివిధ్ పీా నరీ సమావేశనలు 
న్నర్ాహ ంచబడయ్ యి. మొదట్ి పీానరీ స్ ష్న్ లో 'వనతయవర్ణ 
మార్థే మరియు విపత ి  పరమాద తగిగంపట ర్ంగంలో యువత 
మరియు అవక్నశనలు' అన్ే అంశంప ై జరిగింద్ి, ద్దన్నలో 
ఫటన్ లాండ్ లోన్న అరోున్యట్ OY లిమ్మట్ెడ్ ప రస్టడ ంట్ 
డయ.త యోమో క్ ర్న్ేా; BI మరియు ITA, క్ొలంబియా 
డ ైరెకిర్ అన్య లోబో గురెరో మరియు పలువటర్థ పరముఖ్ులు 
హాజర్యాూర్థ. 

• రెండవ పీా నరీ స్ ష్న్ లో 'వనతయవర్ణ మార్థేలకు 
సంబంధించిన పరిశోధ్న, ఆవిష్కర్ణ, బూర స్ క్నంప బెల్డ, 

డ ైరెకిర్, CGIAR రీస్ ర్చ పర ర గనీమ ఆన్ కె్లామేట్ చేంజ్డ, 

అగీికలచర్ అండ్ ఫటడ్ స్ కూూరిట్ీ, రోమ మరియు మరెన్ోా 
చరిచంచబడయ్ యి. 

• మూడవ పీా నరీ స్ ష్న్ లో 'అనుభవ భాగసనామూం, వనతయవర్ణ 
మార్థే మరియు విపత ి -పరమాద తగిగంపటకు సంబంధించిన 
ఉతిమ పదిత లు' ఇందులో అంతరని తీయ నీర్థ మరియు 
సహజ వనర్థల న్నర్ాహణ న్నపటణుడు మ్మసిర్ అమ గద్ 
ఎలిహద్ద; అర్థణ్ గోవింద్, కనుల ి ంట్ రెడ్ డీర్, కె్నడయ ఛ రై్ిన్, 

ఇంక్న చయలా మంద్ి ఉన్యార్థ. 
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• న్యలగవ పీానరీ స్ ష్న్ లో, 'మేకి్ంగ్ సస్ లినబిలిట్ీ ఏ వే ఆఫ్ ల ైఫ్' 

అన్ే అంశంప ై చరనచగోషటి జరిగింద్ి, ద్దన్నలో Mr. ఫటలిప స్టయాస్, 

LSCE, ద్ి కె్లామేట్ చేంజ్డ రీస్ ర్చ యూన్నట్, IPSL, పనరిస్; 

Prof. ష్నరాెట్ క్నా ర్క, ఎగిికూూట్ివ్ డనీ్, ఫనూకలిీ ఆఫ్ సర ష్ల్డ 
స్ ైన్ు & హ లి్డ, డరనహ మ విశావిద్యూలయం; శ్రీమతి ఆర్ూ చయవన్ , 

యంగ్ ఎన్నారనన్ మ ంట్ కూీస్ేడర్; హరీీప ద్ేశనయ, క్నట్న్ 
కన్ కి స త ఏషటయా ప ైైవటే్ లిమ్మట్ెడ్ లో ఫనర్ి ఆపరేష్న్ు 
హ డ్. లిమ్మట్ెడ్ తో పనట్ు పలువటర్థ పనలగగ న్యార్థ. 

ఎలోో రా అజంతయ ఇంట్ర ిషనల్ ఫ సిువల్ 2023 మ్హారాషు ాలో 
జరిగ్ింద్ ి

 

అజంతయ ఎలోా రన ఇంట్రేాష్నల్డ ఫ స్టివల్డ 2023 ఫటబరవరి 25 నుండి 
ఫటబరవరి 27 వర్కు మహారనషి్రలోన్న ఔర్ంగనబాద్ లో జరిగింద్ి. 
అజంతయ ఎలోా రన ఇంట్రేాష్నల్డ ఫ స్టివల్డ 2023 పండుగ అన్దే్ి ఈ 
పనర ంతం యొకక సనంసకృతిక వనర్సతాం మరియు వ ైవిధ్ూం 
మరియు ఇంద్ిరయాలకు విందుగన ఉంట్ుందన్న వనగనీ నం చేసుి ంద్ి. 
ఈ ఉతువం ఎలోా రన మరియు అజంతయ గుహల కళాఖ్ండయలు 
మరియు వనసుి శ్చలేం, అలాగే సను న్నక మరియు అంతరని తీయ 
కళాక్నర్థల పరదర్శనలను పరదరిశసుి ంద్ి. 
కీలకాంశాలు 
• అజంతయ ఎలోా రన ఇంట్రేాష్నల్డ ఫ స్టివల్డ 2023లో పరతూక్ష 

సంగీత పరదర్శనలు, డయూన్ు ష్ర లు, ఆరి్ ఎగిిబిష్న్ లు మరియు 
ఫటడ్ ఫ స్టివల్డు వంట్ి అన్ేక ర్క్నల ఈవ ంట్ లు ఉన్యాయి. 
సందర్శకులు గైెడ డ్ పర్ూట్నలు, వర్క ష్నప లు మరియు 
చర్చల ద్యారన ఈ పనర ంతం యొకక గొపే చరితర మరియు 
సంసకృతిన్న అన్ేాషటంచగలర్థ. 

• పండుగ యొకక పరధయన ఆకరి్ణలలో ఒకట్ి అజంతయ మరియు 
ఎలోా రన గుహలలో రనతిరపయట్ జరిగే ల ైట్ అండ్ స ండ్ ష్ర . 

• ఈ ఉతువంలో కుండలు, అలాికలు మరియు ఎంబార యిడరీతో 
సహా సనంపరద్యయ కళలు మరియు చేతిపనుల శలీణ న్న కూడయ 
పరదరిశంచయర్థ. సందర్శకులు న్ ైపటణూం కలిగిన కళాక్నర్థల 
నుండి ఈ సనంపరద్యయ పదిత ల గురించి త లుసుకున్ే 
అవక్నశం ఉంట్ుంద్ి మరియు క్ొన్నా పరతేూకమ  న 
సనవనీర్ లను కూడయ ఇంట్ికి్ తీసుకె్ళావచుచ. 

• అజంతయ ఎలోా రన ఇంట్రేాష్నల్డ ఫ స్టివల్డ పరపంచం 
నలుమూలల నుండి సందర్శకులను ఆకరిించింద్ి మరియు 
ఈ పనర ంతం యొకక గొపే సంసకృతి మరియు చరితరను 
అనుభవించడయన్నకి్ పరజలకు ఒక గొపే అవక్నశం. 

• ఈ ఉతువనన్నా మహారనషి్ర ట్యరిజం డ వలప మ ంట్ క్నరొేరేష్న్ 
న్నర్ాహ ంచింద్ి మరియు రనషి్ర పరభుతాం మదీత  ఇచిచంద్ి. 

• అజంతయ ఎలోా రన అంతరని తీయ ఉతువం సుసంపనామ  న 
సనంసకృతిక వనర్సతాం మరియు ఈ పనర ంతం యొకక 
వ ైవిధ్ూం మరియు చ ైతన్యూన్నా పరదరిశంచడయన్నకి్ ఒక అవక్నశం 
అన్న మహారనషి్ర ముఖ్ూమంతిర త లియజేశనర్థ. 

నూా ఢిలోీ వరల్ు  బ్ుక్ ఫ యిర్స 2023 మ్ూడు సంవత్రాల విరామ్ం 
తరావత న్నరవహ ంచంద్ి  

 
పరపంచ పటసిక పరదర్శన నూూ ఢిలాీలో పనర ర్ంభమ  ంద్ి, ఇకకడ పటలాల 
నుండి విద్యూర్థు ల నుండి ప దీల వర్కు పరతి ఒకకరికీ్ అన్నా ర్క్నల 
పటసిక్నలు పరదరిశంచబడతయయి. వర్ల్్డ బుక ఫ యిర్ లో, 30కి్ ప ైగన 
ద్ేశనలు మరియు ద్యద్యపట 1,000 మంద్ి పరచుర్ణకరి్లు మరియు 
ఎగిిబిట్ర్థా  పనలగగ ంట్ున్యార్థ, నూూ ఢిలాీ వర్ల్్డ బుక ఫ యిర్ 
(NDWBF) మూడు సంవతురనల విరనమం తరనాత ద్యన్న పయరిి 
భౌతిక ర్ూపనన్నకి్ తిరిగి వసరి ంద్ి. 
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కీలక అంశాలు 
• ఎన్ బిట్ి డ ైరెకిర్ యువరనజ్డ మాలిక మాట్ాా డుతూ 75 

సంవతురనల సనాతంతయ్రన్నా పటర్సకరించుకున్న పటసిక 
పరదర్శనలో అన్ేక సనహ తూ మరియు సనంసకృతిక 
క్నర్ూకీమాలను న్నర్ాహ ంచనునాట్ుా  త లిపనర్థ. 

• సనాతంతరయ సమర్యోధ్ులు మరియు జఞతీయ ఉదూమంప ై 
750 కంట్ే ఎకుకవ శ్రరిికలు అన్నా పరధయన భార్తీయ భాష్లు 
మరియు ఆంగాంలో పరదరిశంచబడతయయి. పటసిక్నలు మరియు 
ఫర ట్ో పరదర్శనలు, పనూన్ ల్డ చర్చలు, పటసిక విడుదలలు, 
సనంసకృతిక క్నర్ూకీమాలు మరియు వర్క ష్నప లు కూడయ ఈ 
సందర్భంగన న్నర్ాహ ంచబడతయయి. 

• NDWBF పరతేూక ప విలియన్ లో G20 ద్ేశనల నుండి 
పనలగగ న్ేవనరికి్ ఆతిథూం ఇసుి ంద్.ి తొమ్మిద్ి రోజ్ఞల పనట్ు జరిగే 
ఈ సనహ తూ క్నర్ూకీమంలో ఓప న్ మ  క లు, ఆరీి మరియు 
పర లీస్ బాూండా పరదర్శనలు, ట్ాక ష్ర లు మరియు జఞనపద 
పరదర్శనలు వంట్ి 50కి్ ప ైగన సనంసకృతిక క్నర్ూకీమాలు కూడయ 
ఉంట్ాయి. 

• పటలాల ప విలియన్ వదీ, పటలాలలో పఠన అలవనటా్ను 
ప ంప ంద్ించడయన్నకి్ స్టకట్ లు, డయర మాలు, వీధి న్యట్క్నలు, 
సంగీత పరదర్శనలు, కథ చ పేే స్ ష్న్ లు, వర్క ష్నప లు 
మరియు పనూన్ ల్డ చర్చలు వంట్ి అన్ేక క్నర్ూకలాపనలు 
న్నర్ాహ ంచబడతయయి. 

• అశ్చాన్ సంఘ , వికీమ సంపత, పీరతి ష న్యయ, మరియు 
ఆనంద్ నీలకంఠన్ లతో సహా పరఖ్ాూత ర్చయితలు ఫ యిర్ లో 
సంభాష్ణలు, పనూన్ ల్డ చర్చలు మరియు పటసిక 
ఆవిష్కర్ణలలో పనలగగ ంట్ార్థ. 

• ఈ సందర్భంగన న్ేష్నల్డ బుక ట్రసి్ పరతేూక పర సిల్డ సని ంప ను 
విడుదల చేయడం ద్యారన బుక ఫ యిర్ పనర ర్ంభమ   50 ఏళలా  
పయరిి చేసుకుంద్ి. 

• నూూఢిలాీలోన్న పరపంచ పటసిక పరదర్శన 2023 ఫటబరవరి 25 
నుండి మారిచ 5 వర్కు పరగతి మ  ద్యన్ లో క్ొతిగన న్నరిించిన 
హాల్డు 2, 3 మరియు 5 GFలో జర్థగుత ంద్ి. 

ప ట్లు బ్డి అవకాశాల గ్ురించ చరుించడయన్నకర UAE మొదట్ి I2U2 

ఉప్-మ్ంతిర సమ్యవేశాన్ని న్నరవహ ంచంద్ ి

 
ఇజఞర యెిల్డ, ఇండియా, యున్ ైట్డె్ స్ేిట్ు మరియు యున్ ైట్డె్ అర్బ్స 
ఎమ్మరేట్ు తో సహా I2U2 ద్ేశనల ఉప-మంతిర సను యి సమావేశం 
ఇంధ్న సంక్షోభం మరియు ఆహార్ అభదరత న్నర్ాహణకు 
సంబంధించిన సమసూలను పరిష్కరించడయన్నకి్ ప ైైవటే్ ర్ంగ 
వనట్ాద్యర్థల ప ట్ుి బడి అవక్నశనలతో చరిచంచింద్.ి UAE 

అబుద్యబిలో I2U2 యొకక మొదట్ి వ ైస్ మ్మన్నస్ీిరియల్డ 
సమావేశనన్నా న్నర్ాహ ంచింద్ి, ద్దన్నకి్ ప ైవైేట్ ర్ంగం నుండి 
పనర తిన్నధయూలతో పనట్ు న్యలుగు ద్ేశనల నుండి స్ీన్నయర్ 
అధిక్నర్థలు హాజర్యాూర్థ. 
కీలక అంశాలు 
• వనూపనర్ ఫర ర్మ సందర్భంగన, I2U2 న్యయకతాం బహుళ-

పనర ంతీయ సహక్నరనన్నా మరియు ఇంధ్న సంక్షోభం మరియు 
ఆహార్ అభదరత న్నర్ాహణతో సహా పనర ంతంలోన్న క్ొన్నా 
ముఖ్ూమ  న సమసూలను పరిష్కరించడయన్నకి్ ప ట్ుి బడి 
అవక్నశనలను ముందుకు తీసుకె్ళ్ా  అవక్నశనలను 
చరిచంచింద్ి. 

• పనర ంతం అంతట్ా శలీయసుును ఎలా ఉతిమంగన 
పర ర తుహ ంచయలన్ే ద్యన్నప ై వయూహర్చన చేయడయన్నకి్ పరభుతా 
మరియు ప ైైవేట్ ర్ంగ పరతిన్నధ్ులు సమావేశమయాూర్థ. 

• సనమూహ క సవనళాను అధిగమ్మంచడయన్నకి్ మరియు I2U2తో 
సమనాయాన్నా మరింతగన ప ంచుకున్ే న్నబదిత, కీ్లక 
ర్ంగనలలో స్టుర్తాం మరియు స్టుతిసను పకతను 
మ ర్థగుపర్చడయన్నకి్ ప ట్ుి బడులు మరియు చొర్వలకు 
మదీత  ఇవాడయన్నకి్ పనర ంతీయ నమూన్యగన క్ొనసనగుతోంద్ి. 
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• అబుద్యబిలో యుఎఇ రనషి్ర మంతిర అహిద్ బిన్ అలీ అల్డ 
సయెిగ్ హో సి్ చసే్టన ఈ ఫర ర్మ లో ఇజఞర యెిల్డ విద్ేశనంగ 
మంతిరతా శనఖ్ డ ైరెకిర్ జనర్ల్డ రోన్ న్ ల వి మరియు 
భార్తద్ేశ ఆరిుక సంబంధయల క్నర్ూదరిశ దముి ర్వి, యుఎస్ 
పరతిన్నధి బృంద్యన్నకి్ అండర్ స్ కీట్రీ న్యయకతాం వహ ంచయర్థ. 
స్ేిట్ ఫర్ ఎకన్యమ్మక గోీత, ఎనరిీ, అండ్ ద్ి ఎన్నారనన్ మ ంట్ 
జోస్ డబూా య ఫ రనాండ జ్డ. 

 

అవారథు లు 
 

అపాుస్ాహ బ్ ధ్రామధికారికర మ్హారాషు ా భూషణ్ అవారథు  లభంచంద్ి 

 

పరఖ్ాూత సనమాజిక క్నర్ూకరి్, బో ధ్కుడు మరియు సంసకరి్ 
దతయి తేరయ అలియాస్ అపనేసనహ బ్స ధ్రనిద్ిక్నరిన్న 2022 
సంవతురనన్నకి్ మహారనషి్ర భూష్ణ్ అవనర్థ్ తో సతకరించనునాట్ుా  
మహారనషి్ర రనషి్ర పరభుతాం పరకట్ించింద్.ి మహారనషి్ర భూష్ణ్ 
అవనర్థ్ లో పతకం, పరశంసనపతరం మరియు ర్ూ. 25 లక్షలు 
ఉంట్ాయి. సంవతుర్ం తరనాత ఒక క్నర్ూకీమంలో 
అపనేసనహ బ్స కు. అపనేసనహ బ్స ను 2017లో పదిశ్రీతో 
సతకరించయర్థ. 
పరిశుభరత అంబాస్టడర్ గన కూడయ పటలువబడే న్యన్యసనహ బ్స, ట్రసి్ 
విసరి్న తరనాత గణేష విగీహాల అవశలష్నల ద్యారన ఎర్థవటల 
ఉతేతిి వంట్ి పరనూవర్ణ అనుకూల క్నర్ూకీమాలతో సహా పలు 
క్నర్ూకీమాలను చేపడుతోంద్ి. 

మహారనషి్ర భూష్ణ్ గురించి : మహారనషి్ర భూష్ణ్ భార్తద్ేశంలోన్న 
మహారనషి్ర పరభుతాం పరతి సంవతుర్ం అంద్ించే అత ూనాత ప ర్ 
పటర్సనకర్ం. 1995లో శ్చవస్నే-బీజపేీ కూట్మ్మ అధిక్నర్ంలోకి్ 
రనగనన్ే ఈ అవనర్థ్ ను ఏరనేట్ు చేయాలన్న పరతిపనద్ించింద్ి. 
మహారనషి్ర భూష్ణ్ ను మొదట్ిసనరిగన 1996లో పరద్యనం చేశనర్థ. 
ఇద్ి మొదట్ోా  సనహ తూం, కళలు, కీీ్డలు మరియు విజఞా న 
ర్ంగనలలో పరతి సంవతుర్ం అంద్ించబడుత ంద్.ి తర్థవనత సర ష్ల్డ 
వర్క, జర్ాలిజం మరియు పబాిక అడిిన్నస్ేి రష్న్ మరియు హ లి్డ 
సరీాస్ స్ ర్ంగనలు చేర్చబడయ్ యి. వనరి ర్ంగంలో అత ూతిమ 
విజయాలు సనధించినందుకు ఈ అవనర్థ్ ను అందజేసని ర్థ. 
UNDP “డోంట్ చలజ ఎక్్ ట్ింక్షన్” వాతయవరణ ప్రచయరం గ్ీతం 
అవారథు లను గ్ లుచుకుంద్ ి

 

కె్లామేట్ ఎమరిెనీు గురించి అవగనహన కలిేంచేందుకు UN 

డ వలప మ ంట్ పర ర గనీమ (UNDP) పనర ర్ంభించిన ‘డోంట్ చోజ్డ 
ఎకు ట్ింక్షన్’ క్నూంప యిన్ 2వ వనరిిక గీతం అవనర్్్ లో రెండు 
వేరేార్థ విభాగనలోా  బంగనర్థ మరియు ర్జతయలను గెలుచుకుంద్ి. 
2021లో వ బీు అవనర్్్ ద్యారన పనర ర్ంభించబడిన ఇంట్రేాష్నల్డ 
అక్నడమీ ఆఫ్ డిజిట్ల్డ ఆరి్్ & స్ ైన్ు (IADAS) ఈ రోజ్ఞ ద్దన్నన్న 
పరకట్ించింద్ి. ఈ అవనర్థ్ లు మ్మష్న్-ఆధయరిత పన్నన్న మరియు 
వూకుి లు, సంసులు మరియు సంసుల సనమాజిక పరభావనన్నా 
జర్థపటక్ోవడయన్నకి్ ఉద్ేీశ్చంచబడయ్ యి. ఇతర్థలను వనరి 
కమూూన్నట్ీలోా  చర్ూ తీసుకున్ేలా పేరరేపటంచే పరభావవంతమ  న పన్న 
క్ోసం క్ొతి బెంచ్ మార్క ను న్నర్ాచించడం ద్దన్న లక్షూం. 
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న్నర్ూిలనను ఎనుాక్ోవదుీ  క్నూంప యిన్ కే్ట్గిరీలో సారనణ న్నా 
గెలుచుకుంద్ి: సుస్టుర్త, పరనూవర్ణం & వనతయవర్ణం - 
లాభాపేక్షలపన్న పరచయర్ం, మరియు విభాగంలో ర్జతం: సుస్టుర్త, 

పరనూవర్ణం & వనతయవర్ణం - గోా బల్డ అవేర్ న్ స్ క్నూంప యిన్. 
పరపంచవనూపింగన 43 ద్ేశనల నుండి 2,000 సమర్ేణల నుండి 
గీతం విజేతలు ఎంపటక చేయబడయ్ ర్థ. 
‘డోంట్ చోజ్డ ఎకు ట్ింక్షన్’ పరచయర్ం గురించి : UNDP యొకక 'డోంట్ 
చోజ్డ ఎకు ట్ింక్షన్' పరచయర్ం మరియు చలనచితరం శ్చలాజ ఇంధ్న 
సబిుడీలు మరియు గీహంప ై వనట్ి పరతికూల పరభావంప ై దృషటి 
సనరిసుి ంద్ి. గత సంవతుర్ం, US$423 బిలియనాను పరతూక్ష 
రనయితీల క్ోసం ఉపయోగించయర్థ, 80 శనతం మంద్ి 
తయారీద్యర్థలకు వ ళలత న్యార్థ. 2022లో, ఉకీె్యిన్ యుదిం 
మరియు ఇంధ్న సంక్షోభం క్నర్ణంగన, సంవతురనంతయన్నకి్ 
సబిుడీలు US$600 బిలియనాకు చేర్థకున్యాయి. పరచయర్ం 
మరియు UNDP యొకక ఎనరిీ హబ్స ఆఫర్ ఆ న్నధ్ులను 
సనమాజికంగన పరభావవంతమ  న మరియు సననుకూల పరిష్నకరనల 
క్ోసం ఉపయోగించమన్న ద్ేశనలను పర ర తుహ సుి ంద్ి, తద్యారన వనర్థ 
హరిత పరివరి్న నుండి పరయోజనం ప ందవచుచ 

ఉస్ాత ద్ బిసిమలయో  ఖయన్ యువ ప్టరస్ాకర్స 2019, 2020 మ్రయిు 
2021, 102 మ్ంద్ి కళాకారథలకు అంద్ించబ్డింద్ ి

 
కే్ందర సనంసకృతిక, పరనూట్క మరియు సహాయ మంతిర శ్రీ జి. కి్ష్న్ 
రెడి్  ఉసని ద్ బిస్టిలాా  ఖ్ాన్ యువ పటర్సనకర్ (UBKYP) 2019, 

2020 మరియు 2021, మేఘదూత థియేిట్ర్ క్నంప ా కు, ర్వీందర 
భవన్, నూూఢిలాీలో అంద్ించయర్థ. సంగీత న్యట్క అక్నడమీ, 

సంగీతం, నృతూం మరియు న్యట్క జఞతీయ అక్నడమీ మరియు 
ద్ేశంలోన్న పరదర్శన కళల అత ూనాత సంసు , నూూఢిలాీలో 8 

నవంబర్ 2022న జరిగిన జనర్ల్డ క్ న్నుల్డ సమావేశంలో 102 

మంద్ి కళాక్నర్థలను (మూడు ఉమిడి అవనర్థ్ లతో సహా) ఎంపటక 
చేస్టంద్ి. 
ఉసని ద్ బిస్టిలాా  ఖ్ాన్ యువ పటర్సనకర్ం గురించి: ఉసని ద్ 
బిస్టిలాా ఖ్ాన్ యువ పటర్సనకర్ం, 40 సంవతురనల వయసుు 
వర్కు కళాక్నర్థలకు ఇవాబడుత ంద్ి, ఇద్ి విభినా పరదర్శన 
కళల ర్ంగనలలో అత ూతిమ యువ పరతిభను గురిించి 
పర ర తుహ ంచడం మరియు వనరి జీవితంలో పనర ర్ంభంలో వనరికి్ 
జఞతీయ గురిింపటను అంద్ించయలన్ ేలక్షూంతో 2006 సంవతుర్ంలో 
పరవేశప టి్బడింద్.ి , తద్యారన వనర్థ ఎంచుకునా ర్ంగనలలో ఎకుకవ 
న్నబదిత మరియు అంకి్తభావంతో పన్న చేయవచుచ. ఉసని ద్ 
బిస్టిలాా  ఖ్ాన్ యువ పటర్సనకర్ం ర్ూ. 25,000/- (ర్ూ. ఇర్వ ై 
ఐదు వేలు మాతరమే), ఒక అంగవసిైం మరియు ఫలక్నన్నా కలిగి 
ఉంట్ుంద్ి. 
సుభ్ష చందరన్ కు ‘సమ్ుదరశ్చల’కు క రళ్ అకుర్స కకకతితల్ అవారథు  
లభంచంద్ి. 

 
క్ోజిక్ోడ్ కు చ ంద్ిన చినా కథయ ర్చయిత మరియు నవలా 
ర్చయిత జఞా పక్నర్ుం ట్రసి్ ఏరనేట్ు చేస్టన అకుర్ కకకతిిల్డ 
అవనర్థ్ కు ర్చయిత సుభాష చందరన్ నవల సముదరశ్చల 
ఎంపటకైె్ంద్ి. గత ఐద్ేళాలో పరచురించబడిన సనహ తూ ర్చనల నుండి 
ముగుగ ర్థ సభుూల జూూరీ ఈ నవలను ఎంపటక చేస్టంద్ి. 50,000 
ర్ూపనయల పర్థు మరియు ఒక శ్చలేంతో కూడని ఈ అవనర్థ్ ను 
ఫటబరవరి 17న జరిగే క్నర్ూకీమంలో ర్చయిత ఎం. ముకుందన్ శ్రీ 
సుభాష చందరన్ కు అందజేయనున్యార్థ. M.K. ఎమ ిలపూ మునీర్ 
సనిర్క ఉపన్యూసం చేసని ర్థ. ఈ నవల 2021 సంవతురనన్నకి్ M. 

సుకుమార్న్ సనిర్క సనహ తూ పటర్సనకరనన్నా కూడయ 
గెలుచుకుంద్ి. 
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సుబ్్ష చందరన్:  అందుకుని అవారథు లు 
• కే్ర్ళ సనహ తూ అక్నడమీ అవనర్థ్ , 2001: ఘట్ికర్ంగళ్ 

న్నలయుకనా సమయం(కథ) 

• కే్ర్ళ సనహ తూ అక్నడమీ అవనర్థ్ , 2011: మనుష్ూను ఒర్థ 
ఆముఖ్ం (నవల) 

• ఒడకుకఝల్డ అవనర్థ్ , 2011: మనుష్ూను ఒర్థ ఆముఖ్ం 

• కే్ందర సనహ తూ అక్నడమీ అవనర్థ్ , 2014: మనుష్ూను ఒర్థ 
ఆముఖ్ం 

• వనయలార్ అవనర్థ్ , 2015: మనుష్ూను ఒర్థ ఆముఖ్ం 

• పదిరనజన్ అవనర్థ్ , 2019: సముదరశ్చల 

• ఉతిమ నవల క్ోసం O. V. విజయన్ అవనర్థ్ , 2020: 

సముదరశ్చల 

డయ. మ్హ ందర మిశాి ఢయకాలో అంతరాా తీయ మ్యతృభ్ష్టా 
ప్టరస్ాకరాన్ని అందుకున్యిరథ  

 
ఒడిశనలోన్న సను న్నక భాష్ల అభుూనాతి క్ోసం భార్తీయ విద్యూవేతి 
మరియు సనమాజిక క్నర్ూకరి్ డయకిర్ మహ ందర కుమార్ మ్మశనీ 
బంగనా ద్ేశ్ లోన్న ఢయక్నలో పరధయన మంతిర షేక హస్నీ్య నుండి పరపంచ 
మాతృభాష్ అవనర్థ్ ను అందుకున్యార్థ. డయకిర్ మ్మశనీ ఒడిశనలోన్న 
అటి్డుగు భాష్ల భాష్, సంసకృతి మరియు విదూప ై మూడు 
దశనబాీ లుగన పన్నచేశనర్థ. అంతరని తీయ మాతృభాష్న సంసు యొకక 
న్యలుగు రోజ్ఞల క్నర్ూకీమాన్నా పనర ర్ంభించి, అవనర్థ్ ను పరద్యనం 
చేసూి , పరధయన మంతిర షేక హస్ీన్య 'పరపంచంలోన్న మాతృభాష్లను 
పరిర్కి్షంచడయన్నకి్, పటనర్థజిీవింపజేయడయన్నకి్ మరియు అభివృద్ిి  
చేయడయన్నకి్ అన్ేక భాష్లు న్యశనమవటత నాందున పరిశోధ్నల 
ఆవశూకతను న్ొకి్కచ పనేర్థ. 

ఢయక్నలో, నలుగుర్థ అవనర్థ్  గీహ తలు రెండు జఞతీయ 
బహుమత లు మరియు రెండు అంతరని తీయ అవనర్థ్ లను పరధయన 
మంతిర హస్ీన్య నుండి అందుకున్యార్థ. జఞతీయ బహుమత లు 
బంగనా ద్ేశ్ కు చ ంద్ిన హబీబుర్ రెహమాన్ మరియు ర్ంజిత 
స్టంఘాకు లభించగన, మహ ందర కుమార్ మ్మశనీ మరియు 
వనంక్ోవర్ లోన్న గోా బల్డ స స్ ైట్ీకి్ చ ంద్ిన మాతృభాష్న పేరమ్మకులు 
గ ర్వపరదమ  న పరసని వనలు అందుకున్యార్థ. ఈ బహుమతిన్న 
UNESCO 2021లో సను పటంచింద్ి మరియు మాతృభాష్ల 
అభివృద్ిి , పటనరనవనసం మరియు పరిర్క్షణకు విశలష్ కృషట చేస్టన 
వనరికి్ అంద్ించబడుత ంద్ి. 
రోజ్ఞ చరితర: 2000లో ఐకూరనజూసమ్మతి పరకట్ించిన పరక్నర్ం ఫటబరవరి 
21న్న అంతరని తీయ మాతృభాష్న ద్ిన్ోతువంగన జర్థపటకుంట్ార్థ. 
యున్ సర క పరక్నర్ం, ఈ రోజ్ఞ పరపంచయన్నా ద్యన్న బహుళతాంలో 
వూకిీ్కరించే మారనగ లను జర్థపటక్ోవడం, భాష్ల వ ైవిధయూన్నా 
పరిర్కి్షంచడయన్నకి్ కట్ుి బడి ఉండట్ం లక్షూంగన ప ట్ుి కుంద్ి. ఉమిడి 
వనర్సతాం, మరియు అందరికీ్ మాతృభాష్లోా  న్యణూమ  న విదూ 
క్ోసం కృషట చేయడం. అంతరని తీయ మాతృభాష్న ద్ిన్ోతువనన్నా 
జర్థపటక్ోవనలన్ే ఆలోచన బంగనా ద్ేశ్ చొర్వ మరియు 1999 

UNESCO జనర్ల్డ క్ననఫరెన్ు లో ఆమోద్ించబడింద్.ి 
2023 సంవత్రాన్నకర గ్ాను జాా నప్ున బ్హ్మ్తిన్న కవి వి 
మ్ధ్ుసూదనన్ న్యయర్స కు వరించంద్ ి

 

గుర్థవనయూర్ ద్ేవసాం ఏరనేట్ు చసే్టన జఞా నపేన అవనర్థ్  – 

2023కి్ కవి వి.మధ్ుసూదనన్ న్యయర్ ఎంపటకయాూర్థ. ఈ 
అవనర్థ్  ₹50,001, గుర్థవనయూర్పేన్ బంగనర్థ లాకె్ట్ మరియు 
పరశంసన పతయర న్నా కలిగి ఉంట్ుంద్ి. గుర్థవనయూర్ లోన్న మ లేతూి ర్ 
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ఆడిట్ోరియంలో జరిగే సనంసకృతిక సమావేశంలో ఉనాత 
విద్యూశనఖ్ మంతిర ఆర్.బిందు ద్దన్నన్న కవికి్ అందజేసని ర్థ. 
మధ్ుసూదనన్ సనహ తూ ర్ంగనన్నకి్ చేస్టన మొతిం స్ేవలను 
పరిగణనలోకి్ తీసుక్ొన్న పరతిష్ని తిక అవనర్థ్ కు ఎంపటక చేశనర్థ. ఈ 
అవనర్థ్ లో ర్ూ. 50,001 నగదు బహుమతి, 

శ్రీగుర్థవనయూర్పేన్ చితరంతో కూడిన 10 గనీముల బంగనర్థ 
లాకె్ట్, పరశంసన పతరం, జఞా పటక ఉంట్ాయి. 
వి. మధ్ుసూదనన్ న్యయర్ గురించి : V. మధ్ుసూదనన్ న్యయర్ 
ఒక భార్తీయ కవి మరియు మలయాళ సనహ తూ విమర్శకుడు, 
పఠనం ద్యారన కవితయాన్నా పనర చుర్ూంలోకి్ తీసుకురనవడంలో కృషట 
చేస్టన ఘనత ప ంద్యర్థ. మలయాళ సనహ తూంలో అతూధిక 
సంచికలు కలిగిన న్యరనన్యథు భార ంతన్ అన్ే పదూం మరియు అతన్న 
సాంత పద్యూలు మరియు ఇతర్ పరధయన కవటల పద్యూలను పఠించే 
అతన్న సంగీత ఆలుమ లకు అతను బాగన పేర్థ ప ంద్యడు. 
1993లో కే్ర్ళ సనహ తూ అక్నడ మీ అతన్నన్న కవితయాన్నకి్ వనరి వనరిిక 
అవనర్థ్ తో సతకరించింద్.ి అతను సనహ తూ అక్నడమీ అవనర్థ్ , 
ఆసన్ సనిర్క కవితయ పటర్సనకర్ం, పదిపరభ సనహ తూ పటర్సనకర్ం, 

కుంజ్ఞ పటళ్లా  అవనర్థ్ , ఆర్.జి. మంగళం అవనర్థ్ , మరియు 
స పరిణకతీర్ం అవనర్థ్ లను కూడయ అందుకున్యార్థ. 
కంప్ూాట్ర్స శాసత ైవేతత  హరి బ్్లకృషణన్ 2023 మ్యరలకన్న ప ైైజ 
గ్ లుచుకున్యిరథ 

 

కంపయూట్ర్ శనసిైవేతి హరి బాలకృష్ణన్ కు 2023 మారోకన్న ప ైైజ్డ 
లభించింద్ి. డయకిర్ బాలకృష్ణన్ "వ ైర్్ మరియు వ ైర్ ల స్ 
న్ ట్ వరికంగ్, మొబెైల్డ స్ న్నుంగ్ మరియు డిస్టి రబూూట్ స్టసిమ లకు 

పనర థమ్మక సహక్నర్ం క్ోసం" ఉదహరించబడయ్ ర్థ. మారోకన్న ప ైైజ్డ 
అన్ేద్ి కంపయూట్ర్ శనసిైవేతిలకు అత ూనాత గ ర్వం మరియు 
U.S. ఆధయరిత మారోకన్న ఫ ండషే్న్ ద్యారన అందజేయబడుత ంద్.ి 
"అధ్ున్యతన సమాచయర్ం మరియు కమూూన్నకే్ష్నా సనంకే్తికత 
ద్యారన డిజిట్ల్డ చేరికను ప ంచడంలో గణనీయమ  న సహక్నర్ం 
అంద్ించిన" వనరికి్ ఇద్ి ఇవాబడుత ంద్ి. 
హరి బ్్లకృషణన్ గ్ురించ 

• హరి బాలకృష్ణన్ మసనచుస్ ట్ు ఇన్న్టట్యూట్ ఆఫ్ ట్ెక్నాలజీ 
(MIT)లో ఎలకాిి్కల్డ ఇంజనీరింగ్ మరియు కంపయూట్ర్ స్ ైన్ు 
విభాగంలో కంపయూట్ర్ స్ ైన్ు మరియు ఆరిిఫటషటయల్డ 
ఇంట్ెలిజనె్ు యొకక ఫటజిట్ుు ప ర ఫ సర్. 

• అతను కే్ంబిరడి్ మొబెైల్డ ట్ెలిమాట్ికు (CMT) వూవసను పకుడు, 
చీఫ్ ట్ెక్నాలజీ ఆఫసీర్ మరియు ఛ ైర్ిన్ కూడయ. 

• అతను 1993లో IIT మద్యర స్ నుండి కంపయూట్ర్ స్ ైన్ు 
BTechతో పటి్భదుర డయాూర్థ మరియు 1998లో బరికలీలోన్న 
క్నలిఫర రిాయా విశావిద్యూలయం నుండి తన PhDన్న 
అందుకున్యార్థ 

• డయకిర్ బాలకృష్ణన్ గతంలో ఇన్ోఫస్టస్ ప ైైజ్డ (2020) మరియు 
IEEE క్ోజి క్ొబయాషట కంపయూట్ర్ు అండ్ కమూూన్నకే్ష్న్ు 
అవనర్థ్  (2021) గెలుచుకున్యార్థ. మారోకన్న బహుమతిన్న 
గతంలో గెలుచుకునా వనరిలో సర్ ట్ిమ బెర్ార్ు-లీ, గూగుల్డ 
సహ వూవసను పకుడు స్ రీగ బిరన్ మరియు స్ ైన్ు ఫటక్షన్ ర్చయిత 
ఆర్ుర్ స్ట. క్నా ర్క ఉన్యార్థ 

ఎస్ట ఎస్ట రాజమ్ౌళి రూపొ ంద్ించన ఆర్స ఆర్స ఆర్స హ చ్ సిఎలో ‘ఉతతమ్ 
అంతరాా తీయ చతరం’ అవారథు ను గ్ లుచుకుంద్ ి

 

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


ఫిబ్రవరి– 3వ & 4 వ వారం కర ంట్ అఫ రై్స్  
 

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

రనజమౌళి దర్శకతాం వహ ంచిన ‘RRR’ హాలీవటడ్ కీి్ట్ికు 

అసర స్టయేిష్న్ ఫటల్డి అవనర్్్ లో ‘ఉతిమ అంతరని తీయ చితరం’ 

అవనర్థ్ ను కైె్వసం చేసుకుంద్ి. ఈ అవనర్థ్ ను చితర దర్శకుడు 

రనజమౌళి, నట్ుడు రనమ చర్ణ్ ఆనందంగన, గర్ాంగన 

స్ీాకరించయర్థ. HCA ఫటల్డి అవనర్్్ లో మరో మూడు అవనర్థ్ లను 

కూడయ గెలుచుకుంద్ి. ‘ఉతిమ అంతరని తీయ చితరం’ అవనర్థ్ ను 

అందుక్ోవడయన్నకి్ ముందు, ‘RRR’ HCAలో మూడు అవనర్థ్ లను 

గెలుచుకుంద్ి - ‘బెసి్ యాక్షన్ ఫటల్డి’, ‘బెసి్ సింట్ు’ మరియు ‘బెసి్ 

ఒరిజినల్డ సనంగ్’. 

‘RRR’ ట్ీమ పరసుి తం లాస్ ఏంజిల్డు లో ఉంద్ి మరియు మారిచ 

12న జరిగే ఆసనకర్ వేడుకలకు హాజర్థక్ననుంద్ి. ‘RRR’ పనట్ 

‘న్యట్ు న్యట్ు’ ‘ఒరిజినల్డ సనంగ్’ విభాగంలో ఆసనకర్ కి్ న్యమ్మన్ేట్ 

చేయబడింద్.ి ఈ ఏడయద్ి జనవరిలో ‘న్యట్ు న్యట్ు’ ‘ఉతిమ 

ఒరిజినల్డ సనంగ్’ విభాగంలో గోల ్ న్ గోా బ్సు గెలుచుకుంద్ి. కీి్ట్ికు 

ఛయయిస్ అవనర్్్ 28వ ఎడిష్న్ లో ‘RRR’ మరో రెండు 

అవనర్థ్ లను కైె్వసం చేసుకుంద్ి. Jr NTR మరియు రనమ చర్ణ్ 

నట్ించిన ‘RRR’ ద్యన్న ట్ార క ‘న్యట్ు న్యట్ు’ క్ోసం ఉతిమ పనట్గన 

కీి్ట్ికు ఛయయిస్ అవనర్థ్ ను అందుకుంద్ి. లాస్ ఏంజిల్డు లో జరిగిన 

ఒక వేడుకలో 'ఉతిమ విద్ేశ్ర భాష్న చితరం'గన 'కీి్ట్ికు' ఎంపటక 

అవనర్థ్ ను కూడయ కైె్వసం చేసుకుంద్ి. 
 

 

RRR స్టన్నమా గురించి: RRR అన్ేద్ ి ఇదీర్థ త లుగు సనాతంతరయ 
సమర్యోధ్ులు అలూా రి స్ీతయరనమ రనజ్ఞ మరియు క్ొమర్ం భీమ 
జీవితయల ఆధయర్ంగన ర్ూప ంద్ించబడిన కలిేత కథ. రనమ చర్ణ్ 
మరియు జూన్నయర్ ఎనిీఆర్ వర్థసగన పరధయన పనతరలు పర షటంచయర్థ. 
ఈ చితరం పరపంచ వనూపింగన ₹1,200 క్ోటా్కు ప ైగన వసూలు 
చేస్టంద్ి. ఆలియా భట్, అజయ ద్వేగన్, శ్చీయా శర్ణ్ కూడయ ఈ 
చితరంలో నట్ించయర్థ. 
ప రసిడెంట్ ద్ౌర ప్ద్ి మ్ురథమ సంగ్తీ న్యట్క అకాడమీ ఫ లోష్పి్ లు 
మ్రియు అవారథు లను ప్రద్యనం చేశారథ 

 
భార్త రనషి్రపతి ద్రౌ పద్ి ముర్థి 23 ఫటబరవరి 2023న నూూఢలాిీలో 
2019, 2020 మరియు 2021 సంవతురనలకు సంగీత న్యట్క 
అక్నడమీ ఫ లోషటప లు (అక్నడ మీ ర్తా) మరియు సంగీత న్యట్క 
అక్నడమీ అవనర్థ్ లను (అక్నడ మీ పటర్సనకర్) పరద్యనం చేశనర్థ. 
సనంసకృతిక, పరనూట్క, సహాయ మంతిర జి. కి్ష్న్  రెడి్ , 
పనరా్మ ంట్రీ వూవహారనలు & సనంసకృతిక శనఖ్ సహాయ మంతిర 
అర్థి న్  రనమ  మేఘవనల్డ , సంగీత న్యట్క అక్నడమీ చ ైర్ిన్  డయకిర్  
సంధయూ పటరేచయ, సనంసకృతిక శనఖ్ సంయుకి క్నర్ూదరిశ ఉమా 
నదూారి తద్ితర్థలు పనలగగ న్యార్థ. 
ముఖ్ూ అంశనలు 
• సంగీత న్యట్క అక్నడమీ సను పన న్యట్ి నుండి 70 సంవతురనల 

పనట్ు సనగిన ఈ సంసు ఏక భార్త శలీష్ఠ  భార్త ద్యర్శన్నకతను 
సనక్నర్ం చేయడంలో కీ్లకపనతర పర షటంచిందన్న పనరా్మ ంట్రీ 
వూవహారనలు త లియజేశనయి. 

• భార్తద్ేశంలోన్న కళాక్నర్థలు ఏద్ ైన్య పరదర్శనకు ముందు మా 
సర్సాతికి్ నమసనకరనలు మరియు గ ర్వం ఇవాడం 
సంపరద్యయం. 
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• ఈ సంజా సంగీతం నుండి వనర్థ ప ంద్ిన అపనర్మ  న 
అభాూసనలు మరియు జఞా న్యన్నా సూచిసుి ంద్ి. 

• ట్యరిజం మరియు డోనర్, అర్థి న్ రనమ మేఘాాల్డ 2023 

సంవతుర్ం భార్తద్ేశనన్నకి్ మరియు కళాక్నర్థలకు కూడయ 
చయలా ముఖ్ూమ  నద్.ి 

• భార్తద్ేశనన్నకి్, G20 అధ్ూక్ష పదవిన్న కలిగి ఉనాందున 
మరియు కళాక్నర్థలకు అమృత క్నల్డ మొదట్ి సంవతుర్ంలో 
సతయకరనలు లభించినందున. 

• అక్నడమీ ఫ లోషటప (అక్నడ మీ ర్తా) పర్ు మనీ ర్ూ. 
3,00,000/- (ర్ూ. మూడు లక్షలు మాతరమే) మరియు 
అక్నడమీ అవనర్థ్ లు (అక్నడ మీ పటర్సనకర్ం) పర్ు మనీ ర్ూ. 
1,00,000 (ర్ూ. లక్ష మాతరమే). ఈ అవనర్థ్ లో తయమూపతరం 
మరియు అంగవసిైం కూడయ ఉన్యాయి. 

JSW చెరైమన్ సజాన్ జింద్యల్ ‘ఎంట్రప రనూార్స ఆఫ్ ద్ి ఇయర్స 2022’ 

ట్ెైటి్ల్ ను అందుకున్యిరథ. 

 
JSW గూీ ప ఛ ైర్ిన్ మరియు మేన్ేజింగ్ డ ైరెకిర్ సజిన్ జింద్యల్డ, 

EY ఆంట్రప రనూూర్ ఆఫ్ ద్ి ఇయర్ (EOY) 2022 గన అవనర్థ్  
ప ంద్యర్థ. మాజీ ICICI బాూంక ఛ ైర్ిన్ KV క్నమత న్తేృతాంలోన్న 
ఏడుగుర్థ సభుూల జూూరీ జింద్యల్డ ను EOY 2022 విజతేగన 
ఎంపటక చేస్టంద్.ి స్ీిల్డ, స్టమ ంట్, ఇన్ ఫనర సిరకచర్, ఎనరిీ మరియు 
ప యింట్ు లో US$22 బిలియనా రనబడితో పరపంచ సమేిళన్యన్నా 
స్ేకలింగ్ చేయడంలో వూవసను పక పరయాణం. జింద్యల్డ వూయ 
సనమర్ుయం మరియు క్నరనూచర్ణ శలీష్ఠ త సూతయర లప ై భారీ 
మూలధ్నం-ఇంట్ెన్నువ్, సనంకే్తికంగన సంకాి్షి్మ  న మరియు 
అతయూధ్ున్నక ఉకుక తయారీ స కరనూలను అమలు చేయడంలో 
ట్రా క రిక్నర్్ సృషటించింద్ి. 

ఇతర విభ్గ్ాలలో విజ తలు  
• సని రి్ప విభాగంలో అవనర్థ్  ప ంద్ని మ డ్ జనె్ోమ సహ 

వూవసను పకుడు మరియు గూీ ప స్ీఈఓ మహ ష పరతయపేాన్న. 
• IDFC ఫసి్ బాూంక MD V వ ైదూన్యథన్ ఆరిుక స్ేవల 

విభాగంలో అవనర్థ్ ను ప ంద్యర్థ 
• బో రోస్టల్డ గూీ ప ఎగిికూూట్వి్ చ ైర్ిన్ పరద్దప ఖ్ేర్థక్న తయారీలో 

అవనర్థ్ ను ప ంద్యర్థ 
• స్ేవలోా  Safexpress MD ర్ూబల్డ జెైన్ అవనర్థ్ ను ప ంద్యర్థ 
• ఉతేత ి లు & రిట్ెైల్డ లో వేద్యంత ఫనూష్న్ు ఛ ైర్ిన్ ర్వి మోడీ; 

మరియు 
• వనూపనర్ పరివరి్న విభాగంలో గుజరనత ఫ్రా రోకె్మ్మకల్డు ఎండి 

వివేక జెైన్ అవనర్థ్ ను ప ంద్యర్థ 
J&K ఉతతమ్ అడెవంచర్స ట్యరిజం డెసిున్షేన్ అవారథు ను 
గ్ లుచుకుంద్ ి

 
ఇండియా ట్ుడే ట్యరిజం సరేా ఉతిమ అడ ాంచర్ ట్యరిజం 
అవనర్థ్ గన జమూి & క్నశ్రిర్ ట్యరిజంను ఎంపటక చేస్టంద్ి. కే్ందర 
సనంసకృతిక & పనరా్మ ంట్రీ వూవహారనల శనఖ్ సహాయ మంతిర 
అర్థి న్ రనమ మేఘాాల్డ ఈ అవనర్థ్ లను నూూఢిలాీలో పరద్యనం 
చేశనర్థ. అంతరని తీయ కీమంలో 'గుల్డ మార్గ 'న్న అడ ాంచర్  
డ స్టిన్ేష్న్ గన పరచయర్ం చేయడంలో చేస్టన కృషటకి్ గురిింపటగన J&K 

పరనూట్క శనఖ్కు ఈ అవనర్థ్  లభించింద్ి. ఈ అవనర్థ్ ను 
డిపనరి్ మ ంట్ తర్పటన ట్యరిజం డిపయూట్ీ డ ైరెకిర్ అలియాస్ 
అహిద్ అందుకున్యార్థ. 
ఉతిరనఖ్ండ్ , హ మాచల్డ పరద్ేశ్  మంత ర లు, పలు రనష్ని ర లు, 
కే్ందరపనలిత పనర ంతయల పరనూట్క బో ర్థ్ ల పరతిన్నధ్ులు, జఞతీయ 
ట్ార వ ల్డ  ట్ేరడ్  అండ్  బిజిన్ స్  బాడీల పరతిన్నధ్ులు ఈ క్నర్ూకీమంలో 
పనలగగ న్యార్థ. 
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ఎకు పర (SATTE), ద్ేశంలోన్న అత ూతిమ ట్ేరడ్ ఎకు పర స్ లో ఒకట్ి, 
ద్దన్నలో J&K ట్యరిజం డిపనరి్ మ ంట్ ట్యరిజం ర్ంగం క్ోవిడ్-19 
తరనాత పటనర్థదిర్ణలో చేస్టన కృషటకి్ అవనర్థ్  ప ంద్ింద్ి. గత 
సంవతుర్ం J&Kకి్ రిక్నర్థ్  సను యిలో పరనూట్కులు వచయచర్థ 
మరియు గత రెండు సంవతురనలుగన డిపనరి్ మ ంట్ తన పరనూట్క 
ఉతేత ి లను స్టుర్ంగన వ ైవిధ్ూపర్థసుి ంద్ి, ఇద్ి పరనూట్కుల మధ్ూ 
బాగన పర యింద్ి. 
UTలో పరనూట్కం యొకక శ్రఘూ పటనర్థదిర్ణ క్ోసం డిపనరి్ మ ంట్ 
గత రెండు సంవతురనలలో అన్ేక క్ొతి క్నర్ూకీమాలను చేపట్ిింద్ి. 
ఈ శ్రతయక్నలంలో, గుల్డ మార్గ తో పనట్ు, పహలాగ మ, సర న్యమార్గ, 
దూద్ పతిర మరియు ఇతర్ రిసనరి్ ల రిసనరి్ లు త రిచి ఉంచబడయ్ యి 
మరియు ఈ గమూసను న్యలకు గణనీయమ  న పనదచయర్థలు 
వచయచయి. 
అంతేక్నకుండయ, వచేచ పరనూట్కుల ఆసకిి్న్న క్ొనసనగించడం క్ోసం 
క్ొతి ట్ెరకి్కంగ్ మారనగ లు, రనఫ్టింగ్ మరియు అడ ాంచర్ 
క్నర్ూకలాపనలు విన్ోద పర రి్ ఫర లియోకు జోడించబడయ్ యి. ఇద్ి J&K 

సందరిశంచడయన్నకి్ ఆకరి్ణ మరియు క్ోరికను ప ంచిన పరనూట్కం 
క్ోసం Gurez వంట్ి క్ొతి పనర ంతయలు మరియు ఇతర్ సరిహదుీ  
పనర ంతయలను పనర ర్ంభించడమే క్నకుండయ. గత సంవతుర్ం గురేజ్డ 
ద్ేశంలోన్ే అత ూతిమ ఆఫ్ బీట్ గమూసను నంగన ఎంపటకైె్ంద్ి. 
 

కిీడయంశాలు 
 

FIFA కోబ్ ప్రప్ంచ కప్ ఫ ైనల్: రియల్ మ్యడిరడ్ ఆల్ హ లయల్ ను 
ఓడించ రికారథు  స్ాు యిలో ఐదవ కోబ్ ప్రప్ంచ కప్ ను గ్ లుచుకుంద్ి 

 

మొరనక్ోలోన్న ర్బాత లో జరిగిన ఫ ైనల్డ లో స ద్ద అరేబియాకు 
చ ంద్ిన అల్డ-హ లాల్డ ను 5-3 తేడయతో ఓడించి రియల్డ మాడిరడ్ 
రిక్నర్థ్  సను యిలో ఐదవసనరి కాబ్స పరపంచ కప ను గెలుచుకుంద్ి. 
Vinícius జూన్నయర్ రెండు గోల్డు చేశనడు మరియు స ద్ద 
అరేబియా యొకక అల్డ-హ లాల్డ ను 5-3తో ఓడించడం ద్యారన 
రియల్డ మాడిరడ్ న్న ఎన్నమ్మదవ కాబ్స పరపంచ కప ట్ెటై్లి్డ కు 
నడిపటంచడయన్నకి్ కరీమ బెంజెమాకు సహాయం చేశనడు. మాడిరడ్ 
చివరిసనరిగన 2018లో ట్ోర్ామ ంట్ ను గెలుచుకుంద్ి. ఇద్ి 2014, 

2016 మరియు 2017లో కూడయ ట్ోర ఫీన్న ఎగరేసుకుపర యింద్ి. 
మాడిరడ్ 1960, 1998 మరియు 2002లో మూడు 
ఇంట్ర్ క్నంట్ిన్ ంట్ల్డ కప లను కూడయ గెలుచుకుంద్ి — 

యూరోపటయన్ మరియు దకి్షణ అమ రిక్న ఛయంపటయన్ ల మధ్ూ 
జరిగిన మాూచ్, ఇద్ి కాబ్స పరపంచ కప తో కలిస్టపర యింద్ి. 
FIFA కోబ్ ప్రప్ంచ కప్ : FIFA కాబ్స పరపంచ కప అన్ేద్ి 
అంతరని తీయ పటర్థష్ ల అసర స్టయేిష్న్ ఫటట్ బాల్డ పర ట్ీ, ఇద్ ి కీీ్డ 
యొకక పరపంచ గవరిాంగ్ బాడీ అయిన ఫ డరేష్న్ ఇంట్రేాష్నల్డ 
డి ఫటట్ బాల్డ అసర స్టయేిష్న్ ద్యారన న్నర్ాహ ంచబడుత ంద్ి. ఈ 
పర ట్ీ 2000లో FIFA కాబ్స వర్ల్్డ ఛయంపటయన్ షటప గన మొదట్ిసనరిగన 
పర ట్ీ చేయబడింద్ి. 
శుభమ్యన్ గ్లి్ మ్రియు గ్ ిస్ట స్రవీ న్్ జనవరలిో ICC ప్టరథషతల 
మ్రియు మ్హ ళ్ల పేోయర్స గ్ా ఎంపికయయారథ 

 
ODI ఫనరనిట్ లో వర్థస ఆకట్ుి కున్ే ఇన్నాంగ్ు ల తరనాత భార్త 
బాూట్ర్ శుభ్ మాన్ గిల్డ జనవరి న్ లలో ICC పటర్థష్ ల పేాయర్ 
ఆఫ్ ద్ి మంత గన ఎంపటకయాూడు, ఇంగనా ండ్ U-19 కె్ప ిన్ గీేస్ 
స్టరరవ న్ు మహ ళల గ ర్వనన్నకి్ ఎంపటకైె్న అతి పటనా 
వయసుకరనలు. మీడియా పరతిన్నధ్ులు, ఐస్టస్ట హాల్డ ఆఫ్ ఫమేర్ు, 

మాజీ అంతరని తీయ ఆట్గనళలా  మరియు ఐస్టస్ట వ బ్స స్ టై్ లో 
నమోదు చేసుకునా అభిమానుల మధ్ూ న్నర్ాహ ంచిన గోా బల్డ 
ఓట్ింగ్ లో అవనర్థ్ లను న్నర్ణయించయర్థ. 
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ICC ప్టరథషతల పేోయర్స ఆఫ్ ద్ ి మ్ంత, జనవరి 2023 - 

శుభమ్యన్ గ్ిల్ 

భార్త ఆట్గనడు శుభ్ మాన్ గిల్డ ODI కీి్కె్ట్ లో మరో అదుభతమ  న 
పరదర్శన తరనాత ICC పటర్థష్ ల పేాయర్ ఆఫ్ ద్ి మంత 
అవనర్థ్ ను గెలుచుకున్యాడు. జనవరిలో 567 పర్థగులతో, 
ఇందులో మూడు స్ ంచరీ-పాస్ సర కర్థా  ఉన్యాయి, 23 ఏళా బాూట్ర్ 
మన్ోహర్మ  న మరియు అట్ాకి్ంగ్ సరి ర క పేా  యొకక పనర ణయంతక 
కలయికతో అభిమానులను ఆశచర్ూపరిచయర్థ. 
గోా బల్డ ఓట్ింగ్ లో నూూజిలాండ్ ఓప నర్ డ వనన్ క్నన్ేా మరియు 
సాద్ేశ్రయుడు మహిద్ స్టరనజ్డ లను ఓడించి గిల్డ ఈ అవనర్థ్ ను 
కాె్యిమ చేయడయన్నకి్ పర ట్ీ మ  ద్యన్యన్నా అధిగమ్మంచయర్థ.అలా 
చేయడం ద్యారన, అతను అక్ోి బర్ 2022లో విరనట్ క్ోహ ా  తరనాత 
మొదట్ి భార్తీయ విజేతగన న్నలిచయర్థ. 
ICC ఉమెన్్ పేోయర్స ఆఫ్ ద్ి మ్ంత, జనవరి 2023 - గ్ ిస్ట 
స్రీవ న్్ 
పనర ర్ంభ ICC U-19 మహ ళల T20 పరపంచ కప లో ఆమ  
ఆల్డ ర ండ్ అదుభత పరదర్శన తరనాత స్ీరరవ న్ు ఈ అవనర్థ్ ను 
అందుకుంద్ి. అలాగే, ఇంగాండ్ కె్ప ిన్ తన న్యయకతా పనతరలో 
అదుభతంగన రనణ ంచి, ఆమ  జట్ుి ను ఫ ైనల్డ కి్ నడిపటంచింద్ి, చివరికి్ 
ట్ెైట్ిల్డ విజతేల నై భార్త తో ఓడిపర యర్థ. ఏడు ఔట్ింగ్ లలో తన 
జట్ుి కు కె్ప ిన్ గన వూవహరించి, 19 ఏళా ఆమ  మధ్ూలో 
పటష్కలంగన విజయాన్నా ప ంద్ింద్,ి 41.85 సగట్ుతో 293 
పర్థగులు చేస్టంద్ి, ఇందులో ర్థవనండయ, ఐరనా ండ్ మరియు 
వ స్టిండీస్ లప ై వర్థసగన మూడు అరి్ స్ ంచరీలు ఉన్యాయి. 
5వ ఖ లో ఇండియయ యూత గ్ మ్్ 2022: ప్తకాల ప్టి్ుకలో 
మ్హారాషు ా అగ్ిస్ాు నంలో న్నలిచంద్ ి

 

ఖ్ేలో ఇండియా యూత గేము యొకక ఐదవ ఎడషి్న్ ఫటబరవరి 
11న ముగుసుి ంద్ి. ఖ్ేలో ఇండియా యూత గేము - 2022లో, 

మహారనషి్ర 56 సారనణ లు, 55 ర్జతయలు మరియు 50 క్నంసూ 

పతక్నలతో సహా మొతిం 161 పతక్నలను సనధించి ఓవరనల్డ 

ఛయంపటయన్ గన న్నలిచింద్ి. మరోవ పైట హరనూన్య 41 సారనణ లు, 32 
ర్జతయలు, 55 క్నంసనూలతో కలిపట మొతిం 128 పతక్నలు సనధించి 

రెండో  సను నంలో ఉంద్ి. ఆతిథూ మధ్ూపరద్ేశ్ 39 సారనణ లతో సహా 96 

పతక్నలతో మూడో సను నంలో న్నలిచింద్.ి 

ఖ్ేలో ఇండియా యూత గేము : 31 జనవరి 2023 నుండి ఫటబరవరి 
11, 2023 వర్కు మధ్ూపరద్ేశ్ లో గేమ లు న్నర్ాహ ంచబడయ్ యి. 

ఖ్ేలో ఇండియా గేము యొకక ఈ ఎడిష్న్ లో మొదట్ిసనరిగన 

కయాకి్ంగ్ కె్న్ోయింగ్, క్నన్ో సలామ మరియు ఫ న్నుంగ్ అన్ే 

వనట్ర్ సర ేరి్్ ఉన్యాయి. ఇద్ి రనషి్రంలోన్న ఎన్నమ్మద్ి వేరేార్థ 
నగరనలోా  న్నర్ాహ ంచబడింద్.ి 

RCB ద్యవరా ₹3.4 కోటో్ బిడ్ తో WPLలో అతాంత ఖరీద్ెైన 

పేోయర్స గ్ా సమృతి మ్ంధయన న్నలిచయరథ  

 

ముంబెైలో పనర ర్ంభమ  న మహ ళల పీరమ్మయర్ లీగ్ వేలంలో భార్త 

బాూట్ర్ సిృతి మంధయన అతూంత ఖ్రీద్ ైన క్ొనుగోలు చేస్టంద్ి. 

రనయల్డ ఛయల ంజర్ు బెంగళూర్థ (ఆర్ స్టబి) ఆమ ను 3.4 క్ోటా్ 

ర్ూపనయల డీల్డ కు తీసుకుంద్ి. WPL వేలంలో RCB చ లాించిన 
భారీ మొతయి న్నా ప ంద్ిన తర్థవనత, మంధయన పనకి్సని న్ సూపర్ లీగ్ 

(PSL) అతూధికంగన చ లాించే కీీ్డయక్నరిణులను రెండింతలు 

సంపనద్ించడయన్నకి్ స్టదింగన ఉంద్ి. 
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కీలక అంశాలు 
• పనా ట్ినం కే్ట్గిరీ కి్ంద ప ష్నవర్ జలీి జట్ుి  తర్పటన ఆడిన 

బాబర్ స్ీజన్ జీతం $1,50,000 లపద్య PKR 3,60,00000 

(3 క్ోటా్ 60 లక్షలు)తో ట్ేరడ్ అయాూర్థ 
• 50 లక్షల పనర థమ్మక ధ్ర్తో వేలంలో బిడి్ంగ్ కు వచిచన 

మొదట్ి కీీ్డయక్నరిణ  మంధయన. 
• RCB మరియు ముంబెై ఇండియన్ు ఆమ  స్ేవల క్ోసం 

తీవరమ  న యుదింలో చికుకకున్యాయి, మాజీ ఆమ  స్ేవలను 
ప ంద్ేందుకు ముందు, ఓప న్నంగ్ మరియు కె్ప ినీు ఎంపటకను 
అంద్ించింద్ి. 

సమృతి మ్ంధయన గ్ురించ : సిృతి శ్రీన్నవనస్ మంధయన WPLలో 
భార్త మహ ళల జఞతీయ జట్ుి  మరియు రనయల్డ ఛయల ంజర్ు 
బెంగళూర్థ తర్పటన ఆడిన భార్త కీి్కె్ట్ర్. జూన్ 2018లో, బో ర్్ 
ఆఫ్ కంట్ోర ల్డ ఫర్ కీి్కె్ట్ ఇన్ ఇండియా (BCCI) ఆమ ను ఉతిమ 
మహ ళా అంతరని తీయ కీి్కె్ట్ర్ గన పేరొకంద్ి. డిస్ ంబర్ 2018లో, 
ఇంట్రేాష్నల్డ కీి్కె్ట్ క్ న్నుల్డ (ICC) ఆమ కు ఆ సంవతుర్పట 
ఉతిమ మహ ళా కీి్కె్ట్ర్ గన రనచ ల్డ హ హో -ఫ్టా ంట్ అవనర్థ్ ను పరద్యనం 
చేస్టంద్ి. 
30 డసి్ ంబర్ 2021న, ఆమ  ICC మహ ళా T20 పేాయర్ ఆఫ్ ద్ి 
ఇయర్ కి్ న్యమ్మనీ అయింద్ి. డిస్ ంబర్ 2021లో, ఆమ , ట్ామీ 
బూూమాంట్, లిజెల్డ లీ మరియు గనబీ లూయిస్ ICC ఉమ న్ు 
కీి్కె్ట్ర్ ఆఫ్ ద్ి ఇయర్ కి్ న్యమ్మన్ేట్ అయాూర్థ. జనవరి 2022లో, 
ICC ఆమ కు ICC ఉమ న్ు కీి్కె్ట్ర్ ఆఫ్ ద్ి ఇయర్ గన రనచ ల్డ 
హ హో -ఫ్టా ంట్ అవనర్థ్ ను అంద్ించింద్ి. ఇండియన్ ఉమ న్ు 
పీరమ్మయర్ లీగ్ పనర ర్ంభ వేలంలో, సిృతిన్న రనయల్డ ఛయల ంజర్ు 
బెంగళూర్థ ర్ూ. 3.40 క్ోటా్కు క్ొనుగోలు చేస్టంద్ి. 
జీన్-ఎరిక్ వ ర ాే ఫ్ారథమలయ ఇ-పిరక్్ హ ైదరాబ్్ద్, భ్రతద్ేశంలో 
గ్ లిచయరథ 

 

DS ప న్ేుీ యొకక జీన్-ఎరిక వ రేగే భార్తద్ేశంలో ఫనర్థిలా E 

యొకక మొదట్ి రేసును గెలుచుకున్యాడు, ఎందుకంట్ే పర రేుే 
యొకక పనసకల్డ వ రాీన్ హ దైరనబాద్ లో న్యలగవ సను నంతో తన 
ఛయంపటయన్ షటప ఆధిక్నూన్నా ప ంచుకున్యాడు. ఈ విజయం 
ఫనర్థిలా Eలో వ రేగే యొకక 11వద్ి, అయితే రెండు 
సంవతురనలలో మొదట్ది్ి మరియు డబుల్డ ఛయంపటయన్ కు 
హుస్ేున్ సనగర్ సర్సుు దగగర్ ముగింపట లాూప లలో నూూజిలాండ్ 
ఆట్గనడు క్నస్టడీన్న న్నలువరించడయన్నకి్ శకిి్-ప దుపట డిఫ న్నువ్ డ ైైవ్ 
అవసర్ం. 
కీలక అంశాలు 
• పర రేుే యొకక ఆంట్ోన్నయో ఫ లికు డయ క్ోసని  ఎన్నాజన్ 

యొకక స్ బాస్టియన్ బూూమ్మకి్ ఓవర్ పవర్ ఉలాంఘన క్ోసం 
17-స్ కనా పర సి్-రేస్ ప న్యలిీన్న అంద్ించిన తరనాత అతన్న 
100వ రేసులో మూడవ సను న్యన్నకి్ పద్ోనాతి ప ందడంతో న్నక 
క్నస్టడీ ఎన్నాజన్ రేస్టంగ్ లో రెండవ సను నంలో ఉన్యార్థ 

• భార్తద్ేశంలో మొటి్మొదట్ి ఫనర్థిలా E రేసు 
హ ైదరనబాద్ లో న్నర్ాహ ంచబడింద్ి, ఇద్ి ఒక దశనబీంలో 
భార్తద్ేశంలో FIA-న్నర్ాహ ంచిన మొదట్ి ఈవ ంట్. 

• హ ైదరనబాద్ ఇ-పటరకు ఫనర్థిలా E 2023 క్నూల ండర్ లో న్యలగవ 
రేసు, ద్దన్నకి్ ముందు మ కి్ుక్ో స్టట్ీలో స్ీజన్ 9 ఓప నర్ 
మరియు ద్ిరియా (స ద్ద అరేబియా)లో రెండు రేసులు 
జర్థగుతయయి. 

• క్నాలిఫ ైయింగ్ స్ ష్న్ మరియు పరధయన రేసు క్ొంత దగగరి 
ఫలితయలను అంద్ించడంతో రేసు కూడయ యాక్షన్-పనూక్ 
వూవహార్ం. 

• ఫనర్థిలా 1 వల  క్నకుండయ, ఏస్ యొకక పనర ర్ంభ గీిడ్ ను 
న్నర్ణయించడయన్నకి్ మరింత సనంపరద్యయక అర్హత స్ ష్న్ ను 
ఉపయోగిసుి ంద్ి (మూడు ఎలిమ్మన్ేష్న్-స్ లిల్డ ర ండ్ ల 
రేస్టంగ్ ను కలిగి ఉంట్ుంద్ి మరియు ఇట్ీవల స్టరరంట్ రేసును 
కలిగి ఉంట్ుంద్ి). 
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• ఫనర్థిలా E క్నారి్ర్ ఫ ైనల్డు, స్ మీ ఫ నైల్డ మరియు ఫ ైనల్డు 
ర ండ్ ల క్ోసం న్యలుగు ర ండా రేస్టంగ్ లతో కూడిన మరియు 
డుూయలింగ్ ఫనరనిట్ ను కలిగి ఉండే క్నాలిఫ ైయింగ్ కు మరింత 
ఉతకంఠభరితమ  న విధయన్యన్నా ఉపయోగిసుి ంద్.ి 

FIFA ప్రప్ంచ కప్ 2026: FIFA 2026 ప్రప్ంచ కప్ లో US, 

క నడయ, మెకర్కోలను సవయంచయలకంగ్ా ధ్ృవీకరించంద్ ి

 
మ కి్ుక్ో మరియు కె్నడయతో పనట్ు U.S. పటర్థష్ ల జఞతీయ జట్ుి  
సాయంచయలకంగన 2026 FIFA పరపంచ కప కు అర్హత సనధసిుి ంద్ి. 
యున్ ైట్ెడ్ న్యరి్ అమ రికన్ బిడ్ లో పరపంచ కప ను న్నర్ాహ ంచే 
హకుకను మూడు ద్ేశనలు గెలుచుకున్యాయి. FIFA 

చయరితయర తికంగన ఆతిథూ ద్ేశనలకు సనధయర్ణ క్నాలిఫటకే్ష్న్ 
ట్ోర్ామ ంట్ లకు వ ళాకుండయ పరపంచ కప లో ఆడే హకుకను 
ఇచిచంద్ి, అయితే FIFA మూడు హో సి్ బిడ్ లను పకకన ప టి్డం 
ఇద్ే మొదట్ిసనరి. ట్ోర్ామ ంట్ 2026లో 32 జటా్ నుండి 48కి్ 
విసిరించడయన్నకి్ స్టదింగన ఉంద్.ి క్నాలిఫ ైయింగ్ ద్యారన 
CONCACAF ద్ేశనలకు మరో మూడు బెరి్ లు ఇవాబడతయయి. 
కీలక అంశాలు 
• U.S. మరియు మ కి్ుక్ో చయలా పరపంచ కప లకు అర్హత 

సనధించేందుకు మొగుగ చూపటత నాపేట్ికీ్, కె్నడయకు ఇద్ి 
శుభవనరి్, ద్దన్న పటర్థష్ ల జఞతీయ జట్ుి  2022లో ఖ్తయర్ కు 
అర్హత సనధించినపటేడు పరపంచ కప పరదర్శనల మధ్ూ 36 
సంవతురనల కర్థవటను అధిగమ్మంచింద్.ి 

• FIFA క్ న్నుల్డ 2030 పరపంచ కప ను న్నర్ాహ ంచే హకుక 
క్ోసం బిడి్ంగ్ క్ోసం ద్యన్న ట్ెైమ ట్ేబుల్డ ను కూడయ 
న్నర్ణయించింద్ి. 2024లో ముందుగన న్నర్ాహ ంచే 2027 
మహ ళల పరపంచ కప కు హో సి్ ను ఎంపటక చేయడయన్నకి్ FIFA 

సమావేశం నుండి ఆ సమావేశం వేర్థగన ఉంట్ుంద్.ి 

• 2030 హో స్టింగ్ విధ్ులకు మూడు ధ్ృవీకరించబడిన బిడ్ లు 
ఉన్యాయి: ఉర్థగేా, అరిెంట్నీ్య, పరనగేా మరియు చిలీలను 
కలిగి ఉనా దకి్షణ అమ రిక్న సంయుకి బిడ్; గత సంవతుర్ం 
యుదింలో ద్ బుతినా ఉకీె్యిన్ ను జోడించిన స్ ేయిన్-
పర ర్థచగల్డ ఉమిడి బిడ్; మరియు మొరనక్ో. 

మ్హ ళ్ల ప్రమియర్స లీగ్: రాయల్ ఛయలెంజర్స్ బ్ెంగ్ళ్ూరథ జట్లు  
మెంట్్ర్స గ్ా చేరిన స్ాన్నయయ మీరాా  

 
మారిచ 4 నుండి 26 వర్కు ముంబెైలో జర్గనునా ఉమ న్ు 
పీరమ్మయర్ లీగ్ (WPL) పనర ర్ంభోతువనన్నకి్ రనయల్డ ఛయల ంజర్ు 
బెంగళూర్థ మ ంట్ార్ గన సనన్నయా మీరని  ఎంపటకైె్ంద్ి. పరధయన క్ోచ్ గన 
ఆస్ేి రలియన్ బనె్ సనయర్ ను సంతకం చేసుి నాట్ుా  ఫనర ంచ ైజీ 
పరకట్ించింద్ి. సనయర్ నూూజిలాండ్ మహ ళలకు పరధయన క్ోచ్ 
మరియు గత సంవతుర్ం ఆస్ేి రలియాతో మహ ళల పరపంచ కప 
విజేత జట్ుి లో సహాయ క్ోచ్ గన ఉన్యార్థ. 
సిృతి మంధయన, ఎలాీస్ ప రీీ, మేగనన్ ష్ట్, సర ఫీ డవి ైన్, డనే్ వనన్ 
నీకె్ర్క మరియు రిచయ ఘోష ల న్ేతృతాంలో రనయల్డ ఛయల ంజర్ు 
పనర ర్ంభ వేలంలో సని ర్-సిడ డ్ ల ైనప ను ఏరనేట్ు చేస్టంద్ి. జట్ుి  
తన WPL పరచయరనన్నా మారిచ 5, ట్ోర్ామ ంట్ యొకక రెండవ 
రోజ్ఞన, ఢిలాీ క్నూపటట్ల్డు తో బరబౌర్ా స్ేిడియంలో పనర ర్ంభించనుంద్ి. 
మీరని , ఒక పరధయన ట్ెైట్లి్డ గెలుచుకునా మొదట్ి భార్తీయ 
మహ ళ - ఆమ  మహ ళల డబుల్డు మరియు మ్మకు డ్ డబుల్డు లో 
ఆర్థతో ముగించింద్ి - ATP దుబాయ ఓప న్ ముగిస్టన తరనాత 
జట్ుి లో చేరనలన్న భావిసుి న్యార్థ, ఇద్ి ఆమ  చివరి ప ర ఫ ష్నల్డ 
ట్ోర్ామ ంట్. మీరని , 36, ఆస్ేి రలియన్ ఓప న్ కు ముందు ప ర ఫ ష్నల్డ 
ట్ెన్నాస్ నుండి రిట్ెైర్ అవనాలన్న తన న్నర్ణయాన్నా పరకట్ించింద్ి, 
అకకడ ఆమ  మరియు ఆమ  భాగసనామ్మ రోహన్ బో పనా మ్మకు డ్ 
డబుల్డు లో ర్నార్ప గన న్నలిచయర్థ. 
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అంతరాా తీయ కరిక ట్ లో 25,000 ప్రథగ్ులు చసేిన 6వ బ్్ాట్ర్స గ్ా 
విరాట్ కోహ ో  న్నలిచయరథ  

 
ఆస్ేి రలియాతో జరిగిన రెండో  ట్ెసుి లో భార్త ఆర్థ వికె్టా్ తేడయతో 
గెలుప ంద్ిన సందర్భంగన విరనట్ క్ోహ ా  పరపంచంలోన్ే అతూంత 
వేగంగన 25,000 పర్థగులు చేస్టన ఆర్వ బాూట్ర్ గన న్నలిచయడు. 
అతను మ  లురనయిన్న చేర్థక్ోవడయన్నకి్ 52 పర్థగులతో మొతింగన 
తన 492వ మాూచ్ లోకి్ వచయచడు. అతను భార్తద్ేశం యొకక 
మొదట్ి ఇన్నాంగ్ు లో 25012 పర్థగులతో ముగించడయన్నకి్ 20 
పర్థగుల వదీ అవటట్ క్నవడయన్నకి్ ముందు 44 పర్థగులు చేశనర్థ 
విరాట్ కోహ ో  క రీర్స గ్ాి ఫ్: 
• 2008లో భార్త లో అర్ంగేట్రం చేస్టన 34 ఏళా క్ోహ ా  తన 

549వ ఇన్నాంగ్ు లో ఆర్థగుర్థ బాూట్రా్లో అతి తకుకవ 
మ  లురనయిన్న చేర్థకున్యాడు. 25000 పర్థగుల మార్థకను 
చేర్థక్ోవడయన్నకి్ ట్ెండూలకర్ 577 ఇన్నాంగ్ు లు తీసుక్ోగన, 
పనంట్ింగ్ 588 ఇన్నాంగ్ు లోా  చేశనర్థ 

• క్ోహ  25000-పాస్ పర్థగులను చేసుి నాపటేడు 53-పాస్ 
సగట్ును కలిగి ఉన్యాడు, కలాిస్ 49.10 వదీ రెండవ సను నంల  ో
ఉనా పరతేూక కాబ్స సభుూలలో అతూధికం. 

• క్ోహ ా  106 ట్సెుి లోా  8195 పర్థగులు, 271 వన్ే్లోా  12809, 

115 ట్2ీ0లోా  4008 పర్థగులు చేశనర్థ 
ఒక టె్సుు  మ్యాచ్ లో అతాధిక సకి్రథో  బ్్ద్ిన ఆట్గ్ాడగి్ా బ్నె్ స్టు క్్ 
రికారథు  సృష్ిుంచయరథ  

 

ఇంగాండ్ ట్ెసుి  కె్ప ిన్ బెన్ సరి కు నూూజిలాండ్ తో జరిగిన మాూచ్ లో 
ఇంగనా ండ్ క్ోచ్ మరియు నూూజిలాండ్ మాజీ కీి్కె్ట్ర్ బెరండన్ 
మ కలామ ను అధిగమ్మంచి ట్ెసి్ కీి్కె్ట్ చరితరలో అతూధిక స్టకుర్థా  
క్ొట్ిిన ఆట్గనడిగన న్నలిచయర్థ. ఇంగాండ్ -నూూజిలాండ్ ల మధ్ూ 
మౌంట్  మౌన్ గనుయ  (నూూజిలాండ్ )లో జర్థగుత నా తొలి ట్ెసుి  
రెండో  ఇన్నాంగ్ు లో సరి కు  రెండు స్టకుర్థా  బాద్ిన పరపంచ రిక్నర్థ్  
సృషటించయర్థ. సరి కు 33 బంత లోా  మూడు ఫర ర్థా , రెండు స్టకురా్తో 
31 పర్థగులతో ఇన్నాంగ్ు ఆడయర్థ. 
కీలక అంశాలు 
• 90 ట్ెసి్ మాూచ్ లలో, సరి కు 109 స్టకుర్థా  మరియు 12 

స్ ంచరీలు మరియు 28 అరి్స్ ంచరీలతో 36.00 సగట్ుతో 
మొతిం 5,652 పర్థగులు చేశనర్థ. ట్సెుి లోా  అతన్న వూకిి్గత 
అత ూతిమ సర కర్థ 258. మ కలామ 101 ట్సెుి లోా  107 
స్టకుర్థా  క్ొట్ాి డు. అతను 38.64 సగట్ుతో 6,453 పర్థగులు 
చేశనర్థ 

• అతను ట్సెుి లోా  12 స్ ంచరీలు మరియు 31 అరి్స్ ంచరీలతో 
అత ూతిమ సర కర్థ 302. ట్ెసి్ కీి్కె్ట్ లో అతూధిక స్టకుర్థా  క్ొట్ిిన 
బాూట్ు మన్. 

• ట్ెసుి  కీి్కె్ట్ లో 100 స్టకుర్థా  బాద్ిన సరి కు (109), మ కలామ 
(107) తరనాత ఆస్ేి రలియా ఆట్గనడు ఆడమ గిల్డ కీి్సి్ మూడో 
సను నంలో ఉన్యాడు. వ స్టిండీస్ కు చ ంద్ిన కీి్స్ గేల్డ 98 
స్టకురా్తో న్యలుగో సను నంలో, దకి్షణయఫటరక్నకు చ ంద్ిన జఞకె్ాస్ 
కలాిస్ 97 స్టకురా్తో ఐద్ో సను నంలో న్నలిచయర్థ. 

• భార్త ఆట్గనడు వీరేందర స్ హాాగ్ 91 స్టకుర్థా  బాద్ి ఆరో 
సను నంలో ఉన్యాడు. ట్సెుి లోా  అతూధిక స్టకుర్థా  బాద్ని భార్త 
ఆట్గనడు స్ హాాగ్. 

స్ౌరాషు ా బ్ెంగ్ాల్ ను ఓడించ ర ండో  రంజీ ట్రర ఫ్ టైె్టి్ల్ ను 2022-23 
గ్ లుచుకుంద్ ి
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క్ోల్డ కతయలోన్న ఈడ న్ గనర్ెన్ు లో స రనషి్ర తొమ్మిద్ి వికె్టా్ తేడయతో 
బెంగనల్డ ను ఓడించి రెండో  ర్ంజీ ట్ోర ఫీ 2022-23 ట్ెైట్ిల్డ ను కైె్వసం 
చేసుకుంద్ి. క్ోల్డ కతయలోన్న ఈడ న్ గనర్ెన్ు లో స రనషి్ర రెండో  ర్ంజీ 
ట్ోర ఫీ ట్ెటై్ిల్డ ను గెలుచుకుంద్ి. 2019-20లో స రనషి్ర తొలిసనరి ర్ంజీ 
ట్ోర ఫీ ట్ెటై్ిల్డ ను గెలుచుకుంద్.ి 
మ్యాచ్ లోన్న కీలకాంశాలు: 

• స రనషి్ర విజయాన్నకి్ 14 పర్థగులు చేయాలిు ఉండగన, 
2.4 ఓవరా్లో 1 వికె్ట్ నష్ని న్నకి్ సనధించింద్.ి 

• స రనషి్ర విజయాన్నకి్ హ రోలుగన న్నలిచిన జయద్వే్ 
ఉనదకత, చతేన్ సక్నరియా కలిస్ట బెంగనల్డ బాూట్ింగ్ 
వ నుా విరిచయర్థ, ఆ జట్ుి  రెండో  ఇన్నాంగ్ు లో 241 
పర్థగులు మాతరమే చేయగలిగింద్ి. 

• ఉనదకత 9 వికె్ట్ుా  తీయగన, చేతన్ సక్నరియా 6 వికె్ట్ుా  
తీశనర్థ 

• ఈ మాూచ్ లో స రనషి్ర ట్ాస్ గెలిచి ముందుగన బౌలింగ్ 
ఎంచుకుంద్ి. 

• బాూట్ింగ్ కు ద్ిగిన బెంగనల్డ తొలి ఇన్నాంగ్ు లో 174 
పర్థగులు మాతరమే చేయగలిగింద్ి. 

• ఉనదకత మూడు వికె్ట్ుా  తీయగన, చేతన్ సక్నరియా 
కూడయ మూడు వికె్ట్ుా  తీశనర్థ. చిరనగ్ జఞనీ, డీఏ 
జడేజఞలకు రెండేస్ట వికె్ట్ుా  దక్నకయి. 

• ఆ తరనాత స రనషి్ర తొలి ఇన్నాంగ్ు లో 404 పర్థగులు 
చేస్ట బెంగనల్డ ప ై భారీ ఆధికూం సనధించింద్ి. 

• బెంగనల్డ రెండో  ఇన్నాంగ్ు కూడయ పేలవంగన ఉంద్ి 
మరియు జట్ుి  241 పర్థగులు మాతరమే చేయగలిగింద్ి. 

• అట్ువంట్ి పరిస్టుతిలో, అతను స రనషి్రప ై 11 పర్థగుల 
సాలే ఆధిక్నూన్నా ప ందవచుచ. 

• ఈ మాూచ్ లో తొమ్మిద్ి వికె్ట్ుా  పడగొట్ిిన స రనషి్ర కె్ప ిన్ 
ఉనదకత మాూన్ ఆఫ్ ద మాూచ్ గన ఎంపటకయాూర్థ, 

• సహచర్థడు అరిేత వనసవనడ ర్ంజీ స్ీజన్ పేాయర్ గన 
ఎంపటకయాూర్థ. 

రూ. 350 బిలియనో ఒప్ుందంలో భ్గ్ంగ్ా అడిడయస్ట భ్రత కరిక ట్ 
జట్లు  కరట్ ను స్ాున్ర్స చేసుత ంద్ ి

 
భార్త కీి్కె్ట్ న్నయంతరణ మండలి (BCCI) జట్ుి కు యూన్నఫనం 
సనేనుర్ గన ర్ూ. 350 క్ోట్ుా  చ లాించేందుకు జర్ిన్ కీీ్డయ వసుి వటల 
ద్ిగగజం అడిడయస్ తో ఒపేందం కుదుర్థచక్ోవడయన్నకి్ దగగర్గన ఉంద్ి. 
ఒరిజినల్డ సనేనుర్ మొబెైల్డ పీరమ్మయర్ లీగ్ సర ేరి్్ (MPL సర ేరి్్) 
మధ్ూలోన్ే ఒపేందం నుండి వ ైద్ొలగడంతో గత న్ లలో తయతయకలిక 
సనేనుర్ గన అడుగుప ట్ిిన కి్లార్ జీన్ు తయారీద్యర్థ కే్వల్డ కి్ర్ణ్ 
క్నా తింగ్ లిమ్మట్ెడ్ సను నంలో అడిడయస్ ఆకీమ్మసుి ంద్ి. 
మునుపట్ి సనేనుర్ MPL సర ేరి్్ గెలాకిస్ ఫన్ వేర్ ట్ెక్నాలజీ 
ప ైైవేట్ నుండి అథ్ ాయిజర్ వేర్ మరియు సర ేరి్్ సర్థకుల బార ండ్. 
Ltd. BCCI-MPL సర ేరి్్ కి్ట్ ఒపేందం నవంబర్ 2020 నుండి 
డిస్ ంబర్ 2023 వర్కు మూడు సంవతురనల పనట్ు 
క్ొనసనగుత ంద్ి. అయితే, BCCI మారిచ 31 వర్కు క్ొనసనగనలన్న 
క్ోరినపేట్ికీ్, ఫనంట్స్ీ సర ేరి్్ కంప నీ జనవరిలో వ ైద్ొలిగింద్ి, ఆ 
తరనాత కే్వల్డ కి్ర్ణ్ బాధ్ూతలు స్ీాకరించయర్థ. తయతయకలిక 
సనేనుర్. 14 ఏళా సుద్దర్ఘ అనుబంధ్ం తరనాత 2020లో US 

సర ేరి్్ వేర్ కంప నీ న్ ైక పదవీక్నలం ముగిస్టన తరనాత MPL 

వచిచంద్.ి 
విఘ్నిష మ్రియు విశాఖ ఎన్ఆర్స గ్ాి ండ్ మ్యసుర్స్ అయిన 
భ్రతద్ేశప్ట మొదట్ి స్ట దరథలు 
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జర్ినీలోన్న బాడ్ జిాస్ చన్యన్ లో జరిగిన 24వ న్యర్్ వ సి్ కప 
2023లో గెలిచి, జర్ిన్ IM ఇలాి  ష ైాడర్ ను ఓడించిన తరనాత, 

భార్త చ స్ ఆట్గనడు విఘనాష NR భార్తద్ేశనన్నకి్ 80వ 
గనీండ్ మాసిర్ అయాూడు. ల ైవ్ రేట్ింగ్ు లో 2500 ద్యట్ి 
మ  లురనయిన్న చేర్థకున్యాడు ఈ చ న్ ైా కురనీడు. విఘనాష యొకక 
అనాయూ విశనఖ్ NR 2019లో భార్తద్ేశం యొకక 59వ GM 

అయాూడు. ఆ విధ్ంగన, విశనఖ్ మరియు విఘనాష గనీండ్ మాసిర్ు 
అయిన భార్తద్ేశపట మొదట్ి సర దర్థలు అయాూర్థ. 
విఘనాష 17 సంవతురనల వయసుులో 2015లో ఖ్తయర్ 
మాసిర్ు లో తన మొదట్ి GM-న్యర్ి న్న సంపనద్ించయడు. ఒకట్నిార్ 
సంవతురనల తరనాత, అతను 2017లో 24వ అబుద్యబి 
మాసిర్ు లో తన రెండవ GM-న్యర్ి న్న సర కర్ చేశనడు. అతను 1వ 
గుజరనత GM ఓప న్ 2018లో తన చివరి GM-కట్ుి బాట్ును 
సనధించయడు. ఆస్టయా క్నంట్ని్ ంట్ల్డ 2019లో న్యలగవ GM-

కట్ుి బాట్ు సర కర్ చేయబడింద్ి. 
ISSF ప్రప్ంచకప్ లో మ్హ ళ్ల 10 మీట్రో ఎయిర్స ర ైఫలి్ లో 
తిలోతతమ్ సనే్ కాంసా ప్తకాన్ని గ్ లుచుకున్యిరథ  

 
ఈజిపటి లోన్న కైె్రోలో జరిగిన ISSF పరపంచ కప 2023లో మహ ళల 
10 మీట్రా్ ఎయిర్ రైెఫటల్డ లో భార్త ట్ీన్ేజ్డ తిలోతిమ స్ేన్ క్నంసూ 
పతక్నన్నా గెలుచుకుంద్ి. 14 ఏళా తిలోతిమ స్ేన్ 262 సర కర్ తో 
మొదట్ి ఎన్నమ్మద్ి రనూంకి్ంగ్ ర ండ్ ను ముగించిన తరనాత 
మొతింమీద ఐదవ సను నంలో భార్త కు రెండవ క్నంసూ పతక్నన్నా 
గెలుచుకుంద్ి. ఆమ  0.1 సాలే తేడయతో బంగనర్థ పతక్నన్నా 
క్ోలోేయింద్ి. గీేట్ బిరట్న్ కు చ ంద్ిన స్టయోన్ ైడ్ మ కి్ంతోష సార్ణం 
సనధించగన, స్టాటి్రనా ండ్ కు చ ంద్ిన ఒలింపటక ఛయంపటయన్ నీన్య 
కీి్స్ ిన్ ర్జతం సనధించి రెండో  సను నంలో న్నలిచయర్థ. 

పటర్థష్ ల ఎయిర్ రైెఫటల్డ లో ర్థదరంక్ష్ పనట్ిల్డ సార్ణం సనధించడంతో 
ఈవ ంట్ యొకక మూడవ రోజ్ఞ భార్తద్ేశనన్నకి్ మరో 
లాభద్యయకమ  న రోజ్ఞ. హంగేరీ, బిరట్న్, సరా వేకి్యా మూడు 
సారనణ లతో పతక్నల పట్ిికలో భార్త సున్యయాసంగన అగీసను నంలో 
ఉంద్ి. మరో రెండు రోజ్ఞలోా  మరో న్యలుగు ఫ ైనల్డు జర్గనున్యాయి. 
ICC మ్హ ళ్ల T20 ప్రప్ంచకప్: ఆసేులాియయ 6వ మ్హ ళ్ల T20 
ప్రప్ంచకప్ ట్ెైట్లి్ ను క వైసం చసేుకుంద్ ి

 

ICC మహ ళల T20 పరపంచకప ఫ నైల్డ: నూూలాండ్ు లో జరిగిన 
ఫ ైనల్డ లో దకి్షణయఫటరక్నప ై 19 పర్థగుల తేడయతో ఆస్ేి రలియా విజయం 
సనధించి మహ ళల T20 పరపంచకప ను ఆరోసనరి గెలుచుకుంద్ి. 
ఓప న్నంగ్ బాూట్ర్ బెత మూనీ ఆర్థ వికె్టా్ నష్ని న్నకి్ 156 పర్థగుల 
వదీ అజేయంగన 74 పర్థగులు చేస్ట ఆస్ేి రలియా ఇన్నాంగ్ు ను 
ఆకట్ుి కుంద్ి. ఆస్ీస్ విజయం మహ ళల T20 పరపంచ కప 
చరితరలో వనరి ఆర్వద్ి మరియు 2018 మరియు 2020లో వనరి 
విజయాల తరనాత కె్ప ిన్ మ గ్ లాన్నంగ్ న్ేతృతాంలో హాూట్ిరక 
ట్ోర్ామ ంట్ విజయాలను పయరిి చేస్టంద్ి. ఆస్ేి రలియా మునుపట్ి 
విజయాలు 2010, 2012, 2014, 20208 మరియు 2018లో 
వచయచయి. 
ICC మ్హ ళ్ల T20 ప్రప్ంచ కప్: కీలక అవారథు లు 
• ఐస్టస్ట పేాయర్ ఆఫ్ ద ట్ోర్ామ ంట్ అవనర్థ్ ను ఆస్ేి రలియాకు 

చ ంద్ిన ఆషీా  గనర్్నర్ గెలుచుకున్యార్థ 
• అత ూతిమమ  న గనర్్నర్ పద్ి వికె్ట్ుా  పడగొట్ాి ర్థ మరియు 

ఆస్ేి రలియా యొకక విజయవంతమ  న పరచయర్ంలో 110 
పర్థగులు చేశనర్థ, జట్ుి కు ఆర్వ మహ ళల T20 పరపంచ కప 
ట్ెైట్ిల్డ ను అంద్ించడంలో భారీ పనతర పర షటంచయర్థ 
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• బెత మూనీ తన అదుభతమ  న అరి్ స్ ంచరీతో పేాయర్ ఆఫ్ ద 
మాూచ్ గన న్నలిచయర్థ, బతె మూనీ అతూధికంగన 74* పర్థగులు 
చేశనర్థ 

ISSF ప్రప్ంచ కప్ 2023లో 10 మీట్రో ఎయిర్స ర ైఫలి్ లో రథదరంక్ష్ 
పాటి్ల్ సవరణం స్ాధించయరథ  

 

కైె్రోలో జరిగిన ISSF పరపంచ కప 2023లో పటర్థష్ ల 10 మీట్రా్ 
ఎయిర్ రైెఫటల్డ ఈవ ంట్ లో భార్తద్ేశనన్నకి్ చ ంద్ని ర్థద్యర ంక్ష్ 
బాలాసనహ బ్స పనట్లి్డ విజేతగన న్నలిచయర్థ. అతను గోల్్డ మ డల్డ 
మాూచ్ లో జర్ినీకి్ చ ంద్ిన మాకి్ుమ్మలియన్ ఉల్డ బిరచ్ ను 16-8 
తేడయతో ఓడించి ట్ాప ప ైైజ్డ న్న కైె్వసం చసేుకున్యార్థ. ర్థదరంక్ష్ 
పనట్ిల్డ క్నాలిఫటకే్ష్న్ ర ండ్ లో 629.3 పనయింటా్తో ఏడవ సను నంలో 
న్నలిచయర్థ, రనూంకి్ంగ్ ర ండ్ లోకి్ పరవేశ్చంచయర్థ, అతను ఉలిరరచ్ తో 
ఫ ైనల్డ పర ర్థకు 262.0 పనయింటా్తో అగీసను నంలో ఉన్యార్థ. 
క్నాలిఫటకే్ష్న్ లో అగీసను నంలో న్నలిచిన క్ొీ యేిషటయాకు చ ంద్ిన 
మ్మరనన్ మారిస్టచ్ క్నంసూ పతక్నన్నా కైె్వసం చేసుకుంద్.ి ద్వినూంష 
స్టంగ్ పన్యార్ మరియు హృదయ హజఞరిక్న రనూంకి్ంగ్ ర ండ్ ల 
కట్ ను తృట్ిలో క్ోలోేయార్థ మరియు వర్థసగన 11 మరియు 
12వ సను న్యలోా  న్నలిచయర్థ. 
కీలక అంశాలు 
• భార్తద్ేశనన్నకి్ చ ంద్ిన త ష్నర్ ష్నహు మాన్ే క్నాలిఫటకే్ష్న్ 

ర ండ్ లో రెండవ సను నంలో న్నలిచయడు, అయితే అతను 
రనూంకి్ంగ్ పనయింటా్ క్ోసం మాతరమే (RPO) 

ఆడుత నాందున రనూంకి్ంగ్ ర ండ్ లో పర ట్ీపడలపదు. RPO 

క్ోసం పర ట్ీ పడుత నా మరో భార్తీయుడు విద్ిత జెైన్ 
అర్హతలో 15వ సను నంలో న్నలిచయర్థ 

• కైె్రో ష్ూట్ింగ్ పరపంచకప లో ర్థద్యర ంక ష పనట్ిల్డ కి్ ఇద్ి రెండో  
బంగనర్థ పతకం. అతను 10 మీట్రా్ ఎయిర్ రైెఫటల్డ మ్మకు డ్ 
ట్ీమ సార్ణం సనధించడయన్నకి్ నర్ిద్య రనజ్ఞతో జతకట్ాి ర్థ 

• నర్ిద్య రనజ్ఞ, అద్ే సమయంలో, మహ ళల 10 మీట్రా్ ఎయిర్ 
రైెఫటల్డ ఈవ ంట్ లో చర్ూ తీసుకునాపేట్ికీ్, ఏడో సను నంలో 
మాతరమే న్నలిచయడు. అయితే ఈ ఈవ ంట్ లో భార్త పతక 
విజేత తిలోతిమ స్నే్ రనూంకి్ంగ్ ర ండ్ లో మూడో సను నంలో 
న్నలిచి క్నంసూ పతక్నన్నా కైె్వసం చేసుకుంద్ి. 

• తిలోతిమ 262.0 సర కర్ చేస్టన తరనాత సాద్ేశనన్నకి్ చ ంద్ని 
ర్మ్మతను పర డియం ముగింపట క్ోసం తిపటేక్ొట్ిింద్ి - ఆమ  
భార్త సహచర్థడి కంట్ే కే్వలం 0.2 ఎకుకవ. 

• తిలోతిమ స్ేన్ క్నాలిఫయింగ్ ర ండ్ లో 632.7 సర కర్థతో రెండో  
సను నంలో న్నలిచింద్ి. రనూంకి్ంగ్ ర ండ్ కు అర్హత సనధించిన చివరి 
ష్ూట్ర్ గన నర్ిద న్నలవగన, ర్మ్మత ఏడో సను నంలో న్నలిచింద్.ి 

• మాజీ పరపంచ నంబర్ 1 ఎలవ న్నల్డ వలరివన్ మరియు న్యనీు 
క్నాలిఫ ైయింగ్ ర ండ్ లో RPO క్ోసం పర ట్ీ పడయ్ ర్థ మరియు 
వర్థసగన ఎన్నమ్మద్ి మరియు 15వ సను న్యలోా  న్నలిచయర్థ. 

• ఈ రెండు పతక్నలు కైె్రో ష్ూట్ింగ్ పరపంచకప పతక్నల 
పట్ిికలో ఐదు పతక్నలతో భార్త ను అగీసను నంలో న్నలిపనయి - 
మూడు సారనణ లు మరియు రెండు క్నంసనూలు. సార్ణం, 

ర్జతంతో హంగేరీ రెండో  సను నంలో ఉంద్ి. 
స ుయిన్ ఆట్గ్ాడు స రిాయో రామోస్ట అంతరాా తీయ ఫటట్ బ్్ల్ 
రిట్ెైర మంట్ ప్రకటి్ంచయరథ  
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పనరిస్ స్ యింట్-జరైెిన్ మరియు రియల్డ మాడిరడ్ మాజీ డిఫ ండర్ 
స్ రిగయో రనమోస్ అంతరని తీయ ఫటట్ బాల్డ నుండి రిట్ెైర్ 
అవటత నాట్ుా  పరకట్ించయడు. స్ ేయిన్ తర్పటన రిక్నర్థ్  సను యిలో 
180 మాూచ్ లు ఆడిన తరనాత స్ ేయిన్ పరపంచ కప మరియు 
యూరో విజేత జటా్లో భాగమ  న రనమోస్, లా లిగనలో రియల్డ 
మాడిరడ్ కు పనర తిన్నధ్ూం వహ ంచయర్థ మరియు ఇపటేడు లీగ్ 1లో 
PSG తర్పటన ఆడుత న్యార్థ 
రనమోస్ 2005లో యుకివయసులో స్ విలాా  తర్పటన 
ఆడుత నాపటేడే స్ ేయిన్ లో అర్ంగేట్రం చేశనర్థ. అతను తన 
ద్ేశం క్ోసం ఏడు పరధయన ట్ోర్ామ ంటా్లో ఆడయడు, మూడు 
గెలిచయడు, క్ననీ యూరో 2020, 2021లో ఆడని మరియు 2022 
పరపంచ కప క్ోసం లూయిస్ ఎన్నరక జట్ుి  నుండి తపటేంచబడయ్ డు. 
లా రోజఞ క్ోసం అతన్న చివరి పరదర్శన మారిచ 31, 2021న 
వచిచంద్ి, అతను క్ొసనవరప ై 3-1 విజయంలో న్యలుగు న్నమ్మష్నలు 
ఆడయర్థ 
కారలో స్ట అలకరాజ అర ాంటీ్న్య ఓప న్ ట్ెైటి్ల్ 2023 గ్ లుచుకున్యిరథ  

 
ట్ాప-స్ీడ్ సనేన్నష ఆట్గనడు, క్నరోా స్ అలకరనజ్డ అరిెంట్నీ్య ఓప న్ 
ట్ెన్నాస్ ట్ోర్ామ ంట్ లో క్నమ రనన్ న్ోరీన్న వర్థస స్ టా్లో ఓడించి 
U.S. ఓప న్ విజయం సనధించిన తరనాత తన మొదట్ి ట్ెైట్లి్డ ను 
గెలుచుకున్యార్థ. ప తిికడుపట మరియు సనాయువట గనయాల 
క్నర్ణంగన అతను ఆస్ేి రలియన్ ఓప న్ ను క్ోలోేయిన తరనాత 
నవంబర్ 2022 తరనాత అలకరనజ్డ కి్ ఇద్ి మొదట్ి ATP 

ట్ోర్ామ ంట్. అలకరనజ్డ తన ఏడవ ATP ట్ెైట్లి్డ ను 
గెలుచుకున్యార్థ మరియు ఫ ైనల్డ లో క్నమ రనన్ న్ోరీన్న ఓడించి US 

ఓప న్ 2022 గెలిచిన తరనాత అతన్న మొదట్ి ట్ోర్ామ ంట్. 
2015లో రనఫ ల్డ న్యదల్డ తరనాత బూూనస్ ఎయిర్ు లో ట్ెైట్ిల్డ 
గెలిచిన తొలి సనేన్నష ఆట్గనడు అలకరనజ్డ. 

అరిెంట్ీన్య ఓప న్ ట్ెైట్లి్డ 2023 పటర్థష్ ల డబుల్డ : స్టమోన్ 
బో ల లాి మరియు ఫనబియో ఫర గిాన్న 2023 అరిెంట్ీన్య ఓప న్ లో 
డబుల్డు ట్ెన్నాస్ ట్ెటై్ిల్డ ను 6–2, 6–4తో ఫ ైనల్డ లో న్నక్ోలస్ 
బారియంట్ోస్ మరియు ఏరియల్డ బెహర్ లను ఓడించయర్థ. 
 FIFA అవారథు లు 2022: లియోన్ ల్ మసె్్ '2022 యొకక 
ఉతతమ్ FIFA ఆట్గ్ాడు' గ్ లుచుకున్యిరథ  

 
అరిెంట్ీన్యకు చ ంద్ిన లియోన్ ల్డ మ స్ీు 2022కి్ బెసి్ FIFA 

పటర్థష్ ల పేాయర్ ప ైైజ్డ న్న ప ంద్యడు. మ స్ీు తన పనరిస్ స్ యింట్ 
జరైెిన్ (PSG) సహచర్థడు కైె్లియన్ Mbappe మరియు 
రియల్డ మాడిరడ్ కె్ప ిన్ కరీమ బెంజెమాలను అధిగమ్మంచి 
పనరిస్ లోన్న సలపా  పీా ల్డ లో పరస్టది ట్ోర ఫనీ్న అందుకున్యాడు. FIFA 

అవనర్థ్ ల ఓట్ులో, మ స్ీుకి్ 52 పనయింట్ుా , Mbappé 44 
మరియు బెంజెమా 34. 2016లో FIFA పనర ర్ంభించిన గ ర్వనన్నా 
మ స్ీు గెలుచుక్ోవడం ఇద్ి రెండోసనరి. 
8 ఆగసి్ 2021 నుండి 18 డిస్ ంబర్ 2022 వర్కు పటర్థష్ ల 
ఫటట్ బాల్డ లో అత ూతిమ పరదర్శన చసే్టనందుకు మ స్ీు బెసి్ FIFA 

మ న్ు పేాయర్ అవనర్థ్  విజేతగన ఎంపటకయాూర్థ. FIFA 

అవనర్థ్ లలో కీి్స్టియాన్ో రొన్యలో్  మరియు రనబరి్ ల వనండోస్ీక 
యొకక భారీ ఫీట్ ను సమం చేశనర్థ 
మ స్ీు 2007లో FIFA గనలాలో తన మొదట్ి పరదర్శనను 
నమోదు చేశనర్థ మాజీ బారిులోన్య కె్ప ిన్ ఆ సమయంలో FIFA 

వర్ల్్డ పేాయర్ ఆఫ్ ద్ి ఇయర్ సని ండింగ్ లలో క్నక్న తరనాత రెండవ 
సను నంలో న్నలిచయర్థ. పద్ిహ న్ేళా తరనాత, పనరిస్ లో మంగళవనర్ం 
మ స్ీు ఏడవసనరి ఫటఫన పేాయర్ ఆఫ్ ద్ి ఇయర్ గన ఎంపటకయాూర్థ. 
అందమ  న ఆట్ చరితరలో అతూంత అలంకరించబడని ఆట్గనళళలో 
ఒకరైెన మ స్ీు ఇపటేడు 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 

2019 మరియు 2023లో FIFA వర్ల్్డ పేాయర్ ఆఫ్ ద్ి ఇయర్ 
ట్ెైట్ిల్డ ను గెలుచుకున్యార్థ 
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లియోన్ ల్ మసె్్ క రీర్స లో 700వ కోబ్ గ్లల్ చేశారథ  

 

ఆల్డ-ట్ెైమ గీేట్ లియోన్ ల్డ మ స్ీు తన కె్రీర్ లో 700వ కాబ్స గోల్డ ను 

పనరిస్ స్ యింట్ జరైెిన్ లో మారెుయిల్డ ప ై 3-0తో విజయం 

సనధించయడు. గోల్డ తో, మ స్ుీ IFFHS (ఇంట్రేాష్నల్డ ఫ డరేష్న్ 

ఆఫ్ ఫటట్ బాల్డ హ సిరీ అండ్ సని ట్సి్టికు) పరక్నర్ం 700 కె్రీర్ కాబ్స 

గోల్డు చేస్టన చరితరలో రెండవ ఆట్గనడిగన న్నలిచయర్థ. అలా చేస్టన 

మరో ఆట్గనడు మ స్ీు చిర్క్నల పరతూరిు కీి్స్టియాన్ో రొన్యలో్ . 

ఇంతలో మ స్ీు యొకక పరతూరిు రొన్యలో్  డమాక తో జరిగిన స ద్ద పర ర  

లీగ్ మాూచ్ లో అల్డ-న్యసర్ క్ోసం అతన్న హాూట్ిరక తో సహా పర ట్లీలో 

కాబ్స సను యిలో 709 గోల్డు చేశనర్థ 

మ స్ీు తన స్ీన్నయర్ కాబ్స కె్రీర్ ను 2004లో FC బారిులోన్యతో 

పనర ర్ంభించయర్థ, అతన్న కాబ్స కె్రీర్ లో మొదట్ి 17 సంవతురనలు 

జట్ుి తో ఆడయడు. అతను బారిులోన్యతో కలిస్ట ఉనా సమయంలో 

672 గోల్డు చేశనర్థ, ఆ విస్ీి ర్ణంలో ఒక్ోక స్ీజన్ కు సగట్ున 40 

గోల్డు చేశనడు. 2020-21 స్ీజన్ తర్థవనత, మ స్ుీ PSGలో 

చేరనడు. 35 ఏళా అతను ఫ రంచ్ కాబ్స తో తర్చుగన సర కర్ చేయలపదు, 

62 క్నూప లలో 28 గోల్డు చేశనర్థ. క్ననీ అతను PSGతో ఎకుకవ 

సమయం పనట్ు Mbappé మరియు Neymarతో కూడయ ఫల్ీ్డ ను 

పంచుకున్యాడు. ఆద్ివనర్ం విజయంలో మ  లురనయిన్న చేర్థకునా 

PSG సభుూడు మ స్ీు మాతరమే క్నదు. Mbappé ఈ మాూచ్ లో 

మ్మగిలిన రెండు గోల్డ లను చేశనడు, అతన్నకి్ PSGతో 200 గోల్డు 

చేశనర్థ. 
 

రక్షణ రంగ్ం 
 

భ్రత స ైనాం 'ప్రప్ంచంలోన్ే మొదట్ి' ప్ూరిత కారాాచరణ SWARM 

డోరన్ వావసును పొ ంద్ింద్ ి

 

నూూస్ేేస్ రీస్ ర్చ, బెంగళూర్థకు చ ంద్ిన సని రి్-అప భార్తీయ 
స్ ైన్యూన్నకి్ SWARM డోరన్ లను పంపటణీ చసే్టంద్ి, ఇద్ి ఈ అధిక 
సనందరత కలిగిన SWARM డోరన్ లను అమలు చేస్ే పరపంచంలోన్ే 
మొదట్ి పరధయన సనయుధ్ దళంగన ఆరీిన్న చేస్టంద్.ి ఈ డ లివరీ 
బహుశన మ్మలిట్రీ అపటా కే్ష్న్ ల క్ోసం పరపంచంలోన్న మొటి్మొదట్ి 
క్నరనూచర్ణ అధిక సనందరత కలిగిన సమూహ UAS (మానవర్హ త 
ఏరియల్డ స్టసిమ) ఇండక్షన్ క్నవచుచ, పరతేూకి్ంచి పరపంచవనూపింగన 
చయలా సమూహ డోరన్ పరిశోధ్నలు ఇంక్న అమలు చేయబడలపదు. 
100 డోర నా సమూహాన్నకి్ కనీసం 50 కి్లోమీట్రా్ దూర్ంలో ఉనా 
లక్షయూలను శత ర  భూభాగంలోకి్ ఛేద్ించగలదు. 
డోర నో గ్ురించ : సమూహ వూవసులు ఎమరిెనీు ప ర కూూర్ మ ంట్ 
(EP) కి్ంద ఆర్్ర్ చేయబడయ్ యి మరియు పరపంచవనూపింగన ఉనా 
తన సహచర్థలకు సమానంగన క్నకపర యిన్య, అతయూధ్ున్నకమ  న 
'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' సనంకే్తికతను ఇండక్షన్ చేయడంతో 
భార్తద్ేశం పరపంచవనూపింగన ముందంజలో ఉందన్న చూపటసుి ంద్ి. 
కాి్షి్మ  న మరియు విఘాతం కలిగించే స్ ైన్నక సనంకే్తికతలను 
సాద్ేశ్రీీకరించేందుకు పరభుతాం చేసుి నా ఆతిన్నర్భర్ 
పరయతాంలో ఇద్ి ఒక భాగమన్న వనర్థ త లిపనర్థ. 
ఈ డోరన్ లు న్నరీిషి్ బర్థవట గల బాంబులను మోసుకె్ళాగలవట 
మరియు సనయుధ్ సింభాలు, ఫటర్ంగి దళ సను న్యలు మరియు 
పద్యతిదళ బంకర్ లు మరియు ద్యడి వంట్ి లక్షయూన్నా చేర్థక్ోగలవట. 
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సనార్ి డోరన్ లు వూకిి్గత డోరన్ లను తీయగలిగే దగగరి వివనద్యసేద 
గగనతలాన్నకి్ పరిష్నకర్ం. IAF సమీప భవిష్ూత ి లో క్నరనూచర్ణ 
సమూహ UASన్న కూడయ పరవేశప డుత ంద్ి. నూూస్ేేస్ ద్యారన 
డ లివరీ చేయబడిన డోరన్ లు మరియు రనఫ  మ్మఫబ్సర నుండి రనబో యేి 
రోజ్ఞలోా  సజఞతీయ సమూహ డోరన్ డ లివరీన్న యాంతిరక దళాలలోకి్ 
చేర్చబడతయయి, ఇకకడ అవి న్నఘా మరియు ద్యడి మ్మష్న్ లకు 
ఉపయోగించబడతయయి. 
హరాాన్య పట లీసులకు రాషుపా్తి రంగ్ును క ందర హోంమ్ంతిర అమిత 
ష్టా అంద్ించయరథ 

 

హరనూన్య పర లీసుల విశలష్ స్ేవలకు గురిింపటగన కే్ందర హోంమంతిర 
అమ్మత ష్న రనషి్రపతి ర్ంగును బహుకరించయర్థ. కరనాల్డ లోన్న 
మధ్ుబన్ లోన్న హరనూన్య పర లీస్ అక్నడమీలో జరిగిన క్నర్ూకీమంలో 
అధ్ూక్షుడు ద్ేద్రౌ పద్ి ముర్థి తర్పటన హ  ష్న ఈ అవనర్థ్ ను 
అందజేశనర్థ. ఈ క్నర్ూకీమంలో ష్న తన వనూఖ్ూలలో, 2019 
పటలాామా ద్యడిలో అమర్థల ైన వనరికి్ న్నవనళలలు అరిేంచయర్థ. 
మర్ణ ంచిన 40 మంద్ి స్ ంట్రల్డ రిజర్ా పర లీస్ ఫర ర్ు స్టబుంద్ి పేర్థా  
భార్తద్ేశ ర్క్షణ చరితరలో “సువర్ణ అక్షరనలతో” వనర యబడతయయన్న 
ఆయన అన్యార్థ. 
రనషి్రపతి చిహాాన్నా అందుకునా ద్ేశంలోన్న 10 రనష్ని ర లలో 
ఇపటేడు హరనూన్య పర లీస్ కూడయ ఒకట్ి. ఇంతకుముందు, 
మధ్ూపరద్ేశ్, ఉతిర్పరద్ేశ్, ఢలాిీ, జమూి క్నశ్రిర్, తమ్మళన్యడు, 
తిరపటర్, గుజరనత, హ మాచల్డ పరద్ేశ్ మరియు అసనుం పర లీసులు 
ఈ పరతిష్ని తిక గ ర్వనన్నా అందుకున్యార్థ. 

HAL ఏరల ఇండియయ 2023లో న్ క్ట్ జ న్ సూప్ర్స స్ట న్నక్ ట్ెైనైర్స 
HLFT-42న్న ఆవిషకరించంద్ ి

 

హ ందూసను న్ ఏరోన్యట్ికు లిమ్మట్ెడ్ (HAL) బెంగుళూర్థలో జరిగిన 
ఏరో ఇండియా 2023 14వ ఎడిష్న్ లో స్కేల్డ మోడల్డ యొకక 
హ ందుసను న్ లీడ్-ఇన్ ఫ ైట్ర్ ట్ెైైనర్ (HLFT-42) డిజెనై్ ను 
ఆవిష్కరించింద్.ి HLFT-42 ఎయిర్ క్నీఫి్ డిజెైన్ లో హ ందూ 
ద్ేవటడు మార్థతి యొకక పరతేూకమ  న రైెలు కళ ఉంద్ి, ఇద్ి బలం, 

వేగం మరియు చుర్థకుదన్యన్నా సూచిసుి ంద్ి. హ చ్ ఏఎల్డ  
హ చ్ ఎఫ్ 42 మార్థట్  పేర్థతో పనర జెకి  చేస్టంద్ి. 
కీలక అంశాలు 
• HLFT-42 విమానం "ద్ి సని ర్ి ఈజ్డ కమ్మంగ్" అన్ే 

ట్ాూగ్ ల ైన్ ను కలిగి ఉంద్ి. ఇద్ి న్ క ట్ జెన్ సూపరోున్నక ట్ెైనైర్. 
• ఆధ్ున్నక యుది విమాన్యల శ్చక్షణ అతయూధ్ున్నక 

ఏవియాన్నకు లో HLFT-42 కీ్లక పనతర పర షటసుి ంద్ి. 
• ఎలక్నిా న్నకు లో యాకిి్వ్ ఎలక్నిా న్నక గన సనకన్్ అరీే, ఎలక్నిా న్నక 

వనర్ ఫేర్ సూట్, ఇన్ ఫనర రెడ్ స్ ర్చ మరియు ట్ార క విత ఫ్ లా  బెై ద్ి 
వ ైర్ కంట్ోర ల్డ స్టసిమ ఉన్యాయి. 

• ర్క్షణ మంతిరతా శనఖ్ శ్చక్షణ మరియు పర రనట్ పరిస్టుత ల 
మధ్ూ అంతరనన్నా పయరించగలదన్న, శ్చక్షకుడి అవసర్ం ఉందన్న 
పేరొకంద్.ి 

• ఇద్ి క్నకుండయ, HAL "ఇన్ోావేట్" అన్ే థదమ ప ై కే్ంద్దరకృతమ   
తన ఉతేత ి లు మరియు సనంకే్తికతల శలీణ న్న 
పరదరిశంచడయన్నకి్ కూడయ స్టదింగన ఉంద్ి. 

• HLFT-42 మొదట్ిసనరిగన ఏరో ఇండియా 2023లో 
పరదరిశంచబడుతోంద్ి. 
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• HAL ఏరో ఇండియా 2023_50.1లో న్ క ట్ జనె్ సూపర్ సర న్నక 
ట్ెైైనర్ HLFT-42న్న ఆవిష్కరించింద్.ి 

భ్రతద్ేశం-జపాన్ కరక్ ఉమ్మడి శ్చక్షణయ వాాయయమ్ం 4వ “ధ్రమ 
గ్ారిుయన్” 2023న్న పరా రంభంచంద్ ి

 

భార్తద్ేశం మరియు జపనన్ ఫటబరవరి 17 నుండి మారిచ 2, 2023 
వర్కు జపనన్ లోన్న షటగన పనర విన్ు లోన్న క్నూంప ఇమాజ్ఞలో 'ఎకు 
ధ్ర్ి గనర్ియన్' వనూయామాన్నా పనర ర్ంభించయయి. భార్త ఆరీి 
బృందం ఫటబరవరి 12, 2023న వనూయామ పరద్ేశనన్నకి్ చేర్థకుంద్ి. 
భార్తద్ేశం మరియు జపనన్ లు కి్క చేయనున్యాయి. ఫటబరవరి 17 
నుండి మారిచ 2, 2023 వర్కు జపనన్ లోన్న షటగన పనర విన్ు లోన్న 
క్నూంప ఇమాజ్ఞలో 'ఎకు ధ్ర్ి గనర్ియన్' అన్ే వనూయామాన్నా 
ముగించయర్థ. భార్త ఆరీి బృందం ఫటబరవరి 12, 2023న 
వనూయామ పరద్ేశనన్నకి్ చేర్థకుంద్ి. 
“ధ్రమ గ్ారిుయన్”వాాయయమ్ం : ఇద్ి భార్తద్ేశం మరియు జపనన్ 
మధ్ూ జరిగే ‘ధ్ర్ి గనర్ియన్’ వనూయామం యొకక 4వ ఎడిష్న్. 
ఎకుర్ స్ ైజ్డ ధ్ర్ి గనర్ియన్ భార్త స్ ైనూం మరియు జపనన్ గ ీండ్ 
స్ ల్డఫ డిఫ న్ు ఫర ర్ు మధ్ూ ద్ ైాపనకి్షక సంబంధయలను మరియు 
ర్క్షణ సహక్నర్ సను యిన్న బలోపేతం చేసుి ంద్.ి 
భార్తద్ేశం వివిధ్ ద్ేశనలతో చేపట్ిిన స్ ైన్నక శ్చక్షణయ విన్యూసనల 
శలీణ లో, జపనన్ తో వనరిిక శ్చక్షణయ క్నర్ూకీమం అయిన ఎకుర్ స్ ైజ్డ 
ధ్ర్ి గనర్ియన్, పరసుి త పరపంచ పరిస్టుత ల న్పేథూంలో ఇర్థ 
ద్ేశనలు ఎదురొకంట్ునా భదరతయ సవనళా పర్ంగన కీ్లకమ  నద్ి 
మరియు ముఖ్ూమ  నద్ి. ఈ వనూయామం యొకక పరిధి అడవి 
మరియు స్ మీ అర్ున్/అర్ున్ భూభాగంలో క్నర్ూకలాపనలప ై 
పనా ట్యన్ సను యి ఉమిడి శ్చక్షణను కవర్ చేసుి ంద్.ి 

సిురమెనై జామ్ర్స ప్ూూ ఫ్ కమ్ూాన్నక షన్ కోసం IAF 'వాయులింక్' 

పాో ట్ ఫ్ారమ్ ను అభవృద్ిధ  చసేుత ంద్ ి

 

భార్త వ ైమాన్నక దళం 'వనయులింక' అన్ే వినూతా పరిష్నకరనన్నా 
అభివృద్ిి  చేస్టంద్.ి 
భార్త వ ైమాన్నక దళం ఒక వినూతా పరిష్నకర్మ  న 

‘వనయులింక’ను అభివృద్ిి  చేస్టంద్ి, ఇద్ి పరతికూల వనతయవర్ణయన్నా 
ఎదురోకవడంలో ప లైట్ లకు సహాయం చసేుి ంద్ి మరియు బేస్ 
స్ేిష్న్ తో జఞమర్ పయూ ఫ్ అంతరనయం లపన్న కమూూన్నకే్ష్న్ ను 
అంద్ిసుి ంద్.ి డటే్ా లింక కమూూన్నకే్ష్న్, స్టగాల్డు తకుకవగన 
ఉనాపటేడు బసే్ స్ేిష్న్ కి్ రేడియో కమూూన్నకే్ష్న్ ను పంపడయన్నకి్ 
NAVIC అన్న కూడయ పటలువబడే ఇండియన్ రీజినల్డ న్యవిగేష్న్ 
శనట్ిల ైట్ స్టసిమ (IRNSS)న్న ఉపయోగిసుి ంద్ి. 
వాయులింక్ ససిుమ్ గ్ురించ 'వనయులింక' అన్న పటలువబడే, డేట్ా 
లింక కమూూన్నకే్ష్న్, స్టగాల్డు తకుకవగన ఉనాపటేడు బేస్ 
స్ేిష్న్ కు రేడియో కమూూన్నకే్ష్న్ ను పంపడయన్నకి్, NAVIC అన్న 
కూడయ పటలువబడే ఇండియన్ రీజినల్డ న్యవిగేష్న్ శనట్ిల టై్ స్టసిమ 
(IRNSS)న్న ఉపయోగిసుి ంద్.ి సనంకే్తిక పరిష్నకర్ం యొకక 
ముఖ్ూమ  న అంశం ఏమ్మట్ంట్ే ఇద్ి ఫనర ట్ిరస్ ైడ్ లపద్య స్ేాహపయర్ాక 
అగిాన్న న్నవనరిసుి ంద్ి. 
యుది పరిస్టుత లోా  విమాన్యలు ఏద్ ైన్య స్ేాహపయర్ాక దళాలకు 
దగగర్గన ఎగుర్థత నాపటేడు, విమానం పరదర్శన భూమ్మప ై ఉనా 
ట్ాూంకులు మరియు దళాలతో సహా అట్ువంట్ి దళాల సను న్యన్నా 
అంద్ిసుి ంద్.ి 
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IAF పరసుి తం జర్థగుత నా ఏరో ఇండియా 2023లో ఇండయిా 
ప విలియన్ లో తన పనా ట్ ఫనర్మ గురించి సమాచయరనన్నా 
అంద్ించడయన్నకి్ వనయులింక లో గనూలరీన్న ఏరనేట్ు చేస్టంద్ి. 
వనయులింక స్టసిమ విమాన్యల తయకి్డిన్న కూడయ న్నవనరిసుి ంద్ి, 
మ ర్థగైెన పర రనట్ బృంద్యన్నా అంద్ిసుి ంద్ ిమరియు బహుళ జట్ుా  
ప ందగలిగే రియల్డ-ట్ెైమ పనర తిపద్ికన పనా న్ చేయడంలో 
సహాయపడుత ంద్ి. కలిస్ట వివిధ్ పనర ంతయల నుంచి వచేచ లక్షూం 
వ ైపట వ ళాా లన్న వింగ్ కమాండర్ మ్మశనీ సూచించయర్థ. వనయులింక 
వ ైమాన్నక దళం, స్ ైనూం మరియు న్యవిక్న దళాన్నకి్ 
ఉపయోగపడుత ంద్ి, అయితే సనంకే్తికతను భార్త వ ైమాన్నక 
దళం తయార్థ చేస్టనందున ద్దన్నన్న పరభుతా స్ేవలకు కూడయ 
అంద్ించవచుచ 

రక్షణ మ్ంతిర 'ఐడెక్్ ఇన్ వసుర్స హబ్'ను పరా రంభంచయరథ, రూ. 200 

కోట్లో  ఇప్ుటి్క  హామీ ఇచయురథ 

 
ర్క్షణ మంతిర రనజ్డ న్యథ్ స్టంగ్ 'iDEX ఇన్ ాసిర్ హబ్స' (iIH)న్న 
పనర ర్ంభించయర్థ, ద్దన్న కి్ంద పరముఖ్ భార్తీయ ప ట్ుి బడిద్యర్థలు 
ఇపేట్ికే్ ర్ూ. 200 క్ోటా్కు ప ైగన హామీ ఇచయచర్థ. ఏరో ఇండయిా 
2023లో భాగంగన వనరిిక డిఫ న్ు ఇన్ోావేష్న్ ఈవ ంట్ ‘మంథన్’ 

సందర్భంగన “స్ ైబర్ స్ కూూరిట్ీ”ప ై ‘డఫి న్ు ఇండియా సని రి్ప 
ఛయల ంజసె్ (DISC 9)’ తొమ్మిదవ ఎడిష్న్ ను కూడయ ర్క్షణ మంతిర 
పనర ర్ంభించయర్థ. 
ఇన్ోావేష్న్ు ఫర్ డిఫ న్ు ఎకుల న్ు (iDEX) అన్దే్ి డఫి న్ు 
ఇన్ోావేష్న్ లో న్నమగామ  న సని రి్-అప లను మరియు అట్ువంట్ి 
ఇతర్ సంసులను పర ర తుహ ంచడయన్నకి్ డిపనరి్ మ ంట్ ఆఫ్ డఫి న్ు 
ప ర డక్షన్ యొకక పరధయన చొర్వ. iDEX ఇన్ ాసిర్ హబ్స’ ర్క్షణ 
ర్ంగంలో ప ట్ుి బడులను వేగవంతం చేయడం మరియు 
ప ట్ుి బడది్యర్థలకు అవక్నశనలు మరియు ఆవిష్కర్ణల యొకక 
ఏకీ్కృత వీక్షణను అంద్ించడం లక్షూంగన ప ట్ుి కుంద్ి. 

కీలక అంశాలు 
• DISC 9 హోం వూవహారనల మంతిరతా శనఖ్లోన్న ఇండియన్ 

స్ ైబర్ కైె్ూమ క్ోఆర్ిన్ేష్న్ స్ ంట్ర్ (i4C) విభాగంతో iDEX 

యొకక మొదట్ి సహక్నరనన్నా పనర ర్ంభించింద్ి. 
• ఈ సవనళలా  స్ేవలు, DPSUలు మరియు హోం వూవహారనల 

మంతిరతా శనఖ్ నుండి కూూరేట్ చేయబడయ్ యి, ర్క్షణ 
పరిశీమలో iDEX సృషటించిన లోత నై పరభావం మరియు 
ఆసకిి్న్న వ లాడసిుి న్యాయి. 

• డిఫ న్ు స్ేేస్ ను మరింత బలోపేతం చేస్ేందుకు DIO ISRO, 

IN-SPAce (ఇండియన్ న్షే్నల్డ స్ేేస్ పరమోష్న్ మరియు 
ఆథరైెజేష్న్ స్ ంట్ర్) మరియు ISpA (ఇండియన్ స్ేేస్ 
అసర స్టయేిష్న్)తో అవగనహన ఒపేంద్యలప ై సంతకం చేస్టంద్ి. 

• భవిష్ూత ి లో సని రి్-అప సవనళాను సంభావూంగన 
పనర ర్ంభించడయన్నకి్ బో ర్్ర్ రోడ్ు ఆర్గన్ జైేష్న్ (BRO)తో మరొక 
అవగనహన ఒపేందం కుదుర్థచకుంద్ి. 

• Innovate4Defence ఇంట్ర్ా షటప (i4D) యొకక న్యలగవ 
ఎడిష్న్ కూడయ పనర ర్ంభించబడింద్ి, ఈ క్నర్ూకీమంలో 
భార్తద్ేశం నలుమూలల నుండి విద్యూర్థు ల నుండి 
దర్ఖ్ాసుి లను ఆహాాన్నసుి ంద్.ి 

• సాద్ేశ్ర ర్క్షణ పరిశోధ్న, ర్ూపకలేన, అభివృద్ిి  మరియు 
తయారీ పరనూవర్ణ వూవసు క్ోసం భార్త స్ ైనూం యొకక ‘110 

సమసూ పరకట్నల’ సంకలన్యన్నా కూడయ రనజ్డ న్యథ్ స్టంగ్ 
విడుదల చేశనర్థ. 

• ఆరిిఫటషటయల్డ ఇంట్ెలిజనె్ు, బాా క చ యిన్, మ ట్ావర్ు, 
రోబో ట్ికు, క్నాంట్ం ట్ెక్నాలజీ, స్ ైబర్ మరియు సనిరెలిజేష్న్ 
వంట్ి సముచిత డొమ  న్ ల వర్కు ఆర్ిమ ంట్, సరైెాల న్ు & 

ఫ ైర్ కంట్ోర ల్డ స్టసిమ ల వర్కు వివిధ్ డొమ  న్ లలో భార్త స్ ైనూం 
యొకక సనంకే్తిక సవనళలా  మరియు అవసరనలను 'సమసూ 
పరకట్నలు' హ ైల టై్ చేసని యి. 
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• ఈ సంగీహం సాద్ేశ్ర పరిష్నకరనలతో భార్త స్ ైన్యూన్నా 

ఆధ్ునీకరించే ద్ిశగన దృషటి కే్ంద్దరకరించే పరయతయాలను 

అనుమతిసుి ంద్,ి తద్యారన బలమ  న మరియు 'ఆతిన్నర్భర్ 

భార్త' న్నరిించబడుత ంద్ి. 

• iDEX, ట్ెక్నాలజీ డ వలప మ ంట్ ఫండ్ (TDF), మరియు 

ఆరీి ట్ెక్నాలజీ బో ర్్ (ATB)తో సహా వివిధ్ పరిశోధ్న 

మరియు అభివృద్ిి  మారనగ ల ద్యారన పరిశీమ మరియు 

అక్నడ మ్మయా భార్త స్ ైనూం చేతిలో న్నర్ాహ ంచబడుత ంద్ి. 

ఏరల ఇండియయ: సవద్ేశీంగ్ా అభవృద్ిధ  చేసిన ‘బ్్ో క్ బ్్కు్ల’ కోసం 

DGCA నుండి HAL ఆమోదం పొ ంద్ింద్ి. 

 

ఏరో ఇండియాలో, హ ందూసను న్ ఏరోన్యట్ికు లిమ్మట్ెడ్ ద్ేశ్రయంగన 

అభివృద్ిి  చేస్టన క్నక పటట్ వనయిస్ రిక్నర్్ర్ (CVR) మరియు ఫ్ లా ట్ 

డేట్ా రిక్నర్్ర్ (FDR) క్ోసం డ ైరెకిరేట్ జనర్ల్డ ఆఫ్ స్టవిల్డ 

ఏవియేిష్న్ (DGCA) నుండి ఇండియన్ ట్ెకి్ాకల్డ సని ండర్్ ఆర్్ర్ 

(ITSO) అధిక్నరనన్నా ప ంద్ింద్ి. CVR మరియు FDRలను 'బాా క 

బాకు లు' అన్న పటలుసని ర్థ. అయితే, ఈ రిక్నర్్ర్థా  విమాన పరమాదం 

తరనాత క్ోలుక్ోవడంలో సహాయపడట్ాన్నకి్ న్యరింజ ర్ంగులో 

ప యింట్ చేయబడతయయి. CVR మరియు FDR కాి్షి్మ  న 

విమాన పనరనమ్మత లు మరియు ఆడియో వనతయవర్ణయన్నా క్నీష 

పయూ ఫ్ మ మరీలో రిక్నర్్ చేయడయన్నకి్ ఉపయోగించబడతయయి, ఇద్ి 

తర్థవనత విమాన సంఘట్న లపద్య పరమాదం యొకక పరిశోధ్న 

క్ోసం ఉపయోగించబడుత ంద్ి. 

బ్్ో క్ బ్్క్్ అన్న ఎందుకు అంట్్రథ? "బాా క బాకు" అన్ే పదం 
రెండవ పరపంచ యుదిం బిరట్షీ పదబంధ్ం, ఇద్ి బిరట్షీ మరియు 
మ్మతరరనజఞూల యుది విమాన్యలలో రేడియో, రనడయర్ మరియు 
ఎలక్నిా న్నక న్యవిగేష్నల్డ ఎయిడ్ు అభివృద్ిితో ఉదభవించింద్ి. 
తర్చుగన ర్హసూంగన ఉండే ఈ ఎలక్నిా న్నక పరికరనలు అక్షరనలా 
పరతిబింబించన్న బాా క బాకు లు లపద్య హౌస్టంగ్ లలో న్నకి్షపిం 
చేయబడయ్ యి. బాా క బాకు అన్దే్ి పరతి ఎయిర్ వ హ కల్డ లో 
తపేన్నసరిగన ఉండే ఫ్ లా ట్ డటే్ా రిక్నర్్ర్. మొతిం విమాన 
సమాచయర్ం బాా క బాకు లో న్నరీిషి్ అలాగ రిథమ తో నమోదు 
చేయబడుత ంద్.ి ఇద్ి రిక్నర్్ చేయబడని విమాన డటే్ాను 
అవసర్మ  నపటేడు అధిక్నర్థలకు అందుబాట్ులో ఉంచుత ంద్ి. 
ఏరల ఇండియయ: స్ౌరశకరతతో నడచిే డోరన్ సురాజ ఆవిషకరించబ్డంిద్ి 

 

సూరజ డోరన్ : డోరన్ సని రి్ప గర్థడ ఏరోస్ేేస్ ఏరో ఇండయిా 
2023లో పరతేూకంగన న్నఘా క్నర్ూకలాపనల క్ోసం ర్ూప ంద్ించిన 
ద్యన్న స ర్శకిి్తో నడిచే డోరన్ “SURAJ”ను ఆవిష్కరించింద్ి. 
SURAJ అన్ేద్ి ISR (ఇంట్ెలిజనె్ు, న్నఘా, న్నఘా) అధిక ఎత ి లో 
ఉండే డోరన్, ఇద్ి పరతేూకంగన న్నఘా క్నర్ూకలాపనల క్ోసం 
ర్ూప ంద్ించబడింద్ి. హ ైకమాండ్ కు సమయ సమాచయర్ం మరియు 
మ  ద్యనంలో ఉనా జవననాను ర్కి్షంచడం. ర్క్షణ మంతిర పటరన్నుపల్డ 
స్ ైంట్ిఫటక అడ ైాజర్, డఆిర్ డిఓ మాజీ చీఫ్ డయకిర్ సతీష రెడి్  ద్దన్నన్న 
ఆవిష్కరించయర్థ. ఇట్ీవల, గర్థడ ఏరోస్ేేస్ USD 22 
మ్మలియనాను స్ేకరించింద్ి, ఇద్ి డోరన్ స్ క్ని ర్ లో "ఎపేట్కైెి్న్య 
అతిప దీ" స్టరీస్ A ఫండింగ్. 
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SURAJ యొకక స్ామ్రధయం : డోరన్ గరిషి్ంగన 10 కి్లోల 
సనమర్ుయంతో థర్ిల్డ ఇమేజరీ మరియు ఫర లపజ్డ-ప న్ ట్ేరట్ింగ్ ల డైయర్ 
స్ న్యుర్ లతో కూడిన హ ై-రిజలూూష్న్ జూమ కె్మ రనల బహుముఖ్ 
పేలోడ్ ను తీసుకువ ళలత ంద్.ి ఈ అతయూధ్ున్నక సనంకే్తికత న్నజ 
సమయంలో ఫర ట్ోలు మరియు వీడియోలను క్నూపచర్ చేసుి ంద్ి, 
పనర స్ స్ చేసుి ంద్ి మరియు పరసనర్ం చేసుి ంద్ి, వయూహాతిక 
క్నర్ూకలాపనలు మరియు న్నబంధ్నలను పనా న్ చేయడయన్నకి్ 
ముందు పరధయన క్నరనూలయం మరియు సను వర్ం కీ్లక 
సమాచయరనన్నా ప ందగలవన్న న్నరని రిసుి ంద్ి, సని రి్-అప త లిపటంద్ి. 
ఇద్ి 12 గంట్ల ఓర్థేను కలిగి ఉంట్ుంద్ి మరియు 3000 
అడుగుల ఎత ి లో ఎగుర్థత ంద్.ి 
గర్థడ ఏరోస్ేేస్ యొకక SURAJ డోరన్, రియల్డ ట్ెైమ 
మాన్నట్రింగ్ వంట్ి ఎడి్-కట్ింగ్ స లూూష్న్ు తో స్ ైన్నక మరియు 
భదరతయ మదీత ను అంద్ించడంలో సహాయపడుత ంద్ి. SURAJ 

డోరన్ అభివృద్ిిప ై గర్థడ ఏరోస్ేేస్ కూడయ NAL, DRDO మరియు 
అన్ేక ఇతర్ శనసిైవేతిలచే మార్గన్నరీేశం చేయబడుతోంద్ి. 
భార్త స్ ైనూం, న్ేవీ, ఎయిర్ ఫర ర్ు, BSF, CRPF, CISF, ITBP, 

DRDO, MOD మరియు MHA వంట్ి వివిధ్ భార్తీయ 
మరియు పరపంచ ద్ిగగజఞలకు మదీత  ఇవాడయన్నకి్ డోరన్ స్టదింగన 
ఉందన్న కంప నీ ఒక పరకట్నలో త లిపటంద్.ి 
ద్ివంగ్త CDS బిపిన్ రావత గ్ౌరవారుం న్ేపాల్ లోన్న శీి మ్ుకరతన్యథ్ 
ఆలయంలో గ్ంట్ను ఉంచయరథ 

 

భార్తద్ేశ ద్ివంగత చీఫ్ ఆఫ్ డిఫ న్ు సని ఫ్ జనర్ల్డ బిపటన్ రనవత 
సనిర్క్నర్ుం, న్ేపనల్డ లోన్న గ ర్వనీయమ  న శ్రీ ముకిి్న్యథ్ 
ఆలయంలో గంట్ను ఉంచయర్థ. "బిపటన్ బెల్డ" అన్ే పేర్థ గల 

గంట్ను ముసని ంగ్ జిలాా లోన్న గ ర్వపరదమ  న హ ందూ 
ద్ేవనలయంలో నలుగుర్థ మాజీ భార్త ఆరీి చీఫ్ లు జనర్ల్డ VN 

శర్ి, జనర్ల్డ JJ స్టంగ్, జనర్ల్డ ద్దపక కపయర్ మరియు జనర్ల్డ 
దలీుర్ సుహాగ్ సందరిశంచిన సందర్భంగన ఏరనేట్ు చేశనర్థ. 
న్ేపనల్డ మరియు న్ేపనలీ పరజలతో లపట్ రనవత కు ఉనా అనుబంధ్ం 
గూరనఖ  రెజిమ ంట్ అధిక్నరి. రనవత తన న్ేపనలీ క్ ంట్ర్ రనజేందర ఛ తీర 
ఆహాానం మేర్కు న్ేపనల్డ సందరిశంచినపటేడు న్ేపనలీ ఆరీి గ ర్వ 
జనర్ల్డ బిర్థదును అందుకున్యార్థ. ముకిి్న్యథ్ ఆలయ 
పనర ంగణంలో "బిపటన్ బెల్డ" సను పటంచబడింద్ి, ఇద్ి పరపంచవనూపింగన 
ఉనా హ ందువటలకు చయలా పనర ముఖ్ూత కలిగి ఉంద్.ి భార్త 
పరధయన్న నరేందర మోద్ద 2018లో న్ేపనల్డ లో పర్ూట్ించినపటేడు ఈ 
ఆలయాన్నా సందరిశంచయర్థ. పరతి సంవతుర్ం వేలాద్ి మంద్ి 
భార్తీయ యాతిరకులు ముకిి్న్యథ్ న్న సందరిశసుి ంట్ార్థ. శన్నవనర్ం 
జరిగిన 260వ న్ేపనలీ ఆరీి డే వేడుకలకు భార్త స్ ైన్యూన్నకి్ 
చ ంద్ిన నలుగుర్థ మాజీ చీఫ్ లు హాజర్యాూర్థ, ఇకకడ 11 గూరనఖ  
రైెఫటల్డు కు చ ంద్ిన ఇండియన్ ఆరీి బాూండ్ తమ మొటి్మొదట్ి 
పరదర్శనను పరదరిశంచింద్ి. 
స్ాలేవజ ఆప్ర షన్ కోసం న్ేవీ చీఫ్ కు ఆన్-ద్-ిస్ాుట్ యూన్నట్ 
స ైట్ేషన్ ఐఎన్ ఎస్ట న్నరీక్షక్ లభంచంద్ ి

 

అరేబియా సముదరంలో 219 మీట్రా్ లోత లో ర్క్షక చర్ూలోా  
పనలగగ నా ఓడ డ ైవింగ్ బృందంతో క్ొచిచలోన్న ఐఎన్ఎస్ న్నరీక్షక ను 
సందరిశంచిన న్యవల్డ సని ఫ్ చీఫ్ అడ్ి ఆర్ హరికుమార్. అతూంత 
సవనలక్ష పరిస్టుత లోా  ఓడ సుర్కి్షతంగన, విజయవంతంగన 
న్నర్ాహ ంచడంప ై ఆయన పరశంస్టంచయర్థ. ద్ేశ జలాలోా  ఇద్ి అతూంత 
లోత ైన న్నవృతిి. 
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కీలక అంశాలు 
• ఓడ స్టబుంద్ికి్ తన పరసంగంలో, లోత నై డ ైవింగ్ 

క్నర్ూకలాపనలను న్నర్ాహ ంచడంలో ఓడ యొకక అంకి్తమ  న 
పరయతయాన్నా CNS అభినంద్ించింద్.ి 'మ న్ బిహ ైండ్ ద్ి 
మ షటన్' యొకక న్నసుంక్ోచమ  న సూఫరిిన్న ఆయన 
పరశంస్టంచయర్థ. 

• CNS ఈ న్ౌకకు ‘ఆన్ ద్ి సనేట్’ యూన్నట్ స్ టై్ేష్న్ న్న పరద్యనం 
చేస్టంద్ి, ఇద్ి భార్త న్యవిక్నదళంలో మొదట్ది్ి. న్నవృతిి 
ఆపరేష్న్ లో పనలగగ నా స్టబుంద్ికి్ ఆయన పరశంసనపతయర లను 
కూడయ అందజేశనర్థ. 

• న్నరీక్షక ఇట్ీవల గుజరనత తీర్ంలో గంభీర్మ  న డ ైవ్ న్న పయరిి 
చేస్ట 80 మీట్రా్ లోత లో పటష్ేగుచాం ఉంచి 
న్నవనళలలరిేంచయర్థ, ఇద్ి 1971 యుదింలో మున్నగిపర యిన 
మాజీ ఖ్ుకీీ్ విశనీంతి సులం. 

• INS న్నరీక్షక అన్దే్ి భార్త న్ౌక్నదళాన్నకి్ చ ంద్ిన డ ైవ్ సపర రి్ 
మరియు సబ్స మ రైెన్ రెసూకయ వ స్ ల్డ. 1985లో మజ్డ గనవ్ 
షటప బిల్ర్ు చే న్నరిించబడని ఈ ఓడ 1989 నుండి న్ేవీతో 
స్ేవలో ఉంద్.ి 

• ఇద్ి 1995 సంవతుర్ంలో పనర ర్ంభించబడింద్ి. INS న్నరీక్షక 
వివిధ్ డ ైవింగ్ క్నర్ూకలాపనలలో భాగంగన ఉంద్ి మరియు 257 

మీట్రా్ లోత  వర్కు ద్ేశంలోన్ే అతూంత లోత ైన డ ైవ్ చేస్టన 
రిక్నర్థ్ ను కలిగి ఉంద్ి. 

సమ్ుదర భదరతలో సమ్యచయరాన్ని ప్ంచుకోవడంప ై భ్రత, సష్్ ల్్ 
ఒప్ుందంప ై సంతకాలు చేశాయి 

 

భార్తద్ేశం మరియు స్ీష ల్డు లు సముదర భదరతతో సహా కీ్లక 
ర్ంగనలలో ఆర్థ ఒపేంద్యలు కుదుర్థచకున్యాయి మరియు 
మ్మలిట్రీయేితర్ వనణ జూ న్ౌకల గురిింపట మరియు తర్లింపటకు 
సంబంధించిన డటే్ాను రెండు ద్ేశనలు మారిేడి చేసుక్ోవడయన్నకి్ 
వీలు కలిేంచే వ ైట్ షటపటేంగ్ సమాచయరనన్నా పంచుక్ోవడంప ై 
సంతక్నలు చేశనయి. 
ఎంఓయూ పరక్నర్ం, ద్ేశనలు కలిస్ట పన్న చేసని యి మరియు హ ందూ 
మహాసముదర పనర ంతంలో సముదర భదరతను మ ర్థగుపర్థసని యి. 
భదరతయ న్నబంధ్నలు సనగర్ చొర్వప ై ఆధయర్పడి ఉంట్ాయి - 
పనర ంతంలోన్న అందరికీ్ భదరత మరియు వృద్ిి . ద్దన్నతో, వనర్థ 
మరింత మ ర్థగనగ  పర్సేర్ సంబంధ్ం కలిగి ఉంట్ార్థ మరియు 
మరింత కుద్ించబడిన విధ్ంగన సమాచయరనన్నా పంచుక్ోగలర్థ. 
స్ ైబర్ స్ కూూరిట్ీ ర్ంగంలో సహక్నర్ంప ై ఇండియన్ కంపయూట్ర్ 
ఎమరిెనీు రెసనేన్ు ట్ీమ (CERT-in), ఎలక్నిా న్నకు మరియు 
ఇనఫరేిష్న్ ట్ెక్నాలజీ మంతిరతా శనఖ్ మరియు స్షీ ల్డు 
ఇనఫరేిష్న్ కమూూన్నకే్ష్న్ు ట్ెక్నాలజీ డిపనరి్ మ ంట్ మధ్ూ 
అవగనహన ఒపేందం (MOU) కుద్ిరింద్ి. 
CRPF ఛతీతస్ట గ్ఢ లోన్న బ్సతర్స జిలయో లో వారిాక ర ైజింగ్ డేన్న 
న్నరవహ ంచనుంద్ ి

 

స్ ంట్రల్డ రిజర్ా పర లీస్ ఫర ర్ు (CRPF) వనమపక్ష తీవరవనద్యన్నకి్ 
కే్ందరంగన ఉనా ఛతిీస్ గఢ్ లోన్న బసిర్ జిలాా లో మొదట్ిసనరిగన తన 
రైెజింగ్ డే క్నర్ూకీమాన్నా న్నర్ాహ ంచనుంద్ి. మారిచ 19న 
జర్గనునా వేడుకకు మరిక్ొద్ిీ  రోజ్ఞలోా  సన్యాహాలు పనర ర్ంభం 
క్ననున్యాయి. 
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మౌళిక వసత లు స్టదిం చేసుి న్యార్థ. ఇద్ి కర్ణ్ పయర్ అన్ే 
పరద్ేశంలో జగదల్డ పయర్ లో జర్థగుత ంద్ి - ఇద్ి 204 మరియు 
201 క్ోబార  బెట్ాలియన్ యొకక పరధయన క్నరనూలయం. అకకడ 
కవనత  జర్థగుత ంద్ి. ఇద్ి జగదలూేర్ విమాన్యశీయం నుండి 
ద్యద్యపట 15 కి్.మీ. 
కీలక అంశాలు 
• బసిర్ తో పనట్ు ఛతిీస్ గఢ్ లోన్న సుక్ని, దంతవేనడ మరియు 

బిజఞవనర్ వంట్ి ఇతర్ జిలాా లు గతంలో మావరయిసుి  గూీ పటల 
భారీ ద్యడులకు సనక్షూంగన ఉన్యాయి, ద్దన్నతో పనరనమ్మలట్రీ 
దళం ఎదుర్థద్యడి క్నర్ూకలాపనలను పనర ర్ంభించింద్ి. 

• ద్ేశంలోన్ే అతిప దీ పనరనమ్మలట్రీ దళంగన పేరొంద్ిన 
స్ీఆరీేఎఫ్ గత ఏడయద్ి జమూిలో 83వ స్ీఆరీేఎఫ్ 
ద్ిన్ోతువనన్నా జర్థపటకుంద్ి. 

• CRPFలో, న్యలుగు జోనుా  ఉన్యాయి - జమూి మరియు 
క్నశ్రిర్ జోన్, స్ ంట్రల్డ జోన్, ఈశననూ జోన్ మరియు దకి్షణ 
జోన్ - ఒక్ొకకకట్ి పరతేూక డ ైరెకిర్ జనర్ల్డ న్ేతృతాంలో. 

• పరతి జోన్ కి్ంద, వివిధ్ విభాగనలు ఉన్యాయి, పరతి ఒకకట్ి 
ఇన్ ుెకిర్ జనర్ల్డ న్తేృతాంలో అన్ేక బటె్ాలియనుా  
ఉన్యాయి. 

• ఛతిీస్ గఢ్ స్ క్ని ర్ స్ ంట్రల్డ జోన్ యొకక అడిిన్నస్ేి రట్ివ్ అధిక్నర్ 
పరిధిలోకి్ వసుి ంద్.ి 

• అకకడ 2003లో నకుల్డ వూతిరేక క్నర్ూకలాపనల బాధ్ూతను 
స్ీఆర్ పీఎఫ్ కు అపేగించయర్థ. 

• ఛతిీస్ గఢ్ స్ క్ని ర్ లో 6 క్ోబార  బెట్ాలియనుా  ఉన్యాయి. క్ోబార  
బెట్ాలియన్ అన్దే్ి స్టఆర్ పటఎఫ్ లోన్న పరతేూక దళం, ఇకకడ 
స్టబుంద్ి గెరిలాా  వనర్ ఫేర్ లో న్ పైటణూం కలిగి ఉంట్ార్థ. 

1వ, భ్రత జలయంతరాా మి INS సింధ్ుక సరి ఇండోన్ేష్యియలో 
ర వటకు చేరథకుంద్ి. 

 

ఆగేాయాస్టయా ద్ేశనలతో విసిరిసుి నా స్ ైన్నక సహక్నరనన్నకి్ 
అనుగుణంగన, ఇండియన్ న్ేవీ కి్లో క్నా స్ సనంపరద్యయ 
జలాంతరనగ మ్మ, INS స్టంధ్ుకే్సరి, మొదట్ిసనరిగన 
ఇండోన్ేషటయాలోన్న జక్నరని లో డయక చేయబడింద్.ి క్నరనూచర్ణ 
విసిర్ణలో ఉనా జలాంతరనగ మ్మ, సుండయ జలసంధి గుండయ 
పరయాణ ంచి, ఇండోన్షేటయాలో ఆపరేష్నల్డ ట్ర్ార ండ్ (OTR) 

క్ోసం తొలి డయకి్ంగ్ ను చేపట్ిింద్ి. న్ౌక్నదళ న్ౌకలు కీమం 
తపేకుండయ ఈ పనర ంతంలోన్న ద్ేశనలకు పర రి్ క్నల్డు చేసని యి. 
జక్నరని లోన్న OTR, విశనఖ్పట్ాంలోన్న తన హో మ బేస్ నుండి 
2,000 న్యట్ికల్డ మ  ళా దూర్ంలో ఉంద్ి, కీ్లకమ  న షటపటేంగ్ లపన్ లు 
మరియు వయూహాతిక మలక్నక జలసంధికి్ సమీపంలో సబ్స మ రైెన్ 
ఆర్ి యొకక క్నరనూచర్ణ పరిధిన్న గణనీయంగన విసిరించింద్ి. 
గతంలో, ఇండోన్ేషటయా తన సబాంగ్ న్ౌక్నశీయాన్నకి్ భార్త 
న్ౌక్నదళ న్ౌకలకు క్నరనూచర్ణను మార్థచక్ోవడయన్నకి్ అనుమతి 
ఇచిచంద్.ి 
భ్రతద్ేశం ఈ జలయంతరాా మిన్న ఎందుకు మోహరించంద్ి? : ఈ 
పనర ంతంలోన్న ద్ేశనలతో భార్తద్ేశం తన ర్క్షణ మరియు భదరతయ 
సహక్నరనన్నా కీమంగన విసిరించింద్ి, వీట్ిలో చయలా వర్కు దకి్షణ 
చ ైన్య సముదరంలో చ నై్యతో వివనద్యలలో న్నమగామ   ఉన్యాయి. 
ఇట్ీవలి సంవతురనలలో, భార్తద్ేశం సాద్ేశనన్నకి్ దూర్ంగన 
మోహరించినపటేడు స్ ైన్నక ఆసుి లను చేర్థక్ోవడం మరియు 
జీవన్ోపనధిన్న ప ంచడయన్నకి్ అన్ేక ద్ేశనలతో లాజిస్టికు మదీత  
ఒపేంద్యలప ై సంతకం చేస్టంద్ి. 
INS స్టంధ్ుకే్సరి న్యలుగు పనత స్టంధ్ుఘోష-క్నా స్ (ర్ష్ూన్-
మూలం కి్లో-క్నా స్) అప గీేడ్ చేయడయన్నకి్ క్ొనసనగుత నా 
పరణయళికలో భాగంగన 2018లో ముగిస్టన ర్ష్నూలోన్న 
స్ వ రోడ్ విన్ుీ లో ర్ూ. 1,197 క్ోటా్ మేజర్ రీఫటట్-కమ-ల ైఫ్ 
ఎకు ట్ెనిన్ ను ప ంద్ింద్.ి నీట్ి అడుగున న్ౌక్నదళంలో కీ్షణతను 
న్నవనరించడయన్నకి్ రెండు శ్చష్ మార్-తర్గతి (జర్ిన్ HDW) 

జలాంతరనగ ములు. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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ఈ న్ ల పనర ర్ంభంలో న్యగ్ పయర్ లో ఫటలిపీేన్ు కు చ ంద్ని 21 మంద్ి 
స్ ైన్నక స్టబుంద్ికి్ బరహో ిస్ సూపర్ సర న్నక కూీయిజ్డ కి్షపణులను 
న్నర్ాహ ంచడయన్నకి్ భార్తద్ేశం క్నరనూచర్ణ శ్చక్షణ ప ంద్ిన వ ంట్న్ే 
ఇండోన్ేషటయాకు జలాంతరనగ మ్మన్న మోహరించయర్థ. 
290-కి్మీల స్ ్రైక రేంజ్డ తో మాక 2.8 వదీ ధ్ాన్న కంట్ే ద్యద్యపట 
మూడు రెట్ుా  వేగంతో దూసుకె్ళ్ా  పనర ణయంతకమ  న సంపరద్యయ 
(అణుయేితర్) ఆయుధ్మ  న బరహో ిస్ యొకక తీర్ ఆధయరిత 
యాంట్ీ-షటప స్టసిమ ల యొకక మూడు కి్షపణ  బాూట్రీలను 
భార్తద్ేశం సర్ఫరన చేసుి ంద్ి. జనవరిలో $375 మ్మలియనా 
ఒపేందం కుద్ిరింద్ి. 
NAVDEX 2023లో IDEX మ్ూడవ రలజున $1.5bn విలువ ైన 
11 డలీ్ లు సంతకం చేయబ్డయు యి 

 

ఇంట్రేాష్నల్డ డిఫ న్ు ఎగిిబిష్న్ (IDEX) మరియు న్ేవల్డ డఫి న్ు 
ఎగిిబిష్న్ (NAVDEX) 2023 మూడవ రోజ్ఞన, తవనజ్ఞన్ క్ న్నుల్డ 
11 డీల్డ లు, Dhs5.8bn ($1.579bn)ప ై సంతకం చేస్టంద్ి. సను న్నక 
మరియు అంతరని తీయ కంప నీలతో మొతిం తొమ్మిద్ి ఒపేంద్యలు 
కుదుర్థచకున్యాయి. ర్క్షణ మంతిరతా శనఖ్ తర్పటన మరియు 
అబుద్యబి పర లీసుల తర్పటన Dhs134m విలువ నై రెండు 
క్నంట్రా కుి లు స్ీలు చేయబడయ్ యి. 
ర్క్షణ మంతిరతా శనఖ్ తర్పటన సంతకం చేస్టన ఒపేంద్యలు 
న్యలుగు సను న్నక కంప నీలకు ఇవాబడయ్ యి, మొతిం విలువ 5.05 

బిలియన్ ద్ిరనహ న్ు. మరోవ ైపట, అంతరని తీయ కంప నీలతో 694 

మ్మలియనా విలువ ైన ఐదు ఒపేంద్యలు కుదుర్థచకున్యాయి. 

కీలక అంశాలు 

• ఎడి్ గూీ ప యొకక అనుబంధ్ సంసులకు అతిప దీ రెండు 

క్నంట్ార కుి లు ఇవాబడయ్ యి. వీట్ిలో వయూహాతిక డేట్ా లింక 

న్ ట్ వర్క ను అభివృద్ిి  చేయడయన్నకి్ భూమ్మతో స్ీలు చేయబడిన 

Dhs4bn ఒపేందం మరియు అల్డ తయరిక స్టసిమ ను 

క్ొనుగోలు చేయడయన్నకి్ హాలాకన్ తో 1bn Dhs ఒపేందం 

ఉన్యాయి. 

• పడవ వర్క ష్నప కు సనంకే్తిక సహాయాన్నా అంద్ించడయన్నకి్ 

ఇంట్రేాష్నల్డ డ ైవింగ్ ట్ేరడ్ తో 28 మ్మలియనా విలువ ైన 

ఒపేందం సంతకం చేయబడింద్ి, అయితే సనకన్నంగ్ మరియు 

మాన్నట్రింగ్ పరికరనలను క్ొనుగోలు చేయడయన్నకి్ 

ఇంట్రేాష్నల్డ గోల ్ న్ గూీ ప తో 27 మ్మలియనా ఒపేందం 

కుదుర్థచకుంద్ి. 

• అంతరని తీయ ఒపేంద్యలలో ఫనర న్ు యొకక థేల్డు తో రెండు 

ఉన్యాయి - GM-200 రనడయర్ లకు సనంకే్తిక సహాయాన్నా 

అంద్ించడయన్నకి్ 176 మ్మలియన్ Dhs మరియు CMSప ై 

సనంకే్తిక మదీత  మరియు శ్చక్షణను అంద్ించడయన్నకి్ మరొక 

Dhs6m ఒపేందం. 

• యాంట్ీ-ట్ారెేడోస్ యొకక CANTO స్టసిము మరియు 

Mu-90 ట్ారెేడోలను క్ొనుగోలు చేయడయన్నకి్ ఫ రంచ్ సంసు 

న్యవల్డ గూీ ప తో 407 మ్మలియనా Dhs ఒపేందం కూడయ 

మూస్టవేయబడింద్.ి 

• AW139 హ లిక్నపిర్ ను క్ొనుగోలు చేయడయన్నకి్ ఇట్లీకి్ 

చ ంద్ిన లియోన్యరో్ తో 62 మ్మలియన్ Dhs విలువ ైన 

ఒపేందం మరియు అజఞున్ వనహనం 4X4 క్ొనుగోలు క్ోసం 

ఎడి్ అనుబంధ్ సంసు Nimr తో Abu Dhs72m ఒపేందం 

అబుద్యబి పర లీసుల తర్పటన సంతకం చేయబడింద్.ి 
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ప్టసతకాలు మ్రియు రచయితలు 
 

JP నడయు  ‘మోడ:ీ ష్ేపింగ్ ఎ గ్లో బ్ల్ ఆరుర్స ఇన్ ఫో్క్్’ ప్టసతకాన్ని 

ఆవిషకరించయరథ. 

 

బీజేపీ జఞతీయ అధ్ూక్షుడు జేపీ నడయ్  చయణకూపటరిలో “మోడీ: 

షేపటంగ్ ఏ గోా బల్డ ఆర్్ర్ ఇన్ ఫా్కు” పటసిక్నన్నా ఆవిష్కరించయర్థ. 

పటసిక్నన్నా కే్ందర విద్ేశ్ర వూవహారనల మంతిర ఎస్. జెైశంకర్ ఫనరనార్్ 

చేశనర్థ. సంపనదకులు సుజన్ చిన్ోయ, విజయ చౌత ైవనలా 

మరియు ఉతిమ కుమార్ స్టన్యహ . పరపంచవనూపింగన భార్తద్ేశ 

పరతిషి్ను మారేచ న్నర్ణయాన్నా పరధయన్న మోద్ద ఎలా తీసుకున్యార్న్ే 

ద్యన్నప ై ఈ పటసికం చర్చకు త ర్తీయబో తోంద్.ి మోడీ 

అధిక్నర్ంలోకి్ రనకముందు భార్తద్ేశం యొకక చితరం ఏమ్మట్ో 

అర్ుం చేసుక్ోవనలి. పటసిక పరచుర్ణకరి్ విజ్మ ట్ీర. 
 

నరేందర మోద్దకి్ సంబంధించిన క్ొన్నా పటసిక్నలు: 

• నరేందర మోడీ: కీి్యేిట్ివ్ డసిరపిర్ -: ద్ి మేకర్ ఆఫ్ నూూ 

ఇండియా 

• నరేందర మోడీ: ఒక రనజకీ్య జీవిత చరితర 

• 21 నరేందర ద్యమోదర్ద్యస్ మోడీ న్యయకతా పనఠనలు 

• భార్త పటతర ద్యమోదర్ద్యస్ నరేందర మోడ ీ

• MODI@20: డీరము మీట్ డ లివరీ 

• వనర్ ర్ూమ: నరేందర మోడీ 2014 గెలుపట వ నుక పరజలు, 

వయూహాలు మరియు సనంకే్తికత. 
 

ద్ిన్ోత్వాలు 
 

 ప్రప్ంచ ర డియో ద్ిన్ోత్వం 2023 ఫిబ్రవరి 13న జరథప్టకుంట్్రథ 

 
మన జీవితయలోా  మరియు సమాజంలో రేడియో పర షటంచే 
ముఖ్ూమ  న పనతరకు గుర్థి గన పరతి సంవతుర్ం ఫటబరవరి 13న 
పరపంచ రేడియో ద్ని్ోతువనన్నా జర్థపటకుంట్ార్థ. పరపంచ రేడియో 
ద్ిన్ోతువం యొకక లక్షూం రేడియో యొకక పనర ముఖ్ూత గురించి 
పరజలకు అవగనహన కలిేంచడం మరియు సమాచయరనన్నకి్ 
పనర పూతను అంద్ించడయన్నకి్ మరియు పరసనర్కరి్ల మధ్ూ 
అంతరని తీయ సహక్నరనన్నా మ ర్థగుపర్చడయన్నకి్ 
న్నర్ణయాధిక్నర్థలను ఉపయోగించమన్న పరర తుహ ంచడం. 
ప్రప్ంచ ర డియో ద్ని్ోత్వం 2023 థదమ్ : 2023లో, పరపంచ 
రేడియో ద్ిన్ోతువం యొకక థదమ "రేడియో మరియు శనంతి", ఇద్ ి
శనంతిన్న ప ంప ంద్ించడయన్నకి్ మరియు సంఘరి్ణలను 
న్నవనరించడయన్నకి్ సాతంతర రేడియో యొకక పనర ముఖ్ూతప ై దృషటి 
ప టి్డం లక్షూంగన ప ట్ుి కుంద్ి. పరపంచ రేడియో ద్ిన్ోతువం యొకక 
థదమ పరతి సంవతుర్ం మార్థత ంద్ి మరియు సమాజంలో 
రేడియో పనతర యొకక న్నరీిషి్ అంశనలప ై దృషటి కే్ంద్దరకరించడయన్నకి్ 
ర్ూప ంద్ించబడింద్ి. 
ప్రప్ంచ ర డియో ద్ిన్ోత్వం చరతిర : ఈ రోజ్ఞను 2012లో 
ఐకూరనజూసమ్మతి జనర్ల్డ అస్ ంబాీ సను పటంచింద్ి మరియు ద్దన్న 
చరితరను 1974లో జెనీవనలో జరిగిన మొదట్ి అంతరని తీయ 
రేడియో సదసుులో గురిించవచుచ. యున్ ైట్ెడ్ న్ేష్న్ు సను పన 
రోజ్ఞ అయినందున ఫటబరవరి 13న్న పరపంచ రేడియో ద్ిన్ోతువంగన 
ఎంచుకున్యార్థ. 
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ప్రప్ంచ ర డియో ద్ిన్ోత్వం 2023: ర డియో యొకక ఆవిషకరత : 
రేడియోను 1895లో ఇట్ాలియన్ భౌతిక శనసిైవేతి మరియు 
ఆవిష్కరి్ గుగాియెిలోి మారోకనీ కనుగొన్యార్థ. రేడయిో 
ట్ెక్నాలజీన్న విసిృతంగన ఉపయోగించేందుకు పటన్యద్ి వేస్టన 
వ ైర్ ల స్ కమూూన్నకే్ష్న్ యొకక ఆచర్ణయతిక మరియు 
విజయవంతమ  న వూవసును అభివృద్ిి  చేస్టన మొదట్ి వూకిి్గన 
అతను ఘనత ప ంద్యర్థ. రేడియో తార్గన 20వ శతయబీపట 
కమూూన్నకే్ష్న్ యొకక అతూంత ముఖ్ూమ  న ర్ూపనలలో ఒకట్ిగన 
మారింద్ి, పరజలు సమాచయరనన్నా స్ీాకరించే మరియు పంచుకున్ే 
విధయనంలో విపావనతిక మార్థేలు చేస్టంద్ి. రేడియో పరసనర్ం 
వనరి్లు, విన్ోదం మరియు విద్యూపర్మ  న కంట్ెంట్ కు కీ్లకమ  న 
మూలంగన మారింద్ి, కమూూన్నట్ీలను కన్ కి చేసుి ంద్ి మరియు 
సరిహదుీ ల మధ్ూ అవగనహనను పర ర తుహ సుి ంద్ి. రేడియో న్ేట్ికీ్ 
మన జీవితయలోా  ముఖ్ూమ  న పనతరను పర షటసరి ంద్ి, పరపంచవనూపింగన 
ఉనా వూకుి లను కన్ కి చేయడంలో సహాయపడటే్పటేడు 
సమాచయర్ం మరియు విన్ోద మూలంగన పన్నచేసుి ంద్ి. 
భ్రతద్ేశం ప్రతి సంవత్రం ఫిబ్రవరి 12న జాతీయ ఉతయుదకత 
ద్ిన్ోత్వాన్ని జరథప్టకుంట్లంద్ ి

 

జఞతీయ ఉతయేదకత మండలి (NPC) సమనాయంతో ఫటబరవరి 
12న జఞతీయ ఉతయేదకత ద్ని్ోతువనన్నా జర్థపటకుంట్ార్థ. NPC 

యొకక లక్షూం ద్ేశం యొకక ఉతయేదకతను ప ంప ంద్ించడయన్నకి్ 
అవగనహనను పర ర తుహ ంచడం. ఫటబరవరి 12 నుండి 18 వర్కు 
జర్థపటకున్ే జఞతీయ ఉతయేదకత వనర్ంలో భాగంగన ఈ రోజ్ఞను 
జర్థపటకుంట్ార్థ. 

జాతీయ ఉతయుదకత ద్ిన్ోత్వం 2023 థదమ్ :ఈ సంవతుర్ం 
జఞతీయ ఉతయేదకత ద్ని్ోతువం థదమ "ఉతయేదకత, హరిత వృద్ిి  

మరియు సుస్టుర్త: భార్తద్ేశం యొకక G20 ప రస్టడ నీున్న 

జర్థపటక్ోవడం." ఉతయేదకత లక్షయూలను న్నరీేశ్చంచుక్ోవడయన్నకి్ 

మరియు వనట్ి క్ోసం పన్న చేయడయన్నకి్ పరతి ఒకకర్ూ తమకు 
తయముగన అవక్నశం ఇవనాలన్ే వనసివనన్నా థదమ హ ైల టై్ చేసుి ంద్ి. 

ఉతయేదకత, సనమర్ుయం మరియు ఆవిష్కర్ణలప ై అవగనహన 

ప ంచడయన్నకి్ వడేుకలు ముఖ్ూమ  నవి. జఞతీయ ఉతయేదకత 

ద్ిన్ోతువం మొతిం జీవన న్యణూతను మ ర్థగుపర్చడంలో 
ఉతయేదకత యొకక శకిి్కి్ దృషటిన్న ఆకరిిసుి ంద్ి మరియు 

ఉతయేదకతను ప ంచడంలో సహాయపడే మంచి అలవనటా్ను 

న్నరిించడం పనర ర్ంభించడయన్నకి్ ప ర్థలకు ఇద్ి ఒక అవక్నశంగన 

ఉపయోగపడుత ంద్ి. 
ప్రప్ంచ యున్యనీ ద్ిన్ోత్వం 2023 ఫబి్రవరి 11న జరథప్టకుంట్్రథ 

 

భార్తద్ేశంలో యున్యన్న వ ైద్యూన్నకి్ మార్గదర్శకుడిగన విసిృతంగన 

పరిగణ ంచబడే సంఘ సంసకరి్ మరియు పరఖ్ాూత యున్యన్న 
పండిత డు హకీ్మ అజిల్డ ఖ్ాన్ జనిద్ిన్యన్నా పటర్సకరించుకున్న 

పరతి సంవతుర్ం ఫటబరవరి 11న పరపంచ యున్యనీ ద్ిన్ోతువనన్నా 

జర్థపటకుంట్ార్థ. భార్తద్ేశంలో మరియు పరపంచవనూపింగన 

యున్యన్న వ ైదూం వృద్ిి కి్ హకీ్మ అజిల్డ ఖ్ాన్ చేస్టన కృషటన్న ఈ 
రోజ్ఞ సిరించుకుంట్ుంద్ి. ఫటబరవరి 11, 1868న జన్నించిన హకీ్మ 

అజిల్డ ఖ్ాన్ విద్యూవేతి, యున్యనీ వ ైదుూడు మరియు యున్యన్న 

వ ైదూ విధయనంలో శనస్ీి ైయ అధ్ూయన్యన్నకి్ సను పకుడు. 
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భార్తద్ేశంలో మరియు పరపంచవనూపింగన యున్యన్న వ దైూం వృద్ిి కి్ 
హకీ్మ అజిల్డ ఖ్ాన్ చసే్టన కృషటన్న ఈ రోజ్ఞ సిరించుకుంట్ుంద్ి. 
పరపంచ యున్యన్న ద్ిన్ోతువం ఆరోగూ సంర్క్షణలో యున్యన్న 
న్నవనర్ణల ఉపయోగం గురించి పరజలకు అవగనహన కలిేసూి న్ే 
పరముఖ్ పండతి డిన్న సతకరిసుి ంద్.ి 
ప్రప్ంచ యున్యన్న ద్ిన్ోత్వం 2023 థదమ్ : ఫటబరవరి 10 మరియు 
11 తదే్దలలో, స్ ంట్రల్డ క్ న్నుల్డ ఫర్ రీస్ ర్చ ఇన్ యున్యన్న 
మ డిస్టన్, ఆయుష మంతిరతా శనఖ్, యున్యన్న మ డసి్టన్ ప ై హ బైిరడ్ 
వర్థచవల్డ మోడ్ లో "యున్యనీ మ డిస్టన్ ఫర్ పబాిక హ లి్డ" అన్ే 
థదమ తో ఢిలాీలో అంతరని తీయ సదసుును న్నర్ాహ ంచింద్ి. 
క్ననఫరెన్ు యొకక పరధయన లక్షూం ఏమ్మట్ంట్ే, న్యన్-
కమూూన్నకే్బుల్డ జబుులు మరియు ఇతర్ ద్దర్ఘక్నలిక పరిస్టుత లకు 
చికి్తు చేయడయన్నకి్ యున్యన్న ఔష్ధయన్నా ఉపయోగించడం 
విలువను చరిచంచడం, అలాగే పరజఞరోగూ న్నపటణులు కలిస్ట పన్న 
చేయడయన్నకి్, ప ట్ెి వ లుపల ఆలోచించడయన్నకి్ మరియు యున్యన్న 
వ ైదూంతో పరజఞరోగూ ద్ిశను పరభావితం చేయడయన్నకి్ వీలు 
కలిేసుి ంద్ి. 
RBI ఆరిుక అక్షరాసాత వారం 2023 ఫబి్రవరి 13 నుండి 17 వరకు 
పరా రంభమ్వటతతంద్ ి

 
RBI యొకక 'ఆరిుక అక్షరనసూత వనరోతువం' 13వ తేద్దన 
పనర ర్ంభమ  ంద్ి మరియు ఫటబరవరి 17, 2023 వర్కు 
క్ొనసనగుత ంద్ి. ద్ేశవనూపింగన పరజలలో ఒక న్నరీిషి్ థదమ ప ై ఆరిుక 
విదూ సంద్ేశనలను పరచయర్ం చేయడయన్నకి్ భార్తీయ రిజర్ా బాూంక 
(RBI) 2016 నుండి పరతి సంవతుర్ం ద్దన్నన్న న్నర్ాహ సరి ంద్.ి . గత 
సంవతుర్ం, RBI ఫటబరవరి 14 నుండి ఫటబరవరి 18, 2022 వర్కు 
'ఆరిుక అక్షరనసూత వనరనన్నా' పనట్ించింద్ి. స్ ంట్రల్డ బాూంక "Go 

Digital Go Secure" అన్ే థదమ ప ై ఆరిుక విదూ సంద్ేశనలను 
పరచయర్ం చేయడయన్నకి్ ఒక క్నర్ూకీమాన్నా న్నర్ాహ ంచింద్ి. 

RBI ఆరిుక అక్షరాసాత వారం 2023 థదమ్ : పరసుి త సంవతుర్ం 
ఫ ైన్యని్నయల్డ లిట్ర్స్ీ వీక (FLW) క్ోసం ఎంచుకునా థదమ “మంచి 
ఆరిుక పరవరి్న – మీ ర్క్షకుడు”. ఆరిుక విదూ క్ోసం జఞతీయ 
వయూహం: 2020-2025 యొకక మొతిం వయూహాతిక లక్షయూలతో 
థదమ సర్థీ బాట్ు చేయబడింద్ి, ఇద్ి పరజల సభుూలలో అవగనహన 
కలిేసూి  ఆరిుక స్టుతిసను పకత మరియు శలీయసుును 
ప ంప ంద్ించడం లక్షూంగన ప ట్ుి కుంద్ి. ప దుపట, పరణయళిక మరియు 
బడ ిట్ ప ై అవగనహన కలిేంచడం మరియు డిజిట్ల్డ ఆరిుక స్ేవలను 
వివేకంతో ఉపయోగించడంప ై దృషటి కే్ంద్దరకరించబడుత ంద్.ి 
ఆరిుక అక్షరాసాత గ్ురించ : ఆరిుక అక్షరనసూత అన్దే్ి వివిధ్ ఆరిుక 
న్ ైపటణయూలను అర్ుం చేసుక్ోవడం మరియు సమర్ువంతంగన 
ఉపయోగించడం. ఆరిుక అక్షరనసూతను మ ర్థగుపర్చడయన్నకి్ 
కీ్లకమ  న దశలు బడ ిట్ ను ర్ూప ంద్ించడయన్నకి్ న్ ైపటణయూలను 
న్ేర్థచక్ోవడం, ఖ్ర్థచలను ట్ార క చేయడం మరియు ర్థణయన్నా 
చ లాించే వయూహాలను న్ేర్థచక్ోవడం. 
న్ేడు, భార్తద్ేశ జన్యభా యొకక సగట్ు వయసుు 29 

సంవతురనలుగన ఉనా యుగంలో మనం ఉన్యాము, ఇద్ి 
పరపంచంలోన్న యువ ద్ేశనలలో ఒకట్ిగన న్నలిచింద్ి. అంతరనయం 
కలిగించే సనంకే్తికతలు, తయారీ ఆట్ోమేష్న్ మరియు ఇంట్రెాట్ 
ఆధయరిత స్వేలప ై న్ ైపటణూం కలిగిన ఈ డజిిట్ల్డ సను న్నక, 

యువకులు, పన్న చసే్ే వూకుి లు ఆరిుక వృద్ిిన్న ముందుకు 
తీసుకె్ళాడంలో కీ్లక పనతర పర షటసని ర్న్న భావిసుి న్యార్థ. అట్ువంట్ి 
వనతయవర్ణంలో, ఆరిుక అక్షరనసూత యువత యొకక అతూంత 
ముఖ్ూమ  న లక్షణయలలో ఒకట్ిగన మార్థత ంద్.ి 
అంతరాా తీయ బ్్లా కాాన్ర్స ద్ని్ోత్వం 2023 ఫబి్రవరి 15న 
న్నరవహ ంచబ్డింద్ ి
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అంతరని తీయ బాలూ క్నూనుర్ ద్ిన్ోతువం (ICCD) పరతి సంవతుర్ం 
ఫటబరవరి 15 న జర్థపటకుంట్ార్థ. చ ైల్్డ హుడ్ క్నూనుర్ 
ఇంట్రేాష్నల్డ, తలాిదండుర లు ర్ూప ంద్ించిన వివిధ్ చ ైల్్డ క్నూనుర్ 
సపర రి్ గూీ పటల గొడుగు సంసు ద్యారన ఈ ద్ిన్ోతువనన్నా 
పనట్ించయర్థ. క్నూనుర్ తో బాధ్పడుత నా పటలాలు మరియు 
క్ మార్దశలో ఉనావనరి పటా్ అవగనహన ప ంచడయన్నకి్ మరియు 
మదీత ను చూపడయన్నకి్ ఈ రోజ్ఞ అంకి్తం చేయబడింద్ి. విజఞా న 
శనసిైంలో అన్నా పటరోగత లు ఉనాపేట్ికీ్, బాలూ క్నూనుర్ పటలాలలో 
వనూధి మర్ణయలకు పరధయన క్నర్ణం. 
అంతరాా తీయ బ్్లా కాాన్ర్స ద్ిన్ోత్వం 2023 థదమ్ : 
అంతరని తీయ బాలూ క్నూనుర్ ద్ిన్ోతువం క్ోసం మూడు 
సంవతురనల పరచయర్ం 2021లో పనర ర్ంభమ  ంద్ి మరియు 2023లో 
ముగుసుి ంద్ి. మూడు సంవతురనల పరచయరనన్నకి్ థదమ 'బెట్ర్ 
సరైెావల్డ'. 2030 న్యట్ికి్ పరపంచవనూపింగన క్నూనుర్ తో 
బాధ్పడుత నా పటలాలందరికీ్ కనీసం 60 శనతం మనుగడ 
సనధించడయన్నకి్ WHO గోా బల్డ చ ల్ై్డ హుడ్ క్నూనుర్ ఇన్నషటయేిట్ివ్ 
యొకక లక్షూ లక్షయూన్నా చేర్థకున్ే పరయతాంలో ఈ పరచయర్ం భాగం. 
అంతరాా తీయ బ్్లా కాాన్ర్స ద్ిన్ోత్వం పరా మ్ుఖాత : పరతి 
సంవతుర్ం 400 000 మంద్ి పటలాలు మరియు 
యుకివయసుకలు క్నూనుర్ ను అభివృద్ిి  చేసుి న్యార్థ. 
అంతరని తీయ బాలూ క్నూనుర్ ద్ిన్ోతువం క్నూనుర్ తో 
బాధ్పడుత నా ఈ పటలాలకు అలాగే వనరి కుట్ుంబాలకు 
అవగనహన కలిేంచడయన్నకి్ మరియు మదీత న్నచేచందుకు 
జర్థపటకుంట్ార్థ. కే్నుర్ బారిన పడి పనర ణయలు క్ోలోేయిన 
చిన్యార్థలందరినీ సిరించుకున్ే రోజ్ఞ కూడయ ఇద్ే. ఈ రోజ్ఞన, 

ముందసుి గన గురిించడం యొకక పనర ముఖ్ూత గురించి అవగనహన 
కలిేంచడయన్నకి్ సంసులు మరియు వూకుి లు కలిస్ట వసని ర్థ. బాలూ 
క్నూనుర్ నుండి మర్ణయలను తగిగంచడయన్నకి్ పనర ర్ంభ రోగ న్నరని ర్ణ 
అతూంత పరభావవంతమ  న మారనగ లలో ఒకట్ి. 

 గ్లో బ్ల్ ట్యరజిం ర సలిెన్్ డే ఫబి్రవరి 17న న్నరవహ ంచబ్డింద్ ి

 
ఐకూరనజూసమ్మతి జనర్ల్డ అస్ ంబాీ జమ  క్న నుండి 17 ఫటబరవరి 
2023న మొటి్మొదట్ిసనరిగన గోా బల్డ ట్యరిజం రెస్టల న్ు డేన్న 
పరకట్ించడయన్నకి్ తీరనిన్యన్నా ఆమోద్ించింద్ి, ఇద్ి పరనూట్కం 
యొకక స్టుర్తయాన్నా భవిష్ూత ి లో ర్థజ్ఞవట చేస్ే పరయతాంలో 
ఉంద్ి. ఏట్ా ఈ ద్ిన్ోతువనన్నా జర్థపటకున్ే చర్ూకు 90 కంట్ే 
ఎకుకవ ద్ేశనలు మదీత  ఇచయచయి. సను న్నక, పనర ంతీయ మరియు 
జఞతీయ పనర ధయనూతలకు అనుగుణంగన మరియు విదూ, 
క్నర్ూకలాపనలు మరియు క్నర్ూకీమాల ద్యారన స్టుర్మ  న పరనూట్క 
పనర ముఖ్ూతప ై అవగనహన ప ంచడయన్నకి్ ఫటబరవరి 17న్న ఒక రోజ్ఞగన 
పనట్ించయలన్న UNGA పరతి ఒకకరినీ ఆహాాన్నసరి ంద్ి. మొదట్ి గోా బల్డ 
ట్యరిజం రెస్టల న్ు క్ననఫరెన్ు ఫటబరవరి 15న జమ  క్నలో 
జర్థగుత ంద్ి, ఇద్ి గోా బల్డ ట్యరిజం రెస్టల న్ు డే రోజ్ఞన 
ముగుసుి ంద్ి. 
ఫిబ్రవరి 21న అంతరాా తీయ మ్యతృభ్ష్టా ద్ిన్ోత్వాన్ని 
జరథప్టకున్యిరథ 

 
పరతి సంవతుర్ం ఫటబరవరి 21న, భాష్న, సనంసకృతిక మరియు 
బహుభాష్న వ ైవిధయూన్నా పర ర తుహ ంచడయన్నకి్ పరపంచం అంతరని తీయ 
మాతృభాష్న ద్ిన్ోతువనన్నా జర్థపటకుంట్ుంద్ి. ఈ వేడుకల లక్షూం 
స్టుర్మ  న పదిత ల ద్యారన సనంపరద్యయ జఞా నం మరియు 
సంసకృత లను సంర్కి్షంచడం మరియు సమాజఞలలో 
బహుభాష్నవనద్యన్నకి్ మదీత  ఇవాడం. భార్తద్ేశంలో, ద్దన్నన్న 
మాతృభాష్న ద్ివస్ అన్న కూడయ సూచిసని ము. 
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అంతరని తీయ మాతృభాష్న ద్ిన్ోతువం థదమ : 2023 అంతరని తీయ 
మాతృభాష్న ద్ిన్ోతువం యొకక థదమ, "బహుభాష్న విదూ - 
విదూను మారనచలిున అవసర్ం" అన్ేద్ి ట్ార న్ు ఫనరిింగ్ ఎడుూకే్ష్న్ 
సమ్మిట్ లో చేస్టన స్టఫనర్థులకు అనుగుణంగన ఉంట్ుంద్ి, ఇకకడ 
సను న్నక పరజల విదూ మరియు భాష్లప ై కూడయ పనర ధయనూత 
ఇవాబడింద్ి. 
అంతరని తీయ మాతృభాష్న ద్ని్ోతువం యొకక పనర ముఖ్ూత : 
అంతరని తీయ మాతృభాష్న ద్ని్ోతువం, భాష్లు మరియు 
బహుభాష్నవనదం చేరికను ముందుకు తీసుకువ ళతయయన్న 
మరియు సుస్టుర్ అభివృద్ిి  లక్షయూల దృషటి ఎవరినీ 
వద్ిలిప టి్కూడదన్న గురిించింద్ి. యున్ సర క మాతృభాష్ లపద్య 
మొదట్ి భాష్ ఆధయర్ంగన బహుభాష్న విదూను పర ర తుహ సుి ంద్ి 
మరియు పరర తుహ సుి ంద్ి. ఇద్ి ఒక ర్కమ  న విదూ, ఇద్ ి
అభాూసకుడు ఎకుకవగన పనర వీణూం సంపనద్ించే భాష్లో పనర ర్ంభమ   
కీమంగన ఇతర్ భాష్లను పరిచయం చేసుి ంద్ి. ఈ విధయనం వనరి 
మాతృభాష్ బో ధ్న్య భాష్ నుండి భినాంగన ఉనా అభాూసకులకు 
ఇలుా  మరియు పనఠశనల మధ్ూ అంతరనన్నా తగిగంచడయన్నకి్, 

పనఠశనల వనతయవర్ణయన్నా సుపరిచితమ  న భాష్లో కనుగొనడయన్నకి్ 
మరియు తద్యారన బాగన న్ేర్థచకున్ేలా చేసుి ంద్ి. 
అంతరని తీయ మాతృభాష్న ద్ిన్ోతువం చరితర : అంతరని తీయ 
మాతృభాష్న ద్ిన్ోతువం నవంబర్ 1999లో ఐకూరనజూసమ్మతి 
విద్యూ, వ ైజఞా న్నక మరియు సనంసకృతిక సంసు (UNESCO) 

యొకక జనర్ల్డ క్ననఫరెన్ు ద్యారన పరకట్ించబడింద్ి. అంతరని తీయ 
మాతృభాష్న ద్ిన్ోతువనన్నా జర్థపటక్ోవనలన్ే ఆలోచన బంగనా ద్ేశ్ 
చొర్వ. UN జనర్ల్డ అస్ ంబాీ తన 2002 తీరనినంలో రోజ్ఞ 
పరకట్నను సనాగతించింద్ి. 
16 మే 2007న ఐకూరనజూసమ్మతి జనర్ల్డ అస్ ంబాీ తన 
తీరనినంలో A/RES/61/266 "పరపంచ పరజలు ఉపయోగించే 
అన్నా భాష్ల సంర్క్షణ మరియు ర్క్షణను పర ర తుహ ంచడయన్నకి్" 

సభూ ద్ేశనలకు పటలుపటన్నచిచంద్.ి అద్ే తీరనినం ద్యారన, 
బహుభాష్న మరియు బహుళసనంసకృతికత ద్యారన భినాతాం 

మరియు అంతరని తీయ అవగనహనలో ఏకతయాన్నా 
ప ంప ంద్ించడయన్నకి్ జనర్ల్డ అస్ ంబాీ 2008న్న అంతరని తీయ భాష్ల 
సంవతుర్ంగన పరకట్ించింద్ి మరియు ఈ సంవతురనన్నకి్ పరధయన 
ఏజెనీుగన పన్నచేయడయన్నకి్ ఐకూరనజూసమ్మతి విద్యూ, వ ైజఞా న్నక 
మరియు సనంసకృతిక సంసు పేర్థ ప ట్ిింద్ి. 
ప్రప్ంచ స్ామ్యజిక న్యాయ ద్ిన్ోత్వం ఫిబ్రవరి 20న 
న్నరవహ ంచబ్డింద్ ి

 

పరతి సంవతుర్ం ఫటబరవరి 20న పరపంచ సనమాజిక న్యూయ 
ద్ిన్ోతువం జర్థపటకుంట్ార్థ. ఈ రోజ్ఞ యొకక పరధయన లక్షూం 
సనమాజిక అన్యూయాన్నకి్ వూతిరేకంగన ఒక వనయిస్ న్న లపవన్ తిడం 
మరియు పేదరికం, శనరీర్క వివక్ష, లింగ అసమానతలు, 
మతపర్మ  న వివక్షను న్నర్ూిలించే పరయతాంలో 
పరపంచవనూపింగన ఉనా విభినా వరనగ లను ఏకతయట్ిప ైకి్ 
తీసుకురనవడం. మరియు న్నర్క్షరనసూత, మరియు సనమాజికంగన 
ఏకీ్కృతమ  న సమాజఞన్నా సృషటించండి. వూకుి లు, సంసులు 
మరియు పరభుతయాలు సనమాజిక న్యూయాన్నా సనధించడంలో 
సనధించిన పటరోగతిన్న పరతిబింబించేలా, అలాగే ఎకుకవ పన్న 
అవసర్మయేిూ పనర ంతయలను గురిించడయన్నకి్ ఈ రోజ్ఞ ఒక అవక్నశం. 
ప్రప్ంచ స్ామ్యజిక న్యాయం ద్ిన్ోత్వం 2023 థదమ్ : ఈ 
సంవతుర్ం థదమ పరపంచ సంఘ భావనన్నా బలోపేతం చేయడయన్నకి్ 
మరియు "అడ్ంకె్లను అధిగమ్మంచడం మరియు సనమాజిక 
న్యూయం క్ోసం అవక్నశనలను వ లికి్తీయడం" ద్యారన పరభుతాంప ై 
నమిక్నన్నా తిరిగి ప ంప ంద్ించడయన్నకి్ మా ఉమిడి ఎజంెడయ 
యొకక స్టఫనర్థులప ై దృషటి సనరిసుి ంద్ి. 

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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ప్రప్ంచ స్ామ్యజిక న్యాయ ద్ిన్ోత్వం 2023 పరా మ్ుఖాత : పరపంచ 
సనమాజిక న్యూయ ద్ిన్ోతువం యొకక పనర ముఖ్ూత అవగనహనను 
ప ంప ంద్ించడం మరియు మరింత న్యూయమ  న మరియు 
సమానమ  న పరపంచయన్నా సృషటించే ద్ిశగన చర్ూను 
పర ర తుహ ంచడంలో ద్యన్న సనమర్ుయంలో ఉంద్ి. పేదరికం, అసమానత 
మరియు వివక్ష వంట్ి సమసూలను పరిష్కరించడయన్నకి్ కలిస్ట 
పన్నచేయడం యొకక పనర ముఖ్ూతను ఈ రోజ్ఞ గుర్థి  చేసుి ంద్ి. 
సనమాజిక న్యూయాన్నా పరర తుహ ంచడయన్నకి్ మరియు పరతిఒకకరికీ్ 
న్యూయమ  న పరపంచయన్నా న్నరిించడయన్నకి్ వూకుి లు మరియు 
సంసులు వనరి సారనలు మరియు వనర్థలను ఉపయోగించయలన్న 
ఇద్ి చర్ూకు పటలుపట. 
ఫిబ్రవరి 19న భ్రతద్ేశం 8వ స్ాయిల్ హ ల్త  కార్సు డేన్న 
జరథప్టకుంట్లంద్ ి

 

సనయిల్డ హ లి్డ క్నర్్ (ఎస్ హ చ్ స్ట) పథకం పనర ర్ంభాన్నా 
గుర్థి ంచుక్ోవడయన్నకి్ మరియు ద్యన్న పరయోజన్యల గురించి 
అవగనహన ప ంచడయన్నకి్ భార్తద్ేశం పరతి సంవతుర్ం ఫటబరవరి 19 
న సనయిల్డ హ లి్డ క్నర్్ డనే్న జర్థపటకుంట్ుంద్.ి SHC పథకం 
పనర ర్ంభం నుండి ఏడవ సంవతుర్ం 2022. పరతి రెండు 
సంవతురనలకు, క్నర్ూకీమంలో భాగంగన రైెత లందర్ూ సనయిల్డ 
హ లి్డ క్నర్్ లను అందుక్ోవనలి. సనయిల్డ హ లి్డ క్నర్్ (SHC) 

పథక్నన్నా పరధయనమంతిర నరేందర మోద్ద ఫటబరవరి 19, 2015న 
రనజసను న్ లోన్న సూర్త గఢ్ లో పరవేశప ట్ాి ర్థ. 

స్ాయిల్ హ ల్త  కార్సు ప్థకం గ్ురించ : పరధయన మంతిర “సాసి్ ధయరన” 
అన్ే పదబంధయన్నా ర్ూప ంద్ించయర్థ. ఖ్ేత హరన” ఈవ ంట్ క్ోసం. – 

హ లిీ ఎరి్, గీీన్ ఫనమ. “వంద్ేమాతర్ం” పనట్ను ఆవనహన చసేూి , 

న్నజమ  న “సుజలాం, సుఫలం” అన్ే పరద్ేశనన్నా సృషటించడయన్నకి్ 
న్ేలను పండించడం చయలా అవసర్మన్న పేరొకన్యార్థ. 
ద్ేశంలోన్న రైెత లందరికీ్ సనయిల్డ హ లి్డ క్నర్థ్ లు జఞరీ చేయడయన్నకి్ 
రనషి్ర పరభుతయాలకు సహాయం చేయడయన్నకి్ ఈ పథకం 
పరవేశప టి్బడింద్.ి న్ేల ఆరోగూం మరియు ద్యన్న సంతయన్ోతేతిిన్న 
మ ర్థగుపర్చడయన్నకి్ దర్ఖ్ాసుి  చేయవలస్టన పర ష్క్నల యొకక 
తగిన మోతయదుప ై స్టఫనర్థుతో పనట్ు న్ేల ఆరోగూ క్నర్థ్  రైెత లకు 
వనరి న్ేల యొకక పర ష్క స్టుతిప ై సమాచయరనన్నా అంద్ిసుి ంద్ి. 2015 

అంతరని తీయ న్ేలల సంవతుర్ంగన గురిించబడింద్ి. 
స్ాయిల్ హ ల్త  కార్సు సక్మ్ యొకక లక్షయాలు 
• ఫలద్దకర్ణ పదిత లోా  పర ష్క్నల లోపనలను పరిష్కరించడయన్నకి్ 

ఒక ఆధయరనన్నా అంద్ించడయన్నకి్, రైెత లందరికీ్ పరతి రెండు 
సంవతురనలకు ఒకసనరి సనయిల్డ హ లి్డ క్నర్థ్ లను జఞరీ 
చేయడం. 

• సనమర్ుయ ప ంపటదల, వూవసనయ విద్యూర్థు ల పరమేయం 
మరియు ఇండియన్ క్ న్నుల్డ ఆఫ్ అగీికలచర్ల్డ రీస్ ర్చ 
(ICAR) / స్ేిట్ అగీికలచర్ల్డ యూన్నవరిశట్ీలతో (SAUs) 

సమర్ువంతమ  న అనుసంధయనం ద్యారన మట్ిి పరీక్షయ 
పరయోగశనలల (STLs) పన్నతీర్థను బలోపతేం చేయడం. 

 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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• న్ేల సంతయన్ోతేతిికి్ సంబంధించిన పరిమ్మత లను రనష్ని ర లలో 
ఒకే్ విధ్ంగన నమూన్య చేయడయన్నకి్ పనర మాణ క విధయన్యలతో 
న్నరని రించడం మరియు లక్షూ జిలాా లోా  తయలూక్న / బాా క సను యి 
ఎర్థవటల స్టఫనర్థులను విశలాషటంచడం మరియు ర్ూపకలేన 
చేయడం. 

• పర ష్క విన్నయోగ సనమరను యన్నా ప ంప ంద్ించడయన్నకి్ జిలాా లోా  
భూసనర్ పరీక్ష ఆధయరిత పర ష్క న్నర్ాహణను అభివృద్ిి  
చేయడం మరియు పరర తుహ ంచడం. 

• లోపనల క్ోసం సరిద్ిద్ేీ  చర్ూలను వరిింపజేయడయన్నకి్ రైెత లకు 
ఆరిుక సహాయం అంద్ించడం మరియు వనరి పంట్ వూవసుల 
క్ోసం సమత లూత మరియు సమగీ పర ష్క న్నర్ాహణ 
పదిత లను పనర చుర్ూం ప ందడం. 

• పర ష్క్నల న్నర్ాహణ పదిత లను పర ర తుహ ంచడయన్నకి్ జిలాా  
మరియు రనషి్ర సను యి స్టబుంద్ి మరియు పరగతిశ్రల రైెత ల 
సనమరను యలను ప ంప ంద్ించడం. 

ప్రప్ంచ ఆలోచన్య ద్ిన్ోత్వం ఫిబ్రవరి 22న న్నరవహ ంచబ్డుతతంద్ి 

 
పరతి సంవతుర్ం ఫటబరవరి 22న, వర్ల్్డ ఆర్గన్ ైజేష్న్ ఆఫ్ గరా్ గైెడ్ు 
అండ్ గరా్ స కట్ు (WAGGGS) వర్ల్్డ థింకి్ంగ్ డేగన 
జర్థపటకుంట్ుంద్ి. సర దరీమణులు, సంఘ భావం మరియు 
మహ ళా సనధిక్నర్తను జర్థపటకుంట్య 150 కంట్ే ఎకుకవ 
ద్ేశనలలో చుర్థకుగన ఉనా 10 మ్మలియనా బాలికల స కట్ు 
మరియు గైెడ్ ల క్ోసం డబుును స్ేకరించడం ఈ రోజ్ఞ లక్షూం. 
పరపంచ ఆలోచన్య ద్ిన్ోతువం న్యడు, విధేయత మరియు 
గ ర్వనన్నకి్ పనర ధయనూతన్నచచే ఒకరితో ఒకర్థ శనశాతమ  న బంధయలను 
ఏర్ేర్చుక్ోవడయన్నకి్ మహ ళా స కట్ లు కూడయ పర ర తుహ ంచబడయ్ ర్థ. 

ప్రప్ంచ ఆలోచన్య ద్ిన్ోత్వం యొకక థదమ్ : 'మన పరపంచం, మన 
శనంతియుత భవిష్ూత ి ', పరపంచ ఆలోచన్య ద్ిన్ోతువం 2023 

యొకక థదమ, పరనూవర్ణ వూవసు నుండి మనం ఏమ్మ అర్ుం 
చేసుక్ోగలమో మరియు పరపంచవనూపింగన ఉనా బాలికలకు 
మరింత సుర్కి్షతమ  న మరియు పరశనంతమ  న భవిష్ూత ి ను 
న్నరిించడయన్నకి్ పరకృతితో మనం ఎలా సహకరించవచోచ 
విశలాషటసుి ంద్ి. 
ప్రప్ంచ ఆలోచన్య ద్ిన్ోత్వం యొకక పరా మ్ుఖాత : పరపంచ 
ఆలోచన్య ద్ిన్ోతువం రోజ్ఞన, పరపంచవనూపింగన ఉనా స కట్ లు 
మరియు గైెడ్ లు తమ భాగసనామూ విలువలు మరియు 
లక్షయూలను జర్థపటక్ోవడయన్నకి్ కలిస్ట వసని ర్థ. స కట్ింగ్ ఉదూమం 
సనధించిన విజయాలు మరియు పరపంచంప ై అద్ి చూపటన 
పరభావనన్నా పరతిబింబించే అవక్నశం కూడయ ఇద్ి. స కట్ింగ్ సంసులు 
న్యయకతాం, పనతర అభివృద్ిి  మరియు బహ ర్ంగ న్ ైపటణయూలను 
పర ర తుహ ంచే అంతరని తీయ యువ సంసులు. స కట్ింగ్ సంసులు 
యువకుల క్ోసం క్నూంపటంగ్, హ ైకి్ంగ్, కమూూన్నట్ీ సరీాస్ మరియు 
న్యయకతా అభివృద్ిితో సహా అన్ేక ర్క్నల క్నర్ూకీమాలు మరియు 
క్నర్ూకలాపనలను అంద్ిసని యి. 
ప్రప్ంచ స్ౌకట్ ద్ిన్ోత్వం 2023 ఫిబ్రవరి 22న జరథప్టకుంట్్రథ 

 
పరపంచవనూపింగన మ్మలియనా మంద్ి బాయ స కట్ లు ఏట్ా ఫటబరవరి 
22న పరపంచ స కట్ ద్ని్ోతువనన్నా జర్థపటకుంట్ార్థ. ఇద్ి బాయ 
స కట్ మూవ్ మ ంట్ ను సను పటంచిన లార్్ రనబరి్ బాడ న్-పనవ ల్డ ను 
అతన్న పటట్ిినరోజ్ఞ రోజ్ఞన సతకరిసుి ంద్ి. న్నధ్ుల స్కేర్ణ 
పరచయరనలు, ఫటడ్ డ ైైవ్ లు మరియు ఇతర్ ర్క్నల వనలంట్ీర్ 
వర్క లతో సహా ఈవ ంట్ ల ద్యారన పరపంచవనూపింగన ఉనా జఞతీయ 
స కట్ ఆర్గన్ జైేష్నుా  ఈ రోజ్ఞను పనట్ిసని యి. 
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ప్రప్ంచ స్ౌకట్ ద్ిన్ోత్వం పరా మ్ుఖాత : స కట్ ఉదూమం యొకక 
అధిక్నరిక వ బ్స స్ ైట్ పరక్నర్ం, 2022 న్యట్ికి్ 57 మ్మలియనా మంద్ి 
సభుూలతో 172 జఞతీయ స కట్ సంసులు ఉన్యాయి. మొతిం 
స కట్ింగ్ సంఘం ఈ రోజ్ఞను గమన్నంచయలి. అన్ేక మంద్ి బాయ 
స కట్ లు ఈ సందరనభన్నా పటర్సకరించుకున్న సంసు యొకక 
సూతయర లకు తమ న్నబదితను పటనర్థదిరించయర్థ. ఈ సంసుల 
రోజ్ఞవనరీ క్నర్ూకలాపనలు మత శలీయసుును పర ర తుహ ంచడంప ై 
కే్ంద్దరకృతమ   ఉన్యాయి. చయలా మంద్ి వూకుి లు మంచి పనులు 
చేసని ర్థ మరియు సమాజంలో సాచాందంగన స్ేవ చేసని ర్థ. 
ప్రప్ంచ NGO ద్ిన్ోత్వం 2023 ఫిబ్రవరి 27న న్నరవహ ంచబ్డంిద్ి 

 

పరపంచ NGO ద్ిన్ోతువం ఫటబరవరి 27న పరభుతేాతర్ సంసుల 
(NGOలు) సహక్నరనన్నా గురిించడయన్నకి్ వనరిిక అంతరని తీయ 
ఆచయర్ం. ఈ ద్ిన్ోతువం మొదట్ిసనరిగన 2010లో జర్థపబడింద్ి 
మరియు పరపంచవనూపింగన ఉనా NGOల పన్నన్న హ ైల ైట్ చేస్ే 
వనరిిక క్నర్ూకీమంగన మారింద్ి. ఇద్ి వనరి పరయతయాలకు మదీత  
ఇచేచ విధయన్యల క్ోసం వనద్ించడయన్నకి్ అవక్నశనన్నా అంద్ిసుి ంద్ి. 
పరపంచ NGO ద్ిన్ోతువం ఈ ర్ంగం గురించి అవగనహన 
కలిేంచడం మరియు పరపంచవనూపింగన మంచి పన్న క్ోసం ఈ 
ర్ంగంలో పన్నచేస్ే వూకుి లను పర ర తుహ ంచడం లక్షూంగన ప ట్ుి కుంద్ి. 
పరపంచ NGO ద్ని్ోతువం గురించి ఒక ఆసకిి్కర్మ  న విష్యం 
ఏమ్మట్ంట్ే, పరతి ద్ేశం యొకక పరభుతాం, ఈ వూకుి లు తమ 
అధిక్నరిక రనషి్ర భాష్లలో న్నసనార్ుంగన పన్న చయేడం 
అభినందనీయం. 

NGOలు లాభాపేక్ష లపన్న సంసులు, ఇవి పరభుతాంప ై సాతంతరంగన 
ఉంట్ాయి మరియు న్నరీిషి్ సనమాజిక, పరనూవర్ణ లపద్య 
సనంసకృతిక లక్షూం క్ోసం పన్న చేసని యి. అవి చినా, సను న్నక సంసుల 
నుండి ప దీ, అంతరని తీయ సంసుల వర్కు ఉంట్ాయి మరియు అవి 
మానవ హకుకలు, విదూ, ఆరోగూం, పరనూవర్ణ పరిర్క్షణ మరియు 
విపత ి  సహాయంతో సహా అన్ేక ర్క్నల సమసూలప ై దృషటి  
ప టి్వచుచ. 
ప్రప్ంచ NGO ద్ిన్ోత్వం 2023 చరతిర : బాలిిక స్ీ స్ేిట్ క్ న్నుల్డ 
యొకక బాలిిక స్ీ NGO ఫర ర్మ ఈ రోజ్ఞను ఏపటరల్డ 27, 2010న 
అధిక్నరికంగన గురిించింద్ి. ఈ ఈవ ంట్ ను 2012లో ఫర ర్మ 
ఆమోద్ించింద్.ి 2014లో ఫటబరవరి 27న్న పరపంచ NGO 

ద్ిన్ోతువంగన పరకట్ించింద్ి మరియు ఇద్ి చయరితయర తిక ద్ినంగన 
మారింద్ి. పరపంచవనూపింగన ఉనా NGO సంఘం క్ోసం. ఇపటేడు 
'పరపంచ NGO ద్ిన్ోతువం'గన పటలువబడే అంతరని తీయ క్నూల ండర్ 
ద్ిన్ోతువం ఈ రోజ్ఞన మొదట్ిసనరిగన పనర ర్ంభించబడింద్ి. 
బాలిిక స్ీ NGO ఫర ర్మ లో డ న్యిర్క, ఎసరి న్నయా, ఫటన్ లాండ్, 

జర్ినీ, ఐస్ లాండ్, లాట్ిాయా, లిథువేన్నయా, పర లాండ్, ర్ష్నూ, 
న్యరేా మరియు స్ీాడన్ వంట్ి సభూ ద్ేశనలు ఉన్యాయి. 
మొతింమీద, పరపంచ NGO ద్ిన్ోతువనన్నా ద్యద్యపట 89 ద్శేనలు 
మరియు 6 ఖ్ండయలలో జర్థపటకుంట్ార్థ. 
స ంట్రల్ ఎక ై్జ ద్ిన్ోత్వం 2023 ఫిబ్రవరి 24న జరథప్బ్డింద్ ి
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స్ ంట్రల్డ బో ర్్ ఆఫ్ ఇన్ డ ైరెకి ట్ాకె్ుస్ అండ్ కసిము (CBIC) చసే్టన 
సహక్నరనన్నా గురిించి, గ ర్వించట్ాన్నకి్ పరతి సంవతుర్ం ఫటబరవరి 
24న స్ ంట్రల్డ ఎకైె్ుజ్డ డేన్న జర్థపటకుంట్ార్థ. పరతి సంవతుర్ం, 

CBIC యొకక అంకి్తభావం మరియు శీమ-తీవరత గురించి 
పరజలకు అవగనహన కలిేంచడయన్నకి్ స్ ంట్రల్డ ఎకైె్ుజ్డ ద్ిన్ోతువనన్నా 
జర్థపటకుంట్ార్థ. తయార్థ చసే్టన వసుి వటల ట్ాూంపరింగ్ ను 
న్నరోధించడం స్ీబీఐస్ీ పనర థమ్మక బాధ్ూత. 
పనుాలు చ లాించడం మరియు కసిము విధయన్యలకు కట్ుి బడి 
ఉండట్ం యొకక విలువ గురించి పరజలకు అవగనహన 
కలిేంచడయన్నకి్ స్ ంట్రల్డ ఎకైె్ుజ్డ డే రోజ్ఞన ఏజెనీు అన్ేక 
క్నర్ూకీమాలు మరియు క్నర్ూకీమాలను న్నర్ాహ సుి ంద్ి. ఈ రోజ్ఞన, 

స్ ంట్రల్డ ఎకైె్ుజ్డ మరియు కసిము ను న్నయంతిరంచే న్నయమాల 
గురించి అవగనహన ప ంచడయన్నకి్ CBIC భార్తద్ేశం అంతట్ా తన 
క్నరనూలయాలలో విభినా అంశనలతో సరిక్ొతి పరచయరనలను కూడయ 
పనర ర్ంభించింద్ి. 
స ంట్రల్ ఎక ై్జ డే ఉద్ేీశాం : స్ ంట్రల్డ ఎకైె్ుజ్డ డే యొకక ఉద్ేీశూం 
పనుాలు వసూలు చేయడయన్నకి్, అకీమ ర్వనణయను అరికటి్డయన్నకి్ 
మరియు మోసనలను అరికటి్డయన్నకి్ పర రనడే ఉద్ోూగుల న్నబదిత 
మరియు కృషటన్న గ ర్వించడం. ఆరిుక్నభివృద్ిిన్న ప ంప ంద్ించడంలో 
డిపనరి్ మ ంట్ పర షటంచే పనతరప ై కూడయ ఈ రోజ్ఞ దృషటిన్న ఆకరిిసుి ంద్ి. 
వసుి వటల తయారీ ర్ంగంలో అవినీతిన్న అరికటి్డయన్నకి్ మరియు 
అత ూతిమ ఎకైె్ుజ్డ స్ేవలను న్నరని రించడయన్నకి్ ఇతర్ న్నబంధ్నలు 
అమలులో ఉన్యాయన్న న్నరని రించడయన్నకి్ భార్తద్ేశం అంతట్ా 
ఎకైె్ుజ్డ డిపనరి్ మ ంట్ ఉద్ోూగులను తమ విధ్ులను సమర్ువంతంగన 
న్నర్ాహ ంచేలా పర ర తుహ ంచడయన్నకి్ పరతి సంవతుర్ం ద్ేశవనూపింగన ఈ 
ద్ిన్ోతువనన్నా జర్థపటకుంట్ార్థ. ఇచిచంద్ి. 
స ంట్రల్ ఎక ై్జ డే చరతిర : న్యగరికత పనర ర్ంభం నుండి, ఉపటే ఒక 
ముఖ్ూమ  న వసుి వట. భార్తద్ేశంలోన్న సను న్నక పరభుతయాలు ఎకైె్ుజ్డ 
సుంక్నలు, ర్వనణయ పనుా మరియు మరిన్నా వంట్ి వివిధ్ 
ర్ూపనలోా  ఆద్యయ వనర్థలలో ఉపటే ఒకట్ిగన పరిగణ ంచబడయ్ యి. 
ఉపటే రనబడి స్ేకర్ణకు పరిపనలన్య న్నయంతరణ విష్యంలో 
సనధయర్ణంగన ఏకర్ూపత లపదు. 

ఉపటే మరియు కే్ందర విధ్ులకు సంబంధించిన చటి్ంలో 
మార్థేలు చేయడయన్నకి్ స్ ంట్రల్డ ఎకైె్ుజ్డ మరియు ఉపటే చటి్ం 
ఫటబరవరి 24, 1944న ఆమోద్ించబడింద్ి. మొతింగన, ఇద్ి ఎకైె్ుజ్డ 
సుంక్నలకు సంబంధించిన 11 చట్ాి ల కలయిక. 1985లో స్ ంట్రల్డ 
ఎకైె్ుజ్డ ట్ారిఫ్ యాకి పరవేశప టి్బడింద్ి మరియు ఇద్ి పనత స్ ంట్రల్డ 
ఎకైె్ుజ్డ అండ్ సనలి్డ యాకి లో భాగమ  ంద్ి. స్ ప ింబర్ 28, 1996 
నుండి అమలులోకి్ వచచేలా, ఈ చటి్ం స్ ంట్రల్డ ఎకైె్ుజ్డ యాకి 
1944గన పటలువబడింద్ి. 
CBIC గ్ురించ: స్ ంట్రల్డ బో ర్్ ఆఫ్ ఇన్ డ ైరెకి ట్ాకె్ుస్ అండ్ 
కసిము (CBIC) అన్ేద్ి భార్త పరభుతాంలోన్న ఆరిుక మంతిరతా 
శనఖ్ కీి్ంద ఉనా రెవ నూూ శనఖ్ యొకక శనఖ్. విధయన్యన్నకి్ 
సంబంధించిన ల వీ మరియు కసిము, స్ ంట్రల్డ ఎకైె్ుజ్డ డూూట్ీలు, 
CGST మరియు IGST, సిగాింగ్ న్నరోధ్ం మరియు ప ైన 
పేరొకనా సబెి కి లకు సంబంధించిన విష్యాల న్నర్ాహణ మరియు 
CBIC పరిధిలోన్న మత ి పద్యరను ల ల కకలు ద్దన్న ద్యారన 
చేయబడతయయి. 
బో ర్థ్  యొకక సబార్ిన్ేట్ సంసులు అడిిన్నస్ేి రట్ివ్ అథయరిట్ీ మరియు 
కసిమ హౌస్ లు, స్ ంట్రల్డ ఎకైె్ుజ్డ మరియు స్ ంట్రల్డ GST 

కమ్మష్నరేట్ మరియు స్ ంట్రల్డ రెవినూూస్ కంట్ోర ల్డ లాబ రేట్రీన్న 
కలిగి ఉంట్ాయి.  
 

మ్రణయలు 
. 

 టీ్వీ ష్టట  నుకాకడ్ యొకక ప్రమ్ుఖ నట్లడు జావేద్ ఖయన్ అమోోహ  
కనుిమ్ూశారథ 
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పరముఖ్ ర్ంగసుల మరియు చలనచితర నట్ుడు జఞవేద్ ఖ్ాన్ 
అమోూ హ , పరముఖ్ DD స్ీరియల్డ నుకకడ్ మరియు లగనన్ 
మరియు చక ద్ే వంట్ి చితయర లలో తన పనతరలకు బాగన పేర్థ 
ప ంద్యర్థ. భార్తద్ేశం, 70 ఏళా వయసుులో మర్ణ ంచింద్ి. ఫటల్డి 
అండ్ ట్ెలివిజన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా (FTII) నుండి 
పటి్భదుర డయాూక, అమోూ హ  150కి్ ప ైగన చితయర లలో మరియు 
ద్యద్యపట డజను ట్ీవీ ష్ర లలో చినాద్ ైనపేట్ికీ్ కీ్లకమ  న పనతరలోా  
కన్నపటంచయడు. అతను 1980ల చివరోా  ట్ీవీ ష్ర  నుకకడ్ లో బార్ుర్ 
కరీం పనతర పర షటంచినందుకు బాగన పేర్థ ప ంద్యడు; ఆనంద్ అకే్లా, 
అంద్యజ్డ అపనా అపనాలో ర్వీన్య ట్ాండన్ పనతరకు సూట్ర్ లలో 
ఒకర్థ మరియు లగనన్ లోన్న కీి్కె్ట్ వనూఖ్ాూత. 
హమ హ ై ర్హ  పనూర్ కే్, లాడయా , ఇషక మరియు 1988 ట్ీవీ స్టరీస్ 
మీరని  గనలిబ్స వంట్ి 90ల హ ట్ చితయర లు అమోూ హ  యొకక ఇతర్ 
ముఖ్ూమ  న శ్రరిికలు. అతన్న చివరిగన న్నవేద్ించబడని స్టన్నమా 
కీె్డిట్ సడక 2 (2020), ద్దన్నలో అతను 1991 అసలు సడక నుండ ి
పనక్నూ పనతరను తిరిగి పర షటంచయడు. యేి జో హ ై జిందగీ (1984), 

నుకకద్ (1986), మీరని  గనలిబ్స (1988), కుచ్ భీ హో  సక్ని  హ ై 
(1995), ఘర్ జమ   (1997), ప డర్, కి్రనీ ర్ వంట్ి 80 మరియు 
90ల పరస్టది ట్ీవీ ష్ర లలో అతను కన్నపటంచయడు.  
ప్రమ్ుఖ భ్రతీయ చతరకారిణి లలితయ లయజీమ కనుిమ్ూశారథ 

 
పరముఖ్ భార్తీయ చితరక్నర్థడు మరియు ద్ివంగత చితరన్నరనిత 
గుర్థదత సర దరి లలిత లాజీి 90 సంవతురనల వయసులో 
మర్ణ ంచయర్థ. ఆమ  1932లో క్ోల్డ కతయలో కవి తండిర మరియు 
బహుభాష్న ర్చయిత తలాికి్ జన్నించింద్.ి ఆమ  స్ీాయ-బో ధ్న 
కళాక్నరిణ . శనస్ీి ైయ నృతూం. దశనబాీ లుగన, లజీి పనరిస్, లండన్ 
మరియు హాలండ్ లోన్న అంతరని తీయ ఆరి్ గనూలరీలలో అన్ేక 

పరదర్శనలు న్నర్ాహ ంచయర్థ. ఆమ  2007లో విడుదల ైన అమీర్ 
ఖ్ాన్ చితరం తయరే జమీన్ పర్ లో కూడయ నట్ించింద్.ి లజీి కుమారిె 
కలేన్య లజీి ర్థడయలి మరియు దమన్ వంట్ి అవనర్థ్ -విజేత 
చితయర లను ర్ూప ంద్ించిన సుపరస్టది భార్తీయ చలనచితర న్నరనిత. 
కలేన్య లజీి 2018లో పలు అన్యరోగూ క్నర్ణయలతో 
కనుామూశనర్థ. ఆమ  కుమార్థడు ద్ేవద్యస్  ఉన్యార్థ. 
NGMA శ్రీమతి లాజీిన్న "అసమానమ  న వనట్ర్ కలరిసి్"గన 
అభివరిణంచింద్ి. తన పన్న ద్యారన, ఆమ  సనధయర్ణంగన సనాతంతరయం 
తర్థవనత దశనబాీ లలో ఆధ్ున్నక భార్తీయ మహ ళ యొకక ప ర్ల 
చరితరను వివరించింద్.ి ఆమ  ర్చనలు విచయర్ం మరియు పరదర్శన 
యొకక మూలక్నన్నా కలిగి ఉన్యాయి, ఇకకడ ఆమ  కళాకృతి 
'డయూన్ు ఆఫ్ ల ైఫ్ అండ్ డ త'లో చూడవచుచ. 
గ్ుజరాత మ్యజీ గ్వరిర్స ఓప్ కోహ ో (87) కనుిమ్ూశారథ 

 
గుజరనత మాజీ గవర్ార్ మరియు పరముఖ్ భార్తీయ జనతయ 
పనరిీ (బిజెపట) న్యయకుడు ఓం పరక్నష క్ోహ ా  87 సంవతురనల 
వయసుులో కనుామూశనర్థ. అతను 2014 నుండి 2019 వర్కు 
గుజరనత కు 19వ గవర్ార్ గన పన్నచేశనర్థ. అతను గవర్ార్ గన 
కూడయ పన్నచేశనర్థ. మాజీ రనజూసభ సభుూడు మరియు ఢిలాీలో 
బిజెపట మాజీ అధ్ూక్షుడు, అతను పరముఖ్ విద్యూవేతి కూడయ. 
పరముఖ్ విద్యూవేతి అయిన క్ోహ ా , 1994లో రీడర్ గన పదవీ విర్మణ 
చేయడయన్నకి్ ముందు ఢిలాీలోన్న హన్ు రనజ్డ కళాశనలలు మరియు 
ద్ేశబంధ్ు కళాశనలలో అన్ేక సంవతురనలు బో ధించయడు. అతను 
పరముఖ్ విద్యూరిు న్యయకుడు మరియు అఖిల భార్తీయ విద్యూ 
పరిష్త (ABVP)కి్ అఖిల భార్త అధ్ూక్షుడు కూడయ. అతను 
1994 నుండి 2000 వర్కు రనజూసభలో పన్నచేశనడు మరియు 
ఇతర్ కమ్మట్ీ సభూతయాలలో హౌస్టంగ్ కమ్మట్ీకి్ అధ్ూక్షత 
వహ ంచయర్థ 
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 తెలుగ్ు నట్లడు, రాజకీయ న్యయకుడు నందమ్ూరి తయరక రతి 
కనుిమ్ూశారథ 

 
త లుగు నట్ుడు, రనజకీ్య న్యయకుడు నందమూరి తయర్క ర్తా 
(39) గుండ పర ట్ుతో కనుామూశనర్థ. తయర్క ర్తా పరముఖ్ స్టనీ 
నట్ుడు మరియు ఆంధ్రపరద్ేశ్ మాజీ ముఖ్ూమంతిర సారీగయ NT 

రనమారనవట మనవడు మరియు నందమూరి మోహన్ కృష్ణ  
కుమార్థడు. 
తయర్క ర్తా, 2002లో ఒకట్ో నంబర్ కురనీడుతో అర్ంగేట్రం చేశనర్థ. 
యువర్తా, తయర్క, భద్యర ద్ిర రనముడు, అమరనవతి వంట్ి చితయర లోా  
నట్ించయర్థ. తయర్క ర్తా గత సంవతుర్ం డిస్ీా పాస్ హాట్ సని ర్ 
యొకక 9 అవర్ు తో తన OTT అర్ంగేట్రం చేసనడు. అతను 
చివరిగన S5 న్ో ఎగిిట్ లో కన్నపటంచయడు. 
ఆద్యయప్ట ప్నుి శాఖ మ్యజీ చీఫ్ కమిషనర్స ట్ీస్ఏ రామ్యనుజం 
కనుిమ్ూశారథ 

 
ఆద్యయపట పనుా శనఖ్ రిట్ెైర్్ చీఫ్ కమ్మష్నర్, న్యూయవనద్ి, 
సంసకృతంలో న్నపటణుడు, బిజిన్ స్ ల ైన్ క్నలమ్మసి్ అయిన ట్ిస్టఎ 
రనమానుజం కనుామూశనర్థ. ఆయన వయసుు 88. 1992లో 
పదవీ విర్మణ చేస్ే వర్కు ఆద్యయపట పనుా పరధయన 
కమ్మష్నర్ గన, మ్మసిర్ రనమానుజం ఆద్యయపట పనుా అపటేలపట్ 
ట్ిరబుూనల్డ సభుూన్నగన ఒక సంవతుర్ం కూడయ గడిపనర్థ. 2002లో, 
అతను మళా్ల తన న్యూయవనద వృతిిన్న పనర ర్ంభించయడు మరియు 
ఆద్యయపట పనుా విభాగనన్నకి్ స్ీన్నయర్ సని ండింగ్ క్ న్ ుల్డ గన 
పన్నచేశనర్థ 

అతను మద్యర సు లా క్నలపజీ నుండి లా డిగీీ మరియు వివేక్ననంద 
కళాశనల నుండి ఎకన్యమ్మకు లో M.A. పటి్భదుర డయాూడు. 
1992లో, అతను ద్ి ఇండియన్ ఎకు ప రస్ కు పనుా క్నలమ 
రనయడం పనర ర్ంభించయర్థ మరియు 1995లో బిజిన్ స్ ల నై్ క్ోసం 
అద్ే పన్న చేశనర్థ. మద్యర సు హ ైక్ోర్థి లో న్యూయవనద్ి అయిన తన 
కుమారిె శ్రీమతి సంగీతతో కలిస్ట, అతను ఎర్ిట్ ట్ాకు జూూరిసి్ గన 
ఇన్ కమ ట్ాకు రిపర రి్ర్ యొకక జర్ాల్డ భాగనన్నా సను పటంచయర్థ. 
ప్రమ్ుఖ మ్లయయళ్ యయంకర్స-నట్ి సుబీ సుర ష కనుిమ్ూశారథ 

 

మలయాళాన్నకి్ చ ంద్ిన నట్ి మరియు ట్ెలివిజన్ హో సి్ అయిన 
41 ఏళా సుబి సురేష మర్ణ ంచయర్థ. నట్ిగన  మొదట్ి థయేిిట్ర్ 
పనతరలు క్నమ్మక మరియు డయనుర్ గన ఉన్యాయి. ఆమ  మజఞవిల్డ 
మన్ోర్మ యొకక మీంట్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ లో నట్ించినపటేడు, 
ఆమ  తార్గనన్ే పేర్థ త చుచకుంద్ి. స్టన్నమాలా వంట్ి 
క్నర్ూకీమాలలో ఆమ  విభినామ  న హాసూ పనతరలు కూడయ చేస్టంద్ి. 
సుబీ అన్ేక మలయాళ ట్ెలివిజన్ క్నర్ూకీమాలతో పనట్ు 
గృహన్యథన్, థకురన లహలా మరియు ఎలుమి ఎన్యా ఆంకుట్ 
చితయర లలో కన్నపటంచయర్థ 
రనజస్ేనన్ యొకక “కనక స్టంహాసనం”లో “గృహన్యథన్,” “తక్షరన 
లహలా,” “ఎలుమి ఎనా ఆంకుట్ిి,” “డయర మా,” మరియు 

“క్నర్ూసను న్”తో సహా 20కి్ ప ైగన చితయర లలో సుబీ నట్ించింద్ి. 
తిరపటణ త ర్లో జన్నించిన సుబి అన్ే ఎరనాకులం న్నవనస్ట 
కూనమివటలో న్నవస్టంచయర్థ. స్ యింట్ థ రిసన క్నలపజీ నుండి 
గనీడుూయేిష్న్ పయరిి చేస్టన తరనాత ఆమ  నట్ిగన పన్న చయేడం 
క్ొనసనగించింద్ి. 
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భ్రత ఫటట్ బ్్ల్ ద్ిగా్జం తతలసద్్యస్ట బ్లరామ్ (86) 

కనుిమ్ూశారథ 

 
త లస్ీద్యస్ బలరనమ, ద్ేశంలోన్న అత ూతిమ ఫటట్ బాల్డ 
కీీ్డయక్నర్థలలో ఒకరైెన మరియు భార్త ఫటట్ బాల్డ సార్ణ యుగంలో 
సభుూడు (1951-1962), కనుామూశనర్థ. అతన్న వయసుు 86. 

అతను 1956 మరియు 1960లో రెండు ఒలింపటకు లో ఆడయడు 
మరియు 1962లో దకి్షణ క్ొరియాను 2-1తో ఓడించి, ద్ిగగజ క్ోచ్ 
సయూద్ అబుీ ల్డ ర్హ మ మార్గదర్శకతాంలో భార్తద్ేశం జక్నరని లో 
జరిగిన ఆస్టయా కీీ్డల సారనణ న్నా గెలుచుకునాపటేడు అతను 
ఆస్టయా ఫటట్ బాల్డ లో శ్చఖ్రనగనీన్నకి్ చేర్థకున్యాడు. ఏడు స్ీజనాలో 
భార్త తర్ఫటన 14 గోల్డు సహా 131 గోల్డు చేశనర్థ 
క్ోల్డ కతయలోన్న ఈసి్ బెంగనల్డ తర్పటన ఫటట్ బాల్డ ఆడట్ం ద్యారన 
బలరనం తనద్ నై ముదర వేసనడు మరియు 1961-62లో జట్ుి కు 
కె్ప ిన్ గన ఉన్యాడు. అతను 1950 మరియు 1960 లలో భార్త 
ఫటట్ బాల్డ సార్ణయుగం యొకక అత ూతిమ ఆట్గనళళలో ఒకడు. 
అతన్న ఆట్ సను నం స్ ంట్ర్ ఫనర్ార్్ లపద్య ల ఫి్ వింగర్ గన ఉంద్ి. 
1962లో భార్త పరభుతాం నుంచి అర్థి న అవనర్థ్  
అందుకున్యార్థ. పశ్చచమ బెంగనల్డ పరభుతాం 2013లో ఆయనకు 
‘బంగన విభూష్ణ్’ పటర్సనకరనన్నా అంద్ించింద్ి. 
శాస్త ైయ నృతా ద్ిగా్జం కనక్ ర లే కనుిమ్ూశారథ 

 

క్నా స్టకల్డ డయూన్ు ల జెండ్ కనక రేలప 85 ఏళా వయసులో 
కనుామూశనర్థ. మోహ న్నయటి్ం విద్యాంసుడు, కే్ర్ళ పరభుతాం 
మొదట్ి గుర్థ గోపీన్యథ్ జఞతీయ పటర్సనకర్ం అందుకున్యార్థ. 
కనక రేలప ముంబెైలోన్న నలంద డయూన్ు రీస్ ర్చ ఇన్న్టట్యూట్ 
వూవసను పక డ ైరెకిర్ మరియు నలంద నృతూ కళా మహావిద్యూలయ 
వూవసను పక పటరన్నుపనల్డ. మోహ న్నయాటి్ంను పనర చుర్ూంలోకి్ 
తీసుకురనవడంలో మరియు పరపంచవనూపింగన పరముఖ్ంగన 
చేయడంలో ఆమ  పరధయన పనతర పర షటంచయర్థ 
కనక్ ర లే జీవితం మ్రియు క రీర్స  : జూన్ 11, 1937న గుజరనత లో 
శ్చవద్యస్ మరియు మాధ్ురి దంపత లకు జన్నించిన కనక రేలప 
తన బాలాూన్నా పశ్చచమ బెంగనల్డ లోన్న శనంతిన్నకే్తన్ లో గడిపనర్థ. 
ఈ సమయంలోన్ే ఆమ  నృతూం వ ైపట మళాింద్ి మరియు కథయకళి 
మరియు మోహ న్నయాటి్ం పటా్ ఆకరిిత రనల ైయాూర్థ. ఏడేళా 
వయసులో గుర్థ కర్థణయకర్ పన్నకర్ వదీ కథయకళి న్ేర్థచకున్యార్థ. 
కే్ర్ళను, అకకడి కళార్ూపనలను ఇషి్పడే కనక రేలప కళామండలం 
రనజలకి్షి దగగర్ మోహ న్నయాటి్ం అభూస్టంచయర్థ. ముంబెై 
యూన్నవరిుట్ీలో న్యూయశనసిైం చద్ివి, యూన్నవరిుట్ీ ఆఫ్ 
మాంచ సిర్ నుంచి అంతరని తీయ న్యూయశనసిైంలో డిప ా మా 
ప ంద్ినపేట్ికీ్, ఆమ  తన ర్ంగంగన నృతయూన్నా ఎంచుకున్యార్థ 

పదిశ్రీ (1989), పదిభూష్ణ్ (2013), సంగీత న్యట్క అక్నడమీ 
అవనర్థ్  (1994), క్నళిద్యస్ సమాిన్ (2006), M. S. 

సుబుులక తో సహా ద్యద్యపట ఎన్నమ్మద్ి దశనబాీ ల సుద్దర్ఘ నృతూ 
జీవితంలో కనక రేలప వివిధ్ అవనర్థ్ లు మరియు బహుమత లను 
అందుకున్యార్థ.  
 

ఇతరమ్ులు 
 

స్ౌద్ద అర బియయ నుంచ 2023లో అంతరిక్ష యయతరకు వ ళో్నుని తొలి 
మ్హ ళా వయామ్గ్ామి 
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స ద్ద అరేబియాకు చ ంద్ిన మొటి్మొదట్ి మహ ళా వరూమగనమ్మ ఈ 
సంవతుర్ం అంతరిక్షంలోకి్ వ ళానున్యార్థ, స ద్ద మహ ళా 
వరూమగనమ్మ రేయాన్య బరనావి ఈ సంవతుర్ం అంతరని తీయ 
అంతరిక్ష కే్ందరం (ISS)కి్ 10 రోజ్ఞల మ్మష్న్ లో తోట్ి స ద్ద అలీ 
అల్డ-కరీాతో చేర్నున్యార్థ. ప ైైవేట్ అంతరిక్ష సంసు ఆకి్ుయోమ 
స్ేేస్ మ్మష్న్ లో భాగంగన బరనావి మరియు అల్డ-కరీా స్ేేస్ ఎకు 
డయర గన్ అంతరిక్ష న్ౌకలో ISSకి్ ఎగుర్థతయర్థ. 
కీలక అంశాలు 
• ఫ్రా రిడయలోన్న NASA యొకక కె్న్ ాడీ స్ేేస్ స్ ంట్ర్ లోన్న లాంచ్ 

క్నంప ా కు 39A నుండి స్ేేస్ ఎకు ఫనలకన్ 9 రనకె్ట్ ద్యారన 
Ax-2 పరయోగించబడుత ంద్.ి 

• యాకి్ుయమ స్ేేస్ తన మొదట్ి ప ైవైేట్ వరూమగనమ్మ 
మ్మష్న్ ను ఏపటరల్డ 2022లో ISSకి్ న్నర్ాహ ంచింద్,ి ద్దన్న కి్ంద 
నలుగుర్థ ప ైైవేట్ వరూమగనములు కక్షూలో 17 రోజ్ఞలు 
గడిపనర్థ. 

• 2019లో స ద్ద ప ర్థగు ద్ేశం యున్ ైట్ెడ్ అర్బ్స ఎమ్మరేట్ు తన 
ప ర్థలోా  ఒకరిన్న అంతరిక్షంలోకి్ పంపటన మొదట్ి అర్బ్స 
ద్ేశంగన అవతరించింద్ి. 

• వరూమగనమ్మ హజఞి  అల్డ-మనూురి ISSలో ఎన్నమ్మద్ి రోజ్ఞలు 
గడిపనర్థ. మరో తోట్ి ఎమ్మరనట్ీ, సులాి న్ అల్డ-న్ యాద్ి కూడయ 
ఈ ఏడయద్ి ఫటబరవరిలో అంతరిక్ష కే్ంద్యర న్నకి్ పరయాణం 
చేయనున్యార్థ. 

• "సులాి న్ ఆఫ్ స్ేే స్" అన్న కూడయ పటలువబడే న్ేయాడ,ి 

ఫనలకన్ 9 రనకె్ట్ లో ISS క్ోసం పేలుడు చేస్టనపటేడు ఆర్థ 
న్ లలు అంతరిక్షంలో గడిపటన మొదట్ి అర్బ్స వరూమగనమ్మ 
అవటతయడు. 

• స ద్ద వనసివనధని్ేత క్ ీన్ పటరన్ు మహిద్ బిన్ సలాిన్ 
సంసకర్ణల క్ోసం పటష ద్యారన రనజూం యొకక కఠిన 
పరతిషి్ను తొలగించడయన్నకి్ పరయతిాసుి న్యార్థ. 

• 2017 నుండి అతన్న పనలనలో, స ద్ద మహ ళలు మగ 
సంర్క్షకులు లపకుండయ డ ైైవింగ్ చేయడయన్నకి్ మరియు 
విద్ేశనలకు వ ళాడయన్నకి్ అనుమతించబడయ్ ర్థ. శనీమ్మకశకిి్లో 
మహ ళల న్నష్ేతిి 2016 నుండి 17% నుండి 37%కి్ 
రెండింతలు ప రిగింద్ి. 

• చముర్థ సంపనా ద్ేశంలో 1985లో, ఆ ద్ేశం యొకక 
రనజకుమార్థడు సులాి న్ బిన్ సలాిన్ బిన్ అబుీ ల్డ అజీజ్డ, 

ఒక వ ైమాన్నక దళ ప ైలట్ ను US-వూవస్ీుకృత మ్మష్న్ లో 
పంపనర్థ. అంతరిక్షంలోకి్ వ ళాిన తొలి అర్బ్స ముస్టా ం ద్ేశంగన 
న్నలిచింద్ి. 

• సంవతురనల తర్థవనత 2018లో, ద్ేశం ఒక అంతరిక్ష 
క్నర్ూకీమాన్నా ఏరనేట్ు చేస్టంద్ి మరియు ఆరిుక వ ైవిధదూకర్ణ 
క్ోసం పటరన్ు సలాిన్ యొకక విజన్ 2030 ఎజెండయలో 
భాగంగన వరూమగనములను అంతరిక్షంలోకి్ పంపడయన్నకి్ గత 
సంవతుర్ం మరొకట్ి పనర ర్ంభించింద్ ి

అకిమ్ మెైన్నంగ్ ను అరికటే్ు ందుకు బ్ొ గ్ుా  మ్ంతిరతవ శాఖ ‘ఖనన్ 
ప్రహరీ’ మొబ్ెలై్ యయప్ ను పరా రంభంచంద్ ి

 

అనధిక్నర్ బ గుగ  మ  న్నంగ్ క్నర్ూకలాపనలను న్నవేద్ించడయన్నకి్ భార్త 
పరభుతాం మొబెలై్డ యాప “ఖ్నన్ పరహరి” మరియు వ బ్స యాప 
క్ోల్డ మ  న్ సరైెాల న్ు అండ్ మేన్ేజ్డ మ ంట్ స్టసిమ (CMSMS)న్న 
పనర ర్ంభించింద్ి, తద్యారన సంబంధిత లా & ఆర్్ర్ ఎన్ ఫర రిుంగ్ ల 
ద్యారన పర్ూవేకి్షంచడం మరియు తగిన చర్ూలు తీసుక్ోవడం 
జర్థగుత ంద్ి. 
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CMSMS అకీమ మ  న్నంగ్ ను అరికటి్డయన్నకి్ మరియు స్ేేస్ 
ట్ెక్నాలజీన్న ఉపయోగించడంప ై GoI యొకక ఇ-గవరెాన్ు 
చొర్వగన పనర్దర్శక చర్ూ తీసుక్ోవడయన్నకి్ అభివృద్ిి  చేయబడింద్ి. 
కీలక అంశాలు 
• CMSMS అపటా కే్ష్న్ అభివృద్ిి  మరియు పనర ర్ంభించడం 

యొకక లక్షూం మొబెైల్డ యాప - KhananPhari ద్యారన 
ప ర్థల ఫటరనూదులను స్ీాకరించడం ద్యారన అకీమ మ  న్నంగ్ కు 
వూతిరేకంగన ప ర్థల భాగసనామాూన్నా గురిించడం. 

• క్ోల్డ ఫీల్్డ ఏరియాలోా న్న ఏద్ ైన్య బ గుగ  గనుల పనర జెకి లీజ్ఞ హో ల్్డ 
సరిహదుీ లోా  న్నర్ాహ ంచబడుత నా ఎలాంట్ి అకీమ బ గుగ  
మ  న్నంగ్ క్నర్ూకలాపనలను పర్ూవేకి్షంచడయన్నకి్ మరియు చర్ూ 
తీసుక్ోవడయన్నకి్ యాప సహాయం చేసుి ంద్ి. 

• ఇద్ి అకీమ బ గుగ  మ  న్నంగ్ ను న్నవేద్ించడయన్నకి్ బ గుగ  మంతిరతా 
శనఖ్ యొకక మొబెైల్డ యాప మరియు ఏద్ ైన్య అకీమ బ గుగ  
మ  న్నంగ్ సంఘట్నను జియో-ట్ాూగ్ చేయబడిన ఫర ట్ోగనీఫ్ ల 
ద్యారన అలాగే సంఘట్న జరిగిన పరద్ేశం నుండి ఏద్ ైన్య 
ప ర్థడి ద్యారన వచన సమాచయర్ం ద్యారన న్నవేద్ించడయన్నకి్ ఒక 
సనధ్నం. 

బ్ొ గ్ుా  మ్ంతిరతవ శాఖ తీసుకుని చరాలు 
ద్ేశంలో అకీమ బ గుగ  మ  న్నంగ్ క్నర్ూకలాపనలను తగిగంచడయన్నకి్ 
కీి్ంద్ి చర్ూలు తీసుక్ోబడయ్ యి: – 

• ఈ పనర ంతయలోా కి్ పరవేశ్చంచకుండయ మరియు చటి్విర్థదిమ  న 
క్నర్ూకలాపనలను న్నరోధించడయన్నకి్ పనడుబడిన గనుల 
ముఖ్ద్యార్ంప ై క్నంకీీ్ట్ గోడలు న్నరిించబడయ్ యి. 

• సంబంధిత రనషి్ర పరభుతా భదరతయ స్టబుంద్ి మరియు 
శనంతిభదరతల అధిక్నర్థలు సంయుకింగన ఆకస్టిక 
ద్యడులు/చ క లు న్నర్ాహ సుి న్యార్థ. 

• ఎతిిపర తల మండలాలోా  పయడికతీత పనులు చేసుి న్యార్థ. 
• హాన్న కలిగించే పరద్ేశనలలో చ క పర సుి ల ఏరనేట్ు. 
• ఇపేట్ికే్ ఉనా స్ కూూరిట్ీ/CISF స్టబుంద్ికి్ శ్చక్షణ, రిఫ రష్ర్ 

శ్చక్షణ మరియు భదరతయ స్ ట్ప ను 

• బలోపేతం చేయడం క్ోసం భదరతయ విభాగంలో రికూీట్ లకు 
పనర థమ్మక శ్చక్షణ; 

• రనషి్ర అధిక్నర్థలతో సన్నాహ త సంబంధయలను క్ొనసనగించడం. 
• అకీమ మ  న్నంగ్ యొకక వివిధ్ అంశనలను పర్ూవేకి్షంచడయన్నకి్ 

CIL యొకక క్ొన్నా అనుబంధ్ సంసులలో వివిధ్ సను యిలలో 
(బాా క సను యి, సబ్స-డివిజనల్డ సను యి, జిలాా  సను యి, రనషి్ర 
సను యి) ఒక కమ్మట్ీ/ట్ాస్క ఫర ర్ు ఏరనేట్ు చేయబడింద్ి. 

మ్ను్ఖ మ్యండవియయ అయోన్యో  మ్రియు ఫటలపుర్స లో ఇఫ్ట క 
న్యన్ో యూరియయ లికరవడ్ పాో ంట్ లను పరా రంభంచయరథ 

 
కే్ందర ర్సనయన్యలు మరియు ఎర్థవటల శనఖ్ మంతిర డయకిర్ 
మనుుఖ మాండవియా ఉతిర్పరద్ేశ్ లోన్న అయోన్యా  మరియు 
ఫటల్డ పయర్ లో ఇఫర క న్యన్ో యూరియా లికి్ాడ్ పనా ంట్ లను 
పనర ర్ంభించయర్థ. న్యన్ో యూరియా పనా ంటా్ను జఞతికి్ అంకి్తం 
చేస్టనందుకు ఇద్ి ముఖ్ూమ  న రోజ్ఞ అన్న డయకిర్ మాండవూ 
పేరొకన్యార్థ. న్యన్ో యూరియా రననునా క్నలంలో రైెత ల పరగతికి్ 
భరోసనన్నచిచ వనరి ఆద్యయాన్నా ప ంచుత ందన్న త లియజేసనర్థ. 
న్యన్ో యూరియా అత ూతిమ గీీన్ ట్ెక్నాలజీ అన్న, క్నలుష్నూన్నకి్ 
పరిష్నకరనలను అంద్సిుి ందన్న పేరొకంట్య ద్యన్న పరయోజన్యలను 
కే్ందర మంతిర హ ైల ైట్ చేశనర్థ. ఇద్ి న్ేలను క్నపనడుత ంద్ి మరియు 
ఉతయేదకతను ప ంచుత ంద్ి మరియు అందువలా రైెత లకు 
ఉతిమమ  నద్ి. 
కీలక అంశాలు 
• పరభుతా న్నపటణుల కమ్మట్ీ న్యన్ో డిఎపటన్న ఆమోద్ించింద్ి 

మరియు తార్లో డిఎపట సను నంలో కూడయ వసుి ంద్ి. న్యన్ో-
డీఏపీ వలా మన రైెత లకు ఎంతో మేలు జర్థగుత ందన్న, 

డీఏపీ ధ్ర్లో సగం ధ్ర్కే్ అందుబాట్ులో ఉంట్ుందన్న ఆయన 
త లిపనర్థ. 
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• న్యన్ో యూరియాను రైెత లకు అందుబాట్ులో ఉంచడంలో 
పరభుతాం చేసుి నా కృషటన్న డయకిర్ మాండవూ న్ొకి్క చ పనేర్థ. 

• న్యన్ో యూరియాను తీసుకురనవడంలో వివిధ్ శనఖ్ల నుండి 
అనుమత లు ప ందడం మరియు సనంపరద్యయ యూరియా 
లాబీన్న పరిష్కరించడయన్నకి్ రైెత లను ఒపటేంచడం వంట్ి 
సవనళాను కూడయ ఆయన ఎతిి చూపనర్థ. 

• ఇద్ి పరతయూమాాయ ఎర్థవట అన్న కూడయ డయకిర్ మాండవూ 
త లియజేశనర్థ. ఉతయేదకతను ప ంచేందుకు రైెత లు 
క్ొన్ేాళలా గన యూరియా, డీఏపీన్న ఉపయోగించయర్థ. 
యూరియాను ఉపయోగించినపటేడు, కే్వలం 35% నతరజన్న 
(యూరియా) పంట్కు ఉపయోగించబడుత ంద్ి మరియు 
ఉపయోగించన్నద్ి న్లేప ై పరభావం చూపటత ంద్.ి 

• రైెత ల ఆద్యయాన్నా ప ంచి వనరి శలీయసుు క్ోసం ఎలాపటేడూ 
కృషట చేసుి నా పరధయన్న నరేందర మోద్ద కృషటన్న కే్ందర మంతిర 
పరశంస్టంచయర్థ. అతను సహజ వూవసనయం, బయోఫ రిిల జైర్థా  
మరియు పరతయూమాాయ ఎర్థవటలప ై కూడయ పట్ుి బట్ాి డు. 

• క్ోవిడ్ సమయంలో పరధయన మంతిర పనతరను కూడయ ఆయన 
పరశంస్టంచయర్థ, ఎర్థవటల ధ్ర్లు ప రిగనయి మరియు ఒక 
యూరియా బాూగ్ ర్ూ. 4000 మార్థకను తయకి్ంద్,ి అయితే 
ఎర్థవటల ధ్ర్లను ప ంచకుండయ పరధయన్న హామీ ఇచయచర్థ. 

• ఇఫర క చేసుి నా కృషటకి్ కే్ందర మంతిర అభినందనలు త లిపనర్థ. 
సహక్నరనన్నకి్ వనణ జూం, వనూపనర్ం, లాభాలు పరధయనం క్నదన్న, 

రైెత ల సంకే్షమమే ముఖ్ూమన్న ఆయన పేరొకన్యార్థ. 
• ఇఫర క చ ైర్ిన్ ద్ిలీప సంఘాన్న, ఇఫర క వ ైస్ చ ైర్ిన్ బలీార్ 

స్టంగ్, డయకిర్ ఉదయ శంకర్ అవస్టి  ఎండి, ఇఫర క CEO, కే్శరీ 
ద్ేవి ఎంపట ఫటలూేర్ పనర ర్ంభోతువ క్నర్ూకీమాలోా  పనలగగ న్యార్థ. 

పాంగ్లంగ్ తో్లో భ్రతద్ేశం యొకక మొట్ుమొదటి్ ఫ్టర జ న్-లేక్ 
మ్యరథయన్ కు లడఖ ఆతిథాం ఇవవనుంద్ ి

 

లడఖ లోన్న పనంగోంగ్ తోు సర్సుు 2023 ఫటబరవరి 20వ తేద్దన 
ద్యద్యపట 13,862 అడుగుల ఎత ి లో మొటి్మొదట్ిసనరిగన 
ఘనీభవించిన సర్సుు మార్థయన్ ను న్నర్ాహ సుి ంద్ి. 21-

కి్లోమీట్రా్ ప డవటనా మొటి్మొదట్ి సింభింపచేస్టన లపక 
మార్థయన్ భార్తద్ేశంలోన్ే మొదట్ిద్ి. మార్థయన్ 13,862 
అడుగుల ఎత ి లో జర్థగుత ంద్ి మరియు పరపంచంలోన్ ే ఈ 
ఎత ి లో జర్గడం ఇద్ే మొదట్ిసనరి. 
కీలక అంశాలు 
• అట్ానమస్ హ ల్డ డ వలప మ ంట్ క్ న్నుల్డ లపహ్ మరియు 

లడఖ ట్యరిజం డిపనరి్ మ ంట్ సహక్నర్ంతో భార్తద్ేశపట 
మొటి్మొదట్ి 21 కి్.మీ ప డవ ైన పనంగనంగ్ ఫర ర జెన్ లపక 
మార్థయన్ ను న్నర్ాహ ంచబో తోంద్.ి 

• చీఫ్ ఎగిికూూట్ివ్ క్ న్నులర్ LAHDC లపహ్ అడాకే్ట్ తయషట 
గనూలున్ పరక్నర్ం ఇద్ి పరపంచంలోన్ే ఎత తిన సింభింపచేస్టన 
సర్సుు మార్థయన్ గన గిన్నాస్ పరపంచ రిక్నర్థ్ ను సృషటించే 
పరయతాం. 

• ఈ ఘనీభవించిన సర్సుు మార్థయన్ ను న్నర్ాహ ంచడం 
ఉద్ేీశూం సుస్టుర్ పరనూట్క్నన్నా పర ర తుహ ంచడం మరియు 
వనతయవర్ణం మరియు పరనూవర్ణంప ై అవగనహన కలిేంచడం 
అన్న డిపయూట్ీ కమ్మష్నర్ లపహ్ శ్రీక్నంత బాలాసనహ బ్స సూస్ే 
త లియజేశనర్థ. 

• గోా బల్డ వనరిింగ్ క్నర్ణంగన హ మాలయ హ మానీనద్యల 
యొకక అన్నశ్చచత స్టుతిన్న దృషటిలో ఉంచుకున్న, సర్సుు యొకక 
క్ొన్నా భాగనలు పన్నకి్రనన్న స్టుతిన్న దృషటిలో ఉంచుకున్న, "ద్ి లాసి్ 
ర్న్" అన్ే మార్థపేర్థతో ద్దన్నన్న "ద్ి లాసి్ ర్న్" అన్న పటలిచయర్థ. 
రనబో యేి సంవతురనలోా  ఈ ర్కమ  న జఞతి. 

• ప రస్టడ ంట్ ASFL, చయంబ్స ట్ేుట్న్ 20 ఫటబరవరి 2023న 
జర్గనునా పనంగోంగ్ ఫర ర జెన్ లపక మార్థయన్ తో జీవితక్నలంలో 
ఒకసనరి-అనుభవం అన్న త లియజేసనర్థ. 

• పనలగగ న్ేవనర్థ ఒక-రోజ్ఞ ఈవ ంట్ లో గంభీర్మ  న పనంగోంగ్ 
సర్సుుప ై ఘనీభవించిన మంచు పలకలప ై పర్థగులు 
తీసని ర్థ. వనతయవర్ణ మార్థేల క్నర్ణంగన పనంగోంగ్ సర్సుు 
తార్లో మంచు కురిస్ే అవక్నశం లపకపర వడమే త ద్ి 
పర్థగుగన పేరొకనబడుత ందన్న ఆయన త లియజేశనర్థ. 
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'ఒమోరాస్ట ఖండేష' జూట్్కా్చే కొతతగ్ా కనుగ్ొనబ్డని భ్రతీయ 
బీటి్ల్ 

 

నూూజిలాండ్ ఆధయరిత జర్ాల్డ జూట్ాక్నులో పరచురించబడని ఒక 
పేపర్ పరక్నర్ం, భార్తద్ేశంలో క్ొతి బీట్ిల్డ జఞత లు 
కనుగొనబడయ్ యి. ఫర రెన్నుక స్ ైన్ు క్ోసం బీట్ిల్డ ముఖ్ూమ  నద్ి, 
ఎందుకంట్ే ఇద్ి జంత వట లపద్య మానవటన్న మర్ణ సమయాన్నా 
గురిించడంలో సహాయపడుత ంద్.ి ఒమోర్గస్ ఖ్ండేష న్ క్ోీ ఫనగస్ 
మరియు ద్దన్నన్న కె్రనట్ిన్ బీట్ిల్డ అన్న కూడయ పటలుసని ర్థ. 
శరీర్ం యొకక కుళిళపర యేి సమయంలో, బోా ఫ్ లా స్ పనర ర్ంభ దశలో 
వచిచన మొదట్ి వనట్లిో ఒకట్ి. ఇంతలో, చివరి వర్థస దశ 
కె్రనట్ిన్ ఫీడర్ ల రనకతో ఉంట్ుంద్ి, అందువలన ఫర రెన్నుక స్ ైన్ు లో 
వనట్ి పనర ముఖ్ూత. 
కీలకాంశాలు 
• జూలాజికల్డ సరేా ఆఫ్ ఇండియా, వ సిరన్ రీజనల్డ స్ ంట్ర్ 

(డబుా యఆర్ స్ట), పయణలేో పన్నచసేుి నా శనసిైవేతి అపర్ణ 
సురేశ్ చందర కలవనట్ే ఈ బగ్ ను కనుగొన్యార్థ. 

• ఈ క్నగితయన్నా దకి్షణయఫటరక్నలోన్న పటరట్ోరియాలోన్న డిట్ాుంగ్ 
న్ేష్నల్డ మూూజియం ఆఫ్ న్చేుర్ల్డ హ సిరీకి్ చ ంద్ిన వ ర్ార్ 
పట సూి ర మ ఫ ర్ సహ ర్చయితగన చేశనర్థ. 

• ర్చయితలు పంచుకునా ప రస్ న్ోట్ పరక్నర్ం, WRC 

స్ేకర్ణలలో బీట్ిల్డ కనుగొనబడింద్ి. క్ొతి జఞతి ట్ోర గిడే 
కుట్ుంబాన్నకి్ చ ంద్ినద్ి. ఈ క్ొతి జఞతి చేరికతో, ఇపటేడు 
భార్తద్ేశంలో ఈ కుట్ుంబాన్నకి్ చ ంద్ిన మొతిం 14 జఞత లు 
ఉన్యాయి. 

• ఈ గుంపటలోన్న బీట్ిల్డు ను క్ొన్నాసనర్థా  హ ైడ్ బీట్ిల్డు అన్న 
పటలుసని ర్థ, ఎందుకంట్ే అవి తమ శరీరనన్నా న్ేల కి్ంద కపటే 
ద్యచుకుంట్ాయి. అవి ఫర ట్ోజెన్నక క్నదు; అవి సనధయర్ణంగన 
నలుపట లపద్య బూడిద ర్ంగులో ఉంట్ాయి మరియు 
మురికి్లో ప ద్ిగినవి. 

• క్ొతి జఞత లు పదన్నరనిణపర్ంగన ఓమోర్గస్ ట్ెరముూలస్ తో 
సమానంగన ఉంట్ాయి. క్ొతి పేపర్ లో రెండు జఞత ల 
ఖ్చిచతమ  న గురిింపటను పనర ర్ంభించడయన్నకి్ రెండోద్ి తిరిగి 
వివరించబడింద్ి మరియు వివరించబడింద్.ి 

• ఒమోర్గస్ ఖ్ండేష పరధయనంగన పకి్ష మరియు కీ్షర్ద్యల గూళలా  
లపద్య బ రియలతో సంబంధ్ం కలిగి ఉంట్ాడు మరియు వనట్ి 
జీవిత చరితరల వివరనలు సరిగన త లియవట. వనర్థ 
కలవర్పడిన తరనాత మర్ణం వల  నట్ిసని ర్థ మరియు 
కదలకుండయ ఉంట్ార్థ. 

ఎవర స్టు ప్రవతంప ై ప్రప్ంచంలోన్ే అతాంత ఎతెతతన వాతయవరణ క ందరం 
ప్టనరిిరిమంచబ్డింద్ ి

 
ఎవరెసి్ పర్ాతంప ై హరికే్న్-ఫర ర్ు గనలుల క్నర్ణంగన పరపంచంలోన్న 
అతూంత ఎత ి లో ఉనా వనతయవర్ణ కే్ందరం ధ్ాంసమ  ంద్ి మరియు 
శనసిైవేతిలు మరియు ష రనే బృందం మళా్ల ఎవరెసి్ శ్చఖ్ర్ంప ై ద్యన్న 
క్ొతి వ రి్న్ ను ఉంచయర్థ. ఈ బృంద్యన్నకి్ 31 ఏళా ఎలకాిీ్షటయన్ 
మరియు పర్ాత గైెడ్ ట్ెని్నంగ్ గనూల ి న్ ష రనే న్యయకతాం 
వహ ంచయర్థ. 
గిన్నాస్ వర్ల్్డ రిక్నర్్్ న్నవేద్ిక పరక్నర్ం, పర్ాతయరోహకులు మరియు 
శనసిైవేతిల బృందం ఎవరెసి్ శ్చఖ్రనగనీన్నకి్ కే్వలం 39 మీట్ర్థా  (128 
అడుగులు) ద్ిగువన 8,810 మీట్రా్ ఎత ి లో రిక్నర్థ్  సను యిలో 
వనతయవర్ణ స్ేిష్న్ ను ఏరనేట్ు చేస్టంద్.ి 
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మ్ుఖా అంశాలు 

• మే 2022లో న్ేష్నల్డ జియోగనీఫటక మరియు రోల కు యొకక 

'రిట్ర్ా ట్ు ఎవరెసి్ ఎకు ప డిష్న్'లో భాగంగన ఈ బృందం 

పరపంచంలోన్న ఎత తిన వనతయవర్ణ స్ేిష్న్ ను మళా్ల ఇన్ సని ల్డ 

చేయడం పనర ర్ంభించింద్ి. 

• ఈ క్నలంలో, ట్ెని్నంగ్, మాథూూస్ మరియు ప రీీలతో పనట్ు 

మరో 12 మంద్ి ష రనేలు పరపంచంలోన్న ఎత తిన పర్ాతంప ై 

వనతయవర్ణ కే్ంద్యర న్నా ఏరనేట్ు చేశనర్థ. 

• గతంలో, వనతయవర్ణ కే్ందరం ఎవరెసి్ బాలకనీలో ఉంద్ి, ఇద్ి 

క్ొతిద్యన్న కంట్ే 400 మీట్ర్థా  తకుకవ. ముఖ్ూంగన, ఇద్ి 

8,000 మీట్రా్ ప ైన ఉంచబడిన మొటి్మొదట్ి 

భూసంబంధ్మ  న వనతయవర్ణ కే్ందరం. 

• ఈ పనర ంతం నుండి మంచినీట్ిప ై ఆధయర్పడని సుమార్థ 1.6 

బిలియనా పరజల జీవితయలప ై పరభావం చూపే సమాచయరనన్నా 

స్ేకరిసుి నాందున అతూధిక వనతయవర్ణ కే్ందరం పటనరిారనిణం 

తపేన్నసరి అన్న చ పేబడింద్ి. 

• మే 2022లో, బృందం ధ్ాంసమ  న బాలకనీ వనతయవర్ణ 

స్ేిష్న్ ను శుభరపర్చడం మరియు ద్యన్న అప గీేడ్ వ రి్న్ ను 

అస్ ంబాింగ్ చేయడం పనర ర్ంభించింద్ి. 

• వనతయవర్ణ స్ేిష్న్ లోన్న వివిధ్ భాగనలను మోసుకె్ళాిన బృందం 

మే 9న చలిక్నలం -40°C వదీ బిష్ప రనక కి్ చేర్థకుంద్ి. 

• ష రనే వనరి చేత లను బాూట్రీలతో వేడిచేసుకున్యార్థ, 

అయితే మాథూూస్ తన వేళాను చలాబర్చడం వలా అస్ ంబాీ 

స్ేిష్న్ నుండి బయట్ కూరోచవలస్ట వచిచంద్ి. 

• వనతయవర్ణ స్ేిష్న్ ఇన్ సని లపష్న్ లో వనర్థ ద్యద్యపట మూడు 

గంట్ల సమయం పట్ాి ర్థ, ఆ తరనాత ట్ెని్నంగ్ ద్యారన పవర్ 

అప చేయబడింద్.ి 

ద్ివా కళా మేళా 2023: మ్ుంబ్ెలైో 10-రలజులు 
న్నరవహ ంచబ్డుతోంద్ ి

 

ద్ివూ కళా మేళా 2023 అన్దే్ి ద్ేశవనూపింగన ఉనా ద్ివనూంగ్ 
వూవసను పకులు/కళాక్నర్థల ఉతేత ి లు మరియు న్ ైపటణయూన్నా 
పరదరిశంచే ఒక పరతేూకమ  న క్నర్ూకీమం మరియు ఇద్ి ముంబెైలో 
పనర ర్ంభించబడింద్.ి ద్ివూ కళా మేళా 2023 అన్దే్ి MMRDA 

గ ీండ్-1, బాంద్యర  కురనా  క్నంప ా కు లో ఫటబరవరి 16-25, 2023 వర్కు 
వికలాంగుల సనధిక్నర్త విభాగం (ద్ివనూంగజన్) ద్యారన 
న్నర్ాహ ంచబడుత నా 10 రోజ్ఞల ఫ యిర్. 
కే్ందర సనమాజిక న్యూయం & సనధిక్నర్త మంతిర డయకిర్ వీరేందర 
కుమార్ మరియు సనమాజిక న్యూయం మరియు సనధిక్నర్త శనఖ్ 
సహాయ మంతిర రనంద్యస్ అథవనలప ముంబెైలో ద్ివూ కళా మేళా-
2023న్న పనర ర్ంభించయర్థ. 
కీలక అంశాలు 
• ద్యద్యపట 24 రనష్ని ర లు/యూట్ీల నుండి ద్యద్యపట 200 మంద్ి 

ద్ివనూంగుల కళాక్నర్థలు/కళాక్నర్థలు మరియు 
వూవసను పకులు తమ ఉతేత ి లను మరియు న్ ైపటణయూలను 
ఫ యిర్ లో పరదరిశసని ర్థ. 

• జమూి మరియు క్నశ్రిర్, ఈశననూ రనష్ని ర లు, హసికళలు, 
చేన్ేతలు, ఎంబార యిడరీ వర్క లు, పనూకే్జ్్డ ఫటడ్ మొదల నై 
వనట్ితో సహా ద్ేశంలోన్న వివిధ్ పనర ంతయల నుండి శకిి్వంతమ  న 
ఉతేత ి లు సందర్శకులకు అదుభతమ  న అనుభూతిన్న 
అంద్ిసని యి. 
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• పరతి ఒకకర్ూ సను న్నకుల క్ోసం గొంత  చించుక్ోవడయన్నకి్ 
మరియు ద్ివనూంగ్ హసికళాక్నర్థలు వనరి అదనపట 
సంకలేంతో తయార్థ చేస్టన ఉతేత ి లను క్ొనుగోలు 
చేయడయన్నకి్/చూడడయన్నకి్ ఇద్ి ఒక అవక్నశం. 

• విసిృత శలీణ  ఉతేత ి లలో గృహాలంకర్ణ & జీవనశ ైలి, 

దుసుి లు, స్ేిష్నరీ మరియు పరనూవర్ణ అనుకూల 
ఉతేత ి లు, పనూక చేయబడని ఆహార్ం మరియు స్ేంద్దరయ 
ఉతేత ి లు, బ మిలు & బహుమత లు మరియు నగలు, 
కాచ్ బాూగ్ లు మొదల ైన వూకిి్గత ఉపకర్ణయలు ఉంట్ాయి. 

ద్ివా కళా మేళా గ్ురించ : ఈ ద్ివూ కళా ఉతువనలు బార ండింగ్, 

ఉతేతిి అభివృద్ిి  మరియు ద్ివనూంగుల ఉతేత ి లకు మారెకట్ 
పరయోజన్యలను అంద్ించడంలో ముఖ్ూమ  న సహక్నరనన్నా కలిగి 
ఉన్యాయి. ఈ పరస్టది ఉతువనలకు ప దీ సంఖ్ూలో పరజలు 
హాజర్వటతయర్థ, ద్దన్న క్నర్ణంగన ద్వినూంగుల న్ పైటణయూలను పరజలోా కి్ 
తీసుకె్ళాడం సులభం అవటత ంద్.ి గత క్ొన్నా సంవతురనలుగన, 
ద్ివనూంగజన సనధిక్నర్త విభాగం తన సను యిలో NHFDC ద్యారన 
ద్ివనూంగుల క్ోసం పరతేూక మేళాలను న్నర్ాహ సరి ంద్ి. ఈ జఞతర్లకు 
ద్ివూ కళా మేళా అన్న పేర్థ ప ట్ాి ర్థ. 
డిస్ ంబర్థ 2022లో, వికలాంగుల సనధిక్నర్త విభాగం నూూ 
ఢిలాీలోన్న చయరితయర తిక కరి్వూ మార్గంలో ద్ివూ కళా మేళాను 
న్నర్ాహ ంచింద్ి, ద్దన్నలో లక్షలాద్ి మంద్ి సందర్శకులు ద్ివనూంగజన్ 
యొకక కళ, చేతిపనులు మరియు ఉతేత ి లను 
మ చుచకున్యార్థ. 
ఢిలోీ మటె్రర  తొలిస్ారిగ్ా ర లైు న్నయంతరణ & ప్రావేక్షణ వావసును 
పరా రంభంచంద్ ి

 

భార్తద్ేశం యొకక మొటి్మొదట్ి ద్ేశ్రయంగన అభివృద్ిి  
చేయబడిన రైెలు న్నయంతరణ మరియు పర్ూవేక్షణ వూవసు , i-ATS 

(సాద్ేశ్ర-ఆట్ోమేట్ిక రైెలు పర్ూవేక్షణ) ఢిలాీ మ ట్ోర ప ై 
మోహరించింద్ి. ఐ-ఎట్ిఎస్ రిథయలా మరియు ష్హ ద్ సుల్డ మధ్ూ 
నడిచే రెడ్ ల నై్ లో ఇన్ సని ల్డ చేయబడింద్.ి 
ఢిలాీ మ ట్ోర  మేన్జేింగ్ డ ైరెకిర్ విక్నస్ కుమార్, చ ైర్ిన్ భాను పరక్నష 
శ్రీవనసివ సమక్షంలో హౌస్టంగ్ అండ్ అర్ున్ అఫ ైర్ు మంతిరతా శనఖ్ 
క్నర్ూదరిశ మన్ోజ్డ జోషటచే ఆపరేష్న్ు కంట్ోర ల్డ స్ ంట్ర్ (OCC), 

శనస్టి ై పనర్క నుండి రెడ్ ల ైన్ లో ఈ పరయోగం జరిగింద్ి. మరియు 
మేన్ేజింగ్ డ ైరెకిర్, భార్త ఎలక్నిా న్నకు లిమ్మట్ెడ్ (BEL) మరియు 
BEL మరియు DMRC యొకక ఇతర్ స్ీన్నయర్ అధిక్నర్థలు. 
కీలకాంశాలు 
• పయరిిగన భార్తద్ేశంలోన్ే తయార్థ చేయబడిన ఆట్ోమేట్ిక 

స్టగాలింగ్ వూవసును DMRC మరియు BEL సంయుకింగన 
భార్త పరభుతాం యొకక 'మేక ఇన్ ఇండియా' మరియు 
'ఆతిన్నర్భర్ భార్త' క్నర్ూకీమాల కీి్ంద అభివృద్ిి  చేశనయి. 

• i-ATS అన్దే్ి కంపయూట్ర్ ఆధయరిత వూవసు , ఇద్ి ర్న్నాంగ్ 
మరియు హాలిింగ్ వంట్ి పనర థమ్మక పన్నతీర్థతో సహా రైెలు 
క్నర్ూకలాపనలను న్నర్ాహ సుి ంద్ి. ఇద్ి మ ట్ోర  క్నర్ూకలాపనల 
క్ోసం విద్ేశ్ర వికీే్తలప ై మ ట్ోర  ఆధయర్పడట్ాన్నా తగిగసుి ంద్.ి 

• CBTC స్టగాలింగ్ స్టసిమ లో ATS (ఆట్ోమేట్ిక ట్ెైనై్ 
సూపర్ విజన్) ఒక ముఖ్ూమ  న భాగం అయినందున మ ట్ోర  
రైెలపాల క్ోసం CBTC (కమూూన్నకే్ష్న్ బేస్్ ట్ెైైన్ కంట్ోర ల్డ) 
ఆధయరిత స్టగాలింగ్ స్టసిమ లో i-ATS అభివృద్ిి  ఒక భారీ 
ముందడుగు. 

• 'మేక ఇన్ ఇండియా' మరియు 'ఆతిన్నర్భర్ భార్త' 

పరచయరనలలో భాగంగన భార్తద్ేశంలో CBTC సనంకే్తికతను 
న్నరిించయలన్న గృహన్నరనిణ మరియు పటి్ణ వూవహారనల 
మంతిరతా శనఖ్ (MoHUA) న్నర్ణయించింద్ి. 
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• i-ATS సనంకే్తికత యొకక స లభూం భార్తీయ రైెలపాలు 
వంట్ి ఇతర్ రైెలు ఆధయరిత వూవసుల క్నర్ూకలాపనలకు 
ఉపయోగపడుత ంద్ి. తగిన మార్థేలతో విభినా స్టగాలింగ్ 
వికీే్తల స్టసిమ లతో పన్నచేయడయన్నకి్ తగినంత అనువ నై 
రీతిలో సనంకే్తికత అభివృద్ిి  చేయబడింద్.ి 

ఢిలోీ మెట్రర  ర లై్ కారొుర షన్ వరథువల్ ష్టాపింగ్ యయప్ ను 
పరా రంభంచనుంద్ ి

 
ఢిలాీ మ ట్ోర  రైెల్డ క్నరొేరేష్న్ మ ట్ోర  పరయాణ కులకు ఉతేత ి లను 
క్ొనుగోలు చేయడయన్నకి్, స్ేవలను బుక చేసుక్ోవడయన్నకి్ మరియు 
గమూసను న స్ేిష్న్ లలో ఆర్్ర్ లను స్ేకరించడయన్నకి్ Momentum 

2.0 అన్ే భార్తద్ేశపట మొటి్మొదట్ి వర్థచవల్డ ష్నపటంగ్ యాప ను 
తార్లో పనర ర్ంభించనుంద్ి. మ ట్ోర  సనిరి్ క్నర్్ ల తక్షణ రీఛయరి్ 
మరియు ఇతర్ యుట్ిలిట్ీ స్ేవలకు సనిరి్ చ లాింపట ఎంపటకలు 
వంట్ి ఫీచరా్ను కూడయ ఈ యాప అంద్ిసుి ందన్న ఢిలాీ మ ట్ోర  రైెల్డ 
క్నరొేరేష్న్ వ లాడించింద్.ి 
కీలక అంశాలు 
• మొమ ంట్ం 2.0 విన్నయోగద్యర్థలకు లాసి్-మ  ల్డ కన్ కిి్విట్ీ 

ఎంపటకలు, ఇ-ష్నపటంగ్ మరియు తారిత మరియు సుర్కి్షత 
డ లివరీల క్ోసం డజిిట్ల్డ లాకర్ు వంట్ి అనుకూల-న్నరిిత 
స్ేవలకు పరతూక్ష పనర పూతను అంద్సిుి ంద్ి. 

• ఈ-ష్నపటంగ్ ద్యారన ఆర్్ర్ చేస్టన వసుి వటలను డిపనజిట్ 
చేయడయన్నకి్ ఎంపటక చేస్టన స్ేిష్నాలో సనిరి్ బాకు లు అన్ే 
డిజిట్ల్డ లాకర్ లను ఇన్ సని ల్డ చేస్ే పరకీి్యలో DMRC ఉంద్.ి 

• పరయాణీకులు చ లాింపట పనర తిపద్ికన కూడయ ప ట్ెిలను 
ఉపయోగించవచుచ, DMRC జోడించబడింద్ి. అదనంగన, 
విన్నయోగద్యర్థలు రైెళా రనక సమయం, క్నరనూచర్ణ 
సనధయూసనధయూలు, పనా ట్ ఫనర్మ ల సను నం మరియు న్నష్రరమణ 
గేట్ లప ై న్నజ-సమయ సమాచయరనన్నా ప ందవచుచ. 

• స్ేిష్నాలో అందుబాట్ులో ఉనా దుక్నణయలు, అవటట్ ల ట్ లు, 
కి్యోస్క లు మరియు ATMల సమాచయరనన్నా కూడయ యాప 
అంద్ిసుి ంద్.ి 

• DMRC పరక్నర్ం, ఈ యాప న్న ఉపయోగించే పరయాణ కులు 
బెైక లు, ఇ-రిక్షయలు, క్నూబ్స లు మరియు మ ట్ోర  స్ేిష్న్ ల నుండి 
ఫీడర్ బసుులు, DTC బసుులు మరియు కాసిర్ బస్ ర్ూట్ ల 
ట్ెైమ ట్ేబుల్డ బుకి్ంగ్ వంట్ి ఇన్ సింట్ ఫీచర్ లకు యాకె్ుస్ 
ప ందుతయర్థ. 

LG మ్న్ోజ సిన్యా  జమ్ూమలో 33వ పట లీస్ట-ప్బోిక్ మళేాను 
పరా రంభంచయరథ 

]  

జమూి క్నశ్రిర్ ల ఫ్టిన్ ంట్ గవర్ార్ మన్ోజ్డ స్టన్యహ  జమూిలోన్న 
గులిన్ మ  ద్యనంలో 33వ పర లీస్-పబాిక మేళాను పనర ర్ంభించయర్థ. 
ఎల్డ జీ మన్ోజ్డ స్టన్యహ  మాట్ాా డుతూ, పర లీసు అధిక్నర్థలు మరియు 
పరజలు పర్సేర్ం పర్సేర్ం సంభాషటంచడయన్నకి్ మరియు 
భాగసనామూ వనర్సతయాన్నా జర్థపటక్ోవడయన్నకి్ పర లీసు-పబాిక మేళా 
శకిి్వంతమ  న వేద్ికగన ఉదభవించిందన్న త లియజేశనర్థ. 
అమర్వీర్థల కుట్ుంబాలు మరియు స్ేవలో ఉనా స్టబుంద్ి 
యొకక ఆంద్ోళనలను పరిష్కరించడయన్నకి్ జమూి మరియు 
క్నశ్రిర్ పర లీస్ వ ైవ్ు వ లపఫర్ అసర స్టయేిష్న్ (JKPWWA) ఏడయద్ి 
ప డవటన్య అన్ేక క్నర్ూకీమాలు చేపట్ిినందుకు ఆయన 
పరశంస్టంచయర్థ. 
కీలకాంశాలు 
• JKP జవననుా  మరియు వనరి కుట్ుంబాల క్ోసం సంకే్షమ 

చర్ూలను పర ర తుహ ంచడంలో జమూి మరియు క్నశ్రిర్ పర లీస్ 
వ ైవ్ు వ లపఫర్ అసర స్టయేిష్న్ (JKPWWA) అసనధయర్ణమ  న 
కృషట చేసరి ందన్న LG సమావేశంలో పరసంగించయర్థ. 
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• ద్ేశనన్నకి్ స్ేవ చేయడయన్నకి్ మరియు ర్కి్షంచడయన్నకి్ తమ 
జీవితయలను అంకి్తం చసే్టన J&K పర లీసు అమర్వీర్థలకు 
కూడయ ఆయన న్నవనళలలరిేంచయర్థ. 

• ద్ేశ సనర్ాభౌమాధిక్నర్ం మరియు సమగీత క్ోసం అత ూనాత 
తయూగనలు చేస్టన బేరవ్ హారి్్ మరియు వనరి కుట్ుంబాలకు ద్ేశం 
ఎపేట్ికీ్ కృతజాతతో ఉంట్ుందన్న LG పేరొకంద్ి. 

• తర్థవనత, ఎల్డ జి వివిధ్ పర లీసు సంసులు, జిలాా లు మరియు 
జెకె్ఆర్ ఎల్డ ఎమ ఏరనేట్ు చేస్టన సని ళాను చుట్ుి ముట్ాి ర్థ 
మరియు పర లీసు కుట్ుంబాలతో కూడయ సంభాషటంచయర్థ. 

రథతతస్రా వం స లవటను అభారిుసూత  ద్యఖలెైన పిల్ ను ప్రగి్ణనలోకర 
తీసుకోవడయన్నకర భ్రత సుప్రం కోరథు  న్నరాకరించంద్ ి

 

ద్ేశవనూపింగన క్నరిికులు మరియు విద్యూర్థు లకు ర్థత సనర వం 
స్ లవటను అభూరిుసూి  ద్యఖ్ల ైన పటల్డ ను పరిగణనలోకి్ 
తీసుక్ోవడయన్నకి్ భార్త సుపీరం క్ోర్థి  న్నరనకరించింద్ి, ఈ సమసూను 
విధయన్యన్నకి్ సంబంధించినద్ిగన పేరొకంద్ి. ఋత సనర వం న్ొపటే 
స్ లవటలు వివిధ్ "పరిమాణయలు" కలిగి ఉన్యాయన్న మరియు 
ఋత సనర వం ఒక జీవసంబంధ్మ  న సంఘట్న అయినపేట్ికీ్, 

అలాంట్ి స్ లవటలు మహ ళా స్టబుంద్ని్న న్నయమ్మంచుక్ోకుండయ 
వనూపనరనలను న్నర్థతయుహపర్థసని యన్న న్ొకి్క చ పేబడింద్.ి క్ొన్నా 
ద్ేశనలు, ఎకుకవగన ఆస్టయాలో మాతరమే, బాధయకర్మ  న 
పీరియడ్ు ను అనుభవించే స్ీి ైలకు పన్నకి్ స్ లవట తీసుకున్న నయం 
చేయడయన్నకి్ అనుమతిసని యి. 
మ్ుఖా అంశాలు 
• స్ ేయిన్ ఐరోపనలో వతేనంతో కూడని ఋత సనర వం స్ లవట 

క్ోసం చట్ాి న్నా ర్ూప ంద్ించిన మొదట్ి ద్ేశం. 

• కంప నీలు చటి్ం ద్యారన బాధ్ూత వహ ంచనపేట్ికీ్ వివిధ్ ఇతర్ 
ద్ేశనలలో చ లాింపట సమయాన్నా అంద్ించడం పనర ర్ంభించయయి. 

• స్ ేయిన్ యొకక వనమపక్ష పరభుతాం ఈ చట్ాి న్నా వనర స్టంద్ి, 
ఇద్ి రోగికి్ వ ైదుూడి నుండి న్ోట్ ఉనాంత క్నలం పీరియడ్ు 
న్ొపటేకి్ చ లాింపట స్ లవటను అంద్ిసుి ంద్.ి ఈ స్ లవట 
ఎంతక్నలం తీసుక్ోవనలో చటి్ం పరసని వించలపదు. 

• సనేన్నష యూన్నయనుా  ఈ చర్ూను విమరిశంచయయి, 

మహ ళలను విముకిి్ చేయడం కంట్ే, ఋత సనర వం స్ లవటలు 
ఉద్ోూగనలను తీసుకున్ేట్పటేడు పటర్థష్ లకు ప ైచేయి 
ఇవనాలన్న కంప నీలను పర ర తుహ సని యి. 

• 2003లో, ఇండోన్ేషటయాలో మహ ళలకు పరతి న్ లా రెండు 
రోజ్ఞల వేతనం లపన్న ర్థత సనర వం స్ లవట హకుకను మంజూర్థ 
చేసూి  ఒక చటి్ం ఆమోద్ించబడింద్.ి 

• చటి్ం యొకక అజఞా నం లపద్య ద్యన్నన్న విసిరించడయన్నకి్ చేతన 
న్నర్ణయం క్నర్ణంగన, చయలా మంద్ి యజమానులు న్ లకు ఒక 
రోజ్ఞ మాతరమే ఋత  స్ లవటను అంద్ిసని ర్థ, మరిక్ొందర్థ 
ఎట్ువంట్ి స్ లవటను అంద్ించర్థ. 

• జపనన్ లో 1947 న్యట్ి న్నబంధ్న పరక్నర్ం, యజమానులు 
మహ ళలకు క్నవలస్టన ఋత  స్ లవటలను వనర్థ 
క్ోర్థకునాంత క్నలం మంజూర్థ చేయాలి. 

• ఋత సనర వం స్ లవట సమయంలో వనర్థ మహ ళలకు 
చ లాించయలన్న ఇద్ి తపేన్నసరి క్నదు, క్ననీ క్నరిిక మంతిరతా 
శనఖ్ 2020 సరేాలో జపనన్ వనూపనరనలలో 30% ఉనాట్ుా  
తేలింద్ి. 

• క్ననీ, చయలా మంద్ి మహ ళలు చట్ాి న్నా తమకు 
అనుకూలంగన ఉపయోగించుక్ోవడం లపదు. ద్యద్యపట 6,000 

కంప నీల సరేా పరక్నర్ం, అర్హత కలిగిన ఉద్ోూగులోా  కే్వలం 
0.9% మంద్ి మాతరమే ర్థత సనర వం స్ లవట తీసుకున్యార్థ. 

• దకి్షణ క్ొరియాలో పరతి న్ లా ఒక రోజ్ఞ చ లాించన్న ర్థత సనర వం 
స్ లవటప  ై మహ ళలకు హకుక ఉంద్.ి ఒక యజమాన్న 
న్నరనకరించినటా్యితే, వనరికి్ 5 మ్మలియన్ వనన్ ($3,844) 

వర్కు జరిమాన్య విధించబడుత ంద్.ి 
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• 2018 సరేా పరక్నర్ం, జపనన్ లో కంట్ే ఎకుకవ మంద్ి 
మహ ళలు కే్వలం 19 శనతం కంట్ే ఎకుకవ సమయం 
తీసుకున్యార్థ. 

• త ైవనన్ లోన్న మహ ళలకు పన్నలో లింగ సమానతాం చటి్ం 
ద్యారన సంవతురనన్నకి్ మూడు రోజ్ఞల ఋత సనర వం స్ లవట 
మంజూర్థ చేయబడుత ంద్ి, ఇద్ి అవసర్మ  న 30 రోజ్ఞల 
సనధయర్ణ అన్యరోగూ స్ లవటలకు అదనంగన ఉంట్ుంద్.ి 

• పరతి న్ ల, మహ ళలు ఒక రోజ్ఞ మాతరమే స్ లవట 
తీసుక్ోవడయన్నకి్ అనుమతించబడతయర్థ. 

• బహ ష్ ి  స్ లవట గీహ తలు అన్యరోగూ స్ లవటల మాద్ిరిగనన్ే 
వనరి సనధయర్ణ వేతనంలో సగం మాతరమే ప ందుతయర్థ. 

బ్హ షతు  స లవటలో ఉని ఇతర ద్ేశాలు 
• 2015లో, జఞంబియా మహ ళలు తమ ర్థత కీమం రోజ్ఞన 

ముందసుి  హ చచరిక లపద్య వ ైదుూడి నుండి సరిిఫటకే్ట్ లపకుండయ 
పన్నన్న ద్యట్వేయడయన్నకి్ అనుమతించే న్నయమాన్నా 
అమలులోకి్ త చిచంద్ి. 

• న్నయమం విసిృతంగన మదీత  మరియు అర్ుం అయినపేట్ికీ్, 

ర్హసూంగన "మదర్ు డే" అన్న పటలవబడే రోజ్ఞన అన్నా 
కంప నీలు సాచాందంగన ద్దన్నన్న అనుసరించవట. 

• క్ొన్నా వనూపనరనలు మరియు సంసులు చటి్ం పరక్నర్ం 
మహ ళలకు ర్థత కీమ స్ లవటలు అంద్ించడం 
పనర ర్ంభించయయి. 

• వీట్ిలో ఫ రంచ్ ఫరిాచర్ కంప నీ లూయిస్, ఇండియన్ ఫటడ్ 
డ లివరీ సరీాస్ జొమాట్ో మరియు ఆస్ేి రలియన్ ప నిన్ ఫండ్ 
ఫయూచర్ సూపర్ ఉన్యాయి, ఇవి వర్థసగన ఆర్థ, పద్ి 
మరియు పన్ ాండు అదనపట రోజ్ఞలను అంద్ిసని యి. 

• లాస్ ఏంజిల్డు కు చ ంద్ని చయనీ అన్ే జోూతిష్ూ సంసు కూడయ అద్ే 
విధ్ంగన "గరనభశయాలు కలిగిన వూకుి లకు అపరిమ్మత 
ర్థత కీమ స్ లవటలు" అందజేసుి ందన్న తన వ బ్స స్ ైట్ లో 
పరచయర్ం చేస్టంద్.ి 
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