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Monthly Current Affairs in Telugu – May 2022 
 

భారతీయ నవల ‘ట ెంబ్ ఆఫ్ సాెండ్’ అెంతరాా తీయ బుకర్స ప ైజై్ 
గ లుచుకుెంద ి

 
భారతీయ రచయిత్ర ి గీత ెంజలి శ్రీ మరియు అమరెకిన్ 
అనువాదకురాలు డ ైస ీరాక్వలె్లు "ట ెంబ్ ఆఫ్ శాెండ్" కోసెం 
అెంతరాా తీయ బుకర్స ప ైజై్ని గ లుచుకున ారు. వాసతవానికి 
హ ెందీలో వాియబడ ెంద,ి ఇది ఆెంగ్లెంలోకి అనువదిెంచబడ న 
ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా ఉనా కాలపనిక సాహ త ానిా గ్ురితెంచే హ ై-
ప్రి ఫ ైల్ అవారుు ను గ లుచుకునా భారతీయ భాషలో మొదట ి
ప్ుసతకెం. 50,000-ప్ ెండ్ల  ($63,000) ప్రైజ్ మనీ నయా ఢ ల్లలక ి
చ ెందిన శ్రీ మరియు వెర్మెంట్లో నివస ెంచే రాక్వెల్ మధ్ా 
ప్ెంచబడ్ుత ెంది. 
"ట ెంబ్ ఆఫ్ సాెండ్" బ్రిటన్లో ఒక చినా ప్చిురణకరత టిలటె డ్ 
యాకి్స్ ప ిస్ ద ారా ప్ిచురిెంచబడ ెంది. ఆస యా నుెండ  
ప్ుసతకాలను ప్చిురిెంచడ నికి హాన్ కాెంగ్ యొకక "ది 
వెజిటేరియన్" అనువదిెంచినెందుకు 2016 అెంతరాా తీయ 
బుకర్సను గ లుచుకునా అనువాదకుడ్ు డ బో రా స మత్ దీనిని 
సాా ప ెంచ రు. 
ప్ుసతకెం యొకక సారాెంశెం: 

ఈ ప్ుసతకెం 1947లో భారతదేశెం మరియు ప్ాకిసాత న్లుగా 
ఉప్ఖెండ్ెం యొకక కలోల లభరిత విభజన సమయెంలో 
సమావేశానిా విరమెంచుకోవడ నికి మరియు ఆమె 
అనుభవాల యొకక దయాాను ఎదుర్కవడ నికి ధ ైరాెం చేస న 
అషెదిగ్గజాలకు చ ెందిన వితెంత వు కథను చ బుత ెంది. శ్ర ీ
యొకక ప్ుసతకెం లెండ్న్లో జరిగిన వేడ్ుకలో బహుమత్రని 

ప్ది నెం చేయడ నికి ప్ో లిష్ నోబలె్ సాహ తా గ్హీతీ ఓలాగ  
ట కార్సజుక్, అర ాెంటనీ కు చ ెందని కాల డ యా ప నిర్ మరయిు 
దక్ష ణ కొరయిా రచయిత్ర ి బో రా చుెంగ్లతో సహా ఐదుగ్ురు 
ఫ నైలిసుె లను ఓడ ెంచిెంది. 
అెంతరాా తీయ బుకర్స ప ైజై్ గ్ురెించి: 

అెంతరాా తీయ బుకర్స ప ైజై్ ప్తి్ర సెంవత్రెం U.K. లేద  
ఐరాల ెండ్లో ప్చిురితమైెన అనువాద కలపనకు 
ఇవాబడ్ుత ెంది. ఇది ఆెంగ్ల భాషా కలపన కోసెం బుకర్స ప ైజై్తో 
ప్ాటుగా నడ్ుసుత ెంది. బి్రటన్లో ప్చిురిెంచబడ న ప్ుసతకాలలో 
కొదిిప్ాటి వాటాను మాతమేి కలిగి ఉనా ఇతర భాషలలోని 
కలపన యొకక ప్ర ి ఫ ైల్ను ప ెంచడ నికి మరియు సాహ తా 
అనువాదకుల యొకక తరచుగా గ్ురితెంచబడ్ని ప్నిక ివెందనెం 
చేయడ నికి ఈ బహుమత్రని ఏరాపటు చేశారు. 
RBI దవిా విధ నెం: RBI ర ప్ో  రటేును 40 bps నుెండ  4.40 

శాత నిక ిప ెంచిెంద ి

 
మానిటర ీ ప్ాలసీ కమట ీ యొకక ష డ్యాల్ చేయని 
సమావేశెంలో, స ెంటలి్ బాాెంక్, అయిత,ే అనుకూల దవిా 
విధ న నిా కొనసాగిెంచిెంది. RBI ఆకస మక చరా - ఆగ్సుె  2018 

తరాాత మొదట ి ప ెంప్ు - బాాెంకిెంగ్ వావసాలో వడడు  రేటలను 
ప ెంచుత ెందని భావిసుత న ారు. ఇలుల , వాహనెం మరియు 
ఇతర వాకితగ్త మరియు కారపపరేట్ రుణ లప ై సమానమైెన 
నెలవారీ వాయిద లు (EMIలు) ప రిగ ే అవకాశెం ఉెంద.ి 

డ ప్ాజిట్ రేటుల , ప్ధి నెంగా ఫ క్్డ్ టర్సమ రేటుల  కూడ  
ప రగ్నున ాయి. 
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భారతీయ రిజర్సా బాాెంక్ (RBI) మే 2-4, 2022 మధ్ా జరిగిన 
దవిా విధ న కమటీ (MPC) సమావేశెంలో లికిాడ టీ సరుి బాటు 
స కరాెం (LAF) కిెంద ప్ాలసీ ర పో్  రేటును 40 బసే స్ 
ప్ాయిెంటుల  (bps) 4.40కి ప ెంచ లని నిరణయిెంచిెంది. 
మునుప్టి 4.00% నుెండ  తక్షణ ప్భిావెంతో శాతెం. RBI 
కూడ  నగ్దు నిలాల నిషపత్రత  (CRR)ని 50 బసే స్ ప్ాయిెంటుల  
ప ెంచి 4.50 శాత నిక ి మ ే 21, 2022 నుెండ  అమలులోకి 
త చిచెంది. 
ప్రావసానెంగా, వివిధ్ రటేుల  కిెీంది విధ్ెంగా ఉన ాయి: 

 ప్ాలసీ ర పో్  రేటు: 4.40% 

 సాె ెండ ెంగ్ డ ప్ాజిట్ స కరాెం (SDF)= 4.15% 

 మారిానల్ సాె ెండ ెంగ్ ఫ స లిటీ రేటు: 4.65% 

 బాాెంక్ రేటు: 4.65% 

 CRR: 4.50% (మే 21, 2022 నుెండ  అమలులోకి 
వసుత ెంది.) 

 SLR: 18.00% 

గ్వరామెెంట్ స కూారిటీస్ (G-Sec) మార కట్ రేటు ప ెంప్ుప ై 
ప్తి్రకూలెంగా సపెందిెంచిెంద.ి 10-సెంవత్రాల బెెంచ్మార్సక G-

Sec ధ్ర ఇెంటాిడేలో రూ. 1.90 కాీష్ అయిెంద,ి ద ని దిగ్ుబడ  
28 బసే స్ ప్ాయిెంటుల  ప రిగిెంది. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 RBI 25వ గ్వరార్స: శకితకాెంత ద స్; 

 RBI ప్ధి న కారాాలయెం: ముెంబెై; 
 RBI సాా ప ెంచబడ ెంద:ి 1 ఏప ిల్ 1935, కోల్కత . 
 

 

థ మస్ కప్ ట టైలి్: ఇెండోనషే యాప  ైభారత్ 3-0తో విజయెం 
సాధెించిెంది. 

 
భారత ప్ురుష ల బాాడ మెంటన్ జటుె  ఫ ైనల్లో ప్వర్సహౌస్ 
ఇెండోనషే యాప ై 3-0తో అదుుతమెైన విజయెంతో తొలిసారిగా 
థ మస్ కప్ ట టైిల్ను గ లుచుకుెంది. థ య్లాెండ్లోని 
బాాెంకాక్లో జరిగిన థ మస్ కప్ ఫ నైల్లో భారత్ 14 సారుల  
విజతే ఇెండోనేష యాతో తలప్డ  3-0 తేడ తో డ ఫ ెండ ెంగ్ 
ఛ ెంప యన్ను ఓడ ెంచి ట ైటిల్ను క ైవసెం చేసుకుెంద.ి ప్ిప్ెంచ 
ఛ ెంప యన్ష ప్ ప్తక విజేత లక్షా సనే్, కది ెంబ్ర శ్రకీాెంత్ 
మరియు ప్పి్ెంచ 8వ రాాెంక్ డ్బుల్్ దాయెం చిరాగ్ శటెిె  
మరయిు సాత్రాక్సాయిరాజ్ రెంకరి డ ు  చిరసమరణయీ 
ప్దిరశనలతో భారతదేశెం యుగ్యుగాల ప్దిరశనను 
ప్దిరిశెంచిెంది. 
థ మస్ కప్ ట టైలి్ యొకక ముఖా అెంశాలు: 
 ఉతకెంఠభరితెంగా సాగిన ట ైలో లక్షా సనే్ 8-21, 21-17, 

21-16తో ఆెంథోనీ గెింటిెంగ్ను ఓడ ెంచడ్ెంతో భారత్కు 
సర ైన ఆరెంభెం లభెంచిెంద.ి 

 భారత డ్బుల్్ జోడడ సాత్రాక్ మరయిు చిరాగ్ 18-21, 

23-21, 21-19తో అహ్న్-సుకములోా ను ఓడ ెంచి, వారి 
క రీర్సలో అతాెంత సెంచలన విజయెం సాధిెంచి, భారత్కు 
2-0 ఆధికాానిా అెందిెంచ రు. 

 మూడో గేమ్లో కిద ెంబ్ర శ్రీకాెంత్ 21-15, 23-21తో 
జొన టన్ కిసీీెని ఓడ ెంచి 3-0తో సమెం చేశాడ్ు. ఫ ైనల్లో 
ఒకక మాాచ్ కూడ  ఓడ పో్ కుెండ  ఈ ఘనత సాధిెంచ రు. 
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జగ్న్ ఆర్సబీకే ప్థకానిక ిఅెంతరాా తీయ గ్ురితెంప్ు 

 
AP CM YS జగ్న్ ర డ ు  నేతృతాెంలోని వెైసీపీ ప్భిుత ానిక ిప ది 
ఊప్ులో, CM జగ్న్ యొకక ప్ధి న ప్థకాలలో ఒకట ైన ర ైత  
భర్సా కేెందెిం – RBK [ర ైత  భర్సా కేెంద ిలు]కి అెంతరాా తీయ 
గ్ురితెంప్ు వసోత ెంద.ి 

 ఐకారాజాసమత్ర యొకక ప్తిేాక ఏజ నీ్ అయిన ఫుడ్ అెండ్ 

అగిీకలచర్స ఆరగనెజైషేన్ (FAO), ప్తి్ర సెంవత్రెం ఛ ెంప యన్ 

మరియు ప్ారెనర్సష ప్ అవారుు లను నిరాహ సుత ెంద ిమరియు ఈ 

సెంవత్రెం అవారుు  కోసెం భారత ప్భిుతాెం RBK ప్థకానిా 

న మనటే్ చేస ెంద.ి 

 RBK ర తై లకు వన్ సాె ప్ ప్ాల ట్ఫారమ్, వితతన ల నుెండ  ప్ెంట 

అమమకెం వరకు, వావసాయ రెంగ్ెంలో డ ైనమక్ మారుపలు 
తీసుకురావడ్ెంలో RBK భారీ ప్ాత ి ప్ో ష ెంచిెంది. ముఖామెంత్ర ి

జగ్న్ ఆదేశాల మరేకు రాషెరెంలోని సచివాలయాలకు 
అనుబెంధ్ెంగా గాీ మసాా యిలో 10,778 ఆర్సబీకలేను ఏరాపటు 
చేశారు. RBK యొకక ప్ధి న ఉదేిశాెం వావసాయ ఉతపత త లను 
ప్రషికరెించడ్ెం మరయిు ర తై ల ముెంగటికు తీసుక ళ్లడ్ెం. 

 వితతన లు, ఎరువులు మరయిు ప్ురుగ్ుమెందులతో ప్ాటు, 
ర ైత లకు అనిా న ణామెనై ఉతపత త లను అెందసిుత న ారు 
మరియు వారు విజాా న కేెందెింగా మారని RBK ల ద ారా కూడ  
ప్ెంటను కొనుగ్లు చయేవచుచ. అనకే జాతీయ మరయిు 
అెంతరాా తీయ సెంసాలు RBKలను సెందరిశెంచి వారి సవేలను 
ప్శిెంస ెంచ యి. ప్తి్రషాె తమక FAO అవారుు కు న మనటే్ కావడ్ెం 

అరుద నై గౌరవెం. 

 RBKలు ఒక ర్ల్ మోడ్ల్గా ఉన ాయి , ర ెండ్ు సెంవత్రాలుగా 
ఆెంధ్పి్దిశే్లో గాీ మ సాా యిలో సేవలెందిసుత యి. అెందుకు గాను 
GoI ఈ ఫ్ాల గ్ష ప్ సీకమ్ని FAO అవారుు లకు న మనేట్ చసే ెంది. 
ప్పి్ెంచవాాప్త ెంగా మానవులు చురుకుగా మరియు ఆర్గ్ాెంగా 
జీవిెంచేెందుకు వీలుగా ‘ఆహార భదతి – 2030’ ద ారా 
న ణామెనై ప్ో షకాహారానిా అెందిెంచ లని FAO లక్షాెంగా 
ప టుె కుెంది. 

 స ారమెైన అభవృదిి  ఎజ ెండ తో వావసాయ-ఆహార వావసాలను 
మారచడ నికి ప్ని చసేే ప్భిుత ాలు మరయిు సెంసాలను FAO 

గ్ురితసుత ెంది. ఈ అవారుు  US $ 50,000 నగ్దు బహుమత్రని 

కలిగి ఉెంటుెంది. 
ముఖామెనై అెంశాలు 
 ఆెంధ్ ిప్దిశే్ సీఎెం: వెైఎస్ జగ్న్ మోహన్ ర డ ు  
 FAO ప్ధి న కారాాలయెం: ర్మ్, ఇటల్ల 

 FAO సాా ప ెంచబడ ెంది:16 అకోె బర్స 1945 

కనే్్ ఫ ల్మ ఫ స ెవల్ 2022: విజతేల ప్ూరిత జాబ్రత  

 

ప్తి్రషాె తమకమైెన ఫ స ెవల్లో తొమమది మెంద ి సభుాల జ్యారీ 
ప ది అవారుు లను అెందిెంచడ్ెంతో కనే్్ ఫ ల్మ ఫ స ెవల్ 75వ 

ఎడ షన్ ఘనెంగా ముగిస ెంది. ఫ ిెంచ్ నటుడ్ు వినె్ ెంట్ లిెండ్న్ 
నేతృతాెంలోని తొమమది మెంది సభుాల జ్యార ీఈ అవారుు లను 
ఎెంప క చేస ెంద ిమరియు కేన్్ గాీెండ్ లూమయర్స థియిేటర్సలో 
జరిగిన ముగిెంప్ు కారాకీమెంలో అెందిెంచబడ ెంది. జ్యారీలో 
నటి దీప కా ప్దుకొణెలో భారతీయ నటి ఉెంద.ి డ కుామెెంటరీ 
చిత ిల కోసెం ర ెండ్ు అవారుు ల ప్తిేాక విభాగ్ెం శనివారెం 
ముెందుగా నిరణయిెంచబడ ెంది. ఆ అవారుు లను ప్తిేాక జ్యారీ 
నిరణయిెంచిెంది. 

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


 మ ే-నెలవార ీకర ెంట్ అఫ రై్స్ 
 

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

2022 కనే్్ ఫ ల్మ ఫ స ెవల్లో విజతేల ప్ూరిత జాబ్రత  
 ప్ామ్ డ  ఓర్స: టయిాెంగిల్ ఆఫ్ సాడ్నెస్, రూబనె్ ఓసె్లెండ్ 

దరశకతాెం వహ ెంచ రు 
 గాీ ెండ్ ప కి్్: సాె ర్స్ ఎట్ నయన్, దరశకతాెం క లలర్స డ నిస్ మరియు 

కోల జ్ దరశకతాెం లుకాస్ ధోెంట్ 

 జ్యార ీ ప ైజై్: ఇయో, జ రీా సో కలిమోవీ్ీ మరియు లే ఒట ె  
మోెంటాగేా  దరశకతాెం వహ ెంచ రు, షార లట్ వాెండ్ర్సమీర్్స 

మరియు ఫ లిక్్ వాన్ గ్ీ నిెంగ న్ దరశకతాెం వహ ెంచ రు 
 ఉతతమ దరశకుడ్ు: ప్ార్సక చ న్-వూక్ డ స షన్ టు ల్లవ్ 

 ఉతతమ నటుడ్ు: బోి కర్స కోసెం సాెంగ్ కాెంగ్-హో  

 ఉతతమ నట:ి హో ల్ల స ైపడ్ర్స కోసెం జార్స అమీర్స ఇబహిీమ 

 ఉతతమ సరీనీ్ పేల : త రిక్ సలేహ్ (బాయ్ ఫమి్ హ వెన్) 

 క మరెా డ 'ఓర్స: వార్స ప్ో నీ కోసెం గని  గామెల్ మరియు రలిే కఫీ్ 

 జ్యార ీప్తిేా క అవారుు : ట ర ిమరియు లోకిత 

 L'Oeil d'Or: ఆల్ దట్ బీతి్్ 

 జ్యార ీప్తిేా క అవారుు  (డ కుామెెంటర)ీ: మారయిుప్ో లిస్ 2 

అెంతరాా తీయ అెంశాలు 
FAO యొకక ఫ్ాల గ్ష ప్ ద ని ప్చిురణ "ద ిసేెట్ ఆఫ్ ది వరల్ు్ 
ఫార సె్్"ని విడ్ుదల చసే ెంద ి

 
అడ్వులు మరియు భూ వినియోగ్ెంప ై గాల సోగ  ల్లడ్ర్స్ డ కలరేషన్ 
మరియు 140 దేశాలు ప్తి్రజా చేస న నేప్థాెంలో, గీనీ్ రికవరీని 
సాధిెంచడ నికి మరియు వాత వరణ మారుప మరియు 
జీవవెైవిధ్ా నషెెం వెంటి ప్రాావరణ సెంక్షోభాలను 
ప్రిషకరిెంచడ నికి మూడ్ు అటవీ మారాగ ల యొకక 
ప్ాిముఖాతను ప్పి్ెంచ అడ్వుల స ాత్ర 2022 అనేాష సుత ెంది. 
2030 న టికి అటవీ నషాె నిా ముగిెంచెండ  మరియు 
ప్ునరుదిరణ మరియు స ారమైెన ఉతపత్రత  మరియు 
వినియోగానికి మదిత  ఇసుత ెంది. 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 FAO యొకక ప్ధి న కారాాలయెం: ర్మ్, లాజియో 

 FAO డ ైర కెర్స జనరల్: కూా ద ెంగ్ుా 

 FAO యొకక మాతృ సెంసా: యునెైట డ్ నేషన్్ ఎకన మక్ 
అెండ్ సో షల్ కౌని్ల్ 

UNICEF-WHO సహాయక సాెంకతే్రకతప ై మొదటి గ్ల బల్ 
నివదేకిను విడ్ుదల చసే ెంద ి

 
ప్పి్ెంచ ఆర్గ్ా సెంసా (WHO) మరియు యునెైట డ్ నషేన్్ 
చిలు రన్్ ఫెండ్ (UNICEF) మొదటి గ్ల బల్ రపి్ో రె్స ఆన్ అస స ెవ్ 
ట కాాలజీ (GREAT)ని విడ్ుదల చేస ెంద.ి UNICEF యొకక 
ఆఫీస్ ఆఫ్ రీస ర్సచ - ఇనోాస ెంటితో కలిస  రూప్ర ెందిెంచబడ న 
పేప్ర్స, ప లలలెందరికీ సహాయక సాెంకేత్రకతకు ప్ాిప్ాతను 
మెరుగ్ుప్రచడ నికి 10 ముఖామైెన కారాాచరణ సయచనలను 
కలిగి ఉెంద,ి అలాగే సాక్షాెం-ఆధ రిత ఉతతమ అభాాస 
ఉద హరణలను కలిగి ఉెంద.ి 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ప్పి్ెంచ ఆర్గ్ా సెంసా (WHO) ప్ధి న కారాాలయెం: 

జ నీవా, స ా టారాల ెండ్ 

 యునెైట డ్ నేషన్్ చిలు రన్్ ఫెండ్ (UNICEF) ప్ధి న 
కారాాలయెం: నయాయార్సక, యునెటై డ్ సేెట్్ 

 

 

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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స కై బ్రడాి్ 721: ప్పి్ెంచెంలోన ే అతాెంత ప్ర డ్వెనై సస పన్న్ 
వెంత న, చ క్ రపి్బ్రల క్లో ప్ాిరెంభెంచబడ ెంద ి

 
ప్పి్ెంచెంలోనే అత్రప ది సస పన్న్ వెంత న చ క్ రిప్బ్రల క్లోని 
ప్యిాణికుల కోసెం త రవబడ ెంద.ి ద ద ప్ు ర ెండేళ్లల గా 
నిరామణెంలో ఉనా వెంత నను అధికారికెంగా ప్ాిరెంభెంచ రు. 
స ైక బ్రిడా్ 721 దనీిక ిప టెబడ న పేరు. విహార ప్దిేశెం మేఘెంతో 
కప్పబడ న జ స ెంకీ ప్రాత ల యొకక అెందమైెన దృశాాలు 
మరియు సెంతోషకరమైెన, కానీ కొెంచ ెం ప్మిాదకరమైెన 
అనుభవానిా అెందిసుత ెంది. 
సో మాలియా కొతత  అధ్ాక్షుడ గా హసన్ షకే్ మొహముద్ 
ఎనిాకయాారు 

 
సమసాాతమకమైెన హార్సా ఆఫ్ ఆఫ కిా దశేెంలో చ లా కాలెం 
తరాాత ఎనిాకల తరాాత సో మాలి శాసనసభుాలు మాజీ 
న యకుడ్ు హసన్ షకే్ మొహముద్ను దేశ తదుప్రి 
అధ్ాక్షుడ గా ఎనుాకున ారు.  
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ఫ డ్రల్ రిప్బ్రల క్ ఆఫ్ సో మాలియా రాజధ ని: మొగ్డ ష ; 
 ఫ డ్రల్ రిప్బ్రల క్ ఆఫ్ సో మాలియా కర నీ్: సో మాలి ష లిలెంగ్ 

(SOS); 

 ఫ డ్రల్ రిప్బ్రల క్ ఆఫ్ సో మాలియా ప్ధి న మెంత్ర:ి 

మహమమద్ హుసే్న్ ర్బుల్. 

ఇమామనుాయిేల్ మాకాీన్ ఫాిన్్ కొతత  ప్ధి న మెంత్రగిా 
ఎలిసబతె్ బో ర్సాను నియమెంచ రు 

 
ఎలిసబతె్ బో ర్సా ఫాిన్్ యొకక కొతత  ప్ధి నమెంత్రగిా 
నియమత లయాారు, దేశెంలో ఆ ప్దవిని నిరాహ ెంచిన 
ర ెండ్వ మహ ళ్గా అవతరిెంచ రు. ఆమె 2020 నుెండ  మాకాీన్ 
యొకక మునుప్టి ప్భిుతాెంలో లేబర్స మెంత్రిగా ప్నిచేశారు. 
సో షలిసె్ ప ిస డ ెంట్ ఫాిెంకోయిస్ మత ిెండ్ హయాెంలో 1991 

నుెండ  1992 వరకు ప్ధి న మెంత్రిగా ఉనా ఎడ త్ క సీ్న్ 
తరాాత ఈ ప్దవిని చేప్టిెన ర ెండ్వ మహ ళ్ బో ర్సా. 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ఫాిన్్ రాజధ ని: ప్ారిస్; 

 ఫాిన్్ అధ్ాక్షుడ్ు: ఇమామనుాయేిల్ మాకాీన్. 

UAE అధ్ాక్షుడ గా షకే్ మొహమమద్ బ్రన్ జాయిదె్ అల్ 
నహాాన్ నియమత లయాారు 

 
యూనియన్ సుపీిెం కౌని్ల్ అబుద బ్ర ప్ాలకుడ్ు షేక్ 
మొహమమద్ బ్రన్ జాయిెద్ అల్ నహాాన్ను యుఎఇ 
అధ్ాక్షుడ గా ఎనుాకుెంది. యుఎఇ వెైస్ ప ిస డ ెంట్ మరియు 
ప్ధి న మెంత్ర ి మరియు దుబాయ్ ప్ాలకుడ్ు షేక్ 
మొహమమద్ బ్రన్ రషీద్ అల్ మకూత మ్ నేతృతాెంలో 
అబుద బ్రలోని ముష ఫి్ ప్ాాలటస్లో కౌని్ల్ సమావేశెం 
జరిగిెంది. అతను 73 సెంవత్రాల వయసు్లో మరణిెంచిన 
షేక్ ఖల్లఫా బ్రన్ జాయిెద్ అల్ నహాాన్ సాా నెంలో ఉన ాడ్ు. 
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అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 UAE రాజధ ని: అబుద బ్ర; 

 UAE కర నీ్: యునెైట డ్ అరబ్ ఎమరేట్్ దిరాా మ్; 

 యుఎఇ ప్ధి న మెంత్ర:ి మహమద్ బ్రన్ రషీద్ అల్ 
మకూత మ్. 

2025 కోసెం UN ఎనరీా యాక్షన్ ప్ాల న్ ప్ాిరెంభెం 

 
UN-ఎనరీా ప్ాల న్ ఆఫ్ యాక్షన్ 2025ని ప్ాిరెంభెంచడ్ెంతో, UN 

ఈ నేప్థాెంలో అెందరికీ సాచఛమెనై, సరసమెైన ఇెంధ్నెం 
మరియు నికర-సున ా ఉద గ రాల ప్రివరతనకు అవసరమైెన 
ప ది-సాా యి చరా మరియు మదిత ను ఉతేరీరకప్రిచ ేదిశగా 
ఒక ప్ధి న అడ్ుగ్ు వేస ెంద.ి 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 UN ఆరిాక మరియు సామాజిక వావహారాల అెండ్ర్స 

స కటీరీ జనరల్ మరియు ఎనరీాప ై 2021 హ ై-లటవల్ డ ైలాగ్ 
స కటీరీ జనరల్: లియు జ నిమన్ 

 UN డ వలప్మెెంట్ ప్ో ి గాీమ్ (UNDP) అడ మనిసేె రటర్స 
మరియు UN-ఎనరీా కో-చ ైర్స: అచిమ్ స టెనర్స 

వియత ాెం ప్ిప్ెంచెంలోన ే అత్ర ప్ర డ్వెనై గాజు వెంత నను 
ప్ాిరెంభెంచిెంది. 

 

ప్పి్ెంచెంలోనే అత్ర ప్ర డ్వెైన గాజు వెంత న ను వియత ాెంలో 

ప్ాిరెంభెంచ రు. దీనిని వియత ాెం యొకక బాచ్ లాెంగ్ 

ప్ాదచ రుల వెంత న అని ప లుసాత రు, ఇది 632 మీ (2,073 

అడ్ుగ్ులు) ప్ర డ్వు మరియు ఒక భార ీఅడ్విక ిప ైన 150 మీ 

(492 అడ్ుగ్ులు) ఎత త లో ఉెంది. నివేదికల ప్కిారెం, ఆస యా 

దేశెం ఒక దటెమైెన అడ్వి ప ైన వేలాడ్దీయబడ న గాజు 

వెంత నను త రిచిెంద.ి చ ైన లోని గాాెంగాు ెంగ్ల  526 మీటరల గాజు 

వెంత నని ఇది అధిగ్మెంచిెంది. 

ప్పి్ెంచెంలోన ే అత్రప ది గాజు వెంత న గ్ురెించి ఆసకితకరమెైన 

విషయాలు 

 వియత ాెం యుదిెం ముగిస న 47వ వారి్కోత్వెం 

సెందరుెంగా యాదృచిఛకెంగా ఈ వెంత నను 

ప్ాిరెంభెంచ రు. 

 వెంత న నిరామణెం బురా్స ఖల్లఫా టవర్స ఎత త లో మూడ్ు 

వెంత లు ఉెంటుెందని మరియు ఇది ప్పి్ెంచెంలోనే అత్ర 

ప్ర డ్వెైన వెంత నగా చ ప్పబడ్ుతోెంది. 

 బాచ్ లాెంగ్ అెంటే వియత ామీస్ భాషలో "వెైట్ డ ిగ్న్" 

అని అరాెం. 

 గాల స్-బాటమ్ బ్రిడ ాప ై ఒకేసారి 450-500 మెంది 

నడ్వవచుచ. 

 వెంత న ఒక వెైప్ు మాతమేి టాిఫ క్ ప్ివహ ెంచేలా గారుు ల 

ప్రావేక్షణలో ఉెంద.ి 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 

 వియత ాెం రాజధ ని నగ్రెం: హనోయి; 

 వియత ాెం కర నీ్: వియత ామీస్ డ ెంగ్; 

 వియత ాెం ప్ధి న మెంత్ర:ి ఫామ్ మన్ చిన్. 
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ఫ లిపపీన్్లో 2022 అధ్ాక్ష ఎనిాకలోల  మార్కస్ జ్యనియర్స 
గ లుప్ర ెంద రు 

 
దివెంగ్త ఫ లిపీపన్్ నియెంత ఫ రిున ెండ్ మార్కస్ 
కుమారుడ్ు ఫ రిున ెండ్ “బాెంగ్బాెంగ్” మార్కస్ జ్యనియర్స 
2022 ఫ లిపీపన్్ అధ్ాక్ష ఎనిాకలోల  30.8 మలియనలకు ప ైగా 
ఓటలతో విజయెం సాధిెంచ రు. ఒక విజయెం మార్కస్ 
రాజవెంశెం త్రరిగి అధికారెంలోకి వసుత ెంది. ఎనిాకల ఫలిత లకు 
నిరసనగా వెందలాది మెంది తరలివచ చరు. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ఫ లిపీపన్్ రాజధ ని నగ్రెం: మనీలా 
 కర నీ్: ఫ లిప ైపన్ ప సో . 

NATO స బైర్స డ ఫ న్్ గ్ూీ ప్లో చరేని 1వ ఆస యా దశేెంగా 
దక్ష ణ కొరయిా అవతరెించిెంద ి

 
న ర్సత అటాల ెంటకి్ టీిట ీ ఆరగనెజైషేన్ కోఆప్రటేవి్ స బైర్స డ ఫ న్్ 

స ెంటర్స ఆఫ్ ఎక్లటన్్లో చేరిన మొదటి ఆస యా దేశెంగా 
దక్ష ణ కొరియా నిలిచిెంద.ి దక్ష ణ కొరియా యొకక నేషనల్ 

ఇెంట లిజ న్్ సరీా స్ (NIS) NATO కోఆప్రేటివ్ స ైబర్స డ ఫ న్్ 
స ెంటర్స ఆఫ్ ఎక్లటన్్లో భాగ్సాామా భాగ్సాామగా చేరిెంది. 
ఇప్ుపడ్ు, మొతతెం NATO CCDCOE ద ని అధికారిక 
సభుాలుగా 32 దేశాలను కలిగి ఉెంది, ఇెందులో 27 NATO 
సభా దేశాలు మరియు 5 ఐదు NATO యిేతర రాషాె ర లు 
సహకారెం అెందిసుత న ాయి.  

హాెంకాెంగ్ తదుప్ర ి చీఫ్ ఎగిాకూాటవి్గా జాన్ ల్ల కా-చియు 
ఎనిాకయాారు 

 
హాెంకాెంగ్ తదుప్ర ి చీఫ్ ఎగిాకూాటవి్గా జాన్ ల్ల కా-చియు 
ధ్ృవీకరిెంచబడ ు రు. అతను కాారీ లామ్ను భరీత చేసాత డ్ు. 
సెంవత్రాల తరబడ  రాజకీయ అశాెంత్ర మరియు ఇటీవలి 
బలహీనప్రిచే మహమామరి నియెంతణిలను చయస న 
హాెంకాెంగ్ యొకక చీఫ్ ఎగిాకూాటవి్ ప్దవిని కలిగి ఉనా 
మొదటి భదతి  అధికార ిఅతను. ల్ల గ్త నెలలో నగ్రెం యొకక 
నెంబర్స 2 అధికారిగా తన ప్దవిక ి రాజీన మా చేసాడ్ు 
మరియు బీజిెంగ్ మదిత ను ప్ర ెందే ఏక ైక పో్ టీద రుడ్ు. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 హాెంకాెంగ్ కర నీ్: హాెంకాెంగ్ డ లర్స; 

 హాెంకాెంగ్ ఖెండ్ెం: ఆస యా. 
శ్రలీెంకతో వాణజిా లావాదవేీలను భారతీయ రూప్ాయిలోల  
స టలి్ చసేుకునెేందుకు ఆరీీ ఐ అనుమత్రెంచిెంద ి

 
రజిర్సా బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండ యా (RBI) దీాప్ెం దేశెం నుెండ  
ఆద యాలను ప్ర ెందడ్ెంలో ఎగ్ుమత్రద రులు ఎదురపకెంటునా 
ఇబీెందుల కారణెంగా, శ్రీలెంకతో వాణిజా లావాదేవీలను 
ఆస యా కిలయరిెంగ్ యూనియన్ (ACU) మెకానిజెం వెలుప్ల 
భారతీయ రూప్ాయల (INR)లో నిరాహ ెంచడ నికి 
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అనుమత్రెంచిెంది. ఆహారెం, మెందులు, గాాసో లిన్ మరియు 
ప్ారిశాీమక ముడ సరుకు వెంట ి ముఖామైెన వసుత వులు 
మరియు సేవల కొనుగ్లుకు ఆరిాక సహాయెం చేయడ నిక ి
సేెట్ బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండ యా శ్రలీెంకకు మెంజ్యరు చేస న $1 

బ్రలియనల  టర్సమ లోన్కు భారత ప్భిుతాెం హామీ ఇచిచెంది. 
తూరుప త ైమూర్స అధ్ాక్షుడ గా జోస్ రామోస్-హో రాె  ప్మిాణ 
సీా కారెం చశేారు 

 
మాజీ సాాతెంతయి సమరయోధ్ుడ్ు మరియు నోబెల్ శాెంత్ర 
బహుమత్ర గ్హీీత, జోస్ రామోస్-హో రాె  ఆస యాలోని అత్ర 
ప నా వయసుకడ ైన దేశానికి 20వ సాాతెంతయి 
వారి్కోత్వానిా గ్ురుత చేసే వేడ్ుకలకు ముెందు తూరుప 
త ైమూర్స (త మైూర్స-లటస ె) అధ్ాక్షుడ గా ప్మిాణ సీాకారెం 
చేశారు. అతను ఎనిాకలలో తన తోటి సాాతెంతయి 
సమరయోధ్ుడ ైన ప్సిుత త ఫాిని్సో క "లు ఓలో" గ్ుట ర సీ్ను 
ఓడ ెంచ డ్ు. రామోస్-హో రాె  2006 నుెండ  2007 వరకు 
ప్ధి నమెంత్రిగా మరియు 2007 నుెండ  2012 వరకు 
అధ్ాక్షుడ గా ఉన ారు. తూరుప త ైమూర్స ఆస యాలోని అత్ర 
ప నా వయసుకడ ైన దేశానికి 20వ సాాతెంతయి 
వారి్కోత్వానిా జరుప్ుకుెంట ెంది. 
 

 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 తూరుప త ైమూర్స రాజధ ని: దిలి; 

 తూరుప త ైమూర్స కర నీ్: యునెైట డ్ సేెట్్ డ లర్స. 

మెంకపీ్ాక్్ ర్గ్ులకు కాారెంట నై్ను తప్పనిసర ి చసే న 
మొదటి దశేెం బలాెియెం 

 
మెంకపీ్ాక్్ వాాధిక ిసెంబెంధిెంచిన న లుగ్ు కేసులు నమోద ైన 
తరాాత 21 ర్జుల కాారెంట నై్ను తప్పనిసరి చేస న మొదటి 
దేశెంగా బెలాియెం అవతరిెంచిెంది. బెలాియెం ఆర్గ్ా అధికారులు 
ఈ నిరణయెం తీసుకున ారని బెలాియెం మీడ యాను ఉటెంకిసయత  
స దీ గ జిట్ నివేదిెంచిెంది. దేశెంలో ప దిగా వాాప త  చ ెందే 
ప్మిాదెం తకుకవగా ఉెందని బెలాియన్ ఇన్స ెటయాట్ ఆఫ్ 
టాిప కల్ మెడ స న్ త లిప ెంది. 
మెంకపీ్ాక్్ వెరైస్ 

ప్పి్ెంచ ఆర్గ్ా సెంసా 12 వేరేారు దేశాలోల  మొతతెం 92 

మెంకీప్ాక్్ కేసులు ఉన ాయని, 28 అనుమానిత కేసులు 
విచ రణలో ఉన ాయని నివేదిెంచిెంది. స దీ గ జిట్ నివేదిెంచిన 
ప్కిారెం, UK, ప్ో రుచగ్ల్, సీా డ్న్, ఇటల్ల, స పయిన్, ఫాిన్్, 

బలాెియెం, జరమనీ, US, క నడ  మరయిు ఆసేె రలియాలో 
కోత లగ్ుెండ ల కేసులు నిరాి రిెంచబడ ు యి. 

మెంకపీ్ాక్్ అెంట ేఏమటి? 

మెంకీప్ాక్్ అనేది మశూచి వలట ఒక ేకుటుెంబానికి చ ెందిన 
వాాధి మరియు లక్షణ లలో ప్తిేాకమైెన ఎగ్ుడ్ుదిగ్ుడ్ు 
దదుి రుల , జారెం, కెండ్రాలు నొప ప మరియు తలనొప ప 
ఉెంటాయి. మెంకీప్ాక్్ మశూచి కెంటే తకుకవ ప్ాిణ ెంతకెం, 

మరణ ల రేటు న లుగ్ు శాతెం కెంట ే తకుకవగా ఉెంటుెంద,ి 

అయితే నిప్ుణులు సాధ రణెంగా వాాప ెంచే ఆఫ ికాలో 
అసాధ రణెంగా వాాప ెంచే వాాధి గ్ురిెంచి ఆెందోళ్న 
చ ెందుత న ారు. 

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/12540/telangana-mega-pack
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అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 బెలాియెం రాజధ ని: బసి ్ల్్; 

 బెలాియెం కర నీ్: యూర్; 
 బెలాియెం ప్ధి న మెంత్ర:ి అలటగాా ెండ్ర్స డ  కూీ. 

ఆసేె రలియా కొతత  ప్ధి నమెంత్రగిా ఆెంథోనీ అలీనీస్ ప్మిాణ 
సీా కారెం చశేారు 

 
ఆసేె రలియా లేబర్స ప్ారీె న యకుడ్ు ఆెంథోనీ అలీనీస్ ఆ దేశ 
కొతత  ప్ధి నమెంత్రిగా ప్మిాణ సీాకారెం చేశారు. అలీనీస్ 
ఎనిాకలోల  విజయెం సాధిెంచ రని, తొమమదేళ్ల  తరాాత 
అధికారెం కోసెం తన నిరీక్షణను ముగిెంచ రు మరియు దీనితో 
ఆెంథోనీ అలీనీస్ దేశెం యొకక 31వ ప్ధి నమెంత్ర ి
అయాారు. లిబరల్-నేషనల్ సెంకీరాణ నికి న యకతాెం 
వహ సుత నా ప్దవీ విరమణ చేస న ప్ధి న మెంత్ర ి సాకట్ 
మారిసన్ ఓటమని అెంగీకరిెంచ రు.. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ఆసేె రలియా రాజధ ని: కాన్బెరాీ; 
 ఆసేె రలియా కర నీ్: ఆసేె రలియన్ డ లర్స. 

చ నై  అెంతరకి్ష ట లిసో కప్తో ప్పి్ెంచెంలోన ే మొటెమొదట ి
నివాసయోగ్ామెనై గ్హీ శోధ్నను ప్ాల న్ చసే ెంద ి

 

భూమకి 32 కాెంత్ర సెంవత్రాల దయరెంలో స ర వావసా 
వెలుప్ల భూమ లాెంటి నివాసయోగ్ామైెన గ్హీాల కోసెం 
వేటాడేెందుకు అెంతరిక్షెంలో ప్యిాణిెంచే ట లిసో కప్ ద ారా 
ఆకాశానిా సరేా చేసేెందుకు చ ైన  శాసత వైేతతలు అెంతరిక్ష 
ప్ాిజ కుె ను ప్తి్రప్ాదిెంచ రు. కోల జ్బెై హాబ్రటబుల్ ఎకో్ప్ాల నెట్ 
సరేా (CHES) అని పేరు ప టెబడ న ప్ాిజ కె్, సమీప్ెంలోని 
సయరుాని లాెంటి నక్షత ిల చుటయె  నివాసయోగ్ామైెన భూగ్ళ్ 
గ్హీాల కోసెం ప్తిేాకెంగా రూప్ర ెందిెంచిన మొదట ి అెంతరిక్ష 
యాత.ి 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు : 
 చ ైన  రాజధ ని: బీజిెంగ్; 

 చ ైన  కర నీ్: ర నిమనిీ; 

 చ ైన  అధ్ాక్షుడ్ు: జీ జిన్ప ెంగ్. 

అదనప్ు సమాచ రెం 

 జ నీవాలో జరగిిన 75వ ప్పి్ెంచ ఆర్గ్ా అస ెంబీల లో ఆర్గ్ా 
మెంత్ర ిమను్ఖ్ మాెండ్వియా ప్ాలగగ న ారు 

 2016లో సార్సకప  ైప్ాకసిాా న్ప  ైకాలుపలు జరపి న తరాాత, 

భారత్ ద ైా ప్ాక్ష కెంగా కొనసాగ్నుెంది: శ్రలీెంక, ప్ాకిసాా న్ 
మరియు నేప్ాల్లు ఆరిాకెంగా అస ారెంగా ఉనాెందున 
మరియు ఆఫ్ఘనిసాత న్ ఇసాల మసె్ త లిబాన్ నియెంతణిలో 
ఉెండ్టెంతో సార్సక భవిషాత త  అెంధ్కారెంగా కనిప సోత ెంది. 
దీని వలల  భారతదశేెం తన జాతీయ భదతిను 
కాప్ాడ్ుకోవడ్ెం కోసెం ప్ర రుగ్ు దేశాలతో ద ైాప్ాక్ష క 
నిశ్చచత రాెంలో ప్ాలగగ నడ్ెం కెంట ే తకుకవ ఎెంప కను 
మగిలిచెంది 

 ద వోస్లోని డ్బూల యఈఎఫ్లో పయీూష్ గ్యల్ 
భారతదశేానిక ి న యకతాెం వహ సాత రు: స ా టారాల ెండ్లోని 
ద వోస్లో వరల్ు  ఎకన మక్ ఫో రమ్ వారి్క సమావశేెం 
ప్ాిరెంభమైెెంది. ఐదు ర్జుల ప్ాటు జరిగే ఈ సమావేశెంలో 
భారత ప్తి్రనిధి బృెంద నికి వాణిజాెం మరియు ప్రిశమీల 
శాఖ మెంత్ర ిపీయూష్ గ్యల్ న యకతాెం వహ సాత రు.  
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 NATO వాాయామాల డ ఫ ెండ్ర్స యూర్ప్ 2022 & స ా ఫె్ట 
ర సాపన్్ 2022 ప్ాిరెంభమెైెంది: న ర్సత అటాల ెంటకి్ టీటి ీ
ఆరగనెజైషేన్ (NATO) వాాయామెం, డ ఫ ెండ్ర్స యూరప్ 
2022 (DE22) మరియు స ాఫె్ట ర సాపన్్ 2022 (SR22) మే 
01, 2022న ప్ాిరెంభమైెెంది, ఇది యునెైట డ్ సేెట్్ (US) 
మరియు NATO యొకక మతదిేశాలు మరియు 
భాగ్సాాముల మధ్ా సెంస దిత మరియు ప్రసపర 
చరాను నిరిమెంచడ్ెం లక్షాెంగా ప టుె కుెంది.  

 

జాతీయ అెంశాలు 
ఫాిన్్ లోని కనే్్ మారచి డ్ు ఫ ల్మ లో ఇెండ యా 'కెంటీ ిఆఫ్ 
ఆనర్స'గా అవతరిెంచనుెంది. 

 
ఫాిన్్ లో జరిగ ేకేన్్ ఫ ల్మ ఫ స ెవల్ 75వ ఎడ షన్ తో ప్ాటు 
రాబో యిే మారిచ డ్ు ఫ ల్మ లో భారతదేశెం అధికారిక గౌరవ 
దేశెంగా అవతరిెంచనుెందని కెేంది సమాచ ర, ప్ిసార శాఖ 
మెంత్ర ి అనురాగ్ ఠాకూర్స ప్కిటిెంచ రు. భారతదేశెం, ద ని 
స నిమా, ద ని సెంసకృత్ర మరియు వారసతాెంప ై దృష ె  సారిెంచి 
మెజ స ెక్ బీచ్ లో నిరాహ ెంచబడ్ుత నా మారిచ డ్ు ఫ ల్మ్ 
యొకక ప్ాిరెంభ రాత్రిలో కెంటీ ిఆఫ్ హానర్స సేెటస్ భారతదేశెం 
ఫో కస్ కెంటీగిా భారతదేశెం యొకక ఉనికిని నిరాి రిెంచిెంది. 
భారతదశేెంలో మొటెమొదట ిప్తిేా కమెనై ఫ్ోల  క మసీె ర ట కాాలజీ 
హబ్కు హ దైరాబాద్ ఆత్రథాెం ఇసుత ెంద ి

 

డ కెర్స ర డడుస్ ఇన్స ెటయాట్ ఆఫ్ లటఫై్ స నైె్ స్ (DRILS)లో, 
బహుళ్-ప్రశిమీ-సప్ో రె్స ఫ్ోల  క మసీె ర ట కాాలజీ హబ్ (FCT 

హబ్) ప్ాిరెంభెంచబడ ెంది. హబ్ను ప్ాిరెంభెంచిన సెందరుెంగా 
ప్రశిమీలు మరయిు వాణజిాెం (I & C) మరియు ఇనఫరమేషన్ 
ట కాాలజీ (IT) ప ిని్ప్ల్ స కటీర ీ జయిషే్ రెంజన్ 
మాటాల డ్ుతూ, ఇది మన దేశెంలో ఇదే మొదటిదని మరియు 
భారతదశేెంలో ఫారామ వాాప్ారానికి వీలు కలిపసుత ెందని 
అన ారు. 
భారతదశేప్ు మొటెమొదట ి గరిజిన ఆర్గ్ా అబారేా టరకీ ి
ఒడ శా ఆత్రథాెం ఇవానుెంద ి

 

ఒడ శా భారతదశేెంలోని ఏక కై అబారేా టరనీి రూప్ర ెందిెంచ లని 
యోచిసోత ెంది, ఇది రాషెర సాా నిక జన భా ఆర్గ్ాెంప  ై డటేాను 
కలిగి ఉెంటుెంది. దీనికి సెంబెంధిెంచి ఎసీె , ఎసీ్  డ వలప్మెెంట్ 
డ ప్ారె్సమెెంట్ మరయిు ఇెండ యన్ కౌని్ల్ ఆఫ్ మడె కల్ 
రసీ ర్సచకు చ ెందిన ప్ాిెంతీయ సెంసా RMRC ఒక అవగాహన  
ఒప్పెందెం (MOU)ప ై సెంతకెం చేశాయి. 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 రాషెర ఆర్గ్ా మరియు కుటుెంబ సెంక్షేమ శాఖ మెంత్ర:ి 

డ కెర్స భారత్ర ప్విీణ్ ప్వార్స 

 సామాజిక న ాయెం మరియు సాధికారత మెంత్ర:ి శ్ర ీ
వీరెేంద ికుమార్స 

 మో సయకల్ అభయాన్ ఛ ైరమన్: శ్రమీత్ర. సుస మత  బాగచి 

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


 మ ే-నెలవార ీకర ెంట్ అఫ రై్స్ 
 

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

ప్పి్ెంచెంలోన ే అత్రప ది విగ్హీెం గ్ుజరాత్ రాషెరెంలో ఉనా 

ఐకాత  విగ్హీెం 

 
ప్పి్ెంచెంలోనే అత్రప ది విగ్ీహెం భారతదేశెంలోని గ్ుజరాత్ 
రాషెరెంలో ఉనా ఐకాత  విగ్ీహెం. ఐకాత  విగ్హీెం 182 మీటరల 
ఎత త లో ఉెంద ిమరియు ఇది భారత రాజనీత్రజాుడ్ు మరియు 
సాాతెంతయి కారాకరత వలలభాయ్ ప్టేల్ను ప్భిావితెం చేసుత ెంది. 
వలలభాయ్ ప్టేల్ సాతెంతి భారతదేశానికి మొదటి ప్ధి న 
మెంత్ర ి మరియు హోెం మెంత్రి మరియు మహాత మ గాెంధీ 
మదిత ద రు. భారత ప్ధి ని నరేెంద ిమోడడ ఈ ప్ాిజ కె్ను 7 

అకోె బర్స 2013న ప్కిటిెంచ రు. లార ్న్ అెండ్ టయబోి  అనే 
భారతీయ కెంప నీ ఈ నిరామణ నిా ప్ాిరెంభెంచిెంది మరియు 
మొతతెం నిరామణ వాయెం 2700 కోటుల . 

ప్పి్ెంచెంలోన ేఅత్రప ది విగ్హీెం యొకక ముఖా అెంశాలు 
 విగీ్హెం రూప్కరత భారతీయ శ్చలపెం రామ్ సుత ర్స మరియు 

విగీ్హానిా 31 అకోె బర్స 2018న ప్ధి ని నరేెంద ి మోద ీ

ప్ాిరెంభెంచ రు 
 ఐకాత విగీ్హెం ప్పి్ెంచెంలోన ేఅతాెంత ఎత తతన విగీ్హెం, ఇద ి182 

మీటరుల . ఇది చ నై లోని హ న న్ ప్ాివిన్్లోని బుదుి ని వసెంత 

దేవాలయెం కెంట ే 54 మీటరల ఎత త లో ఉెంద.ి నరమద  ఆనకటె 

నుెండ  3.2 కలిోమీటరల దయరెంలో ఉనా సాధ్ు బడె్ అనే నద ి

దీాప్ెంలో ఐకాత  విగీ్హెం నిరమిెంచబడ ెంది. 
అశ్చాని వెషైణవ్ లడ్ఖ్లోని లేహ్లో NIELIT కెేంద ి నిా 
ప్ాిరెంభెంచ రు 

 

నషేనల్ ఇన్స ెటయాట్ ఆఫ్ ఎలకాెా నిక్్ అెండ్ ఇనఫరమేషన్ 
ట కాాలజీ (NIELIT) స ెంటర్స లటహ్, ఎక్్ట న్న్ స ెంటర్స కారిగల్ 
మరియు హాాెండడకాీఫె్ట మరియు హాాెండ్యల మ్ స కాె ర్స కోసెం IT 

ఎనేబుల్ు  ఇెంకుాబేషన్ స ెంటర్సను కేెంద ికాాబ్రనెట్ ఎలకాెా నిక్్ 
& ఇనఫరేమషన్ ట కాాలజీ, కమూానికేషన్్ మరియు ర ైలేాస్ 
మెంత్రి అశ్చాని వెైషణవ్ ప్ాిరెంభెంచ రు. 
రామ్గ్ర్స విషాి రి భారతదశేెం యొకక 52వ ప్ులుల సెంరక్షణ  
కెేంద ి లుగా గ్ురితెంచబడ ెంద ి

 
రాజసాా న్లోని రామ్ఘర్స విషాి ర ిప్ులుల సెంరక్షణ కెేందెింను 
రాజసాా న్ యొకక 4వ మరియు భారతదశేెంలోని 52వ 
ప్ులులు సెంరక్షణ  కెేందెింగా నోటిఫ ై చేయబడ ెందని 
ప్రాావరణ, అటవీ మరియు వాత వరణ మారుపల మెంత్రి 
భూపెేందర్స యాదవ్ ప్కిటిెంచ రు. ఇది జీవవెైవిధ ానిా 
ప్రిరక్ష ెంచడ నికి మరియు ఈ ప్ాిెంత నికి ప్రాావరణ 
ప్రాాటకెం మరియు అభవృదిికి తోడ్పడ్ుత ెంది. జాతీయ 
ప్ులుల కనారేా షన్ అథ రటి ీ (NTCA) గ్త ఏడ ద ిజ్యలటై 5న 
రామ్గ్ఢ్ విషాి రి వనాప్ాిణుల అభయారణాెం మరియు ప్రిసర 
ప్ాిెంత లను ప్ులుల సెంరక్షణ  కేెంద ిలుగా చేయడ నిక ి
సయతపి్ాియెంగా ఆమోదెం త లిప ెంది. 
భారతీయ తోడేలు, చిరుతప్ులి, చ రల హ ైన , బదికెం 
ఎలుగ్ుబెంటి, బెంగారు నకక, చిెంకారా, నీల్గాయ్ మరియు 
నకక వెంట ివనాప్ాిణులు రామ్ఘర్స విషాి రి ప్ులుల సెంరక్షణ 
కేెందెింలో చయడ్వచుచ. 2019లో విడ్ుదలటైన “భారతదేశెంలో 
ప్ులుల స ాత్ర (సేెటస్ ఆఫ్ ట గై్ర్స్ ఇన్ ఇెండ యా)” నివేదిక 
ప్కిారెం, దేశవాాప్తెంగా 20 రాషాె ర లోల  2,967 ప్ులులు 
ఉన ాయి. 
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ఇతర మూడ్ు ప్ులుల సెంరక్షణ  కెేంద ి లు: 
 సవాయి మాధోప్ూర్సలోని రణతెంబో ర్స ట ైగ్ర్స రిజర్సా (RTR). 

 అలాార్సలోని సరసిాక ట ైగ్ర్స రిజర్సా (STR). 

 కోటలోని ముకుెంద ి హ ల్్ ట ైగ్ర్స రిజర్సా (MHTR). 

హ దైరాబాద్లోని సఎీఫ్ఎస్ఎల్లో జాతీయ స బైర్స ఫో ర ని్క్ 
లాబొ రేటరనీి అమత్ షా ప్ాిరెంభెంచ రు 

 
హ ైదరాబాద్లోని స ెంటలి్ ఫో ర ని్క్ స ైన్్ లాబొ రేటరీ 
(స ఎఫ్ఎస్ఎల్) ప్ాిెంగ్ణెంలో నేషనల్ స ైబర్స ఫో ర ని్క్ 
లాబొ రేటరీ (ఎన్స ఎఫ్ఎల్)ని హోెంమెంత్రి అమత్ షా 
ప్ాిరెంభెంచ రు. దేశెంలో స ైబర్స క ైైమ్ కేసుల ప్రిషాకరానిా 
వేగ్వెంతెం చేయాలని NCFL యోచిసోత ెంది. డ స ెంబర్స 2021లో 
హ ైదరాబాద్లోని CFSLలో సాక్షయాధ ర ప్యిోజన ల కోసెం 
NCFL ఏరాపటుకు హోెం వావహారాల మెంత్రితా శాఖ (MHA) 
ఆమోదెం త లిప ెంద.ి 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 హోెంమెంత్రి: అమత్ షా 
 హోెం మెంత్రితా శాఖ సహాయ మెంత్రి: అజయ్ కుమార్స 

మశాీ 
 

 

2022-24 కోసెం ఆస యా ఎనిాకల అధకిారుల సెంఘెం కొతత  
చ రై్సను భారతదేశెం ఎనుాకుెంద ి

 
ఫ లిపీపన్్లోని మనీలాలో జరిగిన ఎగిాకూాటివ్ బో ర్సు మరియు 
జనరల్ అస ెంబీల  సమావేశెంలో 2022-2024 కోసెం 
అసో స యిషేన్ ఆఫ్ ఆస యా ఎలక్షన్ అథ రటిసీ్ (AAEA) 

యొకక కొతత  చ ైర్సగా భారతదశేెం ఏకగీవీెంగా ఎనుాకోబడ ెంద.ి 

ఎనిాకల కమషన్, మనీలా AAEA యొకక ప్సిుత త 
అధ్ాక్షుడ గా ఉన ారు. ఎగిాకూాటివ్ బో ర్సులో ఇప్ుపడ్ు రషాా, 
ఉజ ీ కిసాత న్, శ్రలీెంక, మాలి్లవులు, త వైాన్ మరయిు 
ఫ లిపపీన్్లు కొతత  సభుానిగా ఉన ాయి. 

కెేందిెం సాచఛ సరేా క్షణ్ 2023ని ప్ాిరెంభెంచిెంద ి

 
సాచఛ సరేా క్షణ్ 2023 

సాచ్ఛ భారత్ మషన్ అరీన్ 2.0 కిెంద సాచఛ సరేా క్షణ్ - SS-

2023 యొకక ఎనిమదవ ఎడ షన్ను భారత ప్భిుతాెం 
ప్ాిరెంభెంచిెంది. హౌస ెంగ్ మరియు ప్టెణ వావహారాల 
మెంత్రితా శాఖ కారాదరిశ మనోజ్ జోష  నయాఢ ల్లలలో జరిగిన 
వరుచవల్ ఈవెెంట్లో దీనిని ప్ాిరెంభెంచ రు. ‘వేసె్ టు వలె్త ’ 
అనే నేప్థాెంతో రూప్ర ెందిెంచబడ న సాచఛ సరేాక్షణ్- 2023 

వారా ప్ద రాా ల నిరాహణలో సరుకయలారిటీని సాధిెంచే దిశగా 
రూప్ర ెందిెంచబడ ెంది. సరేా 3 రూ- తగిగెంచు, రీస ైకిల్ మరియు 
ప్ునరిానియోగ్ెం సయత ినికి ప్ాిధ నాత ఇసుత ెంది. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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సాచఛ సరేా క్షణ్ గ్ురెించి 

సాచఛ సరేాక్షణ్ కేవలెం మూలాాెంకన సాధ్నెంగా కాకుెండ  
ఒక సయఫరిత సాధ్నెంగా అభవృదిి  చ ెందిెంది. ఎకకడ ైన  చేప్టిెన 
ఈ అత్రప ది సరేా గౌీెండ్ లటవెల్లో గ్ణనీయమైెన మారుపలను 
తీసుకొచిచెంది, నగ్రాలు మెంచి ప్నితీరును 
కనబరుసుత న ాయి మరియు గ్రిాెంచే భావానిా కలిగి 
ఉన ాయి. సాచఛ సరేాక్షణ్ ప్పి్ెంచెంలోనే అత్రప ది ప్టెణ 
ప్ారిశుదియ సరేాగా అవతరిెంచిెంది. సాచ్ఛ సరేా 
ప్ాిరెంభమైెనప్ుపడ్లాల , నగ్రాలు చేప్టిెన కారాకలాప్ాలు 
మెరుగ ైన సాా యిలో ఉన ాయని మరియు సరేా నిరాహ ెంచే 
నెలలోల  నగ్రాలు సపషెెంగా శుభెింగా ఉన ాయని 
గ్మనిెంచబడ ెంది. కాబటిె , SS-2023లో, మూలాాెంకనెం 
మునుప్టి ఎడ షన్లలో మూడ్ు దశలకు బదులుగా న లుగ్ు 
దశలోల  నిరాహ ెంచబడ్ుత ెంది. 
మహ ళా శాసనసభుాల మొటెమొదట ి జాతీయ సదసు్ను 
రాషెరప్త్ర ప్ాిరెంభెంచ రు 

 
శాసనసభ సముద యెంలో, రాషెరప్త్ర రామ్ న థ్ కోవిెంద్ 
ర ెండ్ు ర్జుల జాతీయ మహ ళా శాసనసభుాల సదసు్-

2022ను ప్ాిరెంభసాత రు, దీనికి దేశవాాప్తెంగా మహ ళా 
ప్ారలమెెంటేరియనుల  మరియు శాసనసభుాలు ప ది సెంఖాలో 
తరలివసాత రు. భారతదేశెం యొకక 75వ సాాతెంతయి 
వారి్కోత్వానిా ప్ురసకరిెంచుకుని ఆజాదీ కా అమృత్ 
మహో త్వ్' కిెంద ష డ్యాల్ చేయబడ న దేశ వాాప్త  వేడ్ుకలలో 
భాగ్ెంగా రాషెర అస ెంబీల చే నిరాహ ెంచబడ న మొటెమొదట ి
కారాకమీెం. 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ప్ారలమెెంటరీ వావహారాల మెంత్రి: K రాధ కృషణన్ 

 లోక్సభ సీపకర్స: ఓెం బ్రరాల  
 ఉతతరాఖెండ్ అస ెంబీల  సీపకర్స: రతీూ ఖెండ్యర ి

 గ్ుజరాత్ అస ెంబీల  సీపకర్స: నిమాబనె్ ఆచ రా 
 నేషనల్ ఫ డ్రేషన్ ఆఫ్ ఇెండ యా ఉమెన్ జనరల్ స కటీర:ీ 

అనీా రాజా 
భారతదశేప్ు మొటెమొదటి సాదశే్ర హ పై్ర్సలూప్ను అభవృదిి  
చయేడ నిక ి భారతీయ ర లైేాలు మరయిు IIT మద ి స్ 
భాగ్సాామాెం అయాాయి  

 
మేడ్-ఇన్-ఇెండ యా హ పై్ర్సలూప్ స సెమ్ అభవృదిి  కోసెం 
ఐఐట ీ మద ి స్తో కలిస  ప్ని చేయబో త నాటుల  ర ైలేా 
మెంత్రితా శాఖ ప్కిటిెంచిెంది. ప ైన పేరపకనా సెంసాలో 
హ ైప్ర్సలూప్ ట కాాలజీల కోసెం స ెంటర్స ఫర్స ఎక్లటన్్ను 
ఏరాపటు చేసుత నాటుల  కూడ  ప్కిటిెంచిెంది. 2017 నుెండ  
అప్పటి ర ైలేా మెంత్ర ి సురేష్ ప్భిు ద ారా భారతదేశెం 
హ ైప్ర్సలూప్ ట క్ప ై ఆసకిత చయప ెంది. వాసతవానికి, మెంత్రితా 
శాఖ US ఆధ రతి హ పై్ర్సలూప్ వన్తో కూడ  చరచలు 
జరిప ెంద,ి అయిత ేఏదీ ప్ూరితగా కారారూప్ెం ద లచలేదు. 
అమరెకిా ఇెండో -ప్స ఫ క్ ఆరిాక ప్ణి ళికలో భారత్ చరేిెంద ి
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ఇెండో -ప్స ఫ క్ ఎకన మక్ ఫేమి్వర్సక ఫర్స ప్ాిస పరటి ీ(IPEF)ను 
ప్ాిరెంభెంచేెందుకు భారతదశేెం డ్జను ఇతర దేశాలతో చేరిెంద,ి 

ఈ ప్ాిెంతెంలో చ ైన  యొకక దయకుడ్ు విసతరణను 
ఎదుర్కవడ నికి ఉదేిశ్చెంచిన US నేతృతాెంలోని వాణిజా 
చపరవ. ఈ చపరవకు మదిత  ఇసుత నా 13 దేశాలలో 
ఆసేె రలియా, బూి నె,ై ఇెండోనషే యా, జప్ాన్, మలేష యా, 
నయాజిలాెండ్, ఫ లిపపీన్్, స ెంగ్ప్ూర్స, దక్ష ణ కొరయిా, 
థ య్లాెండ్ మరయిు వియత ాెం ఉన ాయి మరియు 
సభుాలు సెంయుకతెంగా ప్పి్ెంచ GDPలో 40% వాటా కలిగి 
ఉన ారు. 
కరాాటక మెనైిెంగ్ కసేులో ఇనుప్ ఖనిజానిా ఎగ్ుమత్ర 
చసేెేందుకు కెంప నీలను SC అనుమత్రసుత ెంద ి

 
కరాణ టకలోని బళాల ర,ి చితదిురగ, త మకూరు జిలాల లోల ని గ్నుల 
నుెంచి వెలికితీస న ఇనుప్ ఖనిజానిా ఎగ్ుమత్ర చేసేెందుకు 
మైెనిెంగ్ కెంప నీలకు సుపీిెంకోరుె  అనుమత్రనిచిచెంది. ప్ిధ న 
న ాయమూరిత ఎన్వి రమణ, న ాయమూరుత లు కృషణ  మురారి 
మరియు హ మా కోహీల లతో కూడ న ధ్రామసనెం కేెంది ప్ిభుతా 
వెైఖరిని గ్మనిెంచి, ఇనుప్ ఖనిజెంప ై ఎగ్ుమత్ర నిషధే నిా 
ఉప్సెంహరిెంచుకుెంది, అదే సమయెంలో అధికారుల 
ఆెంక్షలకు కటుె బడ  ఉెండ లని కెంప నీలను ఆదేశ్చెంచిెంది. 
ప్ధి న ెంశాలు: 
 ప్రాావరణ క్షడణతను అరికటెడ్ెం మరియు తరతరాల 

మధ్ా సమానతాెం అనే భావనలో భాగ్ెంగా భవిషాత్ 
తరాలకు రాషెరెంలోని ఖనిజ వనరులను కాప్ాడే లక్షాెంతో 
2012లో కరాణ టక నుెంచి ఇనుప్ ఖనిజెం ఎగ్ుమత లను 
అత ానాత న ాయసాా నెం నిషేధిెంచిెంది. 

 విస్త ృతమైన ఉలల ెంఘనల కారణెంగా విధిెంచబడ న ఇనుప్ 
ఖనిజెం అమమకెం మరియు ఎగ్ుమత లప ై గ్తెంలో ఉనా 
ప్రిమత లను ఎత్రతవేయాలని మైెనిెంగ్ కెంప నీల 
అభారానలకు ప్తి్రసపెందనగా ఈ ఉతతరుా జారీ 
చేయబడ ెంద.ి 

 అనిా అెంశాలను ప్రిగ్ణనలోకి తీసుకుని, కరాణ టక 
రాషెరెంలోని బళాల ర,ి త మకూరు మరియు చితదిురగ 
జిలాల లోల ని వివిధ్ గ్నులు మరియు సాె క్యారుు లలో 
ఇప్పటిక ే తవిాన ఇనుప్ ఖనిజెం నిలాలను 
వికయీిెంచడ నికి దరఖాసుత ద రుల అభారానకు 
అనుకూలెంగా మరియు వారికి అనుమత్రని మెంజ్యరు 
చేయడ నికి ఎసీ్ మొగ్ుగ  చయప ెంది. ఇ-వేలెం ప్కిియీను 
ఆశయీిెంచడ్ెం. 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు  
 భారత ప్ధి న న ాయమూరిత: గౌరవనీయులటైన మసెర్స 

జస ెస్ ఎన్.వి.రమణ  

ఉతతర భారతదశేెంలోని మొదటి ఇెండ్స ె రయల్ బయోట క్ ప్ార్సక 
J&K లోని కథువాలో ప్ాిరెంభెంచబడ ెంద ి

 
జమూమ మరియు కాశ్రమర్స (J&K) లటఫ్ ెనెెంట్ గ్వరార్స, మనోజ్ 
స న ా  మరియు కేెంద ి మెంత్రి జితెేంది స ెంగ్ కత వా 
సమీప్ెంలోని ఘటిెలో నిరమిెంచిన ఉతతర భారతదశేెంలోని 
మొదట ి ప్ారశిాీమక బయోట క్ ప్ార్సకను ప్ాిరెంభెంచ రు. 
కత వాలోని ఇెండ్స ె రయల్ బయోట క్ ప్ార్సక ఆరిాక వావసాను 
మారుసుత ెంది మరియు వాత వరణ మారుపల సవాళ్లను 
ప్రిషకరిెంచడ నికి శాసత వైేతతలను అనుమత్రసుత ెంది. ఎనేబుల్ 
అవసాా ప్న కొతత  ఆవిషకరణలకు ఆజాెం పో్ సుత ెంది మరియు 
ఆర్గ్ాెం మరియు వావసాయెం నుెండ  స ెందరా సాధ్న లు 
మరియు ప్ద రాా ల వరకు వివిధ్ రెంగాలప ై ప్ిభావెం 
చయప్ుత ెంది. 
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IRDAI బీమా ప్రిశమీలో మారుపలను స ఫారు్ చయేడ నిక ి
కమటలీను ఏరాపటు చసే ెంద ి

 
ఇనయ్ర న్్ ర గ్ుాలేటర ీ అెండ్ డ వలప్మెెంట్ అథ రటి ీ ఆఫ్ 
ఇెండ యా (IRDAI) జనరల్ ఇనయ్ర న్్ కౌని్ల్ (GIC) ద ారా 
నియెంతణి, ఉతపత్రత  మరియు ప్ెంప ణీతో సహా సాధ రణ, 

రీఇనయ్యర న్్ మరియు జీవిత బీమా వెంట ిఅనేక రెంగాలలో 
సెంసకరణలను సయచిెంచడ నికి వివిధ్ కమటీలను ఏరాపటు 
చేస ెంది.  
GIC ప్తి్రనిధి ప్కిారెం, ఈ ప్ాానెల్లలో ప ైవైేట్ మరియు 
ప్భిుతా రెంగ్ బీమా కెంప నీల న యకులు, Irdai సభుాలు 
మరియు GIC నుెండ  ప్తి్రనిధ్ులు ఉన ారు. Irdai భీమా 
నియెంతకిెం మరియు న న్-లటైఫ్ ఇనయ్ర న్్ వాాప్ారెం మధ్ా 
అనుసెంధ నకరతగా ప్నిచేయడ నికి GICని సాా ప ెంచిెంది. 

అదనప్ు సమాచ రెం 

 నషేనల్ డేటా మరయిు అనలిటకి్్ ప్ాల ట్ఫారమ్ ను 
ప్ాిరెంభెంచిన NITI ఆయోగ్: నేషనల్ డేటా & అనలిటిక్్ 
ప్ాల ట్ఫారమ్ (NDAP)ని NITI ఆయోగ్ ఉచిత ప్జిా 
వినియోగ్ెం కోసెం ప్ాిరెంభెంచిెంది. డేటాను యాక ్స్ 
చేయగ్ల, ఇెంటర్సఆప్రేబుల్, ఇెంటరాకిెవ్ మరియు 
వినియోగ్ద రు-సేాహప్ూరాక ప్ాల ట్ఫారమ్లో 
అెందుబాటులో ఉెంచడ్ెం ద ారా, ప్ాల ట్ఫారమ్ ప్బ్రల క్ 
ప్భిుతా డటేాకు ప్ాిప్ాతను ప్జిాసాామీాకరిెంచ లని 
భావిసుత ెంది.  

 UNలో హ ెందీ భాషను ప్ోి త్హ ెంచడ నిక ి భారతదేశెం 
USD 800,000 విరాళ్ెం ఇచిచెంది: హ ెందీలో సెంసా యొకక 
ప్జిలకు చేరువయిేాలా చేయడ్ెంలో భాగ్ెంగా భారత 
ప్భిుతాెం యునెైట డ్ నేషన్్(UN)కి USD 800,000 
అెందిెంచిెంది. 

 మణపి్ూర్సలో భారత స నైాెం పదే విద ారుా ల కోసెం కోచిెంగ్ 
స ెంటర్సను ప్ాిరెంభెంచనుెంద:ి భారతీయ స ైనాెం ఈశానా 
ప్ాిెంతెంలోని ఆరిాకెంగా వెనుకబడ న మరియు 
వెనుకబడ న ప్ాిెంత ల ప లలలకు ఇెంజనీరిెంగ్ మరియు 
మెడ కల్ అడ మషన్ వెంట ి అఖిల-భారత పో్ టీ ప్రీక్షలకు 
స దిెం చేయడ నికి ర స డ న్ియల్ టయాటరిెంగ్ అెందిెంచడ్ెం 
ప్ాిరెంభెంచిెంది. 

 హరాాన లోని స ెంధ్ు లోయ ప్ాిెంతెం రాఖీ గ్రిాలో 5000 

ఏళ్ల  న టి ఆభరణ ల కరామగారెం మూలనప్డ ెంది: 
హరాాన లోని రాఖీ గ్రిాలో గ్త 32 సెంవత్రాలుగా 
ప్నిచేసుత నా 5000 సెంవత్రాల న టి ఆభరణ ల 
తయారీ కరామగారెం యొకక తవాకాలతో, 
ఆరకియాలజికల్ సరేా  ఆఫ్ ఇెండ యా (ASI), ద ని 
యొకక అతాెంత ముఖామైెన అనేాషణలలో ఒకద నిని 
రూప్ర ెందిెంచిెంది. రాఖీ గ్రిా హరాాన లోని హ సార్స జిలాల లో 
ఉనా ఒక గాీమెం మరియు ప్ురాతన స ెంధ్ు లోయ 
న గ్రకిత ప్ురావసుత  ప్దిేశాలలో ఒకట.ి 

 ర లై్ట ల్ 100 ర లైేా సేెషన్లలో తన Wi-Fiకి PM-WANI 
ఆధ రతి యాక ్ స్ను ప్విశేప టిెెంద ి : మైెకోీ రతా PSU 

అయిన ర ైల్ట ల్ సో మవారెం న డ్ు ప్ధి న మెంత్రి వెై-ఫ  ై
యాక ్ స్ నటె్వర్సక ఇెంటర్సఫసే్ (PM-WANI) ప్థకానిా 
ప్ాిరెంభెంచిెంది 

 రాషెరప్త్ర ఆరమీ చీఫ్క ి13 శౌరా చకాీ లు, ప్రమ విశ్చషె సవేా 
ప్తకానిా ప్ది నెం చశేారు: భారత రాషెరప్త్ర, రామ్ న థ్ 
కోవిెంద్ 13 శౌరా చకాీ లను ప్ది నెం చేశారు, ఇెందులో 
భారత సాయుధ్ దళాల స బీెందిక ి ఆప్రేషనల  
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సమయెంలో వార ి ప్సిుఫటమైెన ధ ైరాసాహసాలు 
ఉన ాయి. ఆరీమ చీఫ్ జనరల్ మనోజ్ ప్ాెండే రాషెరప్త్ర 
భవన్లో జరిగిన డ ఫ న్్ ఇనెాస ెచర్స వేడ్ుకలో 
అసాధ రణమైెన కీమెంలో విశ్చషె సేవలెందిెంచినెందుకు 
ప్రమ విశ్చషె సవేా ప్తకానిా (PVSM) ప్ది నెం చేశారు. 

 నయాఢ ల్లలలోని స ెంటలి్ సెంసకృత విశావిద ాలయెం 
మూడ్ు ర్జుల ఉతకర్్స మహో త్వ్ను నిరాహ సోత ెంది. 
ఉతకర్్స మహో త్వ్ను నిరాహ ెంచడ్ెం వెనుక ఉనా లక్షాెం 
సెంసకృత భాషను దేశవాాప్తెంగా మరియు వెలుప్ల 
ప్చి రెం చేయడ్ెం. 

 జాతీయ ఇెంట లిజ న్్ గిడీ్ (NATGRID) బెెంగ్ళ్ూరు 
కాాెంప్స్ని అమత్ షా ప్ాిరెంభెంచ రు:  

 బెెంగ్ళ్ూరులో ప్ధి ని మోదీ స మకాన్ ఇెండ యా కానఫర న్్ 

2022ను ప్విేశప టాె రు 
 ఉతతరాఖెండ్కు ప్తిేా కెంగా కొతత  డ ఫ న్్ ఎసేెట్్ సరకిల్ 

ఏరాపటు ప్తి్రప్ాదనకు కేెంది రక్షణ మెంత్రి రాజ్న థ్ స ెంగ్ 
ఆమోదెం త లిప్ారు. 

 లావెెండ్ర్స సాగ్ు ప్రాత ప్ాిెంత ఆరిాక వావసాను మారిచన 
జమూమలోని భదరాాలో దేశెంలోనే మొటెమొదటి 
‘లావెెండ్ర్స ఫ స ెవల్’ను కేెంద ిమెంత్రి డ కెర్స జితేెంద ిస ెంగ్ 
ప్ాిరెంభెంచ రు.  

 జ సైలేమర్స: అద నీ గీనీ్ భారతదశేప్ు మొటెమొదట ివిెండ్-

సో లార్స హ బై్రడి్ ప్వర్స సదుప్ాయానిా కమీషన్ చసే ెంద:ి 

అద నీ గీనీ్ అనుబెంధ్ సెంసా అద నీ హ బై్రడి్ ఎనరీా 
జ సైలేమర్స వన్ లిమట డ్ జ సైలేమర్సలో 390 మెగావాటల  
విెండ్-సో లార్స హ బై్రడి్ ప్వర్స సదుప్ాయానిా 
ప్ాిరెంభెంచిెంది, ఇది భారతదేశ గీనీ్ ఎనరీా ప్యిత ానికి 
గ్ణనీయెంగా తోడ్పడ ెంది. ఈ ప్ాల ెంట్ భారతదేశప్ు 
మొటెమొదటి హ ైబ్రిడ్ ప్వన-స ర విదుాత్ ఉతపత్రత  కేెందిెం 
అవుత ెంది. 

 అకోె బరు 1వ తదే ీనుెండ , అనిా కాగతి ల దగి్ుమత లను 
ప్భిుతాెం నమోదు చయేవలస  ఉెంటుెంద ి

 భారతదేశెం కొతతగా ఆమోదిెంచబడ న “మేడ్ ఇన్ 
ఇెండ యా” TB ఇనెఫక్షన్ స కన్ ట సె్ని ‘C-TB’ అని 
ప్రిచయెం చేసుత ెందని ఆర్గ్ా మెంత్రి మను్ఖ్ 
మాెండ్వియా త లిప్ారు 

 ఆరకియాలజీ సరేా  ఆఫ్ ఇెండ యా (ASI) మరియు 
ప్ురావసుత  ప్రిశోధ్న రెంగ్ెంలో ప్నిచేసుత నా వాకుత ల 
మధ్ా సెంబెంధ లను పో్ి త్హ ెంచడ నికి ఏడేళ్ల  కితీెం 
ఏరాపట ైన స ెంటిల్ అడ ైా జర ీ బో ర్సు ఆన్ ఆరకియాలజీ 
(CABA) త్రరిగ ి సాా ప ెంచబడ ెంది. ASI బో రుు ను 
ప్ునరిారిమెంచిెంది 

 
 

రాషాె ర ల సమాచ రెం 
 

భారతదశేప్ు మొటెమొదటి ఒలిెంప క్ విలువల విదా ఒడ శాలో 
ప్ాిరెంభెంచబడ ెంద ి

 
అభనవ్ బ్రెంద ి  ఫ ెండషేన్ టసెి్ (ABFT) సహకారెంతో 
ఇెంటరేా షనల్ ఒలిెంప క్ కమట ీ (IOC) యొకక ఒలిెంప క్ 

వాలూాస్ ఎడ్ుాకషేన్ ప్ోి గాీ మ్ (OVEP)ని ముఖామెంత్రి నవీన్ 

ప్టాాయక్ ఒడ శాలో ప్ాిరెంభెంచ రు. OVEP అనేద ి శరషీఠ త, 

గౌరవెం మరియు సేాహెం యొకక ఒలిెంప క్ విలువలకు 
యువతను ప్రిచయెం చేసే లక్షాెంతో ఉనా వనరుల యొకక 
ఆచరణ తమక సమత్ర. ఇది రూర కలా మరయిు భువనశేార్స
లోని 90 ప్ాఠశాలలోల  ప్ాిథమకెంగా 32,000 మెంది ప లలలకు 
అెందిెంచ ేవిలువల ఆధ రిత ప్ాఠాాెంశెంగా ఉెంటుెంది. 
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అనిా ప్ో టీ ప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 అెంతరాా తీయ ఒలిెంప క్ కమట ీప్ధి న కారాాలయెం: లౌసాన్, 

స ా టారాల ెండ్; 

 అెంతరాా తీయ ఒలిెంప క్ కమటీ డ ైర కెర్స జనరల్: కిీసోె ఫ్ డ  
క ప్పర్స; 

 అెంతరాా తీయ ఒలిెంప క్ కమటీ సాా ప ెంచబడ ెంది: 23 జ్యన్ 1894, 

ప్ారసి్, ఫాిన్్. 

జ లైు ఖ దైలీకు క డీ ట్ అెందెించడ నిక ి మహారాషెర ‘జివాా లా’ 
ప్థకెం ప్ాిరెంభెంచిెంద ి

 
మహారాషెరలోని వివిధ్ జ ళై్లలో శ్చక్ష అనుభవిసుత నా ఖ దైీల కోసెం 
మహారాషెర జ ైళ్ల  శాఖ జివాా లా పేరుతో రుణ ప్థకానిా 
ప్ాిరెంభెంచిెంద.ి జ ళై్ల  శాఖ మరయిు మహారాషెర సేెట్ 
కోఆప్రటేవి్ బాాెంక్ ద ారా అమలు చేయబడ న ఈ ప్థకానిా 
ప్ూణెలోని ఎరవాడ్ స ెంటిల్ జ లైులో ప్ాిరెంభెంచ రు. ఇప్పటిక ీ
శ్చక్ష అనుభవిసుత నా ఖ ైదీల కోసెం ఈ క డీ ట్ సీకమ్ 
భారతదేశెంలోనే మొదటిద ికావచచని బాాెంక్ మరియు జ ైలు 
అధికారులు భావిసుత న ారు. 
 

 

ఈ ప్థకెం ప్ాిరెంభ దశలో రూ.50,000 రుణెం 
ఇవాబడ్ుత ెంది. వరితెంచే వడడు  రేటు 7%. బాాెంకు ద ారా వచేచ 
వడడులో, 1 శాతెం బాాెంకు ఖ ైదీల సెంక్షేమ నిధికి జమ చేసుత ెంది. 
ఈ లోన్ జార ీచేయడ నికి ఎటువెంటి హామీద రు లేద  తనఖా 
అవసరెం లేదు. 
కొచిచన్ ష ప్యార్సు భారతదశేెం యొకక మొటెమొదట ిసాదశే్ర 
తయారు చసే న హ డైోిజన్-ఇెంధ్న విదుాత్ నౌకను 
నిరమిెంచనుెంద ి

 
ఓడ్రవేులు, ష ప పెంగ్ మరయిు జలమారాగ ల మెంత్రతిా శాఖ 
కొచిచన్ ష ప్యార్సు లిమట డ్ (CSL)లో భారతదేశెం యొకక 
మొటెమొదటి దేశ్రయ హ డైోిజన్-ఇెంధ్న విదుాత్ నౌకలను 
అభవృదిి  చేస , గీీన్ ష ప పెంగ్ వెైప్ు దేశెం ప్యిత ాలను 
ప్ాిరెంభసుత ెందని కేెంద ి ఓడ్రేవులు, ష ప పెంగ్ మరయిు 
జలమారాగ ల మెంత్ర ిసరాీనెంద సో నోవాల్ ప్కిటిెంచ రు. 
రాజసాా న్ IG ష హీీ  ర్జ్గార్స గాార ెంటీ యోజన కోసెం సవరెించిన 
ప్ిమాణ లను సీా కరెించిెంద ి

 
ఇెందిరా గాెంధీ షహర ీ ర్జ్గార్స యోజన అమలుకు 
సెంబెంధిెంచిన కొతత  నిబెంధ్నలను రాజసాా న్ ముఖామెంత్రి శ్రీ 
అశోక్ గ హాల ట్ ఆమోదిెంచ రు. మహాత మ గాెంధ ీ జాతీయ 
రూరల్ జాబ్్ గాార ెంట ీ యాకె్ (MGNREGA) తరహాలో 
రూప్ర ెందిెంచబడ న ఈ ప్థకానిా 2022-23 బడ ాట్లో 
మెట ి ప్ాలిటన్ ప్ాిెంత లలో ఉప్ాధిని సృష ెెంచేెందుకు గ హాల ట్ 
ప్విేశప టాె రు. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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ప్ధి న ెంశాలు: 
 ప్టెణ ప్ాిెంత లోల  నివస ెంచే కుటుెంబాలకు కొతత  ప్టెణ 

ఉప్ాధి ప్థకెం కిెంద ప్తి్ర సెంవత్రెం 100 ర్జుల ఉప్ాధి 
లభసుత ెంది. అధికారిక ప్కిటన ప్కిారెం, ఈ ప్తి్రషాె తమక 
ప్ణి ళికప ై రాషెర ప్భిుతాెం ప్తి్ర సెంవత్రెం రూ. 800 

కోటుల  ప టుె బడ  ప డ్ుత ెంది. 
 కొతత  సయచనల ప్కిారెం, సాా నిక సెంసా ప్ాిెంతెంలో నివస ెంచే 

18 మరియు 60 సెంవత్రాల మధ్ా వయసు్ ఉనా 
ప్తి్ర ఒకకరూ వార ిజన్ ఆధ ర్స కారుు లను ఉప్యోగిెంచి 
స సెమ్ కిెంద నమోదు చేయబడ్త రు. 

 ప్తి్రప్ాదన ప్ికారెం, ప్ని రాషెర మరియు జిలాల  కమటీలచే 
ఆమోదిెంచబడ్ుత ెంది మరియు నిరాహ ెంచబడ్ుత ెంది. 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 రాజసాా న్ ముఖామెంత్ర:ి శ్ర ీఅశోక్ గ హాల ట్ 

జమూమ కాశ్రమర్సలో కొతత  ఎనిాకల మాాప్ విడ్ుదలటెైంది: 
జమూమ మరయిు కాశ్రమర్స ఎనిాకల మాాప్ను 
ప్ునరిారిమెంచిన ముగ్ుగ రు సభుాల డడలిమటషేన్ కమషన్ 

కాశ్రమర్స విభాగానిక ి 47 మరియు జమూమకి 43 అస ెంబీల  
సాా న లను కేటాయిెంచిెంది, ద ని ర ెండేళ్ల  ప్దవీకాలెం 
ముగియడ నికి ఒక ర్జు ముెందు సమరిపెంచిన త ద ి
నిరణయెం. సుపీిెంకోరుె  రిట ైర్సు న ాయమూరిత రెంజన  ప్కిాశ్ 
దశేాయ్ నేతృతాెంలోని ప్ాానెల్ త ది తీరుపను ఆమోదిెంచిన 
తరాాత జమూమకు ఆరు అదనప్ు సీటుల  మరియు కాశ్రమర్సకు 
మర్ సీటుల  ఇసయత  గ జిట్ నోటిఫ కేషన్ విడ్ుదలటైెంది. 
ప్ునరిారామణ నికి ముెందు జమూమలో 37 అస ెంబీల  
నియోజకవరాగ లు మరియు కాశ్రమర్సలో 46 ఉన ాయి, ఇది 
కేెంద ిప్ాలిత ప్ాిెంతెంలో మొతతెం అస ెంబీల  సీటల  సెంఖాను 90కి 
ప ెంచిెంది. 
 

ప్ధి న ెంశాలు: 
 ఎక్్-అఫీష యో సభుాలటైన చీఫ్ ఎలక్షన్ కమీషనర్స సుశ్రల్ 

చెంది మరియు జమూమ మరియు కాశ్రమర్స ఎలక్షన్ 
కమీషనర్స K K శరమలతో కూడ న కమషన్, కేెంద ిప్ాలిత 
ప్ాిెంత శాసనసభలో కాశ్రమరీ వలస వరాగ నికి చ ెందిన 
కనీసెం ఇదిరు సభుాలను చేరాచలని స ఫారు్ చేస ెంది, 
వారిలో ఒకరు మహ ళ్. 

 ప్ుదుచచేరి అస ెంబీల కి ఓటు హకుక ఉనా న మనేట డ్ 
సభుాలను సమానెంగా చయడ లని కమషన్ ఒక 
ప్కిటనలో పేరపకెంద.ి 

 మారిచ 2020లో ఏరాపట ైన కమషన్, 2011 జన భా 
లటకకల ఆధ రెంగా కేెందపి్ాలిత ప్ాిెంతెంలోని అస ెంబీల  మరియు 
ప్ారలమెెంటరీ నియోజకవరాగ లను వివరిెంచే ప్నిలో ఉెంద,ి ప్ాక్ 
ఆకమీత జమూమ కాశ్రమర్స నుెండ  నిరాాస త లటైన వాకుత లకు 
కొెంత ప్ాిత్రనిధ్ాెం ఇవాాలని ప్భిుత ానికి స ఫారు్ చేస ెంది. 
తెంగామర్సగ  పరేును గ్ులామర్సగ గా, జ్యనిమార్స పరేును జ దైబీల్ గా, 
సో న ార్స పరేును లాల్ చౌక్ గా, ప్దిర్స పరేును ప్దిర్స-

న గే్ నిగా, కథువా న ర్సత పరేును జసోి టాగా, కథువా స త్ గా 
కథువాగా, ఖౌర్స ను ఛెంబ్ గా, మహో ర్స గా పేరు మారాచరు. 
కశ్రమరీ వలసద రులు, ప్ాకిసాత న్ ఆకీమత జమూమ కాశ్రమర్స 
నుెండ  నిరాాస త ల నుెండ  కమషన్ ప్బ్రల క్ హ యరిెంగ్ లో 
విచ రిెంచిెంది. 
జీవనశెలైి వాాధ్ులను గ్ురితెంచడ్ెం మరయిు నియెంత్రెించడ్ెం 
కోసెం కరేళ్ ప్భిుతాెం ‘శెలైి యాప్’ని ప్ాిరెంభెంచనుెంద ి

 

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


 మ ే-నెలవార ీకర ెంట్ అఫ రై్స్ 
 

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

కేరళ్ రాషెరెంలోని ప్జిలలో జీవనశెైలి వాాధ్ులను గ్ురితెంచడ్ెం 
మరియు నియెంత్రిెంచే లక్షాెంతో కేరళ్ ప్ిభుతాెం ‘శెలైి’ అనే 
ఆెండ ి యిడ్ యాప్ను ప్ాిరెంభెంచనుెంది. నవ కరేళ్ కరమ 
ప్థకెం కిెంద ఆర్గ్ా శాఖ ప్ాిరెంభెంచిన జన భా ఆధ రిత 
సీరీనిెంగ్ ప్ాిజ కె్లో భాగ్ెంగా ఈ యాప్ను ఏరాపటు చేశారు. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 కేరళ్ రాజధ ని: త్రరువనెంతప్ురెం; 

 కేరళ్ గ్వరార్స: ఆరిఫ్ మహమద్ ఖాన్; 

 కేరళ్ ముఖామెంత్ర:ి ప నరయి విజయన్. 

విద ారుా లకు మాతలిు ప్ెంప ణ ీచసేేెందుకు హరాాన  ప్భిుతాెం 
‘ఇ-అధగి్మ్’ ప్థకానిా ప్ాిరెంభెంచిెంద ి

 

హరాాన  రాషెర ప్భిుతాెం 'ఇ-అధగి్మ్' ప్థకానిా 
ప్ాిరెంభెంచిెంది, దీని కిెంద ద ద ప్ు 3 లక్షల మెంద ి
విద ారుా లు తమ ఆన్లటనై్ విదాకు సహాయప్డ్టానికి టాబెల ట్ 
కెంప్ూాటర్సలను అెందుకుెంటారు. ఐదు లక్షల మెంది 
విద ారుా లకు ఈ గాాడ ాట్ను అెందిెంచ లని రాషెర ప్భిుతాెం 
యోచిసోత ెంది. ముఖామెంత్రి మనోహర్స లాల్ ఖటెర్స 
హరాాన లోని ర్హ్తక్లోని మహరి్ దయానెంద్ 
విశావిద ాలయెంలో అడ ాన్్ డ జిటల్ హరాాన  
ఇనిష యిేటివ్ ఆఫ్ గ్వరామెెంట్ విత్ అడ ప ెవ్ మాడ్యాల్్ 
(అడ ఘెం) ప్థకానిా ప్ాిరెంభెంచ రు. 

దశేెంలోన ే మొదటి ప్ోి కెర్స అెండ్ గాాెంబుల్ లికిా డ్ డ టర ాెంట్ 

ప్రశిమీను త లెంగాణలో నలెకొలాపరు 

 
త లెంగాణ విఖాాత సెంసాలకు నిలయెంగా మారిెందని, అనిా 
రెంగాలోల ని ప్సి ది బాిెండ్లనీా ఇకకడే తయారవుత న ాయని 
మెంత్రి కేటీఆర్స చ ప్ాపరు. పో్ి కెర్స అెండ్ గాాెంబుల్ కొతూత రులో 
నిరిమెంచిన రూ.200 కోటల  లికిాడ్ డ టర ాెంట్ ప్రిశమీను ఆయన 
ప్ాిరెంభెంచ రు. దేశెంలో ఇది మొదట ి లికిాడ్ డ టర ాెంట్ 
ప్రిశమీ. దీని ద ారా లికిాడ్ అెందుబాటులోకి రానుెంది. పో్ి కెర్స 
అెండ్ గాాెంబుల్ త లెంగాణను కేెందసిాా నెంగా చేసుకొని 
రూ.1700 కోటల  ప టుె బడ్ులతో ప్రిశమీలను సాా ప ెంచిెంది.  
రాజసాా న్ మొదట ి10 GW సో లార్స రాషెరెంగా మారుత ెంద ి

 
మెరాకమ్ యొకక ఇెండ యా సో లార్స ప్ాిజ కె్ టాి కర్స ప్కిారెం, 

రాజసాా న్ భారతదశేెంలో 10 GW సెంచిత భారీ-సాా యి సో లార్స 
ఇన్సాె లేషన్లను చేరుకునా మొదట ి రాషెరెంగా 
అవతరిెంచిెంది. రాషెరెం మొతతెం సాా ప త విదుాత్ సామరాయెం 32.5 

GWని కలిగి ఉెంద,ి ప్ునరుత పదక శకిత 55 శాతెం, థరమల్ శకిత 
43 శాతెం మరియు అణుశకిత మగిలిన 2%. స రశకిత అతాెంత 
సాధ రణ శకిత వనరు, ఇది మొతతెం సామరాయెంలో ద ద ప్ు 36 

శాతెం మరయిు ప్ునరుత పదక శకితలో 64 శాతెం. 
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మహారాషెర మరయిు గ్ుజరాత్ రాషెర అవతరణ దనిోత్వెం 
2022 

 
మహారాషెర మరయిు గ్ుజరాత్ తమ రాషెర అవతరణ 
దనిోత్వానిా 1 మ ే 2022న జరుప్ుకున ాయి. మే 1, 

1960న, బొ ెంబాయి ప్ునరాయవసీాకరణ చటెెం, 1960 ద ారా 
దిాభాషా రాషెరమైెన బొ ెంబాయి ర ెండ్ు వేరేారు రాషాె ర లుగా 
విభజిెంచబడ ెంద:ి మరాఠీ మాటాల డే ప్జిలకు మహారాషెర 
మరియు గ్ుజరాతీ మాటాల డే ప్జిలకు గ్ుజరాత్. గ్ుజరాత్ 
భారత యూనియన్లో 15వ రాషెరెంగా సాా ప ెంచబడ ెంది. 
మహారాషెర 
 రాజధ ని: ముెంబెై 
 లిెంగ్ నిషపత్రత : 1000 మెంద ి ప్ురుష లకు 929 సీత లైు 

(జాతీయ: 943) 

 అక్షరాసాత: 82.34% (జాతీయ: 74.04%) 

 అరేబ్రయా సముదెిం మహారాషెర ప్శ్చచమ సరిహదుి ను 
కాప్ాడ్ుత ెండ్గా, గ్ుజరాత్ మరియు మధ్ాప్దిేశ్ ఉతతర 
భాగ్ెంలో ఉన ాయి. ఛతీతస్గ్ఢ్ రాషెరెం యొకక తూరుప 
సరిహదుి ను కవర్స చేసుత ెంది. ద ని దక్ష ణ దిన కరాణ టక, 

త లెంగాణ ఉన ాయి. 

 రాషెరెం దేశెం యొకక ప్వర్సహౌస్గా గ్ురితెంచబడ ెంది 
మరియు ద ని రాజధ ని ముెంబెై భారతదేశ ఆరిాక 
మరియు వాణిజా మార కట్లకు కేెంది బ్రెందువుగా 
గ్ురితెంచబడ ెంది. 

 మహారాషెరకు ర ెండ్ు ప్ధి న ఓడ్రేవులు ఉన ాయి, 

ముెంబెై పో్ రె్స మరియు జవహర్సలాల్ నెహరీ  పో్ రె్స (JNP) 
ర ెండ్య ముెంబెై హారీర్సలో ఉన ాయి. 

 ఇెండ యా సేెట్ ఆఫ్ ఫార సె్ రిపో్ రె్స (ISFR)-2019 ప్కిారెం, 

మహారాషెర యొకక అటవీ విసీత రణెం రాషెర భౌగ్ళిక విసీత రణెంలో 
16.50%. 

గ్ుజరాత్ 

 రాజధ ని: గాెంధీనగ్ర్స 

 లిెంగ్ నిషపత్రత : 1000 మెంది ప్ురుష లకు 919 సీత లైు 
(జాతీయ: 943) 

 అక్షరాసాత: 78.03% (జాతీయ: 74.04%) 

 రాషాె ర నికి ప్శ్చచమాన అరేబ్రయా సముదెిం, ఉతతరెం 
మరియు ఈశానాెంలో వరుసగా ప్ాకిసాత న్ మరియు 
రాజసాా న్, ఆగేాయెంలో మధ్ాప్దిేశ్ మరియు దక్ష ణ న 
మహారాషెర సరిహదుి లుగా ఉన ాయి. 

 గ్ల బల్ వారిమెంగ్ సమసాను ప్రిషకరిెంచడ నికి 
'వాత వరణ మారుప' ప్తిేాక విభాగానిా ప్ాిరెంభెంచిన 
దేశెంలో గ్ుజరాత్ మొదట ిరాషెరెం. 

 కాెండ ల  ఓడ్రేవు గ్ుజరాత్లోని 41 మైెనర్స పో్ రుె లతో 
ప్ాటు ప్ధి న ఓడ్రేవు. 

 గ్మత్, భలుల , ధోడ యాలు, బావాచ మరియు కుెంబీలు 
రాషెరెంలో ఉనా ప్ధి న త గ్లు. 

 ఇెండ యా సేెట్ ఆఫ్ ఫార సె్ రిపో్ రె్స (ISFR)-2019 ప్కిారెం, 

గ్ుజరాత్లో అతాధిక చితతడ  నేలలు దేశెంలో రికార్సు 
చేయబడ న ఫార సె్ ఏరియా/గీనీ్ వాష్ (RFA/GW)లో 
ప్శ్చచమ బెెంగాల్ తరాాత ఉన ాయి. 

మహారాషెర కబే్రనటె్ మొటెమొదటిసారగిా ‘మహారాషెర జీన్ 
బాాెంక్ ప్ాిజ కె్’కు ఆమోదెం త లిప ెంది. 

 
భారతదేశెంలోనే మొటెమొదటి ప్ాిజ కె్ అయిన ‘మహారాషెర 
జీన్ బాాెంక్’కి మహారాషెర కాాబ్రనెట్ ఆమోదెం త లిప ెంద.ి 

సముద ివెైవిధ్ాెం, సాా నిక ప్ెంటల వితతన లు మరియు జెంత  
వెైవిధ్ాెంతో సహా మహారాషెరలో జనుా వనరులను 
ప్రిరక్ష ెంచడ్ెం. వచేచ ఐదేళ్లలో ఈ ఏడ్ు ఫో కస్ ఏరియాలప ై 
రూ.172.39 కోటుల  వెచిచెంచనున ారు. 

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

'మహారాషెర జీన్ బాాెంక్ ప్ాిజ కె్' ఏడ్ు అెంశాలప ై ప్ని చేసుత ెంది: 
 సముద ిజీవవెైవిధ్ాెం 

 సాా నిక ప్ెంట/వితతన రకాలు 
 దేశ్రయ ప్శువుల జాత లు 
 మెంచినీటి జీవవెైవిధ్ాెం 

 గ్డ ు  భూములు, సరీబ్లాాెండ్ మరియు జెంత వుల మేత 
భూమ జీవవెైవిధ్ాెం 

 అటవీ హకుక కిెంద ఉనా ప్ాిెంత ల కోసెం ప్రిరక్షణ 
మరియు నిరాహణ ప్ణి ళికలు 

 అటవీ ప్ాిెంత ల ప్ునరుదిరణ. 

 ఈ ప్ాిజ కుె ను మహారాషెర సేెట్ బయోడ ైవరి్టీ బో ర్సు 
(MSBB) అమలు చేసుత ెంది మరియు ప్ిధ న కారాదరిశ 
మరియు ప్ధి న కారాదరిశ (అటవీ) ఆధ్ారాెంలోని 
కమటీలు ప్రావేక్ష సాత యి. అరుద ైన మరియు 
అెంతరిెంచిపో్ త నా సముద ి జాత లను డ కుామెెంట్ 
చేయడ నికి మరియు సెంరక్ష ెంచడ నికి MSBB నేషనల్ 
ఇనిటిటయాట్ ఆఫ్ ఓషనోగ్ఫీీ (NIO) గ్వా వెంటి సెంసాలతో 
సమనాయెం చేసుకుెంటుెంది. 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు 
 మహారాషెర రాజధ ని: ముెంబెై; 
 మహారాషెర గ్వరార్స: భగ్త్ స ెంగ్ కోషాారి; 

 మహారాషెర ముఖామెంత్రి: ఉదివ్ ఠాకే.ీ 
త్రపి్ుర కొతత  ముఖామెంత్రగిా మాణకి్ సాహా 
నియమత లయాారు 

 

త్రిప్ుర కొతత  ముఖామెంత్రిగా రాజాసభ ఎెంప,ీ బీజేప ీ రాషెర 
అధ్ాక్షుడ్ు మాణిక్ సాహా బాధ్ాతలు చేప్టెనున ారు. 
ముఖామెంత్రి అధికారిక నివాసెంలో జరిగిన సమావేశెంలో 
త్రిప్ుర నుెండ  బ్రజ ప  రాషెర శాఖ అధ్ాక్షుడ్ు మరియు ఏక ైక 
రాజాసభ ఎెంప ీ అయిన మాణిక్ సాహాను శాసనసభా ప్క్ష 
నేతగా ఎనుాకున ారు. సీఎెం బ్రప్లబ్ కుమార్స దేబ్ రాజీన మా 
నేప్థాెంలో జరిగిన శాసనసభా ప్క్ష సమావేశెంలో ఈ నిరణయెం 
తీసుకున ారు. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 త్రిప్ుర రాజధ ని: అగ్రతల; 

 త్రిప్ుర ముఖామెంత్ర:ి బ్రప్లబ్ కుమార్స దేబ్; 

 త్రిప్ుర గ్వరార్స: సతాదేవ్ న రాయణ్ ఆరా. 
ప్ాత ప న్న్ ప్థకానిా ప్ునరుదిరెించనునా ఛతీతసగ ఢ్ రాషెరెం 

 
తన బడ ాట్ ప్కిటనలో, ఛతీతస్గ్ఢ్ ముఖామెంత్రి భూపేష్ 
బఘెల్ రాషెర ఉదో ాగ్ుల కోసెం ప్ాత ప న్న్ సీకమ్ (OPS)కి 
త్రరిగ ి రావాలని మరియు నెలవారీ ఎమెమలేా సాా నిక ప్ాిెంత 
అభవృదిి  సర ముమను న లుగ్ు ర టుల  ప ెంచ లని ప్భిుతా 
ప్ణి ళికను ప్కిటిెంచ రు. అతను బడ ాట్ ప్త ిలను ఆవు పేడ్ 
ప్ర డ  బీిఫ్ కేస్ లో తీసుకువెళాాడ్ు. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ఛతీతస్గ్ఢ్ ముఖామెంత్ర:ి భూపేష్ బఘెల్ 

 

 

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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ప్శుగాీ సానిా ప్ెండ ెంచ ే ర తై ల కోసెం హరాాన  ‘చ రా-బీజ ే
యోజన’ ప్ాిరెంభెంచిెంద ి

 
హరాాన  వావసాయ మెంత్రి జ ై ప్కిాష్ దలాల్ 'చ రా - 

బీజయిా యోజన' ప్థకానిా ప్ాిరెంభెంచ రు, ఇది గ్శాల 
(ఆవు ష డ్లు) సాగ్ుచేసే మరియు సరఫరా చేసే ర ైత లకు 
ఎకరానికి రూ. 10,000 (10 ఎకరాల వరకు) ఆరిాక సహాయెం 
అెందిెంచడ నికి ప్ాిరెంభెంచబడ ెంది. రాషెరెంలో ప్శుగాీసెం కొరత 
మరియు ప రుగ్ుత నా విచచలవిడ  ప్శువులను 
ప్రిషకరిెంచడ్ెం ఈ ప్థకెం యొకక ఉదేిశాెం. డ ైర కె్ బెనిఫ ట్ 
టాిన్్ఫర్స (డ బ్రటి) కిెంద సబ్ర్డడ నేరుగా ర ైత  ఖాత లో జమ 
చేయబడ్ుత ెంది. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 

 హరాాన  గ్వరార్స: బెండ రు దత త తేయి; 

 హరాాన  రాజధ ని: చెండడగ్ఢ్; 

 హరాాన  ముఖామెంత్ర:ి మనోహర్స లాల్ ఖటెర్స. 

మధ్ాప్దిశే్ ముఖామెంత్ర ి లాడడల  లక్ష మ ప్థకెం 2.0ని 
ప్ాిరెంభెంచ రు 

 
మధ్ాప్దిశే్ ముఖామెంత్రి, శ్చవరాజ్ స ెంగ్ చౌహాన్ లాడడల  లక్ష మ 
ప్థకెం (లాడడల  లక్ష మ ప్థకెం-2.0) ర ెండ్వ దశను 
ప్ాిరెంభెంచ రు. ఈ ప్థకెం బాలికలను ఉనాత విదాను 

అభాస ెంచేలా ప్ో ి త్హ ెంచడ నికి మరియు వారిని సాయెం 
ఆధ రప్డేలా చేయడ నికి ఒక వినయతా కారాకీమెం. బాలికల 
ఆరిాక మరియు విద ా స ాత్రని మెరుగ్ుప్రచడ నికి మధ్ాప్దిేశ్ 
ప్భిుతాెం 2007 నుెండ  ఈ ప్థకానిా అమలు చేసోత ెంది. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 మధ్ాప్దిేశ్ రాజధ ని: భోప్ాల్; 

 మధ్ాప్దిేశ్ గ్వరార్స: మెంగ్ూభాయ్ స . ప్టేల్; 

 మధ్ాప్దిేశ్ ముఖామెంత్ర:ి శ్చవరాజ్ స ెంగ్ చౌహాన్. 

శకితకి సెంబెంధిెంచిన ప్జిా ఫ రాాదుల ప్రషిాకరెం కోసెం UP 

‘సెంభవ్’ ప్ో రెల్ను ప్ాిరెంభెంచిెంద ి

 
ఇెంధ్నెం మరియు ప్టెణ భవృదిి  శాఖ మెంత్ర ిఅరవిెంద్ శరమ 

ఉతతరప్ిదశే్లో ప్జిల ఫ రాాదులు మరయిు ప్రావకే్షణ 
కారాకీమాలు మరియు ప్థకాలను ప్రషికరెించెేందుకు 
SAMBHAV (సెంతోషెం మరియు విలువను తీసుకురావడ్ెం 
కోసెం వావసీాకృత ప్రిప్ాలన యెంత ిెంగ్ెం) ప్ో రెల్ను 
ప్ాిరెంభెంచ రు. www.sambhav.up.gov.in అన ే పో్ రెల్, 

లాగిన్ ఐడ లు అెందిెంచిన అధికారులకు ప్జిల నుెండ  వచిచన 
ఫ రాాదులను ఫ్ాల గ్ చేయడ నికి ఒక వేదికగా ప్ని చేసుత ెంది. 
అధికారులు తమ సపెందన మరియు చరా తీసుకునా 
నివేదికను (ATR) అెందిెంచ లి. 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ఉతతరప్దిేశ్ రాజధ ని: లకోా; 

 ఉతతరప్దిేశ్ ముఖామెంత్రి: యోగ ిఆదతిాన థ్; 

 ఉతతరప్దిేశ్ గ్వరార్స: ఆనెందబీనె్ ప్టలే్. 
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న ర్సత ఈసె్ రసీ ర్సచ కానరేవే్ 2022ని ధ్రేమెంద ి ప్ధి న్ 
ప్ాిరెంభెంచ రు 

 
కేెంద ివిదా మరియు నెైప్ుణ ాభవృదిి  శాఖ మెంత్రి శ్రీ ధ్రమేెంద ి
ప్ధి న్, IIT గౌహత్రలో న ర్సత ఈసె్ రసీ ర్సచ కానరేవే్ (NERC) 

2022ను ప్ాిరెంభెంచ రు. ప్రిశమీలు, విద ావేతతలు మరియు 
విధ న నిరేణతల మధ్ా సెంబెంధ లను ప ెంప్ర ెందిెంచడ్ెంతోప్ాటు, 
వనరుల సమృదిిగా ఉనా ఈశానా ప్ాిెంత రాషాె ర లు మరియు 
దేశెంలోని ప్రిశోధ్న, ప్ాిరెంభ మరియు వావసాా ప్క 
ప్రాావరణ వావసాలను త్రరిగి శకితవెంతెం చేయడ్ెంతో ప్ాటు ఈ 
సమేమళ్నెం తన వాాఖాలలో శ్రీ ప్ధి న్ పేరపకన ారు. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 కేెంద ివిదా మరియు నెైప్ుణ ాభవృదిి  మెంత్ర:ి శ్రీ ధ్రమేెంద ి

ప్ధి న్ 

 అసా్ెం ముఖామెంత్ర:ి డ . హ మెంత బ్రసాా శరమ 
 విద ా శాఖ సహాయ మెంత్ర:ి శ్రీ రాజ్కుమార్స రెంజన్ స ెంగ్ 

గ్ుజరాత్కు SRESTHA-G ప్ాిజ కె్ కోసెం ప్పి్ెంచ బాాెంకు USD 

350 మలియనలను మెంజ్యరు చసే ెంద ి

 
స సెమ్్ రిఫార్సమ ఎెండడవర్స్ ఫర్స టాి న్ఫర్సడ ్హ ల్త  అచీవ్ మెెంట్ 
ఇన్ గ్ుజరాత్ (SRESTHA-G) కోసెం ప్పి్ెంచ బాాెంకు USD 350 

మలియనలను ఆరిాక సహాయెంగా ఆమోదిెంచిెంది. SRESTHA-

G ఈ ప్ాిజ కుె  విలువ 500 మలియన్ డ లరుల  కాగా, ప్ిప్ెంచ 
బాాెంకు 350 మలియన్ డ లరుల  విరాళ్ెంగా ఇవానుెంది. ఈ 
ప్ాిజ కుె లో రాషెరెంలో కీలకమైెన ఆర్గ్ా ప్ెంప ణ ీ వావసాలను 
మారచడ్ెం ఉెంటుెంద.ి 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ప్పి్ెంచ బాాెంకు ప్ధి న కారాాలయెం: వాష ెంగె్న్, D.C., 

యునెైట డ్ సేెట్్. 

 ప్పి్ెంచ బాాెంకు ఏరాపటు: జ్యలటై 1944. 

 ప్పి్ెంచ బాాెంకు అధ్ాక్షుడ్ు: డేవిడ్ మాలాపస్. 

ప్ెంజాబ్ కాాబ్రనటె్ ఆమోదిెంచిన ర తై లకు ఎకరాకు 
రూ.1,500 ప్ోి త ్హకెం 

 
వరి సాెంకేత్రక ప్రిజాా న నిా నేరుగా ఉప్యోగిెంచి వర ిప్ెండ ెంచే 
ర ైత లకు ఎకరాకు రూ.1,500 పో్ి త ్హకానిా ప్ెంజాబ్ 
కాాబ్రనెట్ ఆమోదిెంచిెంది. తకుకవ నీటిని వినియోగిెంచి 
ఎకుకవ ఖరుచతో కూడ్ుకునా DSR (డ ైర కె్ సడీ ెంగ్ ఆఫ్ ర సై్) 
ప్దిత్రని పో్ి త్హ ెంచే ర ైత లకు పో్ి త ్హకాలు 
అెందిెంచేెందుకు మొతతెం రూ.450 కోటుల  కేటాయిెంచ రు. 
ముఖామెంత్రి భగ్వెంత్ మాన్ నేతృతాెంలో జరిగిన 
సమావేశెంలో ప్ో ి త ్హక ప్థకానికి కేబ్రనెట్ ఆమోదెం 
త లిప ెంది. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ప్ెంజాబ్ ముఖామెంత్ర:ి శ. భగ్వెంత్ మాన్ 
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భారతదశేెం యొకక మొదటి రాషెర యాజమానాెంలోని OTT 
ప్ాల ట్ఫారమ్ 'CSpace'ని తీసుకురానునా కరేళ్ 

 
కరేళ్ ప్భిుతాెం నవెంబర్స 1న రాషెర యాజమానాెంలోని ఓవర్స-

ది-టాప్ (OTT) ప్ాల ట్ఫారమ్ను ప్ాిరెంభెంచనుెంది, ఇద ి
చలనచిత ిపేిమకులకు వారి ఎెంప కకు తగిన స నిమాలు, షారె్స 
ఫ ల్మలు మరియు డ కుామెెంటరీల శరణీిని అెందిసుత ెంది. 
భారతదేశెంలో ప్భిుతా యాజమానాెంలోని OTT 

ప్ాల ట్ఫారమ్ను కలిగ ి ఉనా మొదటి రాషెరెంగా కేరళ్ 
అవతరిసుత ెంది. కేరళ్ సాెంసకృత్రక వావహారాల మెంత్రి సాజి 
చ రియన్ OTT ప్ాల ట్ఫారమ్ పేరును CSPACE గా 
వెలలడ ెంచ రు. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 కేరళ్ రాజధ ని: త్రరువనెంతప్ురెం; 

 కేరళ్ గ్వరార్స: ఆరిఫ్ మహమద్ ఖాన్; 

 కేరళ్ ముఖామెంత్ర:ి ప నరయి విజయన్. 

ప్జిల ఫ రాాదుల ప్రషిాకరెం కోసెం ప్ెంజాబ్ CM భగ్వెంత్ 
మాన్ ‘లోక్ మల్లా’ ప్థకానిా ప్ాిరెంభెంచ రు 

 
ప్ెంజాబ్ ముఖామెంత్ర ి భగ్వెంత్ మాన్ రాషెర ప్జిల 
మనోవేదనలను విన ారు మరియు మొదట ిరకమైెన ప్బ్రల క్ 
ఇెంటరాక్షన్ పో్ి గాీమ్ అయిన ‘లోక్ మల్లా’లో ప్రిషాకర 
ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రాషెర ప్జిలు తమ వది ఉనా 
ఫ రాాదుల ప్రిషాకరానికి స ెంగిల్ విెండో  వేదికను అెందిెంచ లన ే
లక్షాెంతో ఈ ఇెంటరాకిెవ్ పో్ి గాీమ్ ప్ాిరెంభెంచబడ ెంది. గ్త 

ర ెండ్ు నెలలోల  రాషెర ప్భిుత ానికి వివిధ్ ఫ రాాదులు, 
ఫ రాాదులు అెందిెంచిన రాషెర ప్జిలు ఈ కారాకమీానికి హాజరు 
కావాలని ప లుప్ునిచ చరు. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ప్ెంజాబ్ రాజధ ని: చెండడగ్ఢ్; 

 ప్ెంజాబ్ గ్వరార్స: బనారీలాల్ ప్ుర్హ త్; 

 ప్ెంజాబ్ ముఖామెంత్ర:ి భగ్వెంత్ మాన్. 

యూనిఫాెం స విల్ కోడ్ అమలుకు ఉతతరాఖెండ్ ప్ాానలె్ 

ఏరాపటు చసే ెంద ి

 
ఉతతరాఖెండ్లో చ లా చరచనీయాెంశమైెన యూనిఫాెం స విల్ 

కోడ్ (UCC) అమలు కోసెం 5 మెంది సభుాల డ ి ఫ్ ెెంగ్ కమటనీి 
ఏరాపటు చేస నటుల  ఉతతరాఖెండ్ ప్భిుతాెం ప్కిటిెంచిెంది. 
ప్సిుత తెం డడలిమటేషన్ కమషన్ ఆఫ్ ఇెండ యాకు నేతృతాెం 
వహ సుత నా సుపీిెంకోరుె  రిట ైర్సు న ాయమూరిత రెంజన  దశేాయ్ 
ఈ కమటీక ి హ డ్గా ఉన ారు. కమటీలోని ఇతర సభుాలు: 
ఢ ల్లల హ ైకోరుె  న ాయమూరిత ప్మిోద్ కోహీల , రాషెర మాజీ ప్ధి న 
కారాదరుశలు శతృఘాస ెంగ్, మనుగౌడ్, సురఖే దెంగాాల్. 

యూనిఫాెం స విల్ కోడ్ అెంటే ఏమటి? 

మతెంతో సెంబెంధ్ెం లేకుెండ  ప్ రులెందరిక ీ వివాహెం, 

విడ కులు, దతతత, వారసతాెం మరయిు వారసతాెం వెంటి 
వాకితగ్త విషయాలను నియెంత్రిెంచే సాధ రణ చటాె ల సమత్రని 
UCC సయచిసుత ెంది. రాజాాెంగ్ సయఫరితని ప్టిషెెం చేసేెందుకు 
UCC ఒక ముఖామైెన అడ్ుగ్ు. దేశెంలోని ప్తి్ర ప్ రుడ కి 
UCCని ప్ర ెందడ్ెం గ్ురిెంచి మాటాల డే రాజాాెంగ్ెంలోని ఆరిెకల్ 44 

వెైప్ు కూడ  ఇది ప్భిావవెంతమైెన అడ్ుగ్ు అవుత ెంది. 
అత ానాత న ాయసాా నెం కూడ  దీని అమలుప ై 
ఎప్పటికప్ుపడ్ు నొకిక చ బుతోెంది. 
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అనిా ప్ో టీ ప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ఉతతరాఖెండ్ ముఖామెంత్రి: ప్ుషకర్స స ెంగ్ ధ మ; 

 ఉతతరాఖెండ్ రాజధ నులు: డ హీాడ్యన్ (శ్రత కాలెం), గ రై ై్ న్ 

(వసేవి); 

 ఉతతరాఖెండ్ గ్వరార్స: లటఫ్ ెనెెంట్ జనరల్ గ్ురమిత్ స ెంగ్. 

అదనప్ు సమాచ రెం 

 స ీకయాకెింగ్ చ ెంప యన్ ష ప్ను జ్యన్ లో విశాఖప్టాెం 
వదేకిగా నిరాహ ెంచనున ారు:ఆెంధ్పి్దిేశ్లోని 
విశాఖప్టాెం వేదికగా జాతీయసాా యి సీ కయాకిెంగ్ 
చ ెంప యన్ష ప్–2022 నిరాహ ెంచనున ారు. 
ఆెంధ్పి్దిేశ్లోని కయాకిెంగ్ అెండ్ కనోయిెంగ్ 
అసో స యిేషన్ ఆధ్ారాెంలో… విశాఖలోని రుష కొెండ్లో 
జ్యన్ 24 నుెంచి 26 వరకు ఈ కీడీ్లు జరగ్నున ాయి. 

 మణపి్ూర్సలోని ప్ మె ైన గా ప్ాిెంత లను డ్గి్ ఫీ ిజోన్గా 
ప్కిటిెంచ రు. 

 రాషెరెంలోనే అత్రప ది కాాన్ర్స ఆసుప్త్రిని త్రరుప్త్రలో 
ప్ాిరెంభెంచనున ారు: అత ాధ్ునిక వెైదా ప్రిజాా నెంతో 
త్రరుప్త్రలో నిరిమెంచిన ‘‘శ్రీవేెంకటేశార ఇన్స ెటయాట్ ఆఫ్ 
కాాన్ర్స కేర్స అెండ్ అడ ాన్్డ్ రీస ర్సచ(SVICCAR)’’ 
ఆసుప్త్రి అెందుబాటులోకి వచిచెంది. ఆెంధ్పి్దిేశ్ రాషెర 
ప్భిుతా సయచనలతో టాటా టసిుె  స జనాెంతో అలమేలు 
చ రిటబుల్ ఫ ెండేషన్ ద ారా ఈ ఆసుప్త్రిని నిరిమెంచ రు.  

 హరాాన  ‘వహె కల్ మూవ్మెెంట్ టాి కెింగ్ స సెమ్’ మొబెలై్ 

యాప్ను ప్ాిరెంభెంచిెంది: హరాాన  ముఖామెంత్రి 
మనోహర్స లాల్ ఖటెర్స ఇసుక మరియు ఇతర మైెనిెంగ్ 
మెటీరియల్ను రవాణ  చేసే వాహన లను టాిక్ 
చేయడ నికి వెహ కల్ మూవ్మెెంట్ టాికిెంగ్ స సెమ్ 
(VMTS) మొబెైల్ యాప్ను ప్ాిరెంభెంచ రు.  

 బీహార్సలోని ప్ూరిాయాలో దశేెంలోనే తొలి ఇథన ల్ ప్ాల ెంట్
ను సఎీెం నితీశ్ కుమార్స ప్ాిరెంభెంచ రు: బీహార్సలోని 

ప్ూరిాయా జిలాల లో భారతదేశప్ు మొటెమొదటి ఇథన ల్ 
ప్ాల ెంట్ను బీహార్స ముఖామెంత్రి నితీష్ కుమార్స 
ప్ాిరెంభెంచ రు.రూ. 105 కోటల  వాయెంతో ఈసెర్సా 
ఇెండ యా బయోఫూాయల్్ ప ైవైేట్ లిమట డ్ ఈ ప్ాల ెంట్ను 
ఏరాపటు చేస ెంద.ి  

 మధ్ాప్దిశే్ సాె రెప్ ప్ాలసనీి ప్ధి ని మోద ీప్ాిరెంభెంచ రు: 
ప్ధి నమెంత్రి నరేెంద ిమోదీ మధ్ాప్దిేశ్ సాె రెప్ ప్ాలసీని 
ప్కిటిెంచ రు మరియు ఇెండోర్సలోని మధ్ాప్దిేశ్ సాె రెప్ 
కాెంకేలవ్లో వీడ యో కానఫర న్్ ద ారా సాె రెప్ 
కమూానిటీతో మాటాల డ రు.  

 ఆెంధ్ ిప్ిదశే్ లో పఆీరీ్  ఐదళే్లకోసార ిఅమలు : ఆెంధ్ ిప్దిేశ్ 
రాషెర ప్భిుతా ఉదో ాగ్ులు, ప న్నరలకు వేతన 
సవరణసెంఘెం (పీఆరీ్)ని ప్దేళ్లకు బదులు ఐదేళ్లకోసారి 
ఏరాపటు చేసేలా ప్భిుతాెం బుధ్వారెం ఉతతరుాలు (జీవో) 
జార ీచేస ెంది 

 త లెంగాణలో T-డ్యాగ్ాస ెక్్ మొబెలై్ అప ల కషేన్ 

ప్ాిరెంభెం: త లెంగాణలోని ప్భిుతా ఆసుప్త ిలోల  ప్భిుతా 
ఆధ్ారాెంలో నడ చే రేడ యాలజీ ట స ెెంగ్ లేబొ రేటరీలను 
సెందరిశెంచ ేర్గ్ులు తొలిసారిగా తమ ప్రీక్ష నివేదికలను 
తమ మొబెైల్ ఫో నలలో డౌన్లోడ్ చేసుకోగ్లుగ్ుత రు. 

 ఇసాె  (ISTA) అధ్ాక్షుడ గా ఎెంప కకానునా త లెంగాణ 
వితతన భవృదిి  సెంసా ఎెండడ ప్ర ి ఫ సర్స కశేవులు: 
అెంతరాా తీయ వితతన ప్రీక్షల సెంఘెం(ఇసాె ) అధ్ాక్షుడ గా 
త లెంగాణ వితతన  భవృదిి సెంసా ఎెండడ ప్ర ి ఫ సర్స కేశవులు 
పేరు ఖరార ైెంది 

 వావసాయ మౌలిక వసత ల కలపనలో ఏపీ టాప్: 

వావసాయ రెంగ్ెంలో మౌలిక వసత ల కలపనకు రాషెర 
ప్భిుతాెం ప దిపీట వేసోత ెంది. ర ైత లకు అవసరమైెన 
మౌలిక సదుప్ాయాలు, ఆసుత ల కలపనకు 2021–22 
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బడ ాట్లో ఏప ీ ప్భిుతాెం రూ.11,477 కోటుల  
కేటాయిెంచినటుల  న బారుు  వార్ిక నివేదిక సపషెెం చేస ెంద.ి 

ఈ రెంగ్ెంలో సగ్టు వారి్క వృదిి రేటు 2.2 శాతెం ఉనాటుల  
వెలలడ ెంచిెంది. దేశెంలోని వివిధ్ రాషాె ర లు వావసాయ 
రెంగ్ెంలో మౌలిక వసత ల కలపనకు బడ ాట్లో 
కేటాయిెంప్ులప ై న బారుు  వారి్క నివేదిక విశరలష ెంచిెంది. 

 హ దైరాబాద్ విమాన శయీెంలో మెగైేషీన్ హ ల్ప డ స్క 

ప్ాిరెంభమెెైంద:ి GMR హ ైదరాబాద్ ఇెంటరేాషనల్ 
ఎయిర్సపో్ రె్స లిమట డ్ (GHIAL), త లెంగాణ ఓవరీ్స్ 
మాాన్ప్వర్స కెంప నీ లిమట డ్ (TOMCOM) 

భాగ్సాామాెంతో రాజీవ్ గాెంధీ అెంతరాా తీయ 
విమాన శయీెంలో 24×7 మైెగ ెీంట్ హ ల్ప డ స్కను 
బుధ్వారెం ప్ాిరెంభెంచిెంది. డ స్క విదేశాలకు, ముఖాెంగా 
కువెైట్ మరియు ఖత ర్సలకు ప్యిాణిెంచే బలహీనమైెన 
వలసద రులకు అెంకితెం చేయబడ ెంది 

 

బాాెంకెింగ్ & ఆరిిక అెంశాలు 

ఏప లి్ 2022 GST ఆద యెం: ఆల్ ట ైమ్ హ ై రూ. 1.68 లక్షల 
కోటుల  

 
ఏప ిల్లో వసుత వులు మరయిు సవేల ప్నుా (GST) వసయళ్లల  
ఆల్-ట ైమ్ గ్రిషె సాా యి రూ. 1.68 లక్షల కోటల కు 
చేరుకున ాయి, ఇది బహుళ్ ఎదురుగాలులు మరియు 
మెరుగ ైన ప్నుా సమమత్ర ఉనాప్పటికీ బలమైెన ఆరిాక 
కారాకలాప్ాలను సయచిసుత ెంది. ఏప ిల్ సెంఖా అెంతకు ముెందు 
సెంవత్రెంతో ప్ో లిసేత  20% ప రిగిెంది మరియు ఈ ఏడ ద ి
మారిచలో ఇెంతకుముెందు అతాధికెంగా ఉనా రూ. 1.42 

లక్షల కోటల  కెంటే రూ. 25,000 కోటుల  ఎకుకవ. 

మునుప్ట ినలెల GST సేకరణ జాబ్రత  
 మారిచ 2022: రూ. 1.42 లక్షల కోటుల  

 ఫ బవిరి 2022: రూ. 1.33 లక్షల కోటుల  

 జనవర ి2022: రూ. 1.38 లక్షల కోటుల  

 డ స ెంబర్స 2021: రూ. 1.29 లక్షల కోటుల  

 నవెంబర్స 2021: రూ. 1.31 లక్షల కోటుల  

ICICI బాాెంక్ MSMEల కోసెం భారతదశేెం యొకక ‘ఓప న్ -ఫర్స 

-ఆల్ ’ డ జిటల్ ప్రాావరణ వావసాను ప్ాిరెంభెంచిెంద ి

 
ICICI బాాెంక్ దేశెంలోని అనిా సయక్షమ, చినా మరియు మధ్ా 
తరహా ప్రిశమీల (MSMEలు) కోసెం భారతదేశెం యొకక 
మొటెమొదటి 'ఓప న్ -ఫర్స -ఆల్' సమగ్ ీడ జిటల్ ప్రాావరణ 
వావసాను ప్ాిరెంభెంచిెంది, దీనిని ఇతర బాాెంకుల కసెమర్సలు 
కూడ  ఉప్యోగిెంచవచుచ. InstaBIZ యాప్లో ఎవర ైన  
డ జిటల్ సర లూాషన్్ ప్యిోజన లను ఉప్యోగిెంచవచుచ. 

ఇతర బాాెంకుల MSMEల కసెమర్సలు యాప్లో ‘అత్రథి’గా 
లాగిన్ చేయడ్ెం ద ారా అనేక సేవలను ప్ర ెందవచుచ. ఇది 
ఇన్సాె డ్ ప్లస్ ద ారా రూ. 25 లక్షల వరకు తక్షణ మరియు 
పేప్ర్సలటస్ ఓవర్సడ ిఫె్ట స కరాానిా అెందిసుత ెంది. 
అనిా ప్ో టీ ప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు : 
 ICICI బాాెంక్ ప్ధి న కారాాలయెం: వడోదర; 

 ICICI బాాెంక్ MD & CEO: సెందీప్ భక్ష ; 
 ICICI బాాెంక్ చ ైర్సప్ర్న్: గిరషీ్ చెంద ిచత రేాద;ి 

 ICICI బాాెంక్ టాాగ్లటైన్: హమ్ హ ై న , ఖయల్ అప్ాక. 
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విదేశ్ర ర మట న్్ల నుెండ  ఇప్ుపడ్ు భారతదశేెం అగ్సీాా నెంలో 
ఉెంద ి

 
ప్పి్ెంచ బాాెంకు ప్కిారెం, 2021లో అతాధిక ర మట న్్ 
సీాకరిెంచే దేశెంగా మెకి్కోను భారత్ అధిగ్మెంచిెంద,ి చ ైన ను 
మూడ్వ సాా న నికి నెటిెవేస ెంది. 2021లో, భారతదేశెం 
మొతతెంగా $89 బ్రలియనల  కెంట ే ఎకుకవ ర మట న్్లను 
అెందుకుెంది, 2020లో అెందుకునా $82.73 బ్రలియనల  కెంటే 
8% ప రుగ్ుదల. 2020లో ప్పి్ెంచెం కోవిడ్తో గ్ణనీయెంగా 
ద బీత్రనాప్పటికీ, ర మట న్్లు $82.69 బ్రలియనల  కెంట ే
కొెంత ఎకుకవగా ఉన ాయి. - 2019 కోవిడ్ సెంవత్రెం. 

భారతదశేెం మరయిు UK మధ్ా వాాప్ార స లభాెం కోసెం ICICI 
బాాెంక్ మరయిు Santander UK భాగ్సాాములుగా 
నిలిచ యి: భారతదేశెంలోని అత్రప ది ప ైవైేట్ రెంగ్ బాాెంకులలో 
ఒకట ైన ICICI బాాెంక్, యునెైట డ్ కిెంగ్డ్మ్లోని శాెంటాెండ్ర్స 
బాాెంక్తో భాగ్సాామాానిా నెలకొలిపెంది, ఇది ర ెండ్ు దేశాలోల  
కారాకలాప్ాలు నిరాహ ెంచే వాాప్ారాలకు బాాెంకిెంగ్ను 
సులభతరెం చేయడ్ెం లక్షాెంగా ప టుె కుెంది.  
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ICICI బాాెంక్ న న్-ఎగిాకూాటివ్ (ప్ారె్స ట ైమ్) ఛ ైరమన్: 

మసెర్స గిరీష్ చెంది చత రేాది 
 శాెంటాెండ్ర్స UK యొకక చీఫ్ ఎగిాకూాటివ్ ఆఫీసర్స: మైెక్ 

ర గిాయర్స 

 ICICI బాాెంక్ ఇెంటరేాషనల్ బాాెంకిెంగ్ గ్ూీప్ హ డ్: శ్రరీామ్ 
హ చ్ అయార్స,. 

కసెమర్స సవేా ప్ిమాణ లను ప్రశి్రలిెంచెేందుకు ఆర్సబీఐ 
ఆరుగ్ురు సభుాల బృెంద నిా ఏరాపటు చసే ెంద ి

 
రజిర్సా బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండ యా (RBI) కసెమరల ప్యిోజన లను 
కాప్ాడే లక్షాెంతో నియెంత్రిత సెంసాలలో కసెమర్స సేవలను 
అెంచన  వేయడ నికి మరియు సమీక్ష ెంచడ నికి ఆరుగ్ురు 
సభుాల కమటీని ఏరాపటు చేస ెంది. బాాెంకిెంగ్ ర గ్ుాలేటర్స 
నుెండ  ఒక ప్కిటన ప్కిారెం, ఈ కమటీ కసెమర్స సరీాస్ 
ప్మిాణ ల సమరితను కూడ  ప్రిశ్రలిసుత ెంది మరియు 
కసెమర్స సేవను మెరుగ్ుప్రచడ నికి స ఫారు్లను 
అెందిసుత ెంది. ఆరుగ్ురు సభుాల కమటీ కసెమర్స సరీాస్ 
నిబెంధ్నల ప్భిావానిా కూడ  అెంచన  వేసుత ెంది మరియు 
మెరుగ్ుదలల కోసెం స ఫారు్లు చేసుత ెంది. 
ప్ధి న ెంశాలు: 
 ఆర్సబ్రఐ మాజీ డ ప్ూాటీ గ్వరార్స BP కనుెంగ్ కమటకీి 

న యకతాెం వహ సాత రు, ఇది మొదట ిసమావేశెం తరాాత 
మూడ్ు నెలల తరాాత తన నివేదికను అెందజేసుత ెంద.ి 

 RBI కసెమరల బాాెంకిెంగ్ అనుభవాలను మెరుగ్ుప్రచ లని 
మరియు నియెంత్రిత సెంసాలు మరియు స ెంటలి్ బాాెంక్ 
ర ెండ ెంటి ద ారా ఫ రాాదులను వేగ్ెంగా ప్రిషకరిెంచేలా 
చయడ లని కోరుకుెంట ెంది. 

 ఈ కమట ీ కసెమర్స సరీాస్ లాాెండ్సేకప్ అభవృదిి  
చ ెందుత నా మరియు అభవృదిి  చ ెందుత నా 
డ మాెండ్లను అెంచన  వేసుత ెంది, ముఖాెంగా డ జిటల్ 
మరియు ఎలకాెా నిక్ ఫ ైన న్ియల్ ఉతపత త లు మరియు 
ప్ెంప ణీని అభవృదిి  చేసుత నా సెందరుెంలో మరియు తగిన 
నియెంతణి చరాలను స ఫారసు చేసుత ెంది. 

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


 మ ే-నెలవార ీకర ెంట్ అఫ రై్స్ 
 

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

 కసెమర్స సేవా సామరాా యనిా మెరుగ్ుప్రచడ నికి, 
అెంతరగత ఫ రాాదుల ప్రిషాకర విధ న లను అప్గేీడ్ 
చేయడ నికి మరియు స ెంటలి్ బాాెంక్ యొకక మొతతెం 
వినియోగ్ద రు రక్షణ ఫేిమ్వర్సకను ప ెంచడ నికి 
సాెంకేత్రకతను ఉప్యోగిెంచే మారాగ లను కూడ  
సమూహెం స ఫారు్ చేసుత ెంది. 

 ముఖాెంగా డ జిటల్ బాాెంకిెంగ్లో సేవల లోప్ాల కారణెంగా 
రిజర్సా బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండ యా బాాెంకులప ై కఠిన చరాలు 
తీసుకుెంది. ఈ సేవలను సమీక్ష ెంచ లని, ఆడ ట్ 
చేయాలని కూడ  ఆదేశ్చెంచిెంది. 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 రిజర్సా బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండ యా గ్వరార్స: శకితకాెంత ద స్ 

 డ ప్ూాటీ గ్వరారుల : 
 శ్రీ మహషే్ కుమార్స జ నై్ 

 డ కెర్స మెైఖలే్ దబేబతి ప్ాత ి

 శ్రీ M. రాజశేార రావు 
 శ్రీ T. రబీ శెంకర్స 

భారతదశేెం FY22లో అతాధకిెంగా $83.57 బ్రలియనల  ఎఫ్డ ఐ 
ప్విాహానిా అెందుకుెంద ి

 
ఎఫ్వెై 22లో భారతదేశెం ఎనాడ్య లేని విధ్ెంగా అతాధికెంగా 
83.57 బ్రలియన్ డ లరల ఎఫ్డ ఐ ప్విాహానిా నమోదు 
చేస ెందని కేెంద ిప్భిుతాెం ప్కిటిెంచిెంది. 2020-21లో, ఇన్ఫో్ల  
$81.97 బ్రలియనుల గా ఉెంద.ి తయారీ రెంగ్ెంలో విదేశ్ర 
ప టుె బడ్ులకు ప్ాిధ నా దేశెంగా భారత్ వేగ్ెంగా అభవృదిి  

చ ెందుతోెంది. 2020-21 ($12.09 బ్రలియనుల ) తో పో్ లిసేత  
2021-22లో ($21.34 బ్రలియనుల ) తయారీ రెంగాలలో ఎఫ్డ ఐ 
ఈకిాటీ ప్విాహెం 76 శాతెం ప రిగిెంది. 
GIFT స టలీో, నయా డ వలప్మెెంట్ బాాెంక్ ప్ాిెంతీయ 
కారాాలయానిా ప్ాిరెంభెంచిెంద ి

 
షాెంఘైెలో ఉనా బ్రిక్్ దేశాల బహుప్ాక్ష క బాాెంకు అయిన 
నయా డ వలప్మెెంట్ బాాెంక్ (NDB), దేశెంలోని మౌలిక 
సదుప్ాయాలు మరియు స ారమైెన అభవృదిి అవసరాలను 
తీరచడ నికి గ్ుజరాత్ ఇెంటరేాషనల్ ఫ ైన న్్ ట క్-స టీ (GIFT 

స టీ)లో భారతదేశెంలో తన మొదట ి ప్ాిెంతీయ 
కారాాలయానిా ప్ాిరెంభెంచనుెంది. భారతదేశ కారాాలయెం 
కొతత  ప్ాిజ కుె లను అభవృదిి  చేయడ్ెం, అమలు చేయడ్ెం 
మరియు ప్రావేక్ష ెంచడ్ెం ద ారా దేశెంలో తన ఉనికిని 
విసతరిెంచడ్ెంప ై దృష ె  ప డ్ుత ెంది. 
ఏప లి్ 2022లో WPI దవిోాలీణెం రకిారుు  సాా యిలో 15.08% 

వది ఉెంద ి

 
అధిక వసుత వుల ధ్రలు మరియు సరఫరా-గపలుసు 
అెంతరాయాలు ఉతపత్రతద రులకు ఇన్ప్ుట్ ఖరుచలను 
ప ెంచడ్ెంతో ఏప ిల్లో భారతదశే ట కు దవిోాలీణెం మూడ్ు 
దశాబాి ల గ్రిషె సాా యికి చేరుకుెంది. ఏప ిల్ 2021లో 
10.74%తో ప్ో లిసేత  ఏప లి్ 2022 (Y-o-Y) నలెలో వారి్క 
దవిోాలీణెం 15.08% (త త కలిక) ఉెంద.ి WPI ఆహార 
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సయచిక ఆధ రెంగా దవిోాలీణెం రేటు మారచి 2022లో 
8.71% నుెండ  ఏప లి్ 2022లో 8.88%క ి సాలపెంగా 
ప రగిిెంద.ి 

అదనప్ు సమాచ రెం 

 ఇెండ యన్ బాాెంక్ డ జిటల్ బోి కెింగ్ సర లూాషన్ 'ఈ-

బోి కెింగ్'ను ప్ాిరెంభెంచిెంద.ి 

 సేెట్ బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండ యా యొకక ప్రిశోధ్న  ప్తెిం 
Ecowrap ప్కిారెం, FY22లో భారతదశే సయా ల 
దశే్రయోతపత్రత  (GDP) వృదిి  8.2 నుెండ  8.5 శాతెం 
ప్రిధిలో ఉెంటుెందని అెంచన  వేయబడ ెంది.  

 మూడడస్ ఇనెా సెర్స్ సరీా స్ అధిక దవిోాలీణ నిా 
పేరపకెంటయ 2022కి భారత ఆరిాక వృదిి  అెంచన ను 9.1 

శాతెం నుెండ  8.8 శాత నిక ి తగిగెంచిెంది. గ్ల బల్ మాకోీ 
అవుట్లుక్ 2022-23కి తన అప్డేట్లో, మూడడస్ హ ై-
ఫీిక ానీ్ డేటా 2021 డ స ెంబర్స త ైమైాస కెం నుెండ  ఈ 
సెంవత్రెం మొదట ి న లుగ్ు నెలలోల  వృదిి  
ఊప్ెందుకునాటుల  సయచిెంచిెంది.  

 KEB హన  బాాెంక్ప  ై RBI రూ.59 లక్షల జరిమాన  
విధెించిెంది: డ ప్ాజిటలప ై వడడు  రేటుకు సెంబెంధిెంచిన కొనిా 
నిబెంధ్నలను ప్ాటిెంచనెందుకు కొరియన్ బాాెంక్, KEB 

హన  బాాెంక్ప ై రిజర్సా బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండ యా రూ .59 

లక్షల జరిమాన  విధిెంచిెంది. 
 యూనియన్ బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండ యా ఆన్లటనై్ ప్ాల ట్ఫారమ్ 'టేడి్ 

nxt'ని ప్ాిరెంభెంచిెంద:ి యూనియన్ బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండ యా 
(UBI) 'టేడి్ nxt' అన ేఆన్లటైన్ ప్ాల ట్ఫారమ్ను ప్ాిరెంభెంచిెంది, 
ఇద ికారపపరటే్ మరియు MSME లు (మెైకోీ , సామల్ & మీడ యెం 

ఎెంటర్సప ైజై స్) అనిా కాీ స్-బో రుర్స ఎగ్ుమత్ర-దిగ్ుమత్ర 

లావాదవేీలను వారి సాలెం నుెండ  లావాదేవీలు చేయడ నిక ి

వీలు కలిపసుత ెంద.ి  

 మోరాగ న్ సాె నీల  భారతదశే FY23 వృదిి  అెంచన ను 7.6%క ి

తగిగెంచిెంది: మోరాగ న్ సాె నీల  ప్పి్ెంచ వృదిిలో మెందగ్మనెం, 

అధకి కమోడ టీ ధ్రలు మరియు ప్పి్ెంచ కాాప టల్ మార కటలలో 
రిస్క విముఖత మధ్ా 2023 ఆరిాక సెంవత్రానికి భారతదశే 

వృదిి  అెంచన ను 7.9% నుెండ  7.6% కు తగిగెంచిెంది. ఈ 7.6% 

అెంచన  భారతదేశానిక ిబేస్ లటైన్ అెంచన  కాగా, ద ని బరేషి్ 

మరియు బులిలష్ వృదిి  అెంచన లు వరుసగా 6.7% మరయిు 
8% ఉన ాయి. 

 ర వనెయా లోటు గాీ ెంట్గా 14 రాషాె ర లకు రూ.7,183.42 
కోటలను విడ్ుదల చసే ెంద:ి ఆెంధ్పి్దిశే్, ప్శ్చచమ బెెంగాల్, 

రాజసాా న్, ప్ెంజాబ్, అసా్ెం, కరేళ్ సహా 14 రాషాె ర లకు 
ర వనెయా లోటు గాీ ెంటుగా కెేంది ప్భిుతాెం రూ.7,183.42 

కోటుల  విడ్ుదల చేస ెంద.ి 

 ICEX యొకక శాశాత గ్ురితెంప్ును SEBI రదుి  చసే ెంద.ి 

 HDFC బాాెంక్ మరయిు Retailio నుెండ  సహ-బాి ెండ డ్ 
క డీ ట్ కార్సులు ప్ాిరెంభెంచబడ ు యి 

 యునెటై డ్ నషేన్్ డ ప్ారె్సమెెంట్ ఆఫ్ ఎకన మక్ అెండ్ సో షల్ 

అఫ రై్స్ (UN-DESA) తన 'వరల్ు  ఎకన మక్ స టుాయిేషన్ అెండ్ 

ప్ాిస పకె్్ (WESP) మడ్-ఇయర్స అప్డటే్ 2022' నివదేికలో 
భారతదేశ GDP (సయా ల దేశ్రయోతపత్రత ) వృదిి  అెంచన లను 
6.7% నుెండ  6.4%క ి తగిగెంచిెంది. 2022-23. 2023-24లో, 
భారతదేశెం 6.1% నుెండ  6% GDP వృదిిని అెంచన  
వేయబడ ెంది.  

 IDBI బాాెంక్ ఏజియాస్ ఫ డ్రల్ లటైఫ్ ఇనయ్ర న్్లో తన 

సాె క్లో ప్ావు భాగానిా వికయీిెంచనుెంది: ప ైవైేట్ రెంగ్ 
జీవిత బీమా సెంసా ఏజియాస్ ఫ డ్రల్ లటైఫ్ ఇనయ్ర న్్లో 
తన మగిలిన 25% వాటాను రూ. 580 కోటల కు 
వికయీిెంచడ నికి IDBI బాాెంక్ వాటా కొనుగ్లు 
ఒప్పెంద నిా కుదురుచకుెంది.  

 RBL బాాెంక్ మరియు Amazon Pay UPI చ లిలెంప్ును 
అెందిెంచడ నికి భాగ్సాామాెం అయాాయి. 
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 PNB MetLife భారతదశేెం యొకక 1వ దెంత ఆర్గ్ా 
బీమా ప్థకానిా ప్ాిరెంభెంచిెంది  

 RBI: FY22లో ప్ిభుతా రెంగ్ బాాెంకుల మోసాలు 51% 

తగిగ  రూ.40,295 కోటల కు చరేుకున ాయి: 2021-22 

ఆరిాక సెంవత్రెంలో (FY22) ప్భిుతా రెంగ్ బాాెంకులు 
మోసాలకు ప్ాలపడ న మొతతెంలో 51 శాతెం ప్డ ప్ో యి 
రూ. 40,295.25 కోటల కు చరేుకున ాయని రిజర్సా బాాెంక్ 
ఆఫ్ ఇెండ యా త లిప ెంది.  

 HPCL మరియు BOB సహ-బాిెండ డ్ కాెంటాకె్లటస్ రూపే 
క డీ ట్ కార్సును BOB ఫ ైన న్ియల్ మరియు హ ెందుసాా న్ 

ప ట ి లియెం (HPCL) నేషనల్ పేమెెంట్్ కారపపరేషన్ ఆఫ్ 

ఇెండ యా (NPCI) సహకారెంతో ప్ాిరెంభెంచిెంది. 
నియామకాలు 
 

అలేకష్ కుమార్స శరమ ఎలకాెా నిక్్ మెంత్రతిా శాఖ మరయిు 
ఐట ీకారాదరశిగా నియమత లయాారు 

 
సీనియర్స IAS అధికార ిఅలేకష్ కుమార్స శరమ ఎలకాెా నిక్్ అెండ్ 
ఇనఫరమేషన్ ట కాాలజీ మెంత్రతిా శాఖ (MeitY) కారాదరశిగా 
నియమత లయాారు. ఆయన గ్తెంలో కాాబ్రనెట్ 
స కటీేరియట్ స కటీర ీ (కోఆరిునేషన్)గా ఉన ారు. అలేకష్ 
కుమార్స శరమ గ్తెంలో మే 2020 నుెండ  ఏప ిల్ 2021 వరకు 
ప్రిశమీలకు కేరళ్ అదనప్ు ప్ధి న కారాదరిశగా ప్నిచేశారు.  
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ర ైలేాలు, కమూానికేషన్్, ఎలకాెా నిక్్ & ఇనఫరేమషన్ 

ట కాాలజీ మెంత్ర:ి శ్రీ అశ్చాని వెషైణవ్ 

ఎయిర్స మార్ల్ సెంజీవ్ కప్ూర్స DG (తనిఖీ మరయిు 
భదతి)గా బాధ్ాతలు సీా కరెించ రు 
ఎయిర్స హ చ్కూా నయా ఢ ల్లలలో ఇెండ యన్ ఎయిర్స ఫో ర్స్ డ ైర కెర్స 
జనరల్ (ఇన్స పక్షన్ అెండ్ సేఫ్ీె) నియామకానిా ఎయిర్స 
మార్ల్ సెంజీవ్ కప్ూర్స సీాకరిెంచ రు. ఎయిర్స మార్ల్ నేషనల్ 
డ ఫ న్్ అకాడ్మీ నుెండ  గాీడ్ుాయేిట్ మరియు డ స ెంబర్స 
1985లో IAF యొకక ఫ్లయిెంగ్ బాిెంచ్లో టాిన్్పో్ రె్స ప ైలట్గా 
నియమెంచబడ ు రు. 
IBM చ రైమన్ అరవిెంద్ కృషణ  బో ర్సు ఆఫ్ ఫ డ్రల్ రిజర్సా బాాెంక్ 
ఆఫ్ నయాయార్సకకు ఎనిాకయాారు 

 
IBM ఛ ైరమన్ మరియు చీఫ్ ఎగిాకూాటివ్ ఆఫీసర్స, అరవిెంద్ 
కృషణ  ఫ డ్రల్ రజిర్సా బాాెంక్ ఆఫ్ నయాయార్సక డ రై కెరల బో రుు కు 
ఎనిాకయాారు. డ స ెంబరు 31, 2023తో ముగిసే మూడేళ్ల  
వావధిలో మగిలిన భాగానికి అతను కారాాలయెంలోని ఖాళీని 
భరీత చేసాత డ్ు. 
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అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ఫ డ్రల్ రిజర్సా బాాెంక్ ఆఫ్ నయాయార్సక సాా ప ెంచబడ ెంది: 

1913; 

 ఫ డ్రల్ రిజర్సా బాాెంక్ ఆఫ్ నయాయార్సక ప ిస డ ెంట్ & 

CEO: జాన్ స . విలియమ్్; 

 ఫ డ్రల్ రిజర్సా బాాెంక్ ఆఫ్ నయాయార్సక ప్ధి న 
కారాాలయెం: నయాయార్సక, USA. 

ఇెంటర్సగ్ల బ్ ఏవియిషేన్ డ రై కెరల బో రుు  ఛ రైమన్గా వెెంకటరమణ ి
సుమెంతని్ను నియమెంచిెంద ి

 
ఇెండ గ్ బో రుు  చ ైర్సప్ర్న్గా వెెంకటరమణి సుమెంతిన్ను 
ఎెంప క చేస నటుల  ఇెంటర్సగ్ల బ్ ఏవియిేషన్ ప్కిటిెంచిెంది. 
సుమెంతని్ యునెైట డ్ సేెట్్, యూరప్ మరియు ఆస యాలో 
37 సెంవత్రాల వృత్రతని కలిగి ఉనా ఒక కారపపరేట్ 
న యకుడ్ు, సాెంకేత్రక నిప్ుణుడ్ు మరియు విద ావేతత . 
సుమెంతని్ వూాహాతమక సలహా సెంసా అయిన స లటరిస్ 
ట కాాలజీస్ యొకక మేనేజిెంగ్ డ ైర కెర్స మరియు చ ైర్సప్ర్న్. 

ఇెండ గ్లో, అతను మేలటవీటిల్ ద మోదరన్ సాా నెంలో 
నియమసాత డ్ు. 
CBDT చ రైమన్గా సెంగతీ  స ెంగ్ నియమత లయాారు 

 

1986 బాాచ్ ఇెండ యన్ ర వినయా సరీా స్ (IRS) అధకిార ి
సెంగీత  స ెంగ్, స ెంటలి్ బో ర్సు ఆఫ్ డ రై కె్ టాక ్ స్ (CBDT) 

ఛ ైరమన్గా అదనప్ు బాధ్ాతలు సీాకరిెంచ రు, ప్సిుత త JB 
మోహప్ాతి ఏప ిల్ 30న ప్ితాక్ష ప్నుాల ప్రిప్ాలన  సెంసా 
అధిప్త్రగా ప్దవీ విరమణ చేశారు. ప్సిుత తెం, బో రుు లో సెంగతీ  
స ెంగ్తో సహా నలుగ్ురు సభుాలు ఉన ారు. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 స ెంటలి్ బో ర్సు ఆఫ్ డ ైర కె్ టాక ్స్ ఫారేమషన్: 1964; 

 స ెంటలి్ బో ర్సు ఆఫ్ డ ైర కె్ టాక ్స్ ప్ధి న కారాాలయెం: 

నయాఢ ల్లల. 
భారత కొతత  విదశేాెంగ్ కారాదరశిగా వినయ్ మోహన్ కాాత ి  
బాధ్ాతలు సీా కరెించ రు 

 
భారత కొతత  విదేశాెంగ్ కారాదరశిగా వినయ్ మోహన్ కాాత ి  
బాధ్ాతలు సీాకరిెంచ రు. 1988-బాాచ్ ఇెండ యన్ ఫారిన్ 
సరీాస్ (IFS) అధికార,ి Mr కాాత ి సరీాస్ నుెండ  ప్దవీ 
విరమణ చేస న హర్్స వరిన్ ష ెింగాల  వారసుడ్ు. మసెర్స కాాత ి 
విదేశాెంగ్ కారాదరిశగా బాధ్ాతలు సీాకరిెంచే ముెందు 
నేప్ాల్లో భారత రాయబారిగా ప్నిచేశారు. 
భారత ఆరమీ వెసై్ చీఫ్గా లటఫ్ ెనెెంట్ జనరల్ బీఎస్ రాజు 
నియమత లయాారు 
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ఇెండ యన్ ఆరీమ డ ైర కెర్స జనరల్ ఆఫ్ మలిటరీ ఆప్రేషన్్, 

లటఫ్ ెనెెంట్ జనరల్ బగ్గవలిల సో మశరఖర్స రాజు మే 1 నుెండ  ఆరీమ 
సాె ఫ్ వెైస్ చీఫ్గా నియమత లయాారు. అతను స ైనిక్ సయకల్ 
బీజాప్ూర్స మరియు నేషనల్ డ ఫ న్్ అకాడ్మీలో ప్ూరా 
విద ారాి మరియు , డ స ెంబర్స 15న జాట్ ర జిమెెంట్లో 
నియమెంచబడ ు డ్ు.  
అమజెాన్ మూాజిక్ మాజీ సఈీఓ సహస్ మలోా త ి  
జియోసావన్ సఈీఓగా చరేారు 

 
JioSaavn తన కొతత  CEO గా మాజీ అమెజాన్ సెంగీత 
దరశకుడ్ు మరియు వినోద ప్రిశమీ నిప్ుణుడ్ు సహస్ 
మలోా త ిను నియమెంచిెంద.ి గ్తెంలో, సాహస్ మలోా త ి సో నీ 
మూాజిక్ ఇెండ యా మరియు టిప్్ ఇెండ్సీె రస్ కోసెం 
ప్నిచేశారు. సాహస్ మలోా త ి టిప్్ మూాజిక్లో బ్రజినెస్ 
ల్లడ్ర్స మరియు టిప్్ ఇెండ్సీె రస్లో టిప్్ ఫ ల్మ ప్ర ి డ్క్షన్కి 
మార కటిెంగ్ డ ైర కెర్స. 

డ కెర్స కమల్ బావా US నషేనల్ అకాడ్మీ ఆఫ్ స నైె్ స్కు 
ఎనిాకయాారు 

 
బెెంగ్ళ్ూరుకు చ ెందిన అశోక టసెి్ ఫర్స రసీ ర్సచ ఇన్ ఎకాలజీ 
అెండ్ ది ఎనిారాన్మెెంట్ (ATREE) చీఫ్ డ కెర్స కమల్ బావా 
US నషేనల్ అకాడ్మీ ఆఫ్ స నైె్ స్కు ఎనిాకయాారు. 

ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా క్షడణిసుత నా ఉషణమెండ్ల అడ్వుల జీవావరణ 
శాసత ెైం, ప్రిరక్షణ మరియు నిరాహణప ై మా ముఖామైెన 
ప్నిని ఈ ఎనిాకలు ప్ునరుద ఘ టిెంచ యి, కానీ మానవాళి 
శరయీసు్కు కీలకెం. అతను  
ఆర్సబ్రఐ ఎగిాకూాటవి్ డ రై కెరుల గా స త్రకాెంత ప్టాాయక్ 
మరయిు రాజీవ్ రెంజన్లను నియమెంచ రు 

 
రిజర్సా బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండ యా (RBI) ఎగిాకూాటివ్ డ ైర కెరుల గా 
రాజీవ్ రెంజన్ మరియు సీత్రకాెంత ప్టాాన యక్లను 
నియమెంచిెంది. రాజీవ్ రెంజన్ ఎగిాకూాటివ్ డ ైర కెర్సగా 
నియమత లు కాకముెందు దవిా విధ న విభాగానికి 
సలహాద రుగా మరియు దివా విధ న కమటీకి కారాదరిశగా 
ఉన ారు. EDకి నియమెంచబడ్టానికి ముెందు ప్టాె ాయక్ 
డ ప్ారె్సమెెంట్ ఆఫ్ ఎకన మక్ అెండ్ ప్ాలసీ రీస ర్సచలో 
సలహాద రుగా ఉన ారు. 
CBSE 2022 కొతత  చీఫ్గా నిధ ిచిబీర్స నియమత లయాారు 

 
స ెంటలి్ బో ర్సు ఆఫ్ స కెండ్ర ీఎడ్ుాకేషన్ (CBSE) చ ైర్సప్ర్న్గా 
సీనియర్స ఐఏఎస్ అధికారి నిధి చిబీర్స నియమత లయాారు. 
ఛతీతస్ గ్ఢ్ కేడ్ర్స కు చ ెందిన 1994 బాాచ్ ఇెండ యన్ 
అడ మనిసేె రటివ్ సరీాస్ అధికారి అయిన చిబీర్స ప్సిుత తెం భారీ 
ప్రిశమీల మెంత్రితా శాఖ అదనప్ు కారాదరిశగా ఉన ారు. 
భారత ప్భిుతా అదనప్ు కారాదరిశ హో ద , వేతనెంలో CBSE 

చ ైర్సప్ర్న్గాఆమెను నియమసుత నాటుల  స బీెంది మెంత్రితా 
శాఖ జార ీచేస న ఉతతరుాలోల  పేరపకెంది. 
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కానఫెడ్రషేన్ ఆఫ్ ఇెండ యన్ ఇెండ్సీె ర అధ్ాక్షుడ గా సెంజీవ్ 
బజాజ్ నియమత లయాారు 

 
బజాజ్ ఫ న్సర్సా లిమట డ్ చ ైరమన్, సెంజీవ్ బజాజ్ టాటా సీెల్ 
సీఈఓ టీవీ నరేెందని్ సాా నెంలో 2022-23 సెంవత్రానికి 
కానెఫడ్రేషన్ ఆఫ్ ఇెండ యన్ ఇెండ్సీె ర (CII) అధ్ాక్షుడ గా 
బాధ్ాతలు చేప్టాె రు 
ప్పి్ెంచ ఆర్గ్ా సెంసా డ రై కెర్స జనరల్గా డ కెర్స ట డోిస్ 
ఘెబేయిిసేస్ త్రరగిి ఎనిాకయాారు 

 
ప్పి్ెంచ ఆర్గ్ా సెంసా 16 ఆగ్సుె  2022 నుెండ  ర ెండ్వసారి 
WHO డ రై కెర్స జనరల్గా ట డోిస్ అధ్న మ్ ఘబెేయిిసేస్ను 
త్రరిగ ినియమెంచిెంది. జ నీవాలో జరిగిన 75వ ప్పి్ెంచ ఆర్గ్ా 
అస ెంబీల లో అతని త్రరిగ ి ఎనిాక ధ్ృవీకరిెంచబడ ెంది. ఆయన 
ఒకకరే అభారాి. డ కెర్స ట డోిస్ మొదటిసారిగా 2017లో 
ఎనిాకయాారు. WHOలో చేరడ నికి ముెందు, డ కెర్స ట డోిస్ 
ఇథియోప యాలో విదేశాెంగ్ మెంత్రిగా మరియు ఆర్గ్ా 
మెంత్రిగా ప్నిచేశారు. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ప్పి్ెంచ ఆర్గ్ా సెంసా ప్ధి న కారాాలయెం: జ నీవా, 

స ాటారాల ెండ్; 

 ప్పి్ెంచ ఆర్గ్ా సెంసా సాా ప ెంచబడ ెంది: 7 ఏప ిల్ 1948. 

ఖాదీ కమీషన్ చీఫ్ వినయ్ కుమార్స సకే్ న  ఢ ల్లల కొతత  
లటఫ్ ెనెెంట్ గ్వరార్స గా నియమత లయాారు. 

 
ఢ ల్లల కొతత  లటఫ్ ెనెెంట్ గ్వరార్స గా వినయ్ కుమార్స సకే్ న 
నియమత లవుత న ారని రాషెరప్త్ర రామ్ న థ్ కోవిెంద్ 
కారాాలయెం ప్కిటిెంచిెంది. శ్ర ీవినయ్ కుమార్స సకే్న  తన 
బాధ్ాతలను సీాకరిెంచిన తేదీ నుెండ  అమలోల కి వచేచ విధ్ెంగా 
ఢ ల్లల జాతీయ రాజధ ని భూభాగానికి లటఫ్ ెనెెంట్ గ్వరారుగా 
నియమెంచడ నికి భారత రాషెరప్త్ర సెంతోష ెంచ రు. లటఫ్ ెనెెంట్ 
గ్వరార్స నేషనల్ కాాప టల్ ట రిటరీ ఆఫ్ ఢ ల్లలగా అనిల్ బెజైల్ 
రాజీన మాను రాషెరప్త్ర ఆమోదిెంచ రు. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ఢ ల్లల ముఖామెంత్ర:ి అరవిెంద్ కేజీివాల్. 

ప్ధి న మెంత్ర ినరెేంద ిమోడడ కొతత  PS: IFS వివకే్ కుమార్స 

 
ప్ధి న మెంత్ర ినరెేంద ిమోద ీతన కొతత  ప ైవైేట్ స కటీర ీ(PS)గా 
IFS వివకే్ కుమార్స నియమత లయాారు. ప్ధి ని మోదీ ప ిస్ 
స కటీరీగా వివేక్ కుమార్స న మనేషన్ను కాాబ్రనెట్ 
అప్ాయిెంట్మెెంట్ కమటీ ఆమోదిెంచిెంది. వివేక్ కుమార్స 
ప్ధి నమెంత్రి కారాాలయానికి డ ైర కెర్స మరియు 2004 బాాచ్ 
ఇెండ యన్ ఫారిన్ సరీాస్ (IFS) అధికారి (PMO). 
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ఇెండ గ్ CEOగా పటీర్స ఎలీర్స్ను నియమెంచిెంద ి

 
ఇెంటర్సగ్ల బ్ ఏవియిషేన్ లిమట డ్ (IndiGo) డ ైర కెరల బో రుు  
పటీర్స ఎలీర్స్ను చీఫ్ ఎగిాకూాటవి్ ఆఫసీర్సగా నియమెంచిెంది. 
అతను 1 అకోె బర్స 2022న లేద  అెంతకు ముెందు ఇెండ గ్లో 
చేరనున ారు. 30 స ప ెెంబర్స 2022న ప్దవీ విరమణ 
చేయాలని నిరణయిెంచుకునా ర్నోజోయ్ దత త  తరాాత అతను 
నియమత డ్యాాడ్ు. ఎలీర్స్ 2014 నుెండ  KLM రాయల్ 
డ్చ్కి ప ిస డ ెంట్ మరియు CEOగా ప్నిచేశారు మరియు 
ఎగిాకూాటివ్ కమటీ సభుాడ్ు కూడ  ఎయిర్స ఫాిన్్-KLM 
గ్ూీప్. 

అదనప్ు సమాచ రెం 

 తదుప్రి ప్ధి న ఎనిాకల కమషనర్సగా రాజీవ్ కుమార్స 
నియమత లయాారు: ఎనిాకల కమషనర్స రాజీవ్ 
కుమార్స తదుప్రి ప్ధి న ఎనిాకల కమషనర్సగా 
నియమత లయాారు 

 BSE మాజీ RBI డ ప్ూాట ీ గ్వరార్స SS ముెంద ిను 
ఛ రైమన్గా నియమెంచిెంది:ప్మిుఖ సాె క్ ఎకే్ఛెంజీ BSE 

లిమట డ్ కెంప నీ డ ైర కెరల బో రుు  ఛ ైరమన్గా ప్బ్రల క్ ఇెంట సెి్ 
డ ైర కెర్స ఎస్ఎస్ ముెంద ి  నియామకానికి ఆమోదెం 
త లిప నటుల  ప్కిటిెంచిెంది. ప్ిసుత తెం చ ైరమన్గా ఉనా జస ెస్ 
వికీమజిత్ సేన్ సాా నెంలో ముెంద ి బాధ్ాతలు 
చేప్టెనున ారు.  

 భారతీ ఎయిర్సట ల్ 5 సెంవత్రాల ప్ాటు MD మరయిు 
CEO గా గ్ప్ాల్ విటెల్ను త్రరగిి నియమెంచిెంది :2028 

జనవరి 31తో ముగిసే మర్ ఐదేళ్ల  కాలానికి భారతీ 
ఎయిర ెల్ మనేజేిెంగ్ డ రై కెర్స, CEOగా గ్ప్ాల్ విటెలుా త్రరగి ి
నియమెంచిెంది.  

 లార ్ న్ అెండ్ టయబోి  లిమట డ్ (L&T) ప్సిుత త డ ప్ూాటీ 
మేనేజిెంగ్ డ ైర కెర్స మరియు ప ిస డ ెంట్ అయిన ఎస్.ఎన్. 

సుబహిమణాన్ మేనేజిెంగ్ డ ైర కెర్స మరయిు చీఫ్ 
ఎగిాకూాటివ్ ఆఫీసర్సగా నియమత లయాారు 

 గాీ మ ఉనాత్ర బో రుు  కొతత  న న్ ఎగిాకూాటివ్ చ ైరమన్గా 
మాజీ ప్ధి న ఎనిాకల కమషనర్స సునీల్ అర్రా 
నియమత లయాారు. అర్రా 36 సెంవత్రాల 
అనుభవెంతో రిట ైర్సు స విల్ సర ాెంట్ (IAS). అతను 
సమాచ ర మరియు ప్సిార మెంత్రితా శాఖ మరియు 
నెైప్ుణ ాభవృదిి  మరియు వావసాా ప్కత మెంత్రితా శాఖ 
అనే ర ెండ్ు ముఖామైెన మెంత్రితా శాఖలకు కారాదరిశగా 
ప్నిచేశారు. 

 రాయల్ ఎన్ఫీల్ు  చీఫ్ ఎగిాకూాటవి్ ఆఫసీర్సగా బ్ర 
గ్విెందరాజన్ను ఐషర్స మోటార్స్ నియమెంచిెంద.ి అతను 
ఐషర్స మోటార్స్ లిమట డ్ బో ర్సు యొకక హో ల్ట మై్ 

డ రై కెర్సగా కూడ  వావహరిసాత డ్ు. 2021 ఆగ్సుె  నుెండ , 
గ్విెందరాజన్ కెంప నీకి ఎగిాకూాటివ్ డ ైర కెర్సగా 
సేవలెందిసుత న ారు, దీనికి ముెందు అతను 2013 నుెండ  
చీఫ్ ఆప్రేటిెంగ్ ఆఫీసర్సగా ప్నిచేశాడ్ు. 

 REC లిమట డ్ కొతత  చీఫ్ ఎగిాకూాటవి్ ఆఫసీర్స: వివకే్ 
కుమార్స దవేాెంగ న్: మణిప్ూర్స కేడ్ర్స 1993 బాాచ్ IAS 

అధికారి అయిన వివేక్ కుమార్స దేవాెంగ న్ విదుాత్ 
మెంత్రితా శాఖ REC లిమట డ్ చ ైరమన్ మరియు మేనేజిెంగ్ 
డ ైర కెర్సగా నియమత లయాారు.  

 REC లిమట డ్ CMD గా రవీెందర్స స ెంగ్ ధలిాల న్ 
నియమత లయాారు: REC లిమట డ్, (గ్తెంలో గాీమీణ 
విదుాదీకరణ కారపపరేషన్ లిమట డ్) విదుాత్ మెంత్రితా 
శాఖ యొకక ప్రిప్ాలన  నియెంతణిలో ఉనా నవరతా 
కెంప నీ, రవీెందర్స స ెంగ్ ధిలాల న్ ను మే 10, 2022 నుెండ  
కెంప నీ చ ైరమన్ మరియు మేనేజిెంగ్ డ ైర కెర్స గా 
నియమెంచినటుల  ప్కిటిెంచిెంది. ప్వర్స ఫ ైన న్్ కారపపరేషన్ 
లిమట డ్ (PFC) CMDగా ప్నిచేసుత న ారు. 
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 లూయిస్ విటెన్ యొకక మొటె మొదటి భారతీయ బాి ెండ్ 
అెంబాస డ్ర్సగా దపీ కా ప్దుకొణె ఎెంప క ెైంద:ి లగా్రీ బాిెండ్ 
లూయిస్ విటెన్ యొకక మొటెమొదటి భారతీయ బాిెండ్ 
అెంబాస డ్ర్సగా నటి దీప కా ప్దుకొణె ఎెంప క అయాారు. 

 JSW వన్ ప్ాల ట్ఫారమ్లు గౌరవ్ సచ్దవేాను CEOగా 
నియమెంచిెంది  

 Paytm యొకక MD మరయిు CEO గా విజయ్ శరఖర్స 
శరమ త్రరగిి నియమత లయాారు  

 ఇనోఫస స్ MD & CEOగా సల్లల్ ప్రఖే్ త్రరగి ి
నియమత లయాారు 

 75వ వరల్ు  హ ల్త  అస ెంబీల లో కమట ీB అధ్ాక్షుడ గా రాజషే్ 
భూషణ్ నియమత లయాారు 

 లోక్ప్ాల్ చీఫ్గా జస ెస్ ప న కి చెంద ిఘోష్ ప్దవీకాలెం 

ప్ూరతయిన తరాాత రాషెరప్త్ర రామ్ న థ్ కోవిెంద్ జస ెస్ 

ప్దిీప్ కుమార్స మొహెంత్రకి లోక్ప్ాల్ చ ైర్సప్ర్న్గా 
అదనప్ు బాధ్ాతలు ఇచ చరు.  

 

విజాా నము మరయిు సాెంకతే్రకత 

IIT బాెంబ ే మరయిు IMD వినియోగ్ద రు-సేాహప్ూరాక 
వాత వరణ సయచన యాప్ను అభవృదిి  చేయడ నిక ి MOU 

సెంతకెం చశేాయి 

 
ఇెండ యన్ ఇన్స ెటయాట్ ఆఫ్ ట కాాలజీ (IIT బాెంబే) గాీ మెం, 

నగ్రెం మరియు జిలాల  సాా యిలలో వాటాద రుల కోసెం 
వాత వరణ ప్రషిాకరాలను అభవృదిి  చయేడ నిక ిభూ శాసాత ర ల 

మెంత్రతిా శాఖ భారత వాత వరణ విభాగ్ెం (IMD)తో 
భాగ్సాామాెం కలిగి ఉెంద.ి స న ్రుల  మరయిు డోిన్ ఆధ రతి 
సామరె్స మానిటరెింగ్ స సెమ్్, నీరు మరయిు ఆహార భదతి 
కోసెం క లలమటే్-సామరె్స అగికీలచర్స ట కాాలజీ, ఇెంట లిజ ెంట్ 
మరయిు ఆట మటే డ్ ముెందసుత  హ చచరకి వావసాలు, 
వాత వరణెం మరయిు ఆర్గ్ాెం, సామరె్స ప్వర్స గిడీ్ 
మేనజే్మెెంట్, విెండ్ ఎనరీా ఫో రాకస ెెంగ్, అభవృదిిలో ఈ 
భాగ్సాామాెం సెంసాకు సహాయెం చేసుత ెంది మరియు హీట్ వేవ్ 
అెంచన . 
Qualcomm India భారతీయ చిప్స ట్ సాె రెప్లకు సహాయెం 
చయేడ నిక ిMeiTY యొకక C-DACతో జతకటిెెంద ి

 
Qualcomm India Private Limited, Qualcomm Inc. 
యొకక అనుబెంధ్ సెంసా, భారతదేశెంలో ఎెంప క చేస న 
స మీకెండ్కెర్స సాె రెప్ల కోసెం Qualcomm స మీకెండ్కెర్స 
మెెంటర్సష ప్ ప్ో ి గాీమ్ 2022ని ప్ాిరెంభెంచి, అమలు చేయాలని 
ప్తి్రప్ాదిసోత ెంది, దీని లక్షాెం మెెంటార్సష ప్, సాెంకేత్రక శ్చక్షణ 
మరియు ప్రిశమీలను అెందిెంచడ్ెం. Qualcomm India C-

DACతో భాగ్సాామాానిా ఏరాపటు చేస ెంద,ి ఇది భారత 
ప్భిుతా ఎలకాెా నిక్్ మరియు ఇనఫరేమషన్ ట కాాలజీ 
మెంత్రితా శాఖలోని సాయెంప్తి్రప్తత మైెన శాసీతయై సమాజెం, 

ఇది పో్ి గాీమ్కు ఔట్రీచ్ భాగ్సాామగా ప్నిచేసుత ెంది మరియు 
ప్ాలగగ నే వావసాా ప్కులకు బహ రగతెం చేయడ్ెంలో 
సహాయప్డ్ుత ెంది. 
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బలెాల టికి్్ ఏర్సపేస్ ద ారా గీీన్ శాటలిటటై్ ప్ర ి ప్ల్న్ 
ప్రకీ్ష ెంచబడ ెంద ి

 
బెెంగ్ళ్ూరుకు చ ెందిన బెలాల టికి్్ ఏర్సపేస్ ప్రాావరణ 
అనుకూల ఉప్గ్హీ ప్ర ి ప్ల్న్ స సెమ్ను విజయవెంతెంగా 
ప్రీక్ష ెంచిెంది, ఇద ిహ ైడ ిజ ైన్-ఆధ రిత ఇెంధ్న వావసాల కెంట ే
20 శాతెం ఇెంధ్న సామరాా యనిా ప ెంచుత ెంది. బెలాల టికి్్ తన 
గీనీ్ ప్ర ి ప్ల్న్ స సెమ్ను ఇటీవల ప్రీక్ష ెంచడ్ెం కూడ  
ఉప్గ్హీాల కోసెం సేపస్ టాకీ్ని అభవృదిి  చేయాలనే సెంసా 
యొకక అనేాషణలో ఒక మలుప్ును సయచిసుత ెంద.ి 

ప్ధి న ెంశాలు: 
 శాటిలటైట్ థసెిర్సలు ప్రాావరణెంప ై ప్తి్రకూల ప్భిావానిా 

చయపే హ ైడ ిజ ైన్ అనే విష ప్ద రాా నిా ఉప్యోగిసాత యి, 

ప్రాావరణ నికి అనుకూలమైెన ప్తి ామాాయాల కోసెం 
అెంతరిక్ష నిప్ుణులను పేిరేప సుత ెంది. 

 ఇసోి  నుెండ  ఒక ప్త్రికా ప్కిటన ప్కిారెం, రూ. 9,023 కోటల  
గ్గ్న్యాన్ ప్ాిజ కె్లో భాగ్ెంగా ర ెండ్ు మానవరహ త 
మషనుల  మరియు ఒక కూీడ్ మషన్ను కేెంద ిమెంత్రివరగెం 
ఆమోదిెంచిెంది. 

 మానవ విమాన మషనల  కోసెం గీనీ్ ప్ర ి ప లటల ెంట్లను 
అనేాష సేత , అవి వేగ్వెంతమైెన ప్ాిస స ెంగ్ సమయాలకు 
మరియు తకుకవ నిరాహణ అవసరాలకు ద రితీసాత యి, 

ఈ ర ెండ్య స బీెందితో కూడ న మానవ విమాన మషన్లో 
కీలక ప్ాతలిు. 

 భవిషాత త లో వచేచ అనిా విమాన లోల  గీనీ్ ఇెంధ్న లను 
ఉప్యోగిెంచేెందుకు కృష  చేసాత మని ఇసోి  త లిప ెంది, 
బలెాల టికి్్ ఏర్సపేస్ ఇటీవల ప్రీక్ష ెంచిన గీనీ్ ఫూాయల్ 
ప్తిేాకిెంచి ఆశాజనకెంగా ఉెంది, హ ైడ ిజ ైన్ వెంట ి
హానికరమైెన ప్ద రాా లప ై సురక్ష తమైెన నిరాహణ 
మరియు అత ాతతమ ప్నితీరును అెందిసోత ెంది. 

 గీనీ్ ప్ర ి ప్ల్న్ ప్రిశోధ్న చ లా కీలకమైెనద,ి ఎెందుకెంటే 
ప్పి్ెంచెం గీనీ్ క మసీె ర వెైప్ు వేగ్ెంగా కదులుతోెంది మరియు 
త జా ప్ుర్గ్త లను కొనసాగిెంచడ్ెం మన దేశానికి 
కీలకెం. 

చినా మరయిు సనాకారు ర తై లకు సహాయెం చయేడ నిక ి
వినయతా సాెంకతే్రకతప ై దృష ె  సారసిుత ెంద ి

 
వరల్ు  ఎకన మక్ ఫో రమ్ (WEF), ప్భిుతా ప్రిశోధ్న  సెంసా 
నీత్ర ఆయోగ్తో కలిస , ర ైత లకు సహాయెం చేయడ నికి 
కృత్రిమ మేధ్సు్ (AI), ఇెంటర ాట్ ఆఫ్ థిెంగ్్ (IoT), 

బాల క్చ యిన్ మరియు డోిన్ల వెంట ి అభవృదిి  చ ెందుత నా 
సాెంకేత్రకతలను ఎలా ఉప్యోగిెంచ లనే ద నిప ై దృష ె  
సారిసోత ెంది. ముఖాెంగా చినా మరియు సనాకారు ర ైత లు. 
ప్ధి న ెంశాలు: 
 భారతదశే ఆరిాక వావసాలో వావసాయెం ఒక ముఖామైెన 

భాగ్ెం, దేశెంలోని 43 శాతెం మెంద ికారిమకులకు ఉప్ాధి 
కలిపసోత ెంది. 

 భారతదేశెంలోని మొతతెం ర ైత లలో 86 శాతెం మెంది 
మరియు 2 హ కాె రల కెంట ేతకుకవ భూమని కలిగి ఉనా 
చినా హో లురుల  (మధ్ాసా హో లురలకు 2-10 హ కాె రుల  
మరియు ప ది హో లురలకు 10 హ కాె రల కెంట ే ఎకుకవ) 

ఇప్పటిక ీ దేశెంలోని అతాెంత పేద ప్జిలలో ఉన ారు. , 

మీడ యెం హో లురుల  సెంప్ాదిసుత నా ద నిలో 39 శాతెం 
మాతమేి మరియు ప ది హో లురుల  సెంప్ాదిెంచే ద నిలో 13 

శాతెం మాతమేి. 

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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 డ మాెండ్ యొకక తగినెంత ప్ారదరశకత, దోప డడ 
మధ్ావరితతాెం, సరిపో్ ని న ణాత హామీ, సమరావెంతమైెన 
మరియు తకుకవ-ధ్ర లాజిస ెక్లకు  

తగినెంత ప్ాిప్ాత మరియు తకుకవ బేరసారాల శకిత కారణెంగా, 
చినాకారు ర ైత లు సాధ రణెంగా తమ ఉతపత త లకు 
సమానమెైన విలువను ప్ర ెందలేరు. 
MeitY డ జిటల్ ఇెండ యా భాష ణ ి మధేోమథన స షన్ని 
నిరాహ సోత ెంద ి

 
మషన్ డ జిటల్ ఇెండ యా భాష ణి – నషేనల్ లాెంగేా జ్ 
టాి న్్లేషన్ మషన్ (NLTM)ప ై MeiTY నిరాహ ెంచిన 
మేధోమథన స షన్లో ఎలకాెా నిక్్ మరియు ఇనఫరేమషన్ 
ట కాాలజీ, స కల్ డ వలప్మెెంట్ & ఎెంటర్సప ినయార్సష ప్ శాఖ 
సహాయ మెంత్ర ి శ్రీ రాజీవ్ చెందిశరఖర్స ప్ాలగగ న ారు. అతని 
ప్కిారెం, సాె రెప్లు మన డ జిటల్ ప్రాావరణ వావసాలో 
ముఖామైెన భాగ్ెం, మరియు మషన్ డ జిటల్ ఇెండ యా 
భాష ణి భారతదేశ-నిరిిషె మరియు భారతీయ భాషలను 
ప్ాిరెంభెంచిన IT ప్రిషాకరాలను అభవృదిి  చేయడ్ెంలో వారిక ి
మదిత  ఇసుత ెంద.ి 
 

 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ఎలకాెా నిక్్ మరియు ఇనఫరేమషన్ ట కాాలజీ, స కల్ 

డ వలప్మెెంట్ & ఎెంటర్సప ినయార్సష ప్ రాషెర మెంత్రి: శ్ర ీ
రాజీవ్ చెందశిరఖర్స 

అదనప్ు సమాచ రెం 

 220 కోటల  విలువెనై భారతదశేప్ు మొటెమొదట ి5G ట సె్ 
బడె్ను ప్ధి ని మోద ీఆవిషకరెించ రు. 

 డ కెర్స జితెేంది స ెంగ్, బయోట క్ ప్రిశోధ్కుల కోసెం 
‘BioRRAP’ ప్ో రెల్ను ప్ాిరెంభెంచ రు: వన్ నషేన్, వన్ 
ప్ో రెల్ అన ే స ద ి ెంత నిక ి అనుగ్ుణెంగా, బయోట క్ 
ప్రిశోధ్కులు మరియు సాె రెప్ల కోసెం కేెంది మెంత్రి డ కెర్స 
జితెేంది స ెంగ్ స ెంగలి్ నషేనల్ ప్ో రెల్ను ఆవిషకరిెంచ రు 

 

రాాెంకులు మరయిు నివదేకిలు 
ట ైమ్్ హయార్స ఎడ్ుాకషేన్ (THE) ఇెంప్ాకె్ రాాెంకెింగ్్ 2022: 

భారతదశేెం 4వ సాా నెంలో ఉెంద ి

 
ట ైమ్్ హయార్స ఎడ్ుాకషేన్ (THE) తన ఇెంప్ాకె్ రాాెంకెింగ్్ 
యొకక 2022 ఎడ షన్ను విడ్ుదల చేస ెంద.ి ప్పి్ెంచెంలోని 
టాప్ 300 యూనివరిశటీలోల  భారత్కు చ ెందిన 8 
యూనివరి్టీలు చ్టు దకికెంచుకున ాయి. రాాెంకిెంగ్లో 
వసెెరన్ స డడా  యూనివరి్ ట ీ(ఆసేె రలియా) అగ్సీాా నెంలో ఉెంద;ి 

అరజిోన  సేెట్ యూనివరశిటీ (ద ి యుఎస్), వసెెరన్ 
యూనివరశిట ీ (క నడ ) తరాాత్ర సాా న లోల  ఉన ాయి. ఈ 
సెంవత్రెం, 110 దేశాల నుెండ  రికారుు  సాా యిలో 1,524 
సెంసాలు రాాెంకిెంగ్్లో ప్ాలగగ న ాయి. ఆసేె రలియాకు చ ెందిన 
వెసెరన్ స డడా యూనివరి్టీ మొతతెం రాాెంకిెంగ్లో 
ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా అగ్ీసాా న నిా క ైవసెం చేసుకుెంద.ి 

ప్ధి న ెంశాలు: 

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/12547/tspsc-group-4-batch-2022-complete-batch-telugu-live-classes-by-adda247
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 రాాెంకిెంగ్్లో అతాధికెంగా ప్ాిత్రనిధ్ాెం వహ ెంచిన దేశాలోల  
భారతదశేెం ఉమమడ  న లగ వ సాా నెంలో ఉెంద,ి మొతతెం 64 

విశావిద ాలయాలు (టరీకకి సమానమెైన సెంఖాలో) 
ఉన ాయి. 

 దక్ష ణ స యాలో, భారతదేశెం ప్పి్ెంచెంలోని టాప్ 50లోక ి
ప్విేశ్చెంచిెంది, అమృత విశా విద ాపఠీెం మొతతెం ప్టిెకలో 
41వ సాా నెంలో నిలిచిెంది. లవీల  ప్ర ి ఫ షనల్ యూనివరి్ ట ీ
మొతతెం ప్టిెకలో ఉమమడ  74వ సాా నెంలో టాప్ 100లో 
నిలిచిెంది. 

 ట ైమ్్ హయార్స ఎడ్ుాకేషన్ (THE) ఇెంప్ాకె్ రాాెంకిెంగ్్ 
2022 ద ారా కలకత త  విశావిద ాలయెం దేశెంలోని అనిా 
కేెంద ి మరియు రాషెర-సహాయ ప్భిుతా 
విశావిద ాలయాలలో మొదటి సాా నెంలో నిలిచిెంది. 
కలకత త  విశావిద ాలయెం 'డడస ెంట్ వర్సక అెండ్ ఎకన మక్ 
గ్ీత్' సబ్-కేటగిరీలో ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా 14వ సాా న నిా 
ఆకమీెంచిెంది. 

2020లో CRS ప్కిారెం భారతదశేెం మరణ ల రటేు 6.2 శాతెం 

ప రగిిెంద:ి జనన, మరణ నివదేికల ఆధ రెంగా స విల్ రిజిసేె రషన్ 

స సెమ్ (CRS) నివేదిక 2020ని కేెంద ి ప్భిుతాెం విడ్ుదల 

చేస ెంది. డేటా ప్కిారెం, నమోద ైన జనన ల సెంఖా 2019లో 

2.48 కోటల  నుెండ  2020లో 2.42 కోటల కు తగిగెంది, ఇది 2.40 

శాతెం తగ్ుగ దలని సయచిసుత ెంది. 2020 స విల్ రిజిసేె రషన్ స సెమ్ 

యొకక నివేదిక ఆధ రెంగా భారతదేశ వెైటల్ సాె టిస ెక్్ 

ప్కిారెం, నమోద ైన మరణ ల సెంఖా 2019లో 76.4 లక్షల 

నుెండ  2020లో 81.2 లక్షలకు 6.2 శాతెం ప రిగిెంది. 
ఫో ర్సీ్ యొకక గ్ల బల్ 2000 ప్పి్ెంచవాాప్త ెంగా ప్బ్రల క్ కెంప నీల 
జాబ్రత  2022 ప్కిటెించిెంద ి

 

ఫో ర్సీ్ గ్ల బల్ 2000 ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా ప్బ్రల క్ కెంప నీల జాబ్రత  
2022 ప్కిటిెంచిెంది. ఫో ర్సీ్ గ్ల బల్ 2000 న లుగ్ు 
కొలమాన లను ఉప్యోగిెంచి ప్పి్ెంచెంలో అత్రప ది 
కెంప నీలకు రాాెంక్ ఇచిచెంది: అమమకాలు, లాభాలు, ఆసుత లు 
మరియు మార కట్ విలువ. బ్రలియనీర్స ముఖేష్ అెంబానీకి 
చ ెందిన రిలయన్్ ఇెండ్సీె రస్ లిమట డ్ 2022లో ఫో ర్సీ్ 
యొకక గ్ల బల్ 2000 ప్బ్రల క్ కెంప నీల జాబ్రత లో ర ెండ్ు 
సాా న లు ఎగ్బాకి 53వ సాా న నికి చేరుకుెంది. రిలయన్్ ఈ 
జాబ్రత లో అగ్సీాా నెంలో ఉనా భారతీయ సెంసాగా ఉెంద,ి సేెట్ 
బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండ యా నెంబర్స 105, HDFC బాాెంక్ తరాాత్ర 
సాా నెంలో ఉెంది. నెం. 153 వది మరియు ఐస ఐస ఐ బాాెంక్ 
నెెం. 204 వది ఉన ాయి. 

ప్పి్ెంచవాాప్త ెంగా: 
2003లో ఫో ర్సీ్ గ్ల బల్ 2000ను ప్చిురిెంచడ్ెం ప్ాిరెంభెంచిన 
తరువాత బెర ైషక్షర్స హాతేా మొదటిసారిగా నెెం.1 సాా న నిా 
ఆకమీెంచిెంది, ఇెండ్స ె రయల్ అెండ్ కమరి్యల్ బాాెంక్ ఆఫ్ 
చ ైన ను తొలగిెంచిెంది, ఇది వరుసగా తొమమది సెంవత్రాల 
తరువాత జాబ్రత లో అగ్ీసాా నెంలో ఉెంద.ి స దీ అరేబ్రయా 
ఆయిల్ కెంప నీ (స దీ ఆరామోక) 3 సాపట్ ను క ైవసెం 
చేసుకుెంది. 
ప్భిుతా రెంగ్ చమురు, సహజవాయువు కారపపరేషన్ 
(ఓఎనాీసీ) 228, హౌస ెంగ్ డ వలప మెంట్ ఫ ైన న్్ కారపపరేషన్ 
లిమట డ్ (హ చీుఎఫీ్) 268, ఇెండ యన్ ఆయిల్ కారపపరేషన్ 
(ఐఓసీ) 357, టాటా కన్లటె నీ్ సరీాస స్ లిమట డ్ (టీసఎీస్) 

384, టాటా సీెల్ 407, యాకి్స్ బాాెంక్ 431 రాాెంకులు 
దకికెంచుకున ాయి. 

2022లో ఫో ర్సీ్ అతాధకిెంగా సెంప్ాదిసుత నా అథ్ ల టల  
జాబ్రత లో లియోనలె్ మసెీ్  అగ్సీాా నెంలో నిలిచ డ్ు 

 

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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ఫో ర్సీ్ అతాధికెంగా చ లిలెంచే అథ్ ల ట్్ 2022 జాబ్రత లో $130  

మలియనల  ఆద యెంతో లియోనెల్ మెసీ్ అగ్సీాా నెంలో 
ఉెండ్గా, బాస కట్బాల్ పేలయర్స లటబాిన్ జేమ్్ $121.2 

మలియనలతో ర ెండో  సాా నెంలో ఉెండ్గా, కిసీ ెయానో రపన లోు  
$115 మలియనలతో మూడ్వ సాా నెంలో ఉన ాడ్ు. మెసీ్ 
ఆగ్సుె  2021లో బారి్లోన  నుెండ  ప్ారిస్ స యిెంట్-జర ైమన్కు 
మారాడ్ు మరియు కిసీ ెయానో రపన లోు  అదే నెలలో జువెెంటస్ 
నుెండ  మాెంచ సెర్స యునెైట డ్లో త్రరిగి చేరాడ్ు. ఫో ర్సీ్ ప ైజై్ 
మనీ, జీత లు మరియు బో నస్లు మరియు సాపన్ర్సష ప్ 
ఒప్పెంద ల ఆధ రెంగా అెంచన లను లటకికసుత ెంది. 
టాప్ 10 అతాధిక సెంప్ాదన కలిగిన వాకుత లు, గ్త 
సెంవత్రెంలో ప్నుాకు ముెందు సయా ల ఆద యాలలో 
సమష ెగా $992 మలియనుల  త చ చరు. 
 లియోనెల్ మెసీ్: $130 మలియన్ 

 లటబాిన్ జేమ్్: $121.2 మలియన్ 

 కిసీ ెయానో రపన లోు : $115 మలియన్ 

 నేమార్స: $95 మలియన్ 

 సీెఫ న్ కరీ:ీ $92.8 మలియన్ 

 క విన్ డ్యారాెంట్: $92.1 మలియన్ 

 ర్జర్స ఫ దరర్స: $90.7 మలియన్ 

 కానెలో అలాార జ్: $90 మలియన్ 

 టామ్ బాిడడ: $83.9 మలియన్ 

 జియానిస్ అెంట ట కౌనోప: $80.9 మలియన్ 

ప్పి్ెంచెంలోన ే అతాెంత విలువెనై కెంప నీగా స ద ీ అరమ్కో 
నిలిచిెంది. 

 

చమురు దిగ్గజెం స దీ అరామ్కో Apple Inc.ని అధిగ్మెంచి 
ప్పి్ెంచెంలోనే అతాెంత విలువెైన కెంప నీగా అవతరిెంచిెంది, ఈ 
సెంవత్రెం ఇెంధ్న దిగ్గజెం ప ెంచిన చమురు ధ్రల ఇటీవలి 
ప రుగ్ుదలను నొకిక చ ప పెంది. Aramco ద ని అతాధిక 
సాా యికి చేరువలో వరతకెం చేస ెంది, ద ద ప్ు $2.43 టిలిియన్ 
మార కట్ కాాప టలటైజేషన్తో, 2020 నుెండ  మొదటిసారిగా 
Appleని అధిగ్మెంచిెంద.ి iPhone తయారీద రు 5.2% 

ప్డ పో్ యి, ఒకోక షేరుకు $146.50 వది ముగిస ెంద,ి దీని 
విలువ $2.37 టిలిియనుల . 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 స దీ అరాెంకో సాా ప ెంచబడ న సెంవత్రెం: 1933 

 స దీ అరమోక ప్ధి న కారాాలయెం: ధ్హీాన్, స దీ 
అరేబ్రయా 

 స దీ అరామ్కో CEO: అమన్ హ చ్. న సర్స. 

NSO సరేా : అకోె బర్స-డ స ెంబర్స 2021లో భారతదశే నిరుదోాగతి 
రటేు 8.7% 

 
అకోె బర్స మరయిు డ స ెంబర్స 2021 మధ్ా ప్టెణ ప్ాిెంత లోల  15 

ఏళ్లల  ప ైబడ న వాకుత ల నిరుదో ాగిత రేటు 10.3% నుెండ  
8.7%కి ప్డ పో్ యిెందని జాతీయ సాె టసి ెకల్ ఆఫసీ్ (NSO) 

డటేా వెలలడ ెంచిెంది. నిరుదో ాగ్ెం లేద  నిరుదో ాగిత రేటు (UR) 
అనేది నిరుదో ాగ్ుల శాతెంగా నిరాచిెంచబడ ెంది. కారిమక శకితలో. 
జాతీయ సాె టసి ెకల్ ఆఫసీ్ డటేా యొకక ముఖా అెంశాలు: 
 ప్ురుష లలో, ప్టెణ ప్ాిెంత లోల  నిరుదో ాగ్ెం రేటు కూడ  

2021 అకోె బర్స-డ స ెంబర్ల  8.3%కి తగిగెంద,ి ఇద ి ఏడ ది 
కితీెం 9.5%. ఇది జ్యలట-ైస ప ెెంబర్స 2021లో 9.3%గా 
ఉెంద.ి 
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ప్టెణ ప్ాిెంత లోల ని సీత లైలో (15 ఏళ్లల  మరియు అెంతకెంటే 
ఎకుకవ వయసు్ ఉనావారు) నిరుదో ాగ్ెం లేద  నిరుదో ాగ్ెం 
రేటు అద ేకాలెంలో 13.1% నుెండ  10.5%కి తగిగెందని కూడ  
డేటా చయప ెంచిెంది. ఇది జ్యలటై-స ప ెెంబర్స 2021లో 11.6%గా 
ఉెంద ి

విద ా మెంత్రితా శాఖ నషేనల్ అచీవ్మెెంట్ సరేా  రపి్ో రె్స (NAS) 

2021ని విడ్ుదల చసే ెంద ి

 
2021 ఎడ షన్ కోసెం నషేనల్ అచీవ్మెెంట్ సరేా  (NAS) 
నివేదిక విడ్ుదలటైెంద.ి NAS2021: ప్పి్ెంచెంలోని అత్రప ది 
సరేాలలో ఒకట ైన నేషనల్ అచీవ్మెెంట్ సరేా (NAS) 2021 

12.11.2021న దేశవాాప్తెంగా నేరుచకునే లోప్ాలను గ్ురితెంచి, 

ప్రిషాకర చరాలు చేప్టెడ్ెం కోసెం నిరాహ ెంచబడ ెంది. 
జాతీయ, రాషెర మరియు జిలాల  సాా యిలకు సెంబెంధిెంచిన NAS 

2021 నివేదిక కార్సులు అధికారిక వెబ్స ైట్ “nas.gov.in”లో 
అెందుబాటులో ఉెంచబడ ు యి. 

నివదేకిలోని ముఖాాెంశాలు: 
 గ్త ఏడ ది నవెంబర్స 12న నిరాహ ెంచిన NAS 2021 36 

రాషాె ర లు మరయిు కేెంద ి ప్ాలిత ప్ాిెంత లలోని 720 

జిలాల లోల ని 1.18 లక్షల ప్ాఠశాలలోల  34 లక్షల మెంద ి
విద ారుా లను అెంచన  వేస ెంది. 

 NAS 3, 5, 8 మరియు 10 తరగ్త లలో ప లలల అభాాస 
సామరాా యల సమగ్ ీమూలాాెంకన సరేా ను మూడేళ్ల  కాల 
వావధితో నిరాహ ెంచడ్ెం ద ారా దేశెంలోని ప్ాఠశాల విద ా 
వావసా యొకక ఆర్గాానిా అెంచన  వేసుత ెంది. ఇద ి
ప్ాఠశాల విద ా వావసా యొకక మొతతెం అెంచన ను 
ప్తి్రబ్రెంబ్రసుత ెంది. చివర ిNAS 2017లో జరిగిెంది. 

 NAS 2021 దేశవాాప్తెంగా కేెంద ిమరియు రాషెర ప్భిుతా 
ప్ాఠశాలలు, ప్భిుతా-సహాయక ప్ాఠశాలలు మరియు 
ప ైవైేట్ ప్ాఠశాలలను కవర్స చేస ెంద.ి 

 3 మరియు 5 తరగ్త లకు భాష, గ్ణితెం మరియు 
EVSలో 22 భాషలోల  సరేా నిరాహ ెంచబడ ెంది; 8వ తరగ్త్రకి 
భాష, గ్ణితెం, స ైన్్ మరియు సో షల్ స ైన్్ మరియు 
10వ తరగ్త్రకి భాష, గ్ణితెం, స ైన్్, సో షల్ స ైన్్ 
మరియు ఇెంగీలష్. 

WEF యొకక టాి వలె్ అెండ్ టయరజిెం కాెంప టటీవి్నసె్ సయచిక 
2021: భారతదశేెం 54వ సాా నెంలో ఉెంద ి

 
వరల్ు  ఎకన మక్ ఫో రమ్ (WEF) ద ని టాి వలె్ అెండ్ టయరజిెం 
డ వలప్మెెంట్ సయచిక 2021లో 4.1 సో కర్సతో భారతదశేెం 54వ 
సాా నెం (2019లో 46వ సాా నెం నుెండ  తగిగెంద)ి రాాెంక్ ఇచిచెంది, 
అయితే ఇప్పటికీ, భారతదేశెం దక్ష ణ స యాలో అత ాతతమ 
ప్నితీరు కనబరుసోత ెంది. గ్ల బల్ చ రె్సలో జప్ాన్ అగ్సీాా నెంలో 
ఉెంది (1) మరియు దిగ్ువ సాా నెం (117) చ డ్ దేశెం 
ఆకమీెంచిెంది. 
ఐదు ఉప్ సయచికలు: 
 ప్రాావరణ నిా ప్ాిరెంభెంచడ్ెం 

 టాివెల్ అెండ్ టయరిజెం ప్ాలసీ మరియు ఎనేబుల్ 
కెండ షన్్ 

 మౌలిక సదుప్ాయాలు 
 టాివెల్ మరియు టయరిజెం డ మాెండ్ డ ైవైరుల  

 ప్యిాణెం మరియు ప్రాాటక సుస ారత 
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గ్ల బల్ రాాెంకిెంగ్లో ఉనా దశేాలు: 
Rank Country Score 

1 Japan 5.2 
2 United States of 

America (USA) 
5.2 

3 Spain 5.2 
4 France 5.1 
5 Germany 5.1 

54 India 4.1 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 వరల్ు  ఎకన మక్ ఫో రమ్ (WEF) వావసాా ప్కుడ్ు 

మరియు ఎగిాకూాటివ్ ఛ ైరమన్: కాల స్ సాకాబ్; 

 వరల్ు  ఎకన మక్ ఫో రమ్ (WEF) ప్ధి న కారాాలయెం: 

కొలోనీ, జ నీవా ఖెండ్ెం, స ా టారాల ెండ్; 

 వరల్ు  ఎకన మక్ ఫో రమ్ (WEF) సాా ప ెంచబడ ెంది: 1971. 

ట ైమ్ యొకక 100 అతాెంత ప్భిావవెంతమెనై వాకుత లు 
2022: ప్ూరిత జాబ్రత ను తనిఖీ చయేెండ  

 
ట ైమ్ మాాగ్జ ైన్ 2022లో ప్పి్ెంచెంలోని అతాెంత 
ప్భిావవెంతమెైన 100 మెంది వాకుత లలో సుపీిెంకోరుె  
న ాయవాది కరుణ  నుెండడ, వాాప్ార దిగ్గజెం గౌతమ్ అద నీ 
మరియు ప్ిముఖ కాశ్రమరీ మానవ హకుకల కారాకరత ఖురెీం 
ప్రేా జ్లు ఉన ారు. జాబ్రత  ఆరు వరాగ లుగా 
విభజిెంచబడ ెంద:ి చిహాాలు, మారగదరశకులు, ట టైాన్్, 

కళాకారులు, న యకులు మరయిు ఆవిషకరతలు. 
ట ైటాన్్ కేటగిరీలో యాప ల్ CEO టిమ్ కుక్ మరియు 
అమెరికన్ హో సె్ ఓప్ాి విన్ఫేి వెంటి వారితో ప్ాటు అద నీ 
పేరును ప్ర ెందగా, రషాా అధ్ాక్షుడ్ు వాల దిమర్స ప్ుత్రన్ మరియు 
అతని ఉక యీిన్ కౌెంటర్స వోలోడ మర్స జ లటనీ్ీతో ప్ాటు ల్లడ్ర్స్ 
విభాగ్ెంలో నెండడ మరియు ప్రేాజ్ తమ సాా న నిా ప్ర ెంద రు. 

వరల్ు  ఎయిర్స ప్వర్స సయచిక 2022: భారత వెైమానిక దళ్ెం 
3వ సాా నెంలో ఉెంద ి

 
వరల్ు  డ రై కెర ీ ఆఫ్ మోడ్రన్ మలిటర ీ ఎయిర్సకాీ ఫె్ట 
(WDMMA) 2022 ప్పి్ెంచ వెమైానిక శకుత ల రాాెంకెింగ్ను 
విడ్ుదల చేస ెంద.ి భారత వెమైానిక దళ్ెం (IAF) వివిధ్ గాలి 
యొకక మొతతెం పో్ రాట శకిత ప్రెంగా ప్పి్ెంచ వాయు శకిత 
సయచికలో మూడ్వ సాా నెంలో నిలిచిెంది. ప్పి్ెంచెంలోని వివిధ్ 
దేశాల సేవలు. ఈ నివేదిక చ ైనీస్ ఏవియిేషన్ ఆధ రిత 
సాయుధ్ బలగాలు (PLAAF), జప్ాన్ ఎయిర్స స ల్ఫ-

ప ిజరేాషన్ ప్వర్స (JASDF), ఇజాియిెల్ ఏవియిేషన్ ఆధ రిత 
సాయుధ్ దళాలు మరియు ఫ ిెంచ్ ఎయిర్స అెండ్ సేపస్ ప్వర్సల 
కెంట ేభారత వెైమానిక దళ్ెం (IAF) ప ైన ఉెంచిెంది. భారతదశే 
అసమానత స ాత్ర నివదేకి విడ్ుదలటెైంద ి

 
ప ైమై్ మనిసెర్స్ ఎకన మక్ అడ ైా జర ీ కౌని్ల్ చ రైమన్ డ . 
బ్రబకే్ డ బాి య్, సేెట్ ఆఫ్ ఇనీకాాలిట ీఇన్ ఇెండ యా రిప్ో రె్స 
(EAC-PM)ని ప్ాిరెంభెంచ రు. పో్ టీతత ానికి సెంబెంధిెంచిన 
సెంసా ఈ ప్రిశోధ్నను రచిెంచిెంది, ఇది భారతదేశెంలోని 
అసమానత సాా యి మరియు రకెం యొకక సమగ్ీ 
ప్రిశ్రలనను అెందిసుత ెంది. ఈ అధ్ాయనెం ఆర్గ్ాెం, విదా, 
గ్ృహ లక్షణ లు మరయిు కారిమక మార కట్ రెంగాలలో 
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అసమానతప ై డేటాను మళితెం చేసుత ెంది. ఈ ప్ాిెంత లలో 
అసమానతలు, ప్రిశోధ్న ప్కిారెం, జన భాను మరిెంత 
దురీలెంగా మారుసుత ెంది మరియు బహుమతీయ 
పేదరికానికి ద రి తీసుత ెంది. 
ఫారూచయన్ 500 జాబ్రత : ప్పి్ెంచెంలోని అతాెంత 
సెంప్నుాడ నై ఎలోన్ మస్క 2021లో అతాధిక ప్ారతిోష కెం 
ప్ర ెందిన CEO 

 
ఎలోన్ మస్క, ట సాల  మరయిు సపేస్ఎక్్ల మలె్ల-బ్రలియనీర్స 
CEO, ప్పి్ెంచెంలోనే అతాధిక వేతనెం ప్ర ెందే ఎగిాకూాటివ్. 

ఫారూచయన్ 500లో అతాధికెంగా ప్రిహారెం ప్ర ెందిన CEOల 
ఫారూచయన్ యొకక కొతత  జాబ్రత లో మస్క అగ్సీాా నెంలో 
ఉన ాడ్ు. 2021లో, మస్క 2018 మలె్లఇయర్స 
“మూన్షాట్” గాీెంట్లో అెందిెంచబడ న కొనిా ట సాల  సాె క్ 
ఆప్్న్లను ఉప్యోగిెంచి ద ద ప్ు USD 23.5 బ్రలియనల  
విలువెైన ప్రిహారానిా "గ్హీ ెంచ రు". మస్క తరాాత, 

2021లో అతాధికెంగా ప్రిహారెం ప్ర ెందిన 10 మెంద ి
ఫారూచయన్ 500 CEOలు Apple, Netflix మరియు Microsoft 

అధినేతలతో సహా ట క్ మరియు బయోట క్ CEOలు. 
అతాధకిెంగా ప్రహిారెం ప్ర ెందని టాప్ 10 CEOల జాబ్రత : 
 ఎలాన్ మస్క, ట సాల : USD 23.5 బ్రలియన్ 

 టిమ్ కుక్, ఆప ల్: USD 770.5 మలియన్ 

 జ న్న్ హువాెంగ్, NVIDIA: USD 561 మలియన్ 

 రీడ్ హేస ెెంగ్్, నెట్ఫ్ ల క్్: USD 453.5 మలియన్ 

 లియోన ర్సు షీల ఫ ర్స, ర జ నెరాన్ ఫారామసయాటికల్్: USD 

452.9 మలియన్ 

 మార్సక బెనియోఫ్, సేల్్ఫో ర్స్: USD 439.4 మలియన్ 

 సతా న ద ళ్ల , మైెకోీసాఫె్ట: USD 309.4 మలియన్ 

 రాబరె్స A. కోటిక్, యాకిెవిజన్ బ్రల జార్సు: USD 296.7 
మలియన్ 

 హాక్ E. టాన్, బాిడ్కామ్: USD 288 మలియన్ 

 సఫాి A. కాాటా్, ఒరాకిల్: USD 239.5 మలియన్ 

RBI యొకక బాాెంక్నోట్ సరేా : రూ. 100 అతాెంత ప్ాిధ నాత 
కలిగని నోటు 

 
రజిర్సా బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండ యా యొకక బాాెంక్నోట్ సరేా  ఆఫ్ 
కనయ్యమర్స్ యొకక ఫలిత లు, బాాెంకు నోటలలో, రూ.100 
అతాెంత ప్ాిధ నాతనిసుత ెండ్గా, రూ. 2,000 తకుకవ 
ప్ాిధ నాత కలిగిన డ న మనేషన్ అని వెలలడ ెంచిెంది. ఈ ఏడ ద ి
భారతీయ రిజర్సా బాాెంక్ వార్ిక నివేదికలో ప్చిురిెంచబడ న 
సరేా ప్కిారెం, భారతీయులలో రూ. 100 నోటల కు ఎకుకవ 
ప్ాిధ నాత ఉెంద,ి అయితే రూ. 2000 నోటల కు తకుకవ 
ప్ాిధ నాత ఉెంద.ి  

బాాెంకు నోటలప ై వినియోగ్ద రులప  ైRBI సరేా : 

28 రాషాె ర లు మరియు మూడ్ు కేెందపి్ాలిత ప్ాిెంత లలో 
విసతరిెంచి ఉనా గాీమీణ, స మీ-అరీన్, అరీన్ మరియు 
మెట ి ప్ాలిటన్ ప్ాిెంత ల నుెండ  11,000 మెంద ిప్తి్రవాదుల 
యొకక విభనా నమూన  సరేాలో ప్ాలగగ న ారు. సరేాలో 351 

మెంది దృష ె  లోప్ెం ఉనా ప్తి్రవాదులు (VIR) కూడ  ఉన ారు. 
సరేా 18 నుెండ  79 సెంవత్రాల వయసు్ గ్ల 
ప్తి్రవాదులను ప్ురుష లు మరియు సీత లైకు 60:40 లిెంగ్ 
ప్ాిత్రనిధ్ాెంతో కవర్స చసే ెంద.ి 
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సరేా  ఫలిత లు వలెలడ ెంచినవి ఇకకడ్ ఉన ాయి: 

 బాాెంకు నోటలలో రూ. 100 అతాెంత ప్ాిధ నాతనిసుత ెండ్గా, 
రూ. 2000 తకుకవ ప్ాిధ నాత కలిగిన డ న మనేషన్ అని 
సరేా ఫలిత లు వెలలడ ెంచ యి. 

 న ణేలలో, రూ. 5 డ న మనషేన్కు ఎకుకవ ప్ాిధ నాత 
ఇవాబడ ెంది, అయిత ేరూ. 1 తకుకవ ప్ాిధ నాతనిసుత ెంది. 

 మహాత మ గాెంధీ చితెిం యొకక వాటర్సమార్సక తరాాత 
విెండోస్ స కూారిటీ థ డి్ అతాెంత గ్ురితెంప్ు ప్ర ెందిన భదతి  
ఫీచర్స. 

 ప్తి్రవాదులు ద ద ప్ు 3 శాతెం మెందికి నోటు స కూారిటీ 
ఫీచర్స గ్ురిెంచి త లియదు. 

 మొతతెంమీద, ప్తి్రవాదులు 10 మెందిలో ద ద ప్ు 
ఏడ్ుగ్ురు కొతత  నోటల  స రీస్తో సెంతృప త  చ ెందినటుల  
కనుగపనబడ ెంది. 

 

కమటలీు & ప్థకాలు 
ప్ారశిాీమకవతేతకు సహాయెం చేయడ నిక ిఢ ల్లల ప్భిుతాెం "ఢ ల్లల 
సాె రెప్ ప్ాలసీ"ని ప్కిటెించిెంద ి

 
ప్జిలు సాె రెప్లను ప్ాిరెంభెంచేెందుకు మరియు వారిక ిఆరిాక 
మరియు ఆరిాకేతర పో్ి త ్హకాలు, అనుషెంగిక రహ త 
రుణ లు మరియు నిప్ుణులు, న ాయవాదులు మరియు CA 

నుెండ  ఉచిత కన్లటె నీ్ని అెందిెంచడ నికి ఒక ప్రాావరణ 
వావసాను రూప్ర ెందిెంచ ేలక్షాెంతో ఢ ల్లల కాాబ్రనటె్ "ఢ ల్లల సాె రెప్ 
ప్ాలసీ"ని ఆమోదిెంచిెంద.ి సాె రెప్ విధ న నిా 
ప్రావేక్ష ెంచేెందుకు 20 మెంద ి సభుాలతో కూడ న 

టాస్కఫో ర్స్ను ఏరాపటు చేసాత రు. ఈ కమటీకి ఢ ల్లల ఆరిాక మెంత్రి 
నేతృతాెం వహ సాత రు. 2030 న టకి ి 15,000 సాె రెప్లను 
పో్ి త్హ ెంచడ్ెం, సులభతరెం చేయడ్ెం మరియు మదిత  
ఇవాడ్ెం. 

RailTel & WHO విశాఖప్టాెంలో మొబెలై్ కెంట నైర్స 
ఆసుప్త్రనిి ప్ాిరెంభెంచిెంద ి

 
ర లై్ట ల్ కారపపరషేన్ ఆఫ్ ఇెండ యా లిమట డ్ ఆెంధ్ిప్దిశే్ మెడ్ 
ట క్ జోన్ (AMTZ) విశాఖప్టాెం ప్ాిెంగ్ణెంలో "హ ల్త  కౌల డ్"ని 
రూప్ర ెందిెంచిెంది మరియు సాా ప ెంచిెంది. ఆెంధ్పి్దిేశ్ మెడ్ ట క్ 
జోన్ (AMTZ) ప్పి్ెంచెంలోనే మొటెమొదట ి సమగ్ ీ వెైదా 
ప్రికరాల తయారీ కేెందెిం. AMTZ వది "హ ల్త  కౌల డ్"ని WHO-

జ నీవాలోని WHO ఇనోావేషన్ హబ్ హ డ్ లూయిస్ 
అగ ర్స్న ప్ ప్ాిరెంభెంచ రు. 
శ్రీమత్ర మీన క్ష  లేఖి, 7వ బ్రకి్్ సాెంసకృత్రక మెంత ి ల 
సమావశేానిక ిహాజరయాారు 

 
శ్రీమత్ర పపీ్ుల్్ రపి్బ్రల క్ ఆఫ్ చ నై  నిరాహ ెంచిన 7వ బ్రకి్్ 
సాెంసకృత్రక మెంత ి ల సమావశేానిక ి సాెంసకృత్రక మరయిు 
విదశేాెంగ్ శాఖ సహాయ మెంత్రి మీన క్ష  లేఖి హాజరయాారు, 
దీనికి అనిా బ్రిక్్ సభా దేశాలు హాజరయాారు. బ్రిక్్లో 
సమగ్తీను మరయిు ప్రసపర అభాాసానిా కలిగ ి ఉెండ ే
సాెంసకృత్రక భాగ్సాామాానిా ఏరాపటు చేయడ్ెం అన ేఅెంశెం 
కిెంద, బ్రకి్్ దేశాల మధ్ా సాెంసకృత్రక కారాకలాప్ాలను 
పో్ి త్హ ెంచడ నికి మరియు విసతరిెంచడ నికి చరచ జరిగిెంది. 
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అదనప్ు సమాచ రెం 

 ప్ధి నమెంత్రి కారాాలయ ప్ాానెల్ ప్టెణ ఉప్ాధి హామీ 
ప్థకానిా స ఫారు్ చసే ెంది: ప్ధి న మెంత్రకి ిఆరిాక సలహా 
మెండ్లి (EAC-PM) ప్భిుతాెం నగ్రాలోల  నిరుదో ాగ్ులకు 
ఉప్ాధి హామీ కారాకీమానిా అమలు చేయాలని మరియు 
ఆద య అెంతరాలను తొలగిెంచడ నికి సారాత్రకి 
ప్ాిథమక ఆద య (UBI) ప్థకానిా అమలు చేయాలని 
స ఫారు్ చేస ెంద.ి  

 నషేనల్ సాె రెప్ అడ ైా జర ీ కౌని్ల్ 4వ సమావశేెం, 

పయీూష్ గ్యల్ అధ్ాక్షతన జరగిెింది : నయాఢ ల్లలలో 
జరిగిన నేషనల్ సాె రెప్ అడ ైా జరీ కౌని్ల్ (NSAC) 4వ 
సమావేశానికి వాణిజాెం మరియు ప్రిశమీలు, 
వినియోగ్ద రుల వావహారాలు, ఆహారెం మరియు 
ప్జిాప్ెంప ణీ మరియు జౌళి శాఖ మెంత్రి శ్రీ పయీూష్ 
గ్యల్ అధ్ాక్షత వహ ెంచ రు 

 

శ్చఖరాగీ్ సమావశేాలు & సదసు్లు 
2వ గ్ల బల్ కోవిడ్-19 వరుచవల్ శ్చఖరాగ్ ీసమావశేెంకు ప్ధి న 
మెంత్ర ిహాజరయాారు 

 
కోవిడ్ వాాప త  సమయెంలో మరణ ల కోసెం WHO యొకక 
సెంఖాలను ప్భిుతాెం సవాలు చేస న వారెం తరాాత UN 

ఆర్గ్ా అధికారెం మరియు ద ని వాాకి్న్ ఆమోద 
ప్కిియీలను సమీక్ష ెంచ లని ప్ధి న మెంత్ర ి నరేెంద ి మోడడ 
ప లుప్ునిచ చరు. 

2020లో చేస న భారతదేశెం-దక్ష ణ ఫ ికా సెంయుకత 
ప్తి్రప్ాదనను ఇెంకా ఆమోదిెంచని పేట ెంట్ మనహాయిెంప్ుల 
విషయెంలో ప్పి్ెంచ వాణిజా సెంసా మరిెంత సరళ్ెంగా 
ఉెండ లని కూడ  శ్ర ీ మోదీ ప లుప్ునిచ చరు, ర ెండ్వ గ్ల బల్ 
కోవిడ్ సమమట్లో మాటాల డ్ుతూ, వాసతవెంగా ప్సిెంగిెంచ రు. 

US అధ్ాక్షుడ్ు జోస ఫ్ బ్రడ న్ మరియు ఆఫ ికన్ యూనియన్, 

యూర్ప యన్ యూనియన్, క నడ , జరమనీ, దక్ష ణ ఫ ికా, 
జప్ాన్ మరియు దక్ష ణ కొరియాతో సహా అనేక ఇతర 
న యకులు. 
ప్ధి న ెంశాలు: 
త ైవాన్ను యుఎస్ మరియు ఇతర అత్రధేయలు 
సమావేశానికి ఆహాానిెంచ రు, అయిత ేచ ైన  మరియు రషాా 
త్రరసకరిెంచ యి. 

2020 మరియు 2021 సెంవత్రాలోల , WHO భారతదేశెంలో 
కోవిడ్-19 కారణెంగా ప్తిాక్షెంగా లేద  ప్ర్క్షెంగా 4.7 

మలియనల  మరణ లను అెంచన  వేస ెంద,ి ప్భిుతాెం అెంచన  
వేస న ద ని కెంటే 10 ర టుల  ఎకుకవ, భారతదేశ మరణ ల 
సెంఖా ప్పి్ెంచెంలోనే అత్రప దిదిగా చేస ెంద.ి 

యునెైట డ్ సేెట్్, బెలిజ్, జరమనీ, ఇెండోనేష యా మరియు 
స నెగ్ల్ సెంయుకతెంగా నిరాహ ెంచిన ఈ సదసు్కు 30కి ప ైగా 
దేశాలు హాజరయాారు. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 WHO డ ైర కెర్స జనరల్: ట డోిస్ ఘెబేయిిేసస్ 

 US అధ్ాక్షుడ్ు: జో బ్రడ న్ 

ఎడ రకీరణను ఎదుర్కవడ్ెంప ై COP15 స షన్: భూపెేందర్స 
యాదవ్ భారత ప్తి్రనిధ ిబృెంద నిక ిన యకతాెం వహ ెంచ రు 
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కేెంద ిప్రాావరణ, అటవీ మరియు వాత వరణ మారుపల శాఖ 
మెంత్ర ిశ్ర ీభూపేెందర్స యాదవ్ నేతృతాెంలోని భారత బృెందెం, 

ఎడ రీకరణకు వాత్రరేకెంగా పో్ రాడే UN కనెాన్న్ ఆఫ్ ప్ారెీల 
15వ సమావేశెం (UNCCD COP15) కోసెం కోట్ డ  
ఐవోయిర్సలోని అబ్రడా్న్కు చేరుకుెంది. యునెైట డ్ నేషన్్ 
కనెాన్న్ టు కెంబాట్ ఎడ రీకరణకు సెంబెంధిెంచిన ప్ారెీల 
ప్ద ాలుగ్ స షన్ నయా ఢ ల్లలలో జరిగిెంది మరియు ఈ సెంసాకు 
భారతదేశెం ప్సిుత త అధ్ాక్షుడ్ు. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 కేెంద ిప్రాావరణ, అటవీ మరియు వాత వరణ మారుపల 

మెంత్రి: శ్ర ీభూపేెందర్స యాదవ్ 

 

ఒప్పెంద లు 
భారతదశేెం మరయిు జరమనీ తరాాత ఇెండో -జరమన్ గీనీ్ 
హ డైోిజన్ టాస్క ఫో ర్స్ సాా ప ెంచబడ ెంద ి

 
కెేంద ి విదుాత్, కొతత  మరయిు ప్ునరుత పదక ఇెంధ్న శాఖ 
మెంత్ర ి శ్ర ీ R.K స ెంగ్ మరియు జరమనీ ఆరిాక వావహారాలు 
మరియు వాత వరణ మారుపల మెంత్ర ిడ కెర్స రాబరె్స హబకె్ 
ఇెండో -జరమన్ హ డైోిజన్ టాస్క ఫో ర్స్ప ై జాయిెంట్ డ కలరేషన్ 
ఆఫ్ ఇెంట ెంట్ప  ైవాసతవెంగా సెంతకెం చేశారు. ప్ునరుత పదక 
ఇెంధ్న సామరాయెంలో ప్పి్ెంచెంలోనే అతాధిక విసతరణ వేగ్ెంతో 
ఇెంధ్న ప్రివరతనలో భారతదేశెం ప్పి్ెంచ న యకుడ గా 
ఉదువిెంచిెంది. మెంత్ర ి R.K. భరత్కు సపషెమైెన బ్రడ ు ెంగ్ 
విధ నెం, బహ రెంగ్ మార కట్, తారిత వివాద ప్రిషాకర వావసా 
ఉెందని మరియు అతాెంత ఆకర్ణీయమైెన RE ప టుె బడ  
గ్మాసాా న లలో ఒకటిగా విసత ృతెంగా గ్ురితెంప్ు ప్ర ెందిెందని స ెంగ్ 
తన జరమన్ కౌెంటర్సకు త లియజేశారు. 

ప్ధి న ెంశాలు: 
 శకిత ప్రివరతన ప్రెంగా భారతదేశెం ఉనాతమైెన లక్షయాలను 

కలిగి ఉెంద.ి 2030 న టికి, ఇది 500 GW న న్-ఫాస ల్ 
ఇెంధ్న సామరాా యనిా జోడ ెంచనుెంది. 

 గీనీ్ హ ైడోిజన్ కోసెం భారత్ ప్తి్రప్ాదనలు సమరిపెంచిెంది. 
 భారతదశేెంలో ఈ ప్రాావరణ వావసా అభవృదిికి జరమన్ 

కెంప నీలు పో్ టీ ప్డ్ుత న ాయి. 

 ప్ాిజ కె్లు, నిబెంధ్నలు మరియు ప్మిాణ లు, వాణిజాెం 
మరియు ఉమమడ  ప్రిశోధ్నల కోసెం ఎనేబుల్ 
ఫేిమ్వర్సకలను రూప్ర ెందిెంచడ్ెం ద ారా గీనీ్ హ ైడోిజన్ 
ఉతపత్రత , వినియోగ్ెం, నిలా మరియు ప్ెంప ణీలో ప్రసపర 
సహకారానిా బలోపేతెం చేయడ నికి ఈ ర్జు సెంతకెం 
చేస న ఒప్పెందెం ప్కిారెం ర ెండ్ు దేశాలు ఇెండో -జరమన్ గీనీ్ 
హ డైోిజన్ టాస్క ఫో ర్స్ను ఏరాపటు చేసాత యి. మరియు 
అభవృదిి  (R&D) ప్ాిజ కుె లు. 

 గీనీ్ హ డైోిజన్ ఉతపత్రత  మరయిు ఎగ్ుమత్ర కోసెం గ్ల బల్ 
హబ్గా మారాచలనే ఉదేిశాెంతో భారతదశేెంలో నషేనల్ 
గీనీ్ హ డైోిజన్ మషన్ సృష ెెంచబడ ెంద.ి 

 హ ైడోిజన్ సాెంకేత్రకతలో ప్పి్ెంచ అగ్గీామగా ఎదగాలనే 
లక్షాెంతో జరమనీ ఒక సాహసో పేతమైెన జాతీయ హ ైడోిజన్ 
వూాహానిా కూడ  రూప్ర ెందిెంచిెంది. 

ఇెండ యన్ ఆరమీ ర డ్ షీల్ు  డ విజన్ ‘మణిప్ూర్స సయప్ర్స 50’ 
కోసెం ఎెంఓయూప  ైసెంతకెం చసే ెంది. 
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స పయర్స కార్సప్ ఆధ్ారాెంలో ఇెండ యన్ ఆరీమ ర డ్ షీల్ు  
విభాగ్ెం 'ర డ్ షీల్ు  స ెంటర్స ఫర్స ఎక్లటన్్ అెండ్ వెల్నెస్'ని 
సాా ప ెంచడ నికి సేెట్ బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండ యా ఫ ెండేషన్ (SBIF) 
మరియు నేషనల్ ఇెంట గిటీీ అెండ్ ఎడ్ుాకేషనల్ డ వలప్మెెంట్ 
ఆరగనెైజేషన్ (NIEDO)తో మణిప్ూర్సలోని బ్రష ణ ప్ూర్స జిలాల లో 
త ైపై్ాక్ష క ఒప్పెంద నిా కుదురుచకుెంది. ప్ాిజ కె్ ‘మణిప్ూర్స 
సయప్ర్స 50’ జ్యలట ై 2022 మొదట ి వారెం న టికి 50 మెంది 
విద ారుా లతో కూడ న మొదట ి బాాచ్కు ప్ూరితగా ప్ని 
చేయవచచని భావిసుత న ారు. 
ర లైేా ట లికమూానికషేన్లను అప్గేడీ్ చయేడ నిక,ి ర లైేా 
మెంత్రతిా శాఖ C-DOTతో ఒప్పెందెంప  ైసెంతకెం చేస ెంది. 

 
ర ైలేా మెంత్రితా శాఖ మరియు స ెంటర్స ఫర్స డ వలప్మెెంట్ ఆఫ్ 
ట లిమాటిక్్ (స -డ ట్) ర ైలేాలలో ట లికాెం DOT యొకక 
ప్రిషాకరాలు మరియు సేవలు అెందిెంచడ్ెంలో మరియు 
అమలు చేయడ్ెంలో ట లికమూానికేషన్ స కరాాల ఏరాపటులో 
సమనాయెం మరియు వనరుల భాగ్సాామాెం కోసెం 
బలమైెన సహకార ప్ని భాగ్సాామాానిా ఏరపరచడ నికి 
అవగాహన ఒప్పెందెం (ఎెంఓయు)ప ై సెంతకెం చేశాయి. 

అనిా ప్భిుతా ప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు 
 ర ైలేా మెంత్ర:ి శ్ర ీఅశ్చాని వెైషణవ్ 

 ఎగిాకూాటివ్ డ ైర కెర్స మరియు C-DOT బో రుు  ఛ ైరమన్: 

రాజ్కుమార్స ఉప్ాధ ాయ్ 

 అదనప్ు సభుారాలు, ట లికాెం మరియు ర ైలేా బో రుు : 
అరుణ  స ెంగ్ 

ప్ునరుత పదక ఇెంధ్న ప్ాిజ కుె ల కోసెం ఉతతరాఖెండ్ ప్భిుతాెం 
మరయిు BPCL అవగాహన ఒప్పెంద నిా 
కుదురుచకున ాయి 

 
రాషెరెంలోని ప్ునరుత పదక ఇెంధ్న ప్రిశమీ మరియు ఇతర 
ప్ాిజ కుె ల పో్ి త ్హెం కోసెం ఉతతరాఖెండ్ ముఖామెంత్ర ిప్ుషకర్స 
స ెంగ్ ధ మ సమక్షెంలో ఉతతరాఖెండ్ ప్భిుతాెం మరియు 
భారత్ ప ట ి లియెం కారపపరషేన్ లిమట డ్ (BPCL) మధ్ా ఒక 
అవగాహన ఒప్పెందెం కుదిరిెంది. ఉతతరాఖెండ్ ప్భిుతాెం 
మరియు భారత్ ప ట ి లియెం కారపపరేషన్ లిమట డ్ రాషెరెంలో 
కొతత  మరియు ప్ునరుత పదక ఇెంధ్న ప్ాిజ కుె ల అభవృదిి  
కోసెం అవగాహన ఒప్పెందెం (MOU) కుదురుచకున ాయి. 

ఎరువుల రెంగ్ెంలో సహకరెించుకునెేందుకు భారత్-జోరాు న్ 
మధ్ా ఒప్పెందెం కుదరిిెంద ి

 
డ . మను్ఖ్ మాెండ్వియా నేతృతాెంలోని ఉనాత-సాా యి 
బృెందెం జోరాు న్ను సాలప మరియు దీరఘకాలికెంగా ఎరువులు 
మరియు ముడ  ప్ద రాా లను సురక్ష తెంగా ఉెంచ ే లక్షాెంతో 
మొదటి-రకెం ప్యితాెంలో సెందరిశెంచిెంది. ప్సిుత త ప్ిప్ెంచ 
ఎరువుల సెంక్షోభెం నేప్థాెంలో ఈ ప్రాటన జరిగిెంది. 
భారతదేశానికి ఫాసాఫరిక్ మరియు ప్ర టాష యెం ఎరువుల 
సరఫరాకు హామీ ఇచేచ విషయెంలో జోరాు న్ ప్రాటన 
చ రిత ితమకమని డ కెర్స మాెండ్వా పేరపకన ారు. డ కెర్స 
మను్ఖ్ మాెండ్వియా సమావేశాల సమయెంలో భారతదేశెం 
ఎెంచుకునా ఎరువుల భాగ్సాామగా జోరాు న్ను ప లిచ రు.. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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అనిా ప్భిుతా ప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 కేెంద ి ఆర్గ్ా మరియు కుటుెంబ సెంక్షేమెం మరియు 

రసాయన లు మరియు ఎరువులు మెంత్ర:ి డ కెర్స 
మను్ఖ్ మాెండ్వియా 

 జోరాు న్ రాజు: అబుి లాల  II బ్రన్ అల్-హుసే్ న్ 

 

అవారుు లు 
ప్ులిటార్స బహుమత లు 2022 ప్కిటెించబడ ెంద:ి విజతేల 
ప్ూరిత జాబ్రత  

 
జరాలిజెం, ప్ుసతకాలు, న టకెం మరియు సెంగీతెంలో 106వ 
తరగ్త్ర ప్ులిటార్స బహుమత్ర విజేతలను ప్కిటిెంచ రు. ప్ులిటార్స 
ప ైజై్ అనేది యునెటై డ్ సేెట్్లోని వారాత ప్త్రిక, మాాగ్జ ైన్, 

ఆన్లటైన్ జరాలిజెం, సాహ తాెం మరియు సెంగీత కూరుపలో 
సాధిెంచిన విజయాలకు అవారుు . వారాత ప్త్రిక ప్చిురణకరతగా 
తన అదృషాె నిా సెంప్ాదిెంచిన జోస ఫ్ ప్ులిటార్స యొకక 
వీలున మాలోని నిబెంధ్నల ద ారా ఇది 1917లో 
సాా ప ెంచబడ ెంది మరియు కొలెంబ్రయా విశావిద ాలయెంచ ే
నిరాహ ెంచబడ్ుత ెంది. 
 

 

జరాలిజెంలో విజతేలు మరయిు వార ిఅవారుు ల ప్ూరిత జాబ్రత  
ఇకకడ్ ఉెంద:ి 

ప్జిా సవే 

 వాష ెంగె్న్ ప్ో సె్ జనవర ి 6, 2021న వాష ెంగె్న్ప ై ద డ కి 
సెంబెంధిెంచిన ఖాత  కోసెం. 

బేకిెింగ్ నయాస్ రపి్ో రిెెంగ్ 

 ఫో్ల రిడ లోని సముదతిీర అప్ారె్సమెెంట్ టవరుల  
కూలిపో్ వడ్ెం గ్ురిెంచి మయామ హ రాల్ు  స బీెంది కవరేజీ 
చేశారు. 

ప్రశిోధ్న తమక రపి్ో రిెెంగ్ 

 టెంప్ా బ ే ట ైమ్్కు చ ెందిన కోర ీ జి. జాన్న్, ర బకెాక 
వూలిెంగ్టన్ మరియు ఎలి మురేీ ఫో్ల రిడ లోని ఏక ైక 
బాాటర ీ రీస ైకిలెంగ్ ప్ాల ెంట్లోని అతాెంత విషప్ూరిత 
ప్మిాద లను బహ రగతెం చేయడ్ెం కోసెం కారిమకులు 
మరియు సమీప్ెంలోని నివాస త లను తగనిెంతగా 
రక్ష ెంచడ నికి భదతి  చరాలను అమలు చేయవలస  
వచిచెంది. 

వివరణ తమక రపి్ో రిెెంగ్ 

 వెబ్ సేపస్ ట లిసో కప్ ఎలా ప్నిచేసుత ెందో  నివేదిెంచడ నికి 
కాాెంటా మాాగ్జ నై్ స బీెంది, ముఖాెంగా నటాల్ల 
వోలోచవర్స. 

సాా నిక రపి్ో రిెెంగ్ 

 బెటర్స గ్వరామెెంట్ అసో స యిేషన్కు చ ెందిన మాడ సన్ 
హాప్కని్్ మరియు చికాగ్ టిబిూాన్కు చ ెందిన స స లియా 
ర యిసె్ విఫలమైెన భవనెం మరియు ఫ ైర్స సేఫ్ీె  కోడ్ 
అమలు యొకక చికాగ్ యొకక సుదీరఘ చరితిను 
ప్రిశ్రలిెంచ రు. 

నషేనల్ రిప్ో రిెెంగ్ 

 ది నయా యార్సక ట ైమ్్ యొకక స బీెంది ఒక ప్ాిజ కె్ కోసెం 
పో్ ల్లసులచే ప్ాిణ ెంతకమైెన టాిఫ క్ సాె ప్ల యొకక 
అవాెంతర నమూన ను లటకికెంచ రు. 

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

 ఇరాక్, స రియా మరియు ఆఫ్ఘనిసాత న్లలో అమెరికా స ైనిక 
నిశ్చచత రాా ల అధికారిక ఖాత లను సవాలు చేసయత , US-

నేతృతాెంలోని వెైమానిక ద డ్ుల యొకక విసాత రమైెన 
ప్ రుల సెంఖాను బహ రగతెం చేస నెందుకు 
నివేదిెంచినెందుకు నయాయార్సక ట మై్్ స బీెంది. 

ఫచీర్స ర టైెింగ్ 

ద ిఅటాల ెంటిక్క ిచ ెందని జ నిాఫర్స సనీియర్స 9/11 నుెండ  20 

సెంవత్రాలలో ఒక కుటుెంబెం యొకక నషాె నిా లటకికెంచే 
చితణి. 

వాాఖాానెం 

 కాన ్స్ స ట ీసాె ర్సకి చ ెందిన మలెిెండ  హ నెా బరెగర్స లటైెంగిక 
వేటగాడ్ు అని ఆర్ప ెంచిన రిట ైర్సు పో్ ల్లసు డ ట కిెవ్ 
బాధిత లకు న ాయెం చేయాలని డ మాెండ్ చేసయత  
ఒప పెంచే కాలమ్ల కోసెం. 

విమరశ 
 సలామషా టలిటల ట్, కళ్ మరియు జన దరణ ప్ర ెందిన 

సెంసకృత్రలో నలలజాత్ర కథల గ్ురిెంచి వాిస నెందుకు, ద ి
నయాయార్సక ట మై్్కి ప ది ఎత త న విమరశకుడ గా 
సహకరిసుత న ారు. 

సెంప్ాదకయీ రచన 

 హరాసెన్ కాీనికల్కు చ ెందిన లిసా ఫాలటకన్బర్సగ , మెఖైలే్ 
లిెండ న్బరెగర్స, జో హో ల్ల మరయిు లూయిస్ కరాసో క 
ప్చి రెం కోసెం, అసలు రిప్ో రిెెంగ్తో, ఓటరలను అణిచివేసే 
వూాహాలను బహ రగతెం చేశారు, విసత ృతమైెన ఓటర్స మోసెం 
యొకక అపో్ హను త్రరసకరిెంచ రు మరియు సర ైన 
ఓటిెంగ్ సెంసకరణల కోసెం వాదిెంచ రు. 

ఇలసేె రట డ్ రపి్ో రిెెంగ్ మరయిు వాాఖాానెం 

 ఫహ మద  అజీమ్, ఆెంథోనీ డ ల్ కల్, జోష్ ఆడ్మ్్ 
మరయిు ఇన్స డై్ర్సక ి చ ెందని వాలె్ హ కీ ఉయఘ ర్స 
ఇెంటర్సామెెంట్ కాాెంప్లో కామక్ కోసెం. 

బేకిెింగ్ నయాస్ ఫో ట గ్ఫీ ీ

 ఆఫ్ఘనిసాత న్ నుెండ  US నిషరీమణ యొకక ముడ  మరియు 
అతావసర చిత ిల కోసెం లాస్ ఏెంజిల్్ ట మై్్ యొకక 
మారకస్ యామ్. 

 US కాాప టల్ప ై ద డ కి సెంబెంధిెంచిన సమగ్ీమైెన 
మరియు స ారమైెన రివరిెెంగ్ ఫో ట ల కోసెం గ టిె  ఇమేజ స్కు 
చ ెందిన మెక్న మీ, డ్యి  యాెంజ రర్స, స పన్ర్స ప్ాల ట్, 

శామూాల్ కోరమ్ మరయిు జోన్ చ రీలీను విన్ చేయెండ . 
ఫచీర్స ఫో ట గ్ఫీ ీ

 భారతదశేెంలో కోవిడ్ ట ల్ యొకక చిత ి ల కోసెం 
రాయిటర్స్కు చ ెందని అద ాన్ అబ్రద,ి సన ా ఇరా్ ద్ 
మటయె , అమత్ డవే్ మరయిు దవిెంగ్త డ నిష్ స దిిఖీ. 

DD నషేనల్ ప ట్ షో  ‘బసెె్ ఫ ెిండ్ ఫర వర్స’ ENBA అవారుు  
2021ని గ లుచుకుెంద ి

 
ఎకే్ ఛెంజ్4మీడ యా నయాస్ బాి డ్కాస ెెంగ్ అవార్సు్ (ENBA) 

14వ ఎడ షన్లో ప ెంప్ుడ్ు జెంత వుల సెంరక్షణ ‘బసెె్ ఫ ెిండ్ 
ఫర వర్స’ ఆధ రిత TV స రీస్ కోసెం దయరదరశన్ ఉతతమ లోత ైన 
హ ెందీ స రీస్ కోసెం ENBA అవారుు  2021 గ లుచుకుెంద.ి  

 ప్పి్ెంచ ఆహార బహుమత్ర 2022ని NASA యొకక 
స ెంథియా ర్స న్జ్వీగ్ అెందుకున ారు: నయాయార్సక 
నగ్రెంలోని NASA యొకక గపడ ి ర్సు ఇన్స ెటయాట్ ఫర్స సపేస్ 
సెడడస్ (GISS)లో సనీియర్స రసీ ర్సచ శాసత వైతేత  మరియు 
క లలమటే్ ఇెంప్ాకె్్ గ్ూీప్ అధిప్త్ర స ెంథయిా ర్స న్జ్వీగ్ 
ప్పి్ెంచ ఆహార బహుమత్ర ఫ ెండషేన్ నుెండ  2022 

(ప్పి్ెంచ ఆహార బహుమత్ర) వరల్ు  ఫుడ్ ప ైజై్ను 
అెందుకున ారు.  
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అజయ్ ప రమల్ ఆరుర్స ఆఫ్ ద బ్రటిషి్ ఎెంప ైర్స అవారుు ను 
అెందుకున ారు 

 
ప రమల్ గ్ూీప్ ఛ ైరమన్, అజయ్ ప రమల్ హర్స మెజ స ె  ది కీాన్ 
ద ారా గౌరవ కమాెండ్ర్స ఆఫ్ ది ఆరుర్స ఆఫ్ బ్రిటషి్ ఎెంప రై్స 

(CBE)ని అెందుకున ారు. UK-ఇెండ యా CEO ఫో రమ్కు 
ఇెండ యా కో-ఛ రై్సగా UK-ఇెండ యా వాణజిా సెంబెంధ నిక ి
చేస న సేవలకు గాను ఆయన ఈ అవారుు ను అెందుకున ారు 
క న ా నరు్ అన ా ఖబాలే దుబా ప్ిప్ెంచెంలోనే అత ాతతమ 

నరు్గా నిలిచ రు. 

 
మారా్బ్రట్ కౌెంట ీర ఫరల్ హాస పటల్ లో ఉనా క న ా నరు్ 
అన ా కబాలే దుబా, తన కమూానిటీలో ఫ మేల్ జ నిటల్ 
మూాటిలేషన్ (ఎఫ్ జిఎమ్) వెంట ికాలెం చ లిలన సాెంసకృత్రక 
విధ న లకు వాత్రరేకెంగా విదాను ఆమోదిెంచినెందుకు 
మరియు ప్చి రెం చేస నెందుకు ప్ాిరెంభ ఆసెర్స గారిుయన్ 
గ్ల బల్ నరి్ెంగ్ అవారుు ను గ లుచుకుెంది. అెంతరాా తీయ 
నరు్ల దినోత్వానిా ప్ురసకరిెంచుకుని దుబాయోల  జరిగిన 
అవారుు ల ప్ది నోత్వెంలో 2,50,000 డ లరుల  (సుమారు 29 

మలియన్ డ లరుల ) ప ైజై్ మనీగా తీసుకునా దుబాను 
ఎమరేట్్ సీఈఓ షేక్ అహమద్ బ్రన్ సయిాద్ అల్ మకూత మ్ 
సన మనిెంచ రు. 

అనిా ప్ో టీ ప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 క న ా రాజధ ని: నెరై్బీ; 

 క న ా కర నీ్: ష లిలెంగ్; 

 క న ా అధ్ాక్షుడ్ు: ఉహురు క న ాటాె .  
మమత  బనెరీా ప్తిేాక బెంగాల  అకాడ్మీ అవారుు ను 
అెందుకుెంద ి

 
ప్శ్చచమ బెెంగాల్ ముఖామెంత్రి, మమత  బనెరీా "కనికరెంలేని 
సాహ తా సాధ్న(రలేేనేలసే్్ లిటరస ీ ప్ురు్ట్)" కోసెం బెంగాల  
అకాడ్మీ అవారుు నుఅెందుకున ారు. సాహ తా అకాడ్మీ ఈ 
సెంవత్రెం ప్విేశప టిెన ఈ అవారుు ను బెనరీాకి ఆమె "కబ్రత  
బ్రత న్" అనే ప్ుసతకానిక ి అెందిెంచ రు, ఇద ి ప్శ్చచమ 
బెెంగాల్లోని ఉతతమ రచయితలకు నివాళ్లలరిపెంచిెంది. 
మమత  బెనరీా 'కబ్రత  బ్రత న్' 2020 కోల్కత  బుక్ ఫ యిర్సలో 
ప్ాిరెంభెంచబడ ెంది. ఈ ప్ుసతకెంలో టిఎెంస  అధినేత రాస న 
946 కవితలు ఉన ాయి. 

వేదికప ై ఉనాప్పటిక,ీ మమత  బెనరీా సాయెంగా అవారుు ను 
సీాకరిెంచలేదు మరియు ఆమె తరప్ున రాషెర విద ాశాఖ 
మెంత్రి బతి ా బసు అెందుకున ారు. 
 

గ్ప్ాలకృషణన్ VASVIK ప్ారశిాీమక ప్రశిోధ్న అవారుు  2020 

గ లుచుకున ారు 
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ICAR-స ెంటలి్ మెర ైన్ ఫ షరీస్ రీస ర్సచ ఇన్స ెటయాట్ డ ైర కెర్స A 
గ్ప్ాలకృషణన్ వావసాయ శాసాత ర లు మరయిు సాెంకతే్రకత 
విభాగ్ెంలో 2020 సెంవత్రానిక ి VASVIK (వివిధ్లాకీ్  
ఆదోాగకి్ సెంశోధ్న్ వికాస్ కెేందెిం) ఇెండ్స ె రయల్ రసీ ర్సచ 
అవారుు ను గ లుచుకున ారు. 1.51 లక్షల నగ్దు బహుమత్ర 
మరయిు ప్శిెంసా ప్తెింతో కూడ న ఈ అవారుు , ఫ ష్ 
జ నెటిక్్కు సెంబెంధిెంచిన ప్రిశోధ్న ప్నులకు ఆయన చేస న 
విశరష కృష కి గ్ురితెంప్ుగా ఉెంద.ి అనేక వాణిజాప్రెంగా 
ముఖామైెన మరియు అెంతరిెంచిపో్ త నా జాత లను 
సెంరక్ష ెంచడ నికి సెంబెంధిెంచిన చేప్ల జనుాశాసాత ర నిక ి
సెంబెంధిెంచిన ప్రిశోధ్న ప్నిచేసుత ెంది. 
సెంగీత అకాడ్మీ 2020-22 సెంగతీ కళానిధ ి అవారుు లను 
ప్కిటిెంచిెంద ి

 
ప్ఖిాాత గాయకుడ్ు మరియు గ్ురువు, నేవలేి ఆర్స 
సెంత నగ్ప్ాలన్, ప్మిుఖ మృదెంగ్ెం కళాకారుడ్ు మరియు 
గ్ురువు, 'త్రరువారూర్స' భకతవత్లెం, మరియు లాలుగ డ  
వయోలిన్ దాయెం, G J R కృషణన్ మరియు విజయలక్ష మ 
సెంగీత అకాడ్మీ యొకక ప్తి్రషాె తమక సెంగతీ కళానిధ ి
ప్ురసాకరాలకు 2020, 2020, మరియు 2020కి 
ఎెంప కయాారు. 
మూాజిక్ అకాడ్మీ 2020, 2021 మరియు 2022 

సెంవత్రాలకు సెంగీత కళానిధి అవారుు  విజేతలను 
ప్కిటిెంచిెంది. COVID-19 మహమామరి కారణెంగా గ్త 
ర ెండేళ్లలో భౌత్రక ఉత్వానిా నిరాహ ెంచలేకప్ో యిెంద.ి 

డ స ెంబర్స 15, 2022న 96వ వారి్క సదసు్ మరియు సెంగీత 
కచేరీలను ప్ాిరెంభెంచిన సెందరుెంగా ముఖామెంత్రి ఎెంక ే
సాె లిన్ అవారుు లను అెందజేసాత రు, మూాజిక్ అకాడ్మీ 
అధ్ాక్షుడ్ు ఎన్ మురళి. 

సెంగీత కళానిధ ిఅవారుు లు: 
 సెంత నగ్ప్ాలన్ 2020 సెంవత్రానికి సెంగీత కళానిధి 

అవారుు ను అెందుకోగా, భకతవత్లెం 2021 సెంవత్రానిక ి
అవారుు కు ఎెంప కయాారు. 

 లాలుగ డ  వెంశానికి చ ెందిన వయోలిన్ విద ాెంసులు 
మరియు ప్ఖిాాత ప్దిరశకులు కృషణన్ మరియు 
విజయలక్ష మ 2022 సెంవత్రానికి అవారుు ను 
అెందుకుెంటారు. 

సెంగీత కళా ఆచ రా అవారుు ల కోసెం: 

అకాడ్మీ న గ్సారెం ఘాతకుడ్ు కివలూర్స N G గ్ణశేన్ 
(2020), గాయకుడ్ు, సెంగీత విద ాెంసుడ్ు మరియు గ్ురువు 
డ కెర్స రతీ  రాజన్ (2021), మరియు వెైణకి మరియు సెంగీత 
విద ాెంసుడ్ు డ కెర్స R S జయలక్ష మ (2022)లను ఎెంప క 
చేస ెంది. 
T T K అవారుు  2020, 2021 మరయిు 2022: 

ప్మిుఖ గాయకుడ్ు మరియు గ్ురువు త మరకకడ్ గ్విెందన్ 
నెంబూది,ి బహుముఖ ప రకషన్ వాదాకారుడ్ు నేమాని 
సో మయాజులు మరియు ప్మిుఖ కెంజాి కళాకారుడ్ు AV 

ఆనెంద్ వరుసగా 2020, 2021 మరియు 2022 

సెంవత్రానికి T TK అవారుు ను అెందుకుెంటారు. 
సెంగీత శాసత వైేతత  అవారుు : 
2020 సెంవత్రానికి గాను సెంగీత విద ాెంసుడ్ు అవారుు ను 
2020 సెంవత్రానిక ి డ కెర్స వి పేమిలతకు 
అెందజేయనున ారు. భరతన టా విద ాెంసులు రమా 
వెదైాన థన్ (2020) మరియు నరతక ి నటరాజ్ (2021)లకు 
నృతా కళానిధిని అెందజేయనున ారు. బాిఘా బెస ్ల్, 

విసత ృతెంగా గౌరవిెంచబడ న అభనయ నిప్ుణుడ్ు మరియు 
గ్ురువు, 2022కి బహుమత్రని అెందజేయనున ారు. 
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WHO DG యొకక గ్ల బల్ హ ల్త  ల్లడ్ర్స్ అవారుు లు: 6 

విజతేలలో భారతదశేప్ు ఆశా వరకరుల  

 

భారతదేశెంలోని ఒక మలియన్ మహ ళా అక ీడ ట డ్ సో షల్ 

హ ల్త  యాకిెవిసె్్ (ASHA) కారాకరతలు, గాీమీణ ప్ాిెంత లలో 

ఆర్గ్ా సెంరక్షణ స కరాాలను నేరుగా అెందిెంచడ్ెంలో వార ి

“కలీక ప్ాతి” కోసెం ప్పి్ెంచ ఆర్గ్ా సెంసా (WHO) డ రై కెర్స 

జనరల్ గ్ల బల్ హ ల్త  ల్లడ్ర్స్ అవారుు  2022తో సతకరిెంచ రు. 

అెంజలి ప్ాెండే CII EXCON కమట డ్ ల్లడ్ర్స అవారుు ను 

అెందుకుెంద ి

 

కమమన్్ ఇెండ యాలోని ఇెంజనుల  మరియు కాెంప్ో నెెంట్్ 

బ్రజినసె్ యూనిట్ ల్లడ్ర్స అెంజలి ప్ాెండే బెెంగ్ళ్ూరులోని CII 

EXCON 2022లో మరిెంత వెైవిధ్ామైెన, సమానమైెన 

మరియు సమమళిత కారాాలయానిా రూప్ర ెందిెంచడ నికి ఆమె 

చేస న కృష క ి కమట డ్ ల్లడ్ర్స అవారుు ను అెందుకుెంద.ి 

కమమన్్ వెైవిధ్ాెం, ఈకిాటీ మరియు ఇన్కూల జన్ (DE&I)ని 

ఒక పో్ టీతతా ప్యిోజనెంగా చయసాత రు మరియు అెందువలల  

ఇది వాాప్ార ఆవశాకెం. 

వసెీల  మోరాగ న్ తన 'ద ిహార ుసె్ పేల స్' ప్ుసతకానిక ివిలియెం ఇ. 

కాల్లీ అవారుు ను గ లుచుకున ాడ్ు. 

 
రచయిత మరియు ప్ాతి్రకేయుడ్ు, వసెీల  మోరాగ న్ తన మలిటరీ 
మరియు ఇెంట లిజ న్్ ర ైటిెంగ్ కోసెం విలియెం E. కోల్లీ అవారుు  
2022 గ లుచుకున ారు. అతను తన ప్ుసతకెం "ది హార ుసె్ పేల స్: 

ద ి అమరెకిన్ మలిటర ీ అడ ఫెి్ట ఇన్ ఆఫ్ఘనిసాత న్ యొకక ప చ్ 
వాాల్ల" కోసెం ఉదహరిెంచబడ ు డ్ు. కోల్లీ అవార్సు, మాజీ 
రాయబారి మరియు CIA డ ైర కెర్స విలియెం E. కాల్లీకి $5,000 

బహుమత్రగా పేరు ప టాె రు, "స ైనిక చరిత,ి గ్ూఢచ ర 
కారాకలాప్ాలు లేద  అెంతరాా తీయ వావహారాలను అరాెం 
చేసుకోవడ్ెంలో ఒక ప్ధి న సహకారెం" కోసెం ఇవాబడ ెంద.ి 

కోల్లీ అవారుు ను వెర్మెంట్లోని న ర్సతఫీల్ులోని న రిాచ్ 
విశావిద ాలయెం అెందజేసుత ెంది. కోల్లీ అవారుు  1999లో 
సాా ప ెంచబడ ెంది. 
ష నక్ సేన్ యొకక డ కుామెెంటరీ 'ఆల్ దట్ బీతి్్' కనే్్ ఫ ల్మ 

ఫ స ెవల్లో L'OEil d'Or అవారుు ను గ లుచుకుెంద ి

 
ఫ ల్మ మేకర్స ష నక్ సనే్ యొకక డ కుామెెంటరీ ఆల్ దట్ 

బీతి్్, కనే్్ ఫ ల్మ ఫ స ెవల్ 2022లో భారతదేశెం యొకక ఏక ైక 
ప్విేశెం, డ కుామెెంటరీలకు ఫ స ెవల్ యొకక అగ్ ీబహుమత్ర 
2022 L'Oeil d'Or గ లుచుకుెంది. "L'Oeil d'Or, విధ్ాెంస 
ప్పి్ెంచెంలో, ప్తి్ర జీవితెం ముఖామైెనదని మరియు ప్తి్ర 
చినా చరా ముఖామైెనదని గ్ురుత చేసే చిత ినికి వెళ్లత ెంది. 
ఈ అవారుు  5,000 యూర్ల (సుమారు ₹4.16 లక్షలు) 
నగ్దు బహుమత్రని కలిగి ఉెంటుెంది. 
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L'Oeil d'Or డ కుామెెంటర ీఅవారుు  గ్ురిెంచి: 

ది గ్లటు న్ ఐ అవారుు  అని కూడ  ప లువబడే L'Oeil d'Or 
డ కుామెెంటరీ అవారుు ను కేన్్ ఫ ల్మ ఫ స ెవల్ సహకారెంతో 
ఫ ిెంచ్ మాటాల డే రచయితల సెంఘెం లాసాకమ్ 2015లో 
సృష ెెంచిెంది. 
ఆల్ దట్ బీతి్్ డ కుామెెంటరీ గ లుచుకునా ఇతర అవారుు లు: 
ఆల్ దట్ బీిత్్ వరల్ు  స నిమా గాీెండ్ జ్యార ీ ప ైజై్ను కూడ  
గ లుచుకుెంది: 2022 సన్డ న్్ ఫ ల్మ ఫ స ెవల్లో 
డ కుామెెంటరీ. ఇటీవల, దనీిని US ఆధ రిత కేబుల్ నెట్వర్సక 
అయిన HBO కొనుగ్లు చేస ెంది. ఈ ఏడ ద ి చివర్ల  USలో 
విడ్ుదలటైన తరాాత, డ కుామెెంటర ీ HBO మరియు సీె రమెంగ్ 
సరీాస్ HBO Maxలో 2023లో ప్ాిరెంభమవుత ెంది. 
అదనప్ు సమాచ రెం 

 కామరెూనియన్ కారాకరత వెంగార ి మాథ  ై ఫార సె్ 
ఛ ెంప యన్్ అవారుు  2022 గ లుచుకున ారు: 
కామెరూన్ కారాకరత, స స లే నడ ాబటె్ అడ్వులను 
సెంరక్ష ెంచడ్ెంలో మరియు వాటిప ై ఆధ రప్డ న ప్జిల 
జీవిత లను మెరుగ్ుప్రచడ్ెంలో ఆమె చేస న అత ాతతమ 
సహకారానికి గ్ురితెంప్ుగా 2022 వెంగ్ర ి మాథ  ై ఫార సె్ 
ఛ ెంప యన్్ అవారుు ను గ లుచుకున ారు.  

 భారతీయ ఆరకిట కె్ B V దోష  రాయల్ గ్ల్ు  మెడ్ల్ 
2022తో సతకరెించబడ ు రు: భారతీయ వాసుత శ్చలిప 
బాలకృషణ  విఠల్ద స్ దోష  ప్ిత్రషాె తమకమైెన రాయల్ గ్ల్ు  
మెడ్ల్ 2022తో ప్ది నెం చేశారు. రాయల్ ఇన్స ెటయాట్ 
ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఆరికట కె్్ (RIBA), లెండ్న్, యునెైట డ్ 
కిెంగ్డ్మ్ (UK) ద ారా ఆరికట కచర్సకు సెంబెంధిెంచి 
ప్పి్ెంచెంలోని అత ానాత గౌరవాలలో ఒకట ైన రాయల్ 
గ్ల్ు  మెడ్ల్. రాయల్ గ్ల్ు  మెడ్ల్ను UK యొకక కీాన్ 
ఎలిజబెత్ II వాకితగ్తెంగా ఆమోదిెంచ రు 

కీీడ ెంశాలు 

ISSF జ్యనియర్స ప్పి్ెంచ కప్ 2022: భారత్ 33 ప్తకాలు 
సాధెించిెంద ి

 
ఇెంటరేా షనల్ షూటెింగ్ సో పరె్స ఫ డ్రషేన్ (ISSF) జ్యనియర్స 
వరల్ు  కప్ 2022 జరమనీలోని సుహ్ల లో జరిగిెంద.ి భారత 
దళానికి ఏస్ షూటరుల  మను భాకర్స, స రభ్ చౌదరి 
న యకతాెం వహ ెంచ రు. ISSF జ్యనియర్స వరల్ు  కప్ 
2022లో, భారత జ్యనియర్స షూటిెంగ్ జటుె  మొతతెం మీద 
మొదటి సాా నెంలో నిలిచిెంది. 13 సారాణ లు, 15 రజత లు, 5 

కాెంసాాలతో సహా మొతతెం 33 ప్తకాలు సాధిెంచ రు. న లుగ్ు 
బెంగారు ప్తకాలతో ఇటల్ల ర ెండో  సాా నెంలో నిలిచిెంది. 
2021లో జరిగిన ISSF జ్యనియర్స ప్పి్ెంచ కప్ చివరి 
ఎడ షన్లో, భారతదేశెం 43 ప్తకాలు - 17 సారాణ లు, 16 

రజత లు మరియు 10 కాెంసాాలు - ప్తకాల ప్టిెకలో 
అగ్సీాా నెంలో నిలిచిెంది. 
ISSF జ్యనియర్స ప్పి్ెంచ కప్ 2022లో భారతదశేెం యొకక 
ప్తక విజతేలు: 
బెంగారెం 

 స మాాన్పీిత్ కౌర్స బాిర్స మరియు విజయ్వీర్స స దయి  - 25 

మీటరల రాాప డ్ ఫ ైర్స ప సెల్ మక్్డ్ టీమ్ 

 అనీష్ భన ాలా, విజయవీర్స స దయి  మరియు సమీర్స - 

ప్ురుష ల 25 మీటరల రాాప డ్ ఫ ైర్స ప సెల్ టీమ్ 

 మను భాకర్స, ఈషా స ెంగ్ మరియు రిథమ్ సాెంగాాన్ - 
మహ ళ్ల 25 మీటరల ప సెల్ జటుె  

 స ఫె్ట కౌర్స సమాా - మహ ళ్ల 50 మీటరల ర ైఫ ల్ 3 సాా న లు 
వాకితగ్త 
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 రిథమ్ సాెంగాాన్ - మహ ళ్ల 25 మీటరల ప సెల్ వాకితగ్త 

 రుదెింక్ష్ ప్ాటిల్, ప్ార్సత మఖిజా మరియు ఉమామహేష్ 
మదిినేని - ప్ురుష ల ఎయిర్స ర ైఫ ల్ జటుె  

 రుదెింక్ష్ ప్ాటిల్ - ప్ురుష ల 10 మీటరల ఎయిర్స ర ైఫ ల్ 
వాకితగ్త 

 శ్చవ నరాాల్ - ప్ురుష ల 10 మీటరల ఎయిర్స ప సెల్ 
వాకితగ్త 

 ప్ాలక్ - మహ ళ్ల 10 మీటరల ఎయిర్స ప సెల్ వాకితగ్త 

 స రభ్ చౌదర,ి శ్చవ నరాాల్ మరియు సరబోా త్ స ెంగ్ - 

ప్ురుష ల ఎయిర్స ప సెల్ జటుె  

 ఇషా స ెంగ్-స రభ్ చౌదరి - 10 మీటరల ఎయిర్స ప సెల్ 
మక్్డ్ టీమ్ 

 మను భాకర్స, ప్ాలక్ మరియు ఈషా స ెంగ్ - మహ ళ్ల 10 

మీటరల ఎయిర్స ప సెల్ జటుె  

 ఆరా బో ర్స్, జీన  ఖిటాె  మరియు రమత - మహ ళ్ల 
ఎయిర్స ర ైఫ ల్ జటుె  

వెెండ  
 అనీష్-తేజసాాని - 25 మీటరల రాాప డ్ ఫ ైర్స ప సెల్ మక్్డ్ 

టీమ్ 

 ప్ెంకజ్ ముఖేజా మరియు స ఫె్ట కౌర్స సమాా – 50 మీటరల 
ర ైఫ ల్ 3 ప్ర జిషన్్ మక్్డ్ టీమ్ 

 శ్చవమ్ దబాస్, ప్ెంకజ్ ముఖేజా, అవిన ష్ యాదవ్ - 

ప్ురుష ల 50 మీటరల ర ైఫ ల్ 3 సాా న ల జటుె  

 అనీష్ - ప్ురుష ల 25 మీటరల రాప డ్ ఫ ైర్స ప సెల్ వాకితగ్త 

 మను భాకర్స - మహ ళ్ల 25 మీటరల ప సెల్ వాకితగ్త 

 శ్చవమ్ దబాస్ - ప్ురుష ల 50 మీటరల ర ైఫ ల్ 3 ప్ర జిషనుల  
వాకితగ్త 

 అభనవ్ షా - ప్ురుష ల 10 మీటరల ఎయిర్స ర ైఫ ల్ 
వాకితగ్త 

 రమత - మహ ళ్ల 10 మీటరల ఎయిర్స ర ైఫ ల్ వాకితగ్త 

 మను భాకర్స - మహ ళ్ల 10 మీటరల ఎయిర్స ప సెల్ 
వాకితగ్త 

 ప్ాలక్ మరియు సరబోా త్ స ెంగ్ - 10 మీటరల ఎయిర్స ప సెల్ 
మక్్డ్ టీమ్ 

 రమత మరియు ప్ార్సత మఖిజా - 10 మీటరల ఎయిర్స ర ైఫ ల్ 
మక్్డ్ టీమ్ 

 స ఫె్ట కౌర్స సమాా మరియు సయరా ప్తి ప్ స ెంగ్ – 50 

మీటరల ర ైఫ ల్ పో్ి న్ మక్్డ్ టీమ్ ప్ో టీ 
 శారూి ల్ విహాన్, ఆరా వెంశ్ త ాగ ిమరియు వివాన్ కప్ూర్స 

- ప్ురుష ల టాిప్ టీమ్ 

 సరబోా త్ స ెంగ్ - 10 మీటరల ఎయిర్స ప సెల్ ప్ురుష ల 
వాకితగ్త 

 పీిత్ర రజక్, సబీరా హరీస్ మరియు భవా త్రిప్ాఠి - 

మహ ళ్ల టాిప్ టీమ్ 

కాెంసా 
 ప్రీన జ్ ధ లివాల్, దరశన రాథోడ్ మరియు అరీబా ఖాన్ 

- మహ ళ్ల సీకట్ జటుె  

 విజయవీర్స స దయి  - ప్ురుష ల 25 మీటరల రాాప డ్ ఫ ైర్స 
ప సెల్ వాకితగ్త 

 నమా కప్ూర్స - మహ ళ్ల 25 మీటరల ప సెల్ వాకితగ్త 

 నిశచల్, ఆష  చౌకే్, సమాా స ఫ్టత  కౌర్స - మహ ళ్ల 50 మీటరల 
ర ైఫ ల్ 3 సాా న ల జటుె  

 ఆష  చౌకే్ - 50 మీటరల ర ైఫ ల్ 3 సాా న లు 
 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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ఆస యా కప్ 2022 హాకీ ట రామెెంట్లో భారత్ 16-0తో 
ఇెండోనషే యాప ై విజయెం సాధిెంచిెంద ి

 
ఆస యా కప్ 2022 యొకక థిలిిలెంగ్ ప్ూల్ A గమే్లో 
ఇెండోనషే యాప  ైభారత ప్ురుష ల జటుె  చివర ికాారెర్సలో ఆరు 
గ్ల్్ చేస  16-0 తేడ తో విజయెం సాధిెంచి ఆస యా కప్లో 
సయప్ర్స 4 దశకు అరాత సాధిెంచిెంది. ఆస యా కప్లో సయప్ర్స 
4 రౌెండ్లో భారత్ జప్ాన్, మలేష యా మరయిు దక్ష ణ 
కొరయిాతో జతకటిెెంద.ి అరాత సాధిెంచ లెంటే భారత్ కనీసెం 
15-0 తేడ తో పో్ టీలో గ లవాలి్ ఉెంది మరియు యువ జటుె  
ఒత్రతడ లో వృదిి  చ ెందిెంద.ి 

ట కోా కాెంసా ప్తక విజేత లోవిలన  బో ర్గ హ నై్ IBA యొకక 
అథ్ ల ట్్ కమట ీచ రై్సగా ఎనిాకయాారు 

 
ట కోా కాెంసా ప్తక విజేత లవీలన  బో ర్గ హ నై్ IBA అథ్ ల ట్్ 
కమట ీ చ రైమన గ  ఎనిాకయాారు. 2022 మహ ళ్ల ప్పి్ెంచ 
ఛ ెంప యన్ిపో్ల  జరిగిన ఎనిాకలోల  భారత బాక్ర్స, ట కోా 
ఒలిెంప క్్ కాెంసా ప్తక విజేత లవీలన  బో ర్గ హ ైనుక అతాధిక 
ఓటుల  వచ చయని, తద ారా IBA అథ్ లట్్ కమటకీ ిబో ర్సు ఆఫ్ 
డ రై కెర్స్ చ ైరమన గ , ఓటిెంగ్ సభుారాలిగా ఎనిాక ైనటుల  
అెంతరాా తీయ బాకి్ ెంగ్ అసో స యిషేన్ (IBA) ప్కిటిెంచిెంది. 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 అెంతరాా తీయ బాకి్ెంగ్ అసో స యిేషన్ ప్ధి న 

కారాాలయెం సాా నెం: లౌసాన్, స ా టారాల ెండ్; 

 అెంతరాా తీయ బాకి్ెంగ్ అసో స యిేషన్ అధ్ాక్షుడ్ు: ఉమర్స 
క ీమల యోవ్; 

 అెంతరాా తీయ బాకి్ెంగ్ అసో స యిేషన్ సాా ప ెంచబడ ెంది: 
1946. 

IBA మహ ళ్ల ప్పి్ెంచ బాకి్ ెంగ్ ఛ ెంప యన్ష ప్్: టరకీ 
2022 ప్తకాల ప్టిెకలో అగ్సీాా నెంలో నిలిచిెంద ి

 
2022 ఇెంటరేాషనల్ బాకి్ ెంగ్ అసో స యిషేన్ (IBA) మహ ళ్ల 
ప్పి్ెంచ బాకి్ ెంగ్ ఛ ెంప యన్ష ప్ (WWBC) 12వ ఎడ షన్ 
టరకీలోని ఇసాత ెంబుల్లోని బసాకహే ర్స యూత్ అెండ్ సో పరె్స్ 
ఫ స లిటలీో జరిగిెంది. ఈ ఈవెెంట్లో 73 దశేాల నుెండ  310 

మెంద ి బాక్రుల  ప్ాలగగ న ారు. ఉక యీిన్ప  ై రషాా ద డ  
ఫలితెంగా నిషధే్ెం తరాాత బలెారస యన్ మరయిు రషాన్ 
బాక్రుల  ఈవెెంట్లో పో్ టీ చేయడ నికి అనుమత్రెంచబడ్లేదు. 
ప్ధి న ెంశాలు: 
 గ్త న లుగేళ్లలో భారత్ తొలిసారిగా ఒక సారణెం, ర ెండ్ు 

కాెంసాాలతో కలిప  మొతతెం 3 ప్తకాలను సాధిెంచిెంది. 
 భారత బాక్ర్స నిఖత్ జరనీ్ (నిజామాబాద్, త లెంగాణ) 

ఫ్ టల వెయిట్ (52 కేజీలు) విభాగ్ెంలో థ య్లాెండ్కు చ ెందిన 
జిట్ప్ాెంగ్ జుటామాస్ప ై 5-0 ప్ాయిెంటలతో సారణెం 
సాధిెంచిెంది. ఈ విజయెంతో ప్పి్ెంచ ఛ ెంప యన్ష ప్ను 
గ లుచుకునా ఐదో  భారతీయ మహ ళా బాక్ర్సగా 
నిలిచిెంది. 

 మర్ ఇదిరు భారత మహ ళా బాక్రుల  మనీషా మౌన్ 
(హరాాన  నుెంచి), ప్రీాన్ హుడ  (హరాాన  నుెంచి) 

వరుసగా 57 కేజీలు మరియు 63 కేజీల విభాగ్ెంలో 
కాెంసా ప్తకాలను గ లుచుకున ారు. 

http://www.bankersadda.com/
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మొతతెం ప్తకాల సెంఖా: 
Rank Nation Gold Silver Bronze Total 

1 Turkey 5 0 2 7 
2 Ireland 2 0 0 2 
3 Canada 1 1 0 2 
4 India 1 0 2 3 

భారత ఒలిెంప క్ సెంఘెం అధ్ాక్ష ప్దవిక ి నరెీందర్స బాత ి  
రాజీన మా చశేారు 

 
భారత ఒలిెంప క్ సెంఘెం (IOA) అధ్ాక్ష ప్దవిక ినరెీందర్స బాత ి  
రాజీన మా చేశారు. మసెర్స బాత ి త ను మళీల IOA అధ్ాక్ష 
ప్దవికి పో్ టీ చేయనని సయచిెంచ డ్ు. అతను అెంతరాా తీయ 
హాకీ సమాఖా అధ్ాక్షుడ్ు (FIH) కూడ . 
ప్ధి న ెంశాలు: 
 సెంసా యొకక విభనా కారాకలాప్ాల కారణెంగా FIHతో 

అధ్ాక్షుడ గా తన ప్మేియానికి మరిెంత సమయెం 
ప్డ్ుత ెందని బాత ి ఒక లేఖలో పేరపకన ాడ్ు. 

 2017లో త ను ఓటు వేస న ప్దవిని సరికొతత  దృకపథెం 
మరియు ఆలోచనలు ఉనా వాకితకి అప్పగిెంచ లి్న 
సమయెం ఆసనామైెెందని బాత ి అన ారు. 

మాక్్ వరెాటపి న్ మయామ గాీ ెండ్ ప కి్్ 2022 విజతేగా 
నిలిచ డ్ు 

 

F1 ప్పి్ెంచ ఛ ెంప యన్ మాక్్ వరెాటపి న్ ఫ రారీ ప్తిారిా చ ర లస్ 
లటక లర్సకను ఓడ ెంచి ర డ్ బుల్ కోసెం ప్ాిరెంభ మయామ గాీ ెండ్ 
ప కి్్ను గ లుచుకున ాడ్ు. లటక లర్సక (ఫ రారీ) ర ెండ్వ సాా నెంలో 
నిలిచ డ్ు మరయిు సాపనిష్ సహచరుడ్ు కార్ల స్ స నాై్ (ఫ రారీ) 
మయామ గాీెండ్ ప ిక్్ 2022లో మూడ్వ సాా నెంలో నిలిచ డ్ు. 
ఈ విజయెం ఛ ెంప యన్ష ప్లో వెరాటిప న్ప ై లటక లర్సక 
ఆధికాానిా 19 ప్ాయిెంటలకు తగిగెంచగా, మొనెగాసయకయ యొకక 
ఫ రారీ సహచరుడ్ు కార్ల స్ స ైనా్ పో్ డ యెంను ప్ూరిత చేశాడ్ు. 
2022 F1 రసే్ జాబ్రత  
 బహ ీయిన్ గాీ ెండ్ ప కి్్: చ ర లస్ లటక లర్సక (ఫ రారీ-మొన కో) 
 స ద ీఅరబే్రయా గాీ ెండ్ ప :ి మాక్్ వెరాటిప న్ (ర డ్ బుల్ - 

నెదరాల ెండ్్) 

 ఆసేె రలియన్ గాీ ెండ్ ప కి్్: చ ర లస్ లటక లర్సక 

 ఎమలియా రపమాగాా గాీ ెండ్ ప ిక్్: మాక్్ వెరాటిప న్ 

కార్ల స్ అలకరాజ్ మాడ డి్ ఓప న్ ట టైిల్ 2022లో ప్ురుష ల 
స ెంగిల్్ ట టైలి్ను గ లుచుకున ాడ్ు 

 
డ ఫ ెండ ెంగ్ ఛ ెంప యన్ అలటగాా ెండ్ర్స జ ా ర వ్ (జరమనీ)ని ఓడ ెంచి 
కార్ల స్ అలకరాజ్ (స పయిన్) ప్ురుష ల స ెంగిల్్ మాడ డి్ 
ఓప న్ ట టైలి్ 2022ను క వైసెం చేసుకున ాడ్ు. అలకరాజ్ 
రాఫ ల్ న దల్ మరియు నోవాక్ జకోవిచ్ (ప్పి్ెంచ నెం.1)లను 
కూడ  ఓడ ెంచి ఫ ైనల్కు చేరుకున ాడ్ు. మయామ 2022 

తరాాత ఇది అతని ర ెండ్వ మాసెర్స్ 1000 కిరీటెం మరియు 
సెంవత్రెంలో అతని న లగ వ ట ైటిల్. 

http://www.bankersadda.com/
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WTA 1000 ఈవెెంట్ను గ లుచుకునా తొలి ఆఫ ికన్ పేలయర్సగా 
మహ ళ్ల స ెంగిల్్ ట ైటిల్ను ఒన్్ జబీర్స (టుానీష యా) 
క ైవసెం చేసుకుెంద.ి 

వివిధ్ విభాగాల విజతేలు ఇకకడ్ ఉన ారు: 
Category Winner 
Men’s 
singles:  

Carlos Alcaraz (Spain) 

Women’s 
singles: 

Ons Jabeur (Tunisia) 

Men’s 
doubles: 

Wesley Koolhof (Netherlands) & 
Neal Skupski (United Kingdom) 

Women’s 
doubles: 

Gabriela Dabrowski (Canada) & 
Giuliana Olmos (Mexico) 

24వ డ ఫ్ ల ెంప క్్: ప్ురుష ల 10 మీటరల ఎయిర్స ప సెల్లో 
అభనవ్ దశేాాల్ బెంగారు ప్తకెం సాధెించ డ్ు. 

 
బెజిిల్లోని కాకి్ యాస్ దో సుల్లో జరుగ్ుత నా 24వ 
డ ఫ్ ల ెంప క్్ షూటిెంగ్లో అభనవ్ దశేాాల్ భారత్కు ర ెండో  
బెంగారు ప్తకానిా అెందిెంచ డ్ు. అతను షూట్-ఆఫ్లో సారణెం 
గ లవడ నికి ముెందు రజతెం గ లిచిన ఉకేనీియన్ ఒలటకీ్  
లాజ బ్రాక్తో సమెం అయాాడ్ు. 24వ డ ఫ్ ల ెంప క్్లో షూటిెంగ్ 
పో్ టీలోల  భారత్కు న లుగ్ు ప్తకాలు ఉన ాయి. 

చ నై లో 2022 ఆస యా కీడీ్లు 2023కి వాయిద  ప్డ ు యి 

స ప ెెంబరులో చ ైన లోని హాెంగ్జౌలో జరగాలి్న ఆస యా 
కీడీ్లు 2022, దేశెంలో ప రుగ్ుత నా COVID-19 కేసుల 
కారణెంగా 2023కి వాయిద  వేస నటుల  ఒలిెంప క్ కౌని్ల్ ఆఫ్ 
ఆస యా (OCA) ప్కిటిెంచిెంది. 19వ ఎడ షన్ కీడీ్ల కొతత  
తేదీలను ప్కిటిసాత మని ఆస యా కీడీ్ల ప్ాలకమెండ్లి 
ఒలెంప క్ కౌని్ల్ ఆఫ్ ఆస యా త లిప ెంది. ఆస యా కీడీ్లు 
2022 వాసతవానికి స ప ెెంబర్స 10 నుెండ  25 వరకు ష డ్యాల్ 
చేయబడ ు యి. 

24వ డ ఫ్ ల ెంప క్్: ప్ురుష ల 10 మీటరల ఎయిర్స ర ఫై ల్లో 
ధ్నుష్ శ్రకీాెంత్ సారణెం సాధెించ డ్ు. 

 
బెజిిల్లోని కాకి్యాస్ దో  సుల్లో జరుగ్ుత నా 24వ 
డ ఫ్ ల ెంప క్్ ప్ురుష ల 10 మీటరల ఎయిర్స ర ైఫ ల్ ప్ో టీలో 
షూటర్స ధ్నుష్ శ్రకీాెంత్ సారణెం, శౌరా స నైీ కాెంసాెం 
గ లుచుకున ారు. తరాాత, భారత బాాడ మెంటన్ జటుె  కూడ  
ఫ ైనల్లో జప్ాన్ను 3-1 తేడ తో ఓడ ెంచి సారణెం సాధిెంచి 
దేశానికి డ్బుల్ స లబేషిన్గా మారిచెంది. 19 సారాణ లు, ఆరు 
రజత లు, 13 కాెంసా ప్తకాలతో ఉక యీిన్ అగ్సీాా నెంలో 
ఉెంది. ర ెండ్ు సారాణ లు, ఒక కాెంసా ప్తకెంతో భారత్ ప్తకాల 
ప్టిెకలో ఎనిమదో సాా నెంలో నిలిచిెంది. 
ఖలేో ఇెండ యా యూనివరి్ టీ గమే్్ 2021 జ నై్ 
యూనివరి్ ట ీగ లుచుకుెంద ి

 
ఖలేో ఇెండ యా యూనివరశిట ీగేమ్్ 2021 2వ ఎడ షన్లో 20 

సారాణ లు, 7 రజత లు మరియు 5 కాెంసా ప్తకాలతో జ నై్ 
(డడమ్ు -టు-బ్ర యూనివరశిట)ీ గ లుప్ర ెందిెంది. 17 సారాణ లతో 
లవీల  ప్ర ి ఫ షనల్ యూనివరి్ టీ (ఎల్ప యు) ర ెండ్వ సాా నెంలో 
మరియు ప్ెంజాబ్ విశావిద ాలయెం మూడ్వ సాా నెంలో 
నిలిచ యి. 15 బెంగారు ప్తకాలు. శ్చవ శ్రధీ్ర్స 11 సారాణ లు 
సాధిెంచి సాె ర్స స ామమర్సగా నిలిచ డ్ు. KIUG ముగిెంప్ు 
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కారాకమీెం బెెంగ్ళ్ూరులోని శ్ర ీ కెంఠీరవ అవుట్డోర్స 
సేెడ యెంలో జరిగిెంద.ి వీరా KIUG 2021 యొకక మసకట్. 

ప్పి్ెంచ సయాకర్స ఛ ెంప యన్ష ప్ ట టైలి్ 2022 ర్నీ 
ఓసులిలవన్ గ లుచుకున ాడ్ు 

 
ఏప ిల్ 16 నుెండ  మే 2, 2022 వరకు ఇెంగాల ెండ్లోని ష ఫలీ్ులోని 
కూీ స బుల్ థయిిటేర్సలో జరిగిన ఫ ైనల్్లో ర్నీ ఓసులిలవన్ 
(ఇెంగ్లెండ్) 2022 ప్పి్ెంచ సయాకర్స ఛ ెంప యన్ష ప్ను 18-

13తో జడ్ టిెంప్ (ఇెంగ్లెండ్)ప ై ఓడ ెంచి విజేతగా నిలిచ డ్ు. ఈ 
ట రామెెంట్ను వరల్ు  సయాకర్స టయర్స నిరాహ ెంచిెంద ిమరియు 
సో పరె్స్ బెటిెెంగ్ కెంప నీ బెట్ఫ ిడ్ సాపన్ర్స చేస ెంద.ి మొతతెం ప ైజై్ 
మనీ 2,395,000 యూర్లు మరియు విజేత 500,000 

యూర్ల వాటాను ప్ర ెందుత డ్ు. 
కరేళ్ ప్శ్చచమ బెెంగాల్ను ఓడ ెంచి ఏడో  సెంతోష్ ట ి ఫీ ట టైలి్ను 
గ లుచుకుెంద ి

 
కేరళ్లోని మలప్ుపరెంలోని మెంజేర ిసేెడ యెంలో జరిగిన 75వ 
సెంతోష్ ట ి ఫ ీ 2022లో కరేళ్ ప న లె్ల షూటౌట్లో ప్శ్చచమ 
బెెంగాల్ను 5-4తో ఓడ ెంచిెంది. అదనప్ు సమయెం ముగిస న 
తరాాత జటుల  1-1తో సమెంగా నిలిచ యి, ఈ మాాచ్లో ర ెండ్ు 
ఎెండ్లలోనయ చ లా అవకాశాలు సృష ెెంచబడ ు యి. 

అవారుు  గ్హీతీలు: 
 పేలయర్స ఆఫ్ ద ట రామెెంట్: జిజో జోస ఫ్ 

 తొమమది గ్ల్్ చేస న టాప్ సో కరర్స: జ స న్ టకి  

ఆస యా బాాడ మెంటన్ ఛ ెంప యన్ష ప్లో పవీీ స ెంధ్ు కాెంసాెం 
సాధెించిెంద ి

 
ఆస యా బాాడ మెంటన్ ఛ ెంప యన్ష ప్లో భారత్కు చ ెందిన 
ప .వి. మనీలాలో జరిగిన స మీఫ ైనల్లో జప్ాన్కు చ ెందిన 
టాప్-సీడ్ మరియు డ ఫ ెండ ెంగ్ ఛ ెంప యన్ అకానె 
యమగ్ుచితో మూడ్ు గేమ్లలో ఓడ ప్ో యిన స ెంధ్ు తన 
ర ెండ్వ ఆస యా కాెంసా ప్తకానిా గ లుచుకుెంద.ి ఆమె 
ఆస యా బాాడ మెంటన్ ఛ ెంప యన్ష ప్్ 2014 గిమ్చియాన్ 
ఎడ షన్లో తన మొదట ికాెంసాానిా గ లుచుకుెంది. 
 

ఇటాలియన్ ఓప న్ 2022: విజతేల ప్ూరిత జాబ్రత ను తనిఖీ 
చయేెండ  

 
ర్మ్లో జరిగిన ఇటాలియన్ ఓప న్ (ఇెంటరేాషనల్ BNL 

d'ఇటాలియా) 79వ ఎడ షన్లో ప్పి్ెంచ నెం.1 స రిీయా 
ఆటగాడ్ు నోవాక్ జొకోవిచ్ స ెఫానోస్ స టి్ ప్ాస్ను ఓడ ెంచి 
38వ ATP మాసెర్స్ 1000 కిరీటానిా క ైవసెం చేసుకున ాడ్ు. 
స మీ-ఫ ైనల్్లో కాసపర్స రూడ్ను ఓడ ెంచిన తరాాత ఓప న్ 
ఎరాలో 1,000 మాాచ్ విజయాలు సాధిెంచిన ఐదవ వాకితగా 
నోవాక్ జొకోవిచ్ నిలిచ డ్ు. మహ ళ్ల స ెంగిల్్లో ఒన్్ 
జబీర్సను ఓడ ెంచి ఇగా స ా ట క్ ఇటాలియన్ ఓప న్ ట ైటిల్ను 
గ లుచుకుెంది. 
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ఇటాలియన్ ఓప న్ ఫ నైల్్ విజతేలు మరయిు రనారప్ల 
జాబ్రత  ఇకకడ్ ఉెంది: 

Category Winner Runner-up 
Men’s 

singles 
Novak Djokovic 

(Serbia) 
Stefanos 
Tsitsipas 
(Greece) 

Women’s 
singles 

Iga Świątek 
(Poland) 

Ons Jabeur 
(Tunisia) 

Men’s 
doubles 

Nikola Mektić and 
Mate Pavić 
(Croatia) 

John Isner 
(United States) 

& Diego 
Schwartzman 
(Argentina) 

Women’s 
doubles 

Veronika 
Kudermetova and 

Anastasia 
Pavlyuchenkova 

(Russia) 

Gabriela 
Dabrowski 
(Canada) & 

Giuliana Olmos 
(Mexico) 

దక్ష ణ కొరియా చ నై ను ఓడ ెంచి ఉబరె్స కప్ 2022 ని 

గ లుచుకుెంద.ి 

 
థ య్లాెండ్లోని బాాెంకాక్లోని ఇెంప్ాకె్ అరేన లో 
ఉతకెంఠభరితమైెన ఫ ైనల్ తరాాత, కొరియా డ ఫ ెండ ెంగ్ 
ఛ ెంప యన్ చ ైన ను మటిెకరిప ెంచి ర ెండో  ఉబెర్స కప్ ట ైటిల్ను 
క ైవసెం చేసుకుెంద.ి ద ద ప్ు 90 నిమషాల ప్ాటు సాగిన ట ైలో 
ప్సి ది టీమ్ ట రామెెంట్లో చ ైన  రికారుు  సాా యిలో 16వ 
ట ైటిల్ను గ లవడ నికి కొరియా ర ెండ్ుసారుల  వెనుక నుెండ  
పో్ రాడ ెంది. 

 

ISSF జ్యనియర్స ప్పి్ెంచ కప్: మక్్డ్ టమీ్ ప సెల్లో ఈషా 
స ెంగ్ మరయిు స రభ్ చౌదర ిసారణెం సాధెించ రు. 

 
జరమనీలోని సుహ్ల లో జరిగిన ఇెంటరేాషనల్ షూటిెంగ్ సో పరె్స 
ఫ డ్రేషన్ (ISSF) జ్యనియర్స వరల్ు  కప్లో భారత ప సెల్ జోడడ 
ఈషా స ెంగ్ మరియు స రభ్ చౌదర ి మక్్డ్ టీమ్ ప సెల్ 
సారాణ నిా క ైవసెం చేసుకున ారు. ఈషా మరియు స రభ్ 38-

ఫీల్ు  కాాలిఫ కేషన్ రౌెండ్లో వరుసగా 578 మరియు 575 

సో కర్సలతో 60 షాట్లతో అగ్ీసాా నెంలో నిలిచ రు. 
ఇదే ఈవెెంట్లో ప్ాలక్, సరబ్జోత్ స ెంగ్ల జటుె  రజత 
ప్తకెంతో సరిప టుె కుెంది. 10 మీటరల ఎయిర్స ర ైఫ ల్ మక్్డ్ 
టీమ్ ప్ో టీలో రమత, ప్ార్సత మఖిజా కూడ  రజతెం సాధిెంచ రు. 
మొతతెంగా భారత్ ఇప్పటి వరకు న లుగ్ు సారాణ లు సహా 10 

ప్తకాలు సాధిెంచిెంది. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు : 
 ISSF సాా ప ెంచబడ ెంద:ి 1907; 

 ISSF ప్ధి న కారాాలయెం: మూానిచ్, జరమనీ; 

 ISSF అధ్ాక్షుడ్ు: వాల దిమర్స లిస న్. 

ఇటాలియన్ కప్ 2022: ఇెంటర్స మలన్ జువెెంటస్ను 
ఓడ ెంచిెంది. 

 
ఇటాలియన్ కప్ ఫ ైనల్లో అదనప్ు సమయెం తరాాత ఇెంటర్స 
మలన్ 4-2తో జువెెంటస్ను ఓడ ెంచిెంద.ి వివాద సపద 
ఆలసామైెన ప న లె్లని హకన్ కలానోగ్ుల  గ్ల్గా మారిచన తరాాత 
అదనప్ు సమయెంలో ఇవాన్ ప రిస క్ ర ెండ్ు గ్ల్్ చేశాడ్ు. 
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ఇెంటర్స తరఫున నికోలో బర లాల  మర్ గ్ల్ చేశాడ్ు. ఇటల్లలోని 
ర్మ్లోని సేెడ యెం ఒలిెంప కోలో జువెెంటస్ మరియు ఇెంటర్స 
మలాన్ మధ్ా ఇటాలియన్ కప్ ఫ ైనల్ సాకర్స మాాచ్ జరిగిెంద.ి 

ఆరచర ీఆస యా కప్ 2022 సేెజ్ 2లో భారత్ 14 ప్తకాలు 
సాధెించిెంద ి

 
ఎనిమది సారాణ లు, న లుగ్ు రజత లు మరియు ర ెండ్ు 
కాెంసాాలతో మొతతెం 14 ప్తకాలతో ఇరాక్లోని 
సులేమానియాలో జరిగిన ఆస యా కప్ 2022 సేెజ్-2 
ప్చి రానిా భారత ఆరచరుల  అతాెంత విజయవెంతమైెన రీత్రలో 
ముగిెంచ రు. ఇరాక్లో కజకిసాత న్ను ఓడ ెంచిన భారత 
మహ ళా ఆరచర్స్ ప్రీణత్ కౌర్స, అదిత్ర సాామ మరియు సాక్ష  
చౌదరి కాెంటినెెంటల్ మీట్లో భారతదేశానికి మొదటి బెంగారు 
ప్తకానిా అెందిెంచ రు. 
ప్థిమషే్ ఫుగ,ే రిషబ్ యాదవ్, జవకర్స సమాధ న్లతో కూడ న 
ప్ురుష ల జటుె  భారత్కు ర ెండో  సారణెం అెందిెంచిెంద.ి ఆస యా 
ఆరచరీ కప్లో ప్థిమ్ ఫుగే & ప్రీాత్ కౌర్సల మశమీ దాయెం 
మూడో  బెంగారు ప్తకానిా గ లుచుకుెంది. 
భారతదశే ప్తక విజతేలు: 
 మహ ళ్ల జటుె  కాెంప్ ెండ్: సారణెం (సాక్ష  చౌదరి, ప్రీణత్ 

కౌర్స, మరియు అదిత్ర గ్పీచెంద్ సాామ) 

 ప్ురుష ల జటుె  సమేమళ్నెం: సారణెం (రిషబ్ యాదవ్, 

ప్థిమేష్ ఫుగ,ే మరియు ప్ిథమేష్ జావకర్స) 

 మక్్డ్ టీమ్ కాెంప్ ెండ్: సారణెం (ప్థిమేష్ ఫుగే మరియు 
ప్రీాత్ కౌర్స) 

 ప్ురుష ల వాకితగ్త సమేమళ్నెం: ప్తిేమష్ ఫుగే (బెంగారెం); 

రిషబ్ యాదవ్ (రజతెం); జావకర్స సమాధ న్ (కాెంసా) 

 మహ ళ్ల వాకితగ్త సమేమళ్నెం: సాక్ష  చౌదరి (బెంగారు); 
ప్రీణత్ కౌర్స (రజతెం) 

 మహ ళ్ల జటుె  రికర్సా: సారణెం (అవని, భజన్ కౌర్స 
మరియు లక్షడమ హ ెంబోి మ్) 

 ప్ురుష ల జటుె  రికర్సా: సారణెం (మృణ ల్ చౌహాన్, ప్ారా్స 
సలుెంఖ ేమరియు జుయిెల్ సరాకర్స) 

 మక్్డ్ టీమ్ రికర్సా: రజతెం (ప్ార్సత సలుెంఖే మరియు 
భజన్ కౌర్స) 

 ప్ురుష ల వాకితగ్త రికర్సా: మృణ ల్ చౌహాన్ (సారణెం); 

ప్ార్సత సాలుెంకే (కాెంసా) 
 మహ ళ్ల వాకితగ్త రికర్సా: భజన్ కౌర్స (రజతెం) 

హాకీ ఇెండ యా సబ్-జ్యనియర్స మహ ళ్ల జాతీయ 
ఛ ెంప యన్ష ప్ను హరాాన  2-0 తడే తో గ లుచుకుెంద ి

 
ఇెంఫాల్లో జరిగిన హాకీ ఇెండ యా సబ్-జ్యనియర్స మహ ళ్ల 
జాతీయ ఛ ెంప యన్ష ప్ 2022లో హరాాన  హాకీ జటుె , 

ఫ ైనల్లో జారఖెండ్ హాకీ జటుె ను 2-0తో ఓడ ెంచిెంద.ి ఇెంఫాల్లో 
జరిగని హాకీ ఇెండ యా సబ్-జ్యనియర్స మహ ళ్ల జాతీయ 
ఛ ెంప యన్ష ప్ 2022లో ఉతతరప్దిేశ్ హాకీ జటుె  3-0తో 
మధ్ాప్దిేశ్ హాకీ జటుె ను ఓడ ెంచి మూడో  సాా నెంలో నిలిచిెంది. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 యువజన వావహారాలు మరియు కీడీ్ల మెంత్ర:ి శ్ర ీ

అనురాగ్ ఠాకూర్స 
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UEFA యూర్ప్ా ఫుట్బాల్ ల్లగ్ ట టైిల్ను జరమనీక ిచ ెందని 
ఐన్టాిచె్ ఫాిెంక్ఫరె్స గ లుచుకుెంద 

 
స పయిన్లోని స విలటల లో ప న లె్లలప ై 5-4 తేడ తో రేెంజర్స్ను 
ఓడ ెంచిన తరాాత జరమన్ కలబ్ ఐన్టాి చె్ ఫాిెంక్ఫరె్స 42 

సెంవత్రాలలో వార ి మొదట ి యూర్ప యన్ ట ి ఫనీి 
గ లుచుకుెంది. గ్ల్కీప్ర్స, క విన్ టాిప్ అదనప్ు సమయెం 
ముగిెంప్ులో మరియు మరపకరిని షూటౌట్లో సవే్ చేస  
ఫాిెంక్ఫరె్సకు ప న లె్లలలో 5-4తో విజయెం సాధిెంచడ్ెంలో 
సహాయెం చేశాడ్ు. 1972లో జరిగిన కప్ వినార్స్ కప్ తరాాత 
సాకటిష్ కలబ్ రేెంజర్స్ కూడ  తన మొదటి యూర్ప యన్ 
ట ైటిల్ను గ లుచుకోవడ నికి ప్యిత్రాసోత ెంది. క విన్ టాి ప్ 
(ఐన్టాి చె్ ఫాిెంక్ఫరె్స) మాాన్ ఆఫ్ ది మాాచ్. 

12వ హాక ీ ఇెండ యా సనీియర్స మహ ళ్ల జాతీయ 
ఛ ెంప యన్ష ప్ ట టైలి్ను ఒడ శా గ లుచుకుెంద ి

 
12వ హాక ీ ఇెండ యా సనీియర్స మహ ళ్ల జాతీయ 
ఛ ెంప యన్ష ప్ ఫ ైనల్లో ఒడ శా మహ ళ్ల జటుె  2-0తో 
కరాణ టకను ఓడ ెంచి సీనియర్స నేషనల్్లో మొటెమొదట ి
సారణెం సాధిెంచిెంద.ి అెంతకుముెందు మూడో  న లుగ్ సాా నెం 
కోసెం జరిగిన మాాచ్లో హాకీ జారఖెండ్ 3-2తో హాకీ హరాాన ను 
ఓడ ెంచిెంది. 12వ హాకీ ఇెండ యా సీనియర్స మహ ళ్ల జాతీయ 
ఛ ెంప యన్ష ప్ మధ్ాప్దిేశ్లోని భోప్ాల్లో జరిగిెంది. 

2022లో మాగ్ాస్ కార్సలస న్ను 2వ సార ిసెన్ చసే న భారతీయ 
యువకుడ్ు R ప్జిాా నెంద 

 

చ సుీల్ మాసెర్స్ ఆన్లటనై్ రాాప డ్ చ స్ ట రామెెంట్లో 
న రేాజియన్ను ఆశచరాప్రిచిన భారత GM ప్ిగాానెంద 3 

నెలలోల  ప్పి్ెంచ ఛ ెంప యన్ మాగ్ాస్ కార్సలస న్ప ై తన ర ెండ్వ 
విజయానిా నమోదు చేశాడ్ు. 16 ఏళ్ల  ప్గిాానెంద ఫ బవిరిలో 
ఆన్లటైన్ రాాప డ్ చ స్ ట రామెెంట్ ఎయిర్సథిెంగ్్ మాసెర్స్లో 
మాగ్ాస్ కార్సలస న్ను మొదటిసారి ఓడ ెంచ డ్ు. 
మహ ళ్ల ప్పి్ెంచ బాకి్ ెంగ్ ఛ ెంప యన్ష ప్లో నిఖత్ జరనీ్ 
సారణెం సాధెించిెంద ి

 

నిఖత్ జరనీ్ 5-0తో థ య్ ఒలిెంప యన్ జుటామస్ 
జిట్ప్ాెంగ్ను ఓడ ెంచి, ఇసాత ెంబుల్లోని మహ ళ్ల ప్పి్ెంచ 
ఛ ెంప యన్ష ప్లో ప్పి్ెంచ ట టైలి్ను గ లుచుకునా ఐదవ 
భారతీయ మహ ళ్గా అవతరిెంచిెంది. తద ారా మేరీ కోమ్, 

సరతి  దవేి, జ నీా RL మరయిు లేఖా KC తరాాత ప్పి్ెంచ 
ఛ ెంప యన్ష ప్లో సారణెం గ లిచిన ఐదవ భారతీయ మహ ళా 
బాక్ర్సగా నిఖత్ నిలిచిెంది. 25 ఏళ్ల జరీన్ మాజీ జ్యనియర్స 
యూత్ వరల్ు  ఛ ెంప యన్. 
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అదనప్ు సమాచ రెం 

 ఒలిెంప యన్ డ సకస్ తోియర్స కమల్లరతీ్ కౌరుా అథ్ ల టకి్్ 
ఇెంటిగిటీ ీ యూనిట్ (AIU) త త కలికెంగా సస పెండ్ 
చేస ెంది. మారిచ 29 న ప్రీక్ష ెంచిన కమల్లరీత్, తన 
నమూన లో నిషేధిత ప్ద రాి నిా సాె నోజోలోల్ ఉనికి / 

ఉప్యోగిెంచినెందుకు సస పెండ్ చేయబడ ెంది, ఇది 
ప్పి్ెంచ అథ్ ల టకి్్ యాెంట ీ డోప ెంగ్ నియమాలను 
ఉలల ెంఘ ెంచిెంది. ట కోా ఒలిెంప క్్ ఫ ైనలోల  కౌర్స 63.7 

మీటరుల  విస ర ిఆర్ సాా నెంలో నిలిచిెంది. 
 వృదిిమాన్ సాహా కసేులో జరాలిసుె  బో రయిా 

మజుెంద ర్సప  ైబీససీఐీ ర ెండళే్ల  ప్ాటు నిషధే్ెం విధెించిెంద ి

:విక ట్ కీప్ర్స వృదిిమాన్ సాహాను బదెరిెించి, బదెరిెించ ే
ప్యిత ానికి ప్ాలపడ న జరాలిసుె  బో రయిా మజుెంద ర పై 

భారత కికీ ట్ నియెంతణి మెండ్లి (బీససీఐీ) ర ెండేళ్ల  
నిషేధ్ెం విధిెంచిెంద.ి  

 మాెంచ సెర్స స ట ీ 2021-22 పీిమయర్స ల్లగ్ ఫుట్బాల్ 
ఛ ెంప యన్ష ప్ను గ లుచుకుెంది : మాెంచ సెర్స స ట ీ
2021/22 పీిమయర్స ల్లగ్ ఛ ెంప యన్్ వార ి న లగ వ 
ట ైటిల్ విజయెం సాధిెంచిెంది. సీజన్ చివర ి గేమ్లో 
మాెంచ సెర్స స ట ీఆసెన్ విలాల ప ై విజయెం సాధిెంచిెంది. ఈ 
సీజన్లో మాెంచ సెర్స స టీ యొకక 38 ల్లగ్ మాాచ్లలో, 
వారు 29 గ లిచ రు, ఆరు డ ి చేసుకున ారు మరియు 
మూడ్ు ఓడ పో్ యారు, ఈ ప్కిియీలో 99 గ్ల్్ చేశారు. 

 ర డ్ బుల్ యొకక మాక్్ వరెాటపి న్ సాపనిష్ గాీ ెండ్ ప కి్్ 
విజతేగా నిలిచ డ్ు :ఫారుమలా వన్ ప్పి్ెంచ ఛ ెంప యన్, 

మాక్్ వరెాటపి న్ ర డ్ బుల్లో సాపనిష్ గాీ ెండ్ ప ిక్్లో 
గ లిచి, ఫ రార ీయొకక చ ర లస్ లటక లర్సక నుెండ  అగ్సీాా నెంలో 
నిలిచ డ్ు,  

 ట ైటిల్ పో్ రులో వెలాస టీప ై న లుగ్ు ప్రుగ్ుల విజయెంతో 
సయప్ర్సనోవాస్ మహ ళ్ల T20 ఛ లటెంజ్ 2022ను 
గ లుచుకుెంది 

రక్షణ రెంగ్ెం 

26 ఏళ్ల అభలాషా బరాక్ భారత స నైాెం యొకక మొదట ి
మహ ళా ప్ో రాట ఏవియిటేర్స 

 
హరాాన కు చ ెందిన క ప ెన్ అభలాషా బరాక్ తన శ్చక్షణను 
విజయవెంతెంగా ప్ూరిత చేస న తరాాత ఆరీమ ఏవియిషేన్ 
కార్సప్లో ప్ో రాట ఏవియిటేర్సగా చేరిన మొదట ి మహ ళా 
అధికారిగా అవతరిెంచిెంది. న స క్లోని ఆరీమ ఏవియిేషన్ 
యొకక DG మరియు కలాల్ కమాెండ ెంట్ ద ారా ఆమెకు 36 
మెంది ఇతర ఆరీమ ప ైలట్లతో ప్ాటు గౌరవనీయమైెన ర కకలు 
లభెంచ యి. ఆమె 2072 ఆరీమ ఏవియిేషన్ సాకాడ్ని్ యొకక 
ర ెండ్వ విమాన నికి కేటాయిెంచబడ ెంది. ఆమె 2018లో 
చ నెైాలోని ఆఫీసర్స్ ట ైనైిెంగ్ అకాడ్మీ నుెండ  ఇెండ యన్ 
ఆరీమలో చేరారు. 
GRSE ఇెండ యన్ నవేీ సరేా  వెస ల్ 'INS నిరేిశక్' ను 
ప్ాిరెంభెంచిెంద ి

 
ఇెండ యన్ నేవీ కోసెం L&T ష ప్బ్రలిుెంగ్ సహకారెంతో గార ున్ 
రీచ్ ష ప్బ్రలుర్స్ మరియు ఇెంజనీర్స్ (GRSE) నిరిమసుత నా 
న లుగ్ు సరేా వెస ్ల్్ (ప ది) (SVL) ప్ాిజ కె్లలో ర ెండ్వది 
నిరేిశక్, చ నెైాలోని కటుె ప్లిలలో ప్ాిరెంభెంచబడ ెంది. ఈ నౌక 
ద ని పేరును ప్ూరాప్ు నిరేిశక్ నుెండ  తీసుకోబడ ెంద,ి ఇది 
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భారత నౌకాదళ్ సరేా నౌకగా కూడ  ఉెంద ి మరియు 32 

సెంవత్రాల అదుుతమెైన సేవ తరాాత డ స ెంబర్స 2014లో 
నిలిప వేయబడ ెంది. 
భారత నౌకాదళ్ెం ద ని సామరాా యనిా ప ెంచుకోవడ నిక ిGISAT-

2 ఉప్గ్హీానిా కొనుగ్లు చయేాలని యోచిసోత ెంద ి

 
భారత న వికాదళ్ెం ఆధ్ునీకరణ మరియు నెట్వర్సక-కేెందీికృత 
పో్ రాట మరియు సమాచ ర కారాకమీెంలో భాగ్ెంగా ఈ ఆరిాక 
సెంవత్రెంలో ప్తిేాకమైెన భూమ చిత ిలు తీసే ఉప్గ్ీహెం 
జియో ఇమజేిెంగ్ శాటిలటటై్-2 (GISAT-2) కొనుగ్లు చేయాలని 
యోచిసోత ెంది. ఉప్గ్హీెం, ప్నిచేసేత , హ ెందయ మహాసముద ి
ప్ాిెంతెంలో న వికాదళ్ెం యొకక నిరాహణ సామరాా యలను 
మెరుగ్ుప్రిచే అవకాశెం ఉెంది. 
భారతదశేప్ు మొటెమొదట ి సాదశే్ర విమాన వాహక నౌక 
ఐఎన్ఎస్ వికాీ ెంత్ భారత నౌకాదళానిక ిఅప్పగెించబడ్ుత ెంది. 

 
భారతదశేప్ు మొదట ి సాదశే్ర విమాన వాహక నౌక (IAC) 

వికాీ ెంత్ యొకక ర ెండ్వ సముద ి టయిల్్ వచేచ ఏడ ద ి
ఆగ్సె్లో ఆమె భారత నౌకాదళ్ెంలోకి ప్విేశ్చెంచడ నికి ముెందే 
ప్ాిరెంభమయాాయి. ఆగ్సుె లో, 40,000-టనుాల విమాన 
వాహక నౌక, భారతదేశప్ు అత్రప ది మరియు అతాెంత 
అధ్ున తన యుదినౌక, ఐదు ర్జుల తొలి సముది 
విహారయాతనిు విజయవెంతెంగా నిరాహ ెంచిెంది. 

ప్ధి న ెంశాలు: 
 మొదట ి సముద ి ప్యిోగాల తరాాత యుదినౌక కీలక 

వావసాల ప్నితీరు సెంతృప త కరెంగా ఉనాటుల  గ్ురితెంచ మని 
నేవీ పేరపకెంద.ి 

 ఈ యుదినౌకను సుమారు 23,000 కోటల  వాయెంతో 
నిరిమెంచ రు, అత ాధ్ునిక విమాన వాహక నౌకలను 
అభవృదిి  చేయగ్ల సామరాయెంతో భారతదేశానిా నిషేధిత 
దేశాల సమూహెంగా ముెందుకు తీసుకువెళాల రు. 

రాజ్న థ్ స ెంగ్ భారత్ తయారు చసే న యుదినౌకలటనై INS 

సయరత్ మరయిు INS ఉదయగరినిి ప్ాిరెంభెంచ రు: రక్షణ 
మెంత్రి రాజ్న థ్ స ెంగ్ ముెంబెలైోని మజాగాన్ డ క్్లో ర ెండ్ు 
మేడ్ ఇన్ ఇెండ యా యుదినౌకలను INS 'సయరత్' మరయిు 
'ఉదయగరిి' ప్ాిరెంభెంచ రు.  
INS సయరత్ గ్ురెించి: 

ఇెండ యన్ నేవల్ ష ప్ (INS) సయరత్ ప్ాిజ కె్ 15Bలో న లగ వ 
డ సాె ర యర్స, దీనికి ప్శ్చచమ భారతదేశెంలోని ర ెండ్వ అత్రప ది 
వాణిజా కేెందెింగా పేరు ప టాె రు. బాల క్ నిరామణ నిా 
ఉప్యోగిెంచి నిరిమెంచబడ న ఈ ఓడ్ ర ెండ్ు వేరేారు భౌగ్ళిక 
ప్దిేశాలలో హల్ నిరామణ నిా కలిగి ఉెంటుెంద,ి ఇద ిమజాగాన్ 
డ క్్ లిమట డ్లో సమావేశమైెెంది. 
INS ఉదయగరిి గ్ురెించి: 

ఇెండ యన్ నేవల్ ష ప్ (INS) ఉదయగిరి, ఆెంధ్పి్దిేశ్లోని 
ప్రాత శరణీికి పేరు ప టాె రు, ప్ాిజ కె్ 17A ఫ ిగేట్్లో మూడ్వ 
నౌక. ఇది మెరుగ ైన స ెల్త  ఫీచర్సలు, అధ్ున తన ఆయుధ లు 
మరియు స న ్ర్సలు మరియు ప్ాల ట్ఫారమ్ మేనేజ్మెెంట్ 
స సెమ్లతో P17 ఫ ిగేట్్ (శ్చవాలిక్ కాల స్)ని అనుసరిసుత ెంది. 
ఫ బవిరి 1976 నుెండ  ఆగ్సుె  2007 వరకు మూడ్ు దశాబాి ల 
ప్ాటు దేశానికి తన విశ్చషె సేవలో అనేక సవాలు 
కారాకలాప్ాలను చయస న లియాెండ్ర్స కాల స్ ASW యుదినౌక 
ప్ూరాప్ు 'ఉదయగిరి' యొకక ప్ునరానమ ఈ కొతత  యుదినౌక. 
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ఇెండ యన్ నవేీ – బెంగాల దశే్ నవేీ ద ైా ప్ాక్ష క EX బొ ెంగ్సాగ్ర్స 
ప్ాిరెంభమవుత ెంద ి

 

ఇెండ యన్ నవేీ (IN) - బెంగాల దశే్ నేవీ (BN) ద ైాప్ాక్ష క 
వాాయామెం 'బొ ెంగ్సాగ్ర్స' యొకక మూడ్వ ఎడ షన్ 24 మ ే
2022న బెంగాల దశే్లోని ప్ో రె్స మోెంగాల లో ప్ాిరెంభమైెెంది. ఈ 
వాాయామెం యొకక హారీర్స దశ మే 24-25 నుెండ  
ప్ాిరెంభమవుత ెంది, దీని తరాాత సముదెిం ఉెంటుెంది 
ప్ాిజ కె్ WARDEC AI-ఆధ రతి వార్సగేమ్ స ెంటర్సను భారతదశేెం 
ప్ాిరెంభసోత ెంద ి

 

ఆరమీ ట ైనైిెంగ్ కమాెండ్ మరియు గాెంధీనగ్ర్సలోని రాషీె రయ రక్షయ 
యూనివరి్ ట ీ (RRU) నయా ఢ ల్లలలో వార్సగేమ్ రసీ ర్సచ అెండ్ 
డ వలప్మెెంట్ స ెంటర్సను సాా ప ెంచడ నికి అవగాహన 
ఒప్పెందెం (MOU) కుదురుచకున ాయి. పో్ి ట ట ైప్గా 
'WARDEC' గా ప లువబడే ఈ ప్ాిజ కె్, వరుచవల్ రియాలిట ీ
వార్సగేమ్లను రూప్ర ెందిెంచడ నికి కృత్రిమ మేధ్సు్ (AI)ని 
ఉప్యోగిెంచే భారతదేశప్ు మొటెమొదటి అనుకరణ-ఆధ రిత 
శ్చక్షణ  కేెందెిం అవుత ెంది. 

భారత్-బెంగాల దశే్ నవేీ కోఆరిునటే డ్ ప ట ి ల్ (CORPAT) 4వ 
ఎడ షన్ ప్ాిరెంభెం 

 
ఇెండ యన్ నవేీ-బెంగాల దేశ్ నవేీ కోఆరిునటే డ్ ప ట ి ల్ 
(CORPAT) న లుగ్ ఎడ షన్ ప్ాిరెంభమైెెంది. ఉతతర 
బెంగాళాఖాతెంలో ప ట ి లిెంగ్ డ లి్ ప్ాిరెంభమైెెంది మరియు మే 
22 మరయిు 23 మధ్ా కొనసాగ్ుత ెంది. ర ెండ్ు యూనిటుల  
అెంతరాా తీయ సముద ి సరిహదుి  రేఖ వెెంబడ  ఉమమడ  
ప ట ి లిెంగ్ను చేప్టాె యి. చివరి IN-BN CORPAT అకోె బర్స 
2020లో నిరాహ ెంచబడ ెంది. 
HANSA-NG విమానెంలో ఇెంజిన్ రీలటటై్ ప్రకీ్ష 

విజయవెంతమెెైంద ి

 
CSIR-NAL రూప్ర ెందిెంచిన మరియు అభవృదిి చేస న HANSA-

NG 2 సీటర్స ఫ్లయిెంగ్ ట ైనైర్స ఎయిర్సకాీఫె్ట, చలలక ర లోని DRDO 

యొకక ఏర్న టికల్ ట సె్ రేెంజ్ (ATR) సదుప్ాయెంలో ఇన్-

ఫ్ టల ట్ ఇెంజిన్ రీలటైట్ ట సె్లో ఉతీతరణత సాధిెంచిెంది. భారత 
వెైమానిక దళ్ెం యొకక ఎయిర్సకాీఫె్ట అెండ్ స సెమ్్ ట స ెెంగ్ 
ఎసాె బ్రల ష్మెెంట్ (ASTE) నుెండ  ట సె్ ప ైలటుల  Wg Cdr K V 

ప్కిాష్ మరియు Wg Cdr NDS ర డ ు  60 నుెండ  70 న టల  (IAF) 
వేగ్ెంతో 7000-8000 అడ్ుగ్ుల ఎత త లో విమాన ప్రీక్షను 
నిరాహ ెంచ రు. . 
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స కైరూట్ ఏర్సేపస్ తన రాక ట్ ఇెంజిన్ను విజయవెంతెంగా 
ప్రకీ్ష ెంచిెంద ి

 
ప ైవైేట్ రెంగ్ రాక ట్ తయారీ సెంసా స ైకరూట్ ఏర్సేపస్ ప ైవైేట్ 
లిమట డ్ తన కలాెం-100 రాక ట్ను విజయవెంతెంగా 
ప్రీక్ష ెంచిెంది, ఇది వికమీ్-1 రాక ట్ యొకక మూడ్వ 
దశ/ఇెంజిన్కు శకితనిసుత ెంది. కెంప నీ తన వికమీ్-1 రాక ట్ దశ 
యొకక ప్ూరిత వావధి ప్రీక్ష-ఫ ైరిెంగ్ యొకక మైెలురాయిని 
ప్ూరిత చేస నటుల  ప్కిటిెంచిెంది. మాజీ రాషెరప్త్ర APJ అబుి ల్ 
కలాెం పేరు మీద కలాెం-100 అని పేరు ప టెబడ న మూడ్వ 
వేదికను 108 స కనల  ప్ాటు కాలాచరు. 
ప్ుసతకాలు మరయిు రచయితలు 
రాజ్న థ్ స ెంగ్ విడ్ుదల చసే న ప్ుసతకెం ‘ఇెండో -ప్ాక్ వార్స 
1971- రమినిస నె్ స్ ఆఫ్ ఎయిర్స వారయిర్స్’ 

 
నయా ఢ ల్లల, ఢ ల్లలలో ఎయిర్స ఫో ర్స్ అసో స యిషేన్ నిరాహ ెంచిన 
37వ ఎయిర్స చీఫ్ మార్ల్ పసీీ లాల్ మమెోరయిల్ లటకచర్సలో 
రక్షణ మెంత్ర ి రాజ్న థ్ స ెంగ్ ‘ఇెండో -ప్ాక్ వార్స 1971- 

రిమనిస నె్ స్ ఆఫ్ ఎయిర్స వారయిర్స్’ అనే ప్ుసతకానిా 
విడ్ుదల చేశారు. ఈ ప్ుసతకానిా ఎయిర్స మార్ల్ జగీాత్ స ెంగ్ 
మరియు గ్ూీప్ క ప ెన్ శెైలేెంద ి మోహన్ ఎడ ట్ చేశారు. ఈ 
ప్ుసతకెంలో అనుభవజాులు తమ అనుభవాలను సవివరెంగా 
వివరిసయత  రాస న 50 సారిణమ్ వాాసాలు ఉన ాయి. 

రషదీ్ కది ాయ్ "న యకులు, రాజకయీ న యకులు, 
ప్ రులు" అన ేప్ుసతకానిా రచిెంచ రు. 

 
రచయిత-జరాలిసె్ రషదీ్ కది ాయ్ రచిెంచిన “న యకులు, 
రాజకయీ న యకులు, ప్ రులు: భారతదశే రాజకయీాలను 
ప్భిావితెం చసే న ఫ ఫ్ీె  ఫ గ్ర్స్”(ల్లడ్ర్స్, ప్ర లిటషి యన్్, 

స టజిన్్: ఫ ఫ్ీె  ఫ గ్ర్స్ హర ఇనులఎేనె్ డ్ )భారతదేశ 
రాజకీయ దృశాానిా ప్భిావితెం చేస న 50 మెంద ి వాకుత ల 
కథలను సెంకలనెం చేస ెంద.ి ఈ ప్ుసతకానిా హచ ట్ ఇెండ యా 
ప్చిురిెంచిెంది. ఈ ప్ుసతకానికి ముెందుమాటను ప్ారలమెెంటు 
సభుాడ్ు (లోక్సభ) శశ్చ థరూర్స రాశారు. ఈ ప్ుసతకెంలో తేజీ 
బచచన్, ఫూలన్ దేవి, ఇెందిరా గాెంధ,ీ రాజీవ్ గాెంధ,ీ 

జయలలిత, APJ అబుి ల్ కలాెం మరియు కరుణ నిధి వెంటి 50 

మెంది వాకుత లు ఉన ారు. 
హారపర్సకాలిన్్ ఇెండ యా పీతిీ ష న య్ కొతత  నవల 'ఎ పేల స్ 
కాల్ు  హో మ్'ని ప్చిురెించనుెంది. 

 
బెసె్ స లిలెంగ్ రచయిత్రి పీితీ ష న య్ "ఎ పేల స్ కాల్ు  హో మ్" అనే 
కొతత  నవలని ప్చిురిెంచడ నికి స దిెంగా ఉన ారు, ఇద ి
కరాణ టకలోని సకలేష్ప్ూర్సలోని ఒక కాఫీ ఎసేెట్లో ఒక 
బలమైెన మహ ళా కథ న యికను కలిగి ఉెంద.ి కొతత  నవల 
రహసాాలు, కుటుెంబెం మరియు మమమలిా మీరు 
కనుగపనడ్ెం. హారపర్సకాలిన్్ ప్బ్రల షర్స్ ఇెండ యా ప్చిురిెంచిన 
ప్ుసతకెం జ్యన్ 2022లో విడ్ుదల కానుెంద.ి 
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ది మాాజిక్ మైెెండ్స ట్, వెన్ లవ్ కామ్ కాలిెంగ్, వేక్ అప్ లటైఫ్ 
ఈజ్ కాలిెంగ్, లటైఫ్ ఈజ్ వాట్ యు మేక్ ఇట్, ది రూల్ బేికర్స్ 
మరియు ఎ హెండ డి్ లిటిల్ ఫ్ేలమ్్ వెంట ి ద ద ప్ు 15 

నవలలను పీితీ ష న య్ రచిెంచ రు. ఆమె రచనలు అనేక 
భారతీయ భాషలోల క ి మరియు టరికష్లోకి కూడ  
అనువదిెంచబడ ు యి. 

‘మోడడ @20: డడమి్్ మీటెింగ్ డ లివరీ’ ప్ుసతకానిా వీప ీ
వెెంకయాన యుడ్ు విడ్ుదల చేశారు 

 
ఉప్రాషెరప్త్ర ఎెం వెెంకయాన యుడ్ు నయాఢ ల్లలలో 
“మోడడ@20 డడమి్్ మీట్ డ లివరీ” ప్ుసతకానిా విడ్ుదల 
చేశారు. ఈ ప్ుసతకెం విభనా ఆలోచన  ప్కిియీ యొకక 
విభనా కోణ లను, మారగదరశకతాెం, అనుకూల-చురుక ైన 
విధ నెం మరియు నరేెందభిాయ్ మోడడతో చ లా సనిాహ తెంగా 
గ్ురితెంచబడ న అత ాతతమ, ప్రివరతన తమక న యకతా శెైలిని 
అెందిసుత ెంది. 
‘మోడడ@20’ అనేద ి బూల కాీ ఫె్ట డ జిటల్ ఫ ెండషేన్ ద ారా 
సెంకలనెం చేయబడ ెంద ి మరియు సెంకలనెం చేయబడ ెంది 
మరియు ఇది ప్మిుఖ మేధ వులు మరియు డ మైెన్ 
నిప్ుణులు, రూప్ా ప్బ్రల కేషన్్ రచిెంచిన అధ ాయాల 
సెంకలనెం. 
 

 

రస కన్ బాెండ్ ప్ుసతకెం 'లిసన్ టు యువర్స హారె్స: ది లెండ్న్ 
అడ ా ెంచర్స' విడ్ుదలటెైంది. 

 

రస కన్ బాెండ్ రచిెంచిన “లిసన్ టు యువర్స హారె్స: ది లెండ్న్ 
అడ ా ెంచర్స” అనే కొతత  ప్ుసతకానిా ప ెంగిా న్ రాెండ్మ్ హౌస్ 
ఇెండ యా (PRHI) రస కన్ బాెండ్ 88వ ప్ుటిెనర్జున (19 మ ే
2022) ప్చిురిెంచిెంది. భారతదేశప్ు ప్సి ది ప లలల ప్ుసతక 
రచయిత రస కన్ బాెండ్, కస లి (హ మాచల్ ప్దిేశ్)లో 
జనిమెంచ రు మరియు జామ్నగ్ర్స (గ్ుజరాత్), డ హీాడ్యన్ 
(ఉతతరాఖెండ్), నయాఢ ల్లల మరియు స మాల  (హ మాచల్ 
ప్దిేశ్)లలో ప రిగారు. 
ప్ుసతకెం గ్ురెించి: 

అతని 88వ ప్ుటిెనర్జున విడ్ుదల కానునా అతని త జా 
ప్ుసతకెం, లిసన్ టు యువర్స హారె్స: ది లెండ్న్ అడ ాెంచర్స, 

అతను ఛ నల్ ఐలాెండ్్ మరియు ఇెంగ్లెండ్లో గ్డ ప న 
న లుగ్ు సెంవత్రాలను ప్ాఠకులకు అెందజేసుత ెంది. అతని 
జాా ప్కాల యొకక ఐదవ - మరియు చివర ి- సెంప్ుటెం, అతను 
తన ఒెంటరితనెం గ్ురిెంచి ఎలా ఆలోచిసాత డ్ు, ఉదో ాగాలు 
మారుచకోవడ్ెం, పేిమలో ప్డ్టెం, సముదెింతో సేాహెం 
చేయడ్ెం మరియు ప్సి ది రచయిత కావాలనే అతని ప ది 
కలని కనికరెం లేకుెండ  ఎలా వెెంబడ ెంచ డ్నే ద ని గ్ురిెంచి 
మాటాల డ్ుత ెంది. 
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దనిోత్వాలు 

ఆయుషామన్ భారత్ దవిస్ 2022 ఏప లి్ 30న 
జరుప్ుకుెంటారు 

 
గాీమ సారాజ్ అభయాన్లో భాగ్ెంగా దేశవాాప్తెంగా ప్తి్ర 
సెంవత్రెం ఏప ిల్ 30న ఆయుషామన్ భారత్ దివస్ 
జరుప్ుకుెంటారు. దేశెంలోని అనిా మారుమూల ప్ాిెంత లకు 
వెైదా సదుప్ాయాలను అెందిెంచడ నికి మరియు దేశెంలోని 
ప్తి్ర పేద ప్ రుడ క ి ఆర్గ్ా సెంరక్షణ స కరాాలను 
అెందిెంచడ నికి ప్చి రెం యొకక ప్ాిముఖాతను ప్ిచ రెం 
చేయడ నికి ఇద ి జరుప్ుకుెంటారు. ఈ ర్జున ఆయుషామన్ 
భారత్ యోజన అనే ప్థకానిా భారత ప్ధి ని నరేెంద ిమోడడ 
కూడ  ప్విేశప టాె రు. ఈ ప్థకానిా జాతీయ ఆర్గ్ా రక్షణ 
ప్థకెం అని కూడ  ప లుసాత రు. 
ప్పి్ెంచ టయాన  దనిోత్వానిా 2022 మ ే 2న 
జరుప్ుకుెంటారు 

 
ప్పి్ెంచ టయాన  దినోత్వానిా ప్తి్ర సెంవత్రెం మే 2వ తదేనీ 
ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా జరుప్ుకుెంటారు. టయాన  చేప్ల 
ప్ాిముఖాత గ్ురిెంచి అవగాహన కలిపెంచేెందుకు 
ఐకారాజాసమత్ర (UN) ఈ దినోత్వానిా ఏరాపటు చేస ెంది. 
చేప్లలో ఒమేగా 3, విటమన్ బ్ర12, ప్రి టీనుల  మరియు ఇతర 
ఖనిజాలు వెంట ి అనేక గపప్ప గ్ుణ లు ఉనాెందున టయాన  
మానవులకు ముఖామైెన ఆహార వనరు. 

ప్పి్ెంచ ఆసతమా(ఉబీసెం) దనిోత్వెం 2022 మ ే 3న 
నిరాహ ెంచబడ ెంది  

 

ప్పి్ెంచెంలో ఉబీసెం గ్ురిెంచి అవగాహన మరియు సెంరక్షణ 
కోసెం ప్తి్ర సెంవత్రెం మ ే మొదట ి మెంగ్ళ్వారెం న డ్ు 
ప్పి్ెంచ ఆసతమా దినోత్వానిా జరుప్ుకుెంటారు. ఈ 
సెంవత్రెం ఇది మే 3, 2022న వసుత ెంది. గ్ల బల్ 
ఇనిష యిటేవి్ ఫర్స ఆసతమా ద ారా వారి్క ఈవెెంట్ 
నిరాహ ెంచబడ్ుత ెంది. ఈ సెంవత్రెం నేప్థాెం 'కోల జిెంగ్ 
గాాప్్ ఇన్ ఆసతమా కరే్స'. ఆసతమా, శాాసన ళాల దీరఘకాలిక 
శోథ వాాధి, ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా 300 మలియనల  మెంది ప్జిలను 
ప్భిావితెం చేసుత ెంది మరియు భారతదేశెంలోనే 15 మలియనల  
ఆసతమా ర్గ్ులు ఉన ారు. 
మే 6న అెంతరాా తీయ నో డ టై్ డే 2022: : 'అెంతరాా తీయ నో 
డ టై్ డ ే2022': మే 6న ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా జరుప్ుకుెంటారు. 
ఈ ర్జున, అనిా ఆకారాలు మరియు ప్రిమాణ ల వాకుత లతో 
కూడ న బాడడ షేమెంగ్ వెంటి ప్విరతనను ప్కకనప టిె, శరీర 
అెంగీకారెం గ్ురిెంచి ప్ిజలకు అవగాహన కలిపసాత రు.  
అెంతరాా తీయ నో డ టై్ డ ేయొకక ప్ాిముఖాత: 

 ఆహారెం గ్ురిెంచి ప్జిలకు అవగాహన కలిపెంచడ్ెం. 

 మమమలిా మీరు అెంగీకరిెంచడ్ెం ద ారా మమమలిా మీరు 
పేిమెంచుకోవడ్ెం నేరుచకోవడ్ెం. 

 కేలరీల గ్ురిెంచి చిెంత్రెంచకుెండ  త్రనడ నికి ప్జిలను 
పో్ి త్హ ెంచడ్ెం. 

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


 మ ే-నెలవార ీకర ెంట్ అఫ రై్స్ 
 

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

ప్పి్ెంచ అథ్ లటకి్్ డ ే2022 మ ే7న జరుప్ుకుెంటారు 
ఫ ట్నెస్ యొకక ప్ాిముఖాత గ్ురిెంచి అవగాహన ప ెంచడ నికి 
మరియు కీడీ్లు, ముఖాెంగా అథ్ ల టిక్్ ఆడ్టానికి యువతను 
పో్ి త్హ ెంచడ నికి ప్పి్ెంచ అథ్ ల టిక్్ దినోత్వానిా ప్తి్ర 
సెంవత్రెం మే 7వ తేదీన ప్ిప్ెంచవాాప్తెంగా జరుప్ుకుెంటారు. 
ప్పి్ెంచ అథ్ ల టిక్్ దినోత్వెం యొకక ప్ాిథమక లక్షాెం 
అథ్ ల టిక్్లో యువత భాగ్సాామాానిా ప ెంచడ్ెం. ప్పి్ెంచ 
అథ్ ల టిక్్ దినోత్వెం ప్ాఠశాలలు, కళాశాలలు మరియు అనేక 
ఇతర సెంసాలకు ప్రుగ్ు నుెండ  షాట్ప్ుట్ వరకు మరియు 
సత త వ అవసరమయిేా అనేక ఇతర కీడీ్లలో వార ి ప లలల 
అభరుచులను పో్ి త్హ ెంచడ నికి అవకాశెం ఇచిచెంది. 
BRO మ ే7న తన 62వ ఉతపనా దనిోత్వానిా జరుప్ుకుెంటుెంద ి

బో రుర్స ర్డ్్ ఆరగనెైజేషన్ (BRO) 1960 మే 7వ తేదీన రక్షణ 
మెంత్రితా శాఖ కిెీంద ఒక ప్ిముఖ రహద రి నిరామణ ఏజ నీ్గా 
శమేీణ సరాెం సధ్ాెం (కషెప్డ తేనే ప్తి్రదీ సాధిెంచవచుచ) అనే 
నిన దెంతో సాా ప ెంచబడ ెంది. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 బో రుర్స ర్డ్్ ఆరగనెైజేషన్ ప్ిధ న కారాాలయెం: నయాఢ ల్లల; 
 బో రుర్స ర్డ్్ ఆరగనెైజేషన్ డ ైర కెర్స జనరల్: లటఫ్ ెనెెంట్ 

జనరల్ రాజీవ్ చౌదరి; 
 బో రుర్స ర్డ్్ ఆరగనెైజేషన్ సాా ప ెంచబడ ెంది: 7 మే 1960. 

మే 8న ప్పి్ెంచ ర డ్కాీ స్ దనిోత్వానిా ప్ాటిసాత రు 
ప్పి్ెంచ ర డ్కాీస్ దినోత్వానిా ప్తి్ర సెంవత్రెం మే 8న 
ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా జరుప్ుకుెంటారు. అెంతరాా తీయ ర డ్కాీస్ 
మరియు ర డ్ క ీస ెంట్ ఉదామెంప ై ప్ిజల అవగాహనను 
విసత ృతెం చేయడ్ెం ఈ ర్జు లక్షాెం. ర డ్ క సీ ెంట్ సర స ైటీలు 
అనుబెంధ్ెంగా ఉన ాయి మరియు ఉదామ కారాకలాప్ాలలో 
సహాయెం చేయడ నికి ప్పి్ెంచ ర డ్కాీస్ సహకారెంతో ప్ని 
చేసాత యి. నేషనల్ ర డ్ క సీ ెంట్ సర స ైటీలు మరియు ర డ్ కాీస్ 
సర స ైటీలు ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా ద ద ప్ు ప్తి్ర దేశెంలో ఉన ాయి. 

ప్పి్ెంచ ర డ్కాీ స్ దనిోత్వెం 2022 థీమ్: 

ప్పి్ెంచ ర డ్కాీస్ దినోత్వెం 2022 యొకక థీమ్ 
#BeHUMANKIND (దయ యొకక శకితని విశాస ెంచెండ ). 
ప్పి్ెంచ ర డ్కాీస్ దినోత్వెం 2022 యొకక థీమ్ దయ 
యొకక శకిత మరియు అది ప్పి్ెంచెం మొత త నిా ఎలా 
ప్భిావితెం చేసుత ెంది అనే అెంశెం మీద దృష ె  సారిసుత ెంది. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 ఇెంటరేాషనల్ కమటీ ఆఫ్ ది ర డ్ కాీస్ హ డ్ కాారెర్స్: 

జ నీవా, స ాటారాల ెండ్; 

 ఇెంటరేాషనల్ కమటీ ఆఫ్ ది ర డ్ కాీస్ వావసాా ప్కుడ్ు: 
హ నీి డ్ున ెంట్; 

 ఇెంటరేాషనల్ కమట ీఆఫ్ ర డ్ కాీస్ సాా ప ెంచబడ ెంది: 17 

ఫ బవిరి 1863, జ నీవా, స ాటారాల ెండ్; 

 ఇెంటరేాషనల్ కమటీ ఆఫ్ ర డ్ కాీస్ ప ిస డ ెంట్: పీటర్స 
మౌరర్స. 

రషాా వికెర ీదనిోత్వెం 2022: మే 9  

రషాా అధ్ాక్షుడ్ు వాల దమిర్స ప్ుత్రన్ మాసో క ర డ్ సేకార్స నుెండ  
అదుుతమెైన స ైనిక ప్దిరశన మరియు ప్సిెంగ్ెంతో న జీ 
జరమనీప ై సో వియట్ యూనియన్ ర ెండ్వ ప్పి్ెంచ యుదిెం 
విజయానిా సమరిెంచుకున ారు. సెంక్షోభానికి ప్శ్చచమ 
దేశాలను నిెందిెంచిన ప్సిెంగ్ెంలో, రషాా అధ్ాక్షుడ్ు వాల దిమర్స 
ప్ుత్రన్ ఉక యీిన్లో తన యుద ి నిా ఆ చ రిత ితమక 
పో్ రాటానికి ముడ ప టాె రు. 
రషాా వికెర ీదనిోత్వెం: మే 9 

రషాా వికెరీ దనిోత్వెం అనేది న జీ జరమనీప ై 1945 

విజయానికి సామరక చిహాెం. మే 8, 1945 సాయెంతెిం జరమన్ 
ఇన్సుె ర మెెంట్ ఆఫ్ సర ెండ్ర్సప ై సెంతకెం చేస న తరువాత, ఇద ి
ప్ాిరెంభెంలో సో వియట్ యూనియన్ యొకక 15 రిప్బ్రల క్లలో 
ప్ాిరెంభెంచబడ ెంది (అరిరాత్రి తరాాత, ఆ విధ్ెంగా మే 9 

మాసో క సమయెం). బెరిలన్లో జరిగిన సెంతకెం కారాకమీెం 
తరువాత, సో వియట్ ప్భిుతాెం మే 9వ తేదీన విజయానిా 
ప్కిటిెంచిెంది. 
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 సో వియట్ యూనియన్ రీమ్్ సర ెండ్ర్సను ప్ాిథమక 
ప్తెింగా ప్రిగ్ణిెంచిెందని జోస ఫ్ సాె లిన్ చేస న ప్కిటనతో 
డ ైాట్ డ . ఐస న్హో వర్స ఏకీభవిెంచ రు. 

 మరపక వాదన ఏమటెంటే, కొెంతమెంది జరమన్ దళాలు 
రీమ్్ లగెంగిపో్ యి ే సాధ్న నిా ప్తిేాకెంగా ప్ాశాచతా 
మతదిేశాలకు లగెంగిపో్ యిేలా వాాఖాానిెంచ యి మరియు 
తూరుపలో ముఖాెంగా పేిగ్లో పో్ రాటెం కొనసాగిెంది. 

అెంతరాా తీయ నౌరూజ్ దనిోత్వెం: మారచి 21న 
ప్పి్ెంచవాాప్త ెంగా జరుప్ుకుెంటారు 

 
అెంతరాా తీయ నౌరూజ్ దనిోత్వానిా ప్తి్ర సెంవత్రెం మారచి 
21న ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా జరుప్ుకుెంటున ారు. అెంతరాా తీయ 
నౌరూజ్ దినోత్వెం "నౌరుజ్"ని జరుప్ుకోవడ నికి 
జరుప్బడ్ుతోెంది, ఇది ప్ూరీాకుల ప్ెండ్ుగ్ మరియు 
వసెంతకాలెం మొదట ిర్జు మరియు ప్కిృత్ర ప్ునరుదిరణను 
సయచిసుత ెంది. 
ప్పి్ెంచ హ పై్ర్సట న్న్ డ ే(అధకి రకతప్ో టు): 17 మ ే2022 

 
హ ైప్ర్సట న్న్ నివారణ, గ్ురితెంప్ు మరియు చికిత్ప ై 
అవగాహన ప ెంచడ నికి మరియు పో్ి త్హ ెంచడ నికి ప్తి్ర 
సెంవత్రెం మే 17న ప్పి్ెంచ రకతపో్ టు దినోత్వానిా 

జరుప్ుకుెంటారు. హృదయ సెంబెంధ్ వాాధ్ులకు ప్ిధ న 
ప్మిాద కారకెం అధిక రకతపో్ టు మరియు రకతపో్ టును 
"స ైలటెంట్ కిలల ర్స" అని ప లుసాత రు. శరీర ధ్మనులు లేద  ప్ిధ న 
రకత న ళాల గ్డ్లప ై రకాత నిా ప్విహ ెంచడ్ెం ద ారా ఉతపత్రత  
చేయబడ న శకితని రకతప్ో టు అెంటారు. రకతపో్ టు ఎకుకవగా 
ఉెంటే ద నిని హ ైప్ర్సట న్న్ అెంటారు. రకతపో్ టును ర ెండ్ు 
అెంక ల సెంఖాగా కొలుసాత రు. గ్ుెండ  సెంకోచిెంచినప్ుపడ్ు లేద  
కొటిెనప్ుపడ్ు, మొదట ి సెంఖా (స సోె లిక్) రకత న ళాలలో 
ఒత్రతడ ని చయప్ుత ెంది. ర ెండ్వ సెంఖా (డ్యాసరె లిక్) 

ధ్మనులలో ఒత్రతడ ని సయచిసుత ెంది, అయిత ే గ్ుెండ  బీట్్ 
మధ్ా విశాీెంత్రగా ఉెంటుెంది. 
ప్పి్ెంచ ట లికమూానికషేన్ అెండ్ ఇనఫరమేషన్ సర స టై ీ
దనిోత్వెం 2022: :ప్పి్ెంచ ట లికమూానికేషన్ అెండ్ 
ఇనఫరేమషన్ సర స ైటీ డే (WTISD) ప్తి్ర సెంవత్రెం మే 17న 
దేశాలు, సమాజాలు మరియు ఆరిాక వావసాలకు ఇెంటర ాట్ 
మరియు ఇతర సమాచ ర మరియు కమూానికేషన్ 
ట కాాలజీలు (ICT) అెందిెంచే ప్యిోజన లు మరియు 
అవకాశాలప ై అవగాహన ప ెంచడ నికి జరుప్ుకుెంటారు. 
డ జిటల్ విభజనను ఎలా మూస వేయాలనే ద నిప ై అవగాహన 
ప ెంచ లని కూడ  భావిసోత ెంది. 
నపే్థాెం: 

 WTISD మొదట ిఅెంతరాా తీయ ట లిగాీఫ్ కనెాన్న్ యొకక 
సెంతకెం మరియు అెంతరాా తీయ ట లికమూానికేషన్ 
యూనియన్ (ITU) సాా ప్న జాా ప్కారాెం. 

అెంతరాా తీయ కాెంత్ర దనిోత్వెం 2022 మ ే 16న 
జరుప్ుకోబడ ెంది: 1960లో భౌత్రక శాసత వైేతత  మరియు 
ఇెంజనీర్స అయిన థియోడ్ర్స మైెమాన్ చేత లేజర్స యొకక 
మొదటి విజయవెంతమైెన ఆప్రేషన్ వారి్కోత్వెం 
సెందరుెంగా ప్తి్ర సెంవత్రెం మే 16న అెంతరాా తీయ కాెంత్ర 
దినోత్వెం జరుప్ుకుెంటారు.  
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అెంతరాా తీయ మొకకల ఆర్గ్ా దినోత్వెం 12 మ ే 2022న 
నిరాహ ెంచబడ ెంద ి

 
ఐకారాజాసమత్ర మ ే 12ని అెంతరాా తీయ మొకకల ఆర్గ్ా 
దనిోత్వెం (IDPH)గా గ్ురితెంచి, మొకకల ఆర్గాానిా 
రక్ష ెంచడ్ెం వలల  ఆకలిని అెంతెం చేయడ్ెం, పేదరికానిా 
తగిగెంచడ్ెం, జీవవెైవిధ్ాెం మరియు ప్రాావరణ నిా రక్ష ెంచడ్ెం 
మరియు ఆరిాకాభవృదిిని ప ెంచడ్ెం వెంటి వాటిప ై ప్పి్ెంచవాాప్త  
అవగాహన ప ెంచడ నికి. ఐకారాజాసమత్ర 2020ని 
అెంతరాా తీయ మొకకల ఆర్గ్ా సెంవత్రెం (IYPH)గా 
ప్కిటిెంచిెంది. 
అెంతరాా తీయ నరు్ల దనిోత్వెం 2022 మ ే 12న 
ప్ాటెించబడ ెంద ి

 
నరు్ల సేవలను గౌరవిెంచేెందుకు ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా మే 12ని 
అెంతరాా తీయ నరు్ల దనిోత్వెంగా ప్ాటిసుత న ారు. ఇద ి
ఆెంగ్ల సామాజిక సెంసకరత, గ్ణ ెంకవేతత  మరియు ఆధ్ునిక 
నరి్ెంగ్ సాా ప్కురాలు ఫ్ోల ర న్్ నెటైెింగలే్ జనమదినెం. ఆమెను 
లేడడ విత్ ద ి లాెంప్ అని కూడ  ప లుసాత రు. ఆమె ఆధ్ునిక 
నరి్ెంగ్ సాా ప్కురాలు మరియు బ్రిటిష్ సెంఘ సెంసకరత 
మరియు గ్ణ ెంకవేతత . 

అెంతరాా తీయ నరు్ల దనిోత్వెం 2022 యొకక నపే్థాెం: 

ఈ సెంవత్రెం నరు్ల దినోత్వెం యొకక నేప్థాెం "నర ్ స్: 

ఏ వాయిస్ టు ల్లడ్ - ఇనెా సె్ ఇన్ నరి్ ెంగ్ అెండ్ ర స పకె్ ర టై్్ 
టు స కూార్స గ్ల బల్ హ ల్త". ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా అనేక 
ఆసుప్త ిలు మ ే6 నుెండ  12 వరకు అెంతరాా తీయ నరు్ల 
వార్త్వాలను నిరాహ సుత న ాయి. అెందులో భాగ్ెంగా, 
యోగా స షన్లు మరియు స మన ర్సలతో సహా అనేక 
కారాకలాప్ాలు నిరాహ ెంచబడ్ుత న ాయి. 

ప్పి్ెంచ వలస ప్క్షుల దనిోత్వెం 2022 మ ే 14న 
నిరాహ ెంచబడ ెంద ి

 
ప్పి్ెంచ వలస ప్క్షుల దినోత్వెం 2006లో 
ప్ాిరెంభెంచబడ నప్పటి నుెండ  సెంవత్రానికి ర ెండ్ుసారుల  
గ్ురితెంచబడ ెంది. అెంతరాా తీయ వలస ప్క్షుల దినోత్వానిా 
14 మే మరియు 8 అకోె బర్స 2022 న జరుప్ుకుెంటారు. వలస 
ప్క్షుల సెంత నోతపత్రత , సెంత నోతపత్రత  చేయని అలాగే ఆగిపో్ యిే 
ఆవాసాలను కాప్ాడ్ుతూ ఆర్గ్ాకరమైెన ప్క్ష  జన భాను 
కాప్ాడే లక్షాెంతో ఈ దినోత్వానిా జరుప్ుకుెంటారు. ఇద ి
చ లా ముఖాెం ఎెందుకెంటే ప్రాావరణెంలో ప్క్షులు 
ముఖామైెన ప్ాత ి పో్ ష సాత యి. ప్రాావరణ సమత లాతను 
కాప్ాడ్ుకోవడ నికి అవి అవసరెం. ప్క్షులు ప్కిృత్ర యొకక 
రాయబారులు, అెందుక ేవలస ప్క్షుల వలసలను ప ెంచడ నికి 
ప్రాావరణ కనెక్షన్ మరియు సమగ్తీను ప్ునరుదిరిెంచడ్ెం 
అవసరెం. 

ప్పి్ెంచ వలస ప్క్షుల దనిోత్వెం 2022 యొకక నపే్ధ్ాెం: 

ప్పి్ెంచ వలస ప్క్షుల దినోత్వెం 2022 యొకక నేప్ధ్ాెం 

కాెంత్ర కాలుషాెం. కృత్రిమ లటైటిెంగ్ ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా 
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సెంవత్రానికి కనీసెం 2 శాతెం ప రుగ్ుత నాెందున, ఇది 
అనేక ప్క్షులప ై ప్తి్రకూల ప్భిావానిా చయప ెంద.ి కాెంత్ర 
కాలుషాెం వలస ప్క్షులకు ఒక ప్ధి న ముప్ుప, ఎెందుకెంటే 
ఇది రాత్రిప్ూట ఎగ్ురుత నాప్ుపడ్ు అవి దికుకతోచనిస ాత్రకి 
ద రితీసాత యి, ఇద ి ఘర్ణలకు ద రితీసుత ెంది మరియు వాటి 
సుదయర వలసలకు కూడ  అెంతరాయెం కలిగిసుత ెంది. 
ప్పి్ెంచ తనేటెగీ్ల దనిోత్వెం 2022 ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా మ ే
20న జరుప్ుకుెంటారు 

 
ప్పి్ెంచ తేనటెగీ్ల దనిోత్వెం మ ే 20న ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా 
నిరాహ ెంచబడ్ుత ెంది. ప్రాావరణ వావసాలో తేనెటీగ్లు 
మరియు ఇతర ప్రాగ్ సెంప్రాకల ప్ాతనిు గ్ురితెంచడ నికి 
ప్పి్ెంచ తేనెటీగ్ల దినోత్వెం. మన వాత వరణెంలో ప్రాగ్ 
సెంప్రాకల యొకక ప్ాిముఖాత, అవి ఎదురపకనే బెదిరిెంప్ులు 
మరియు ప్రాావరణ వావసాలో స ారతాెంలో వాటి ముఖామైెన 
ప్ాత ిగ్ురిెంచి అవగాహన ప ెంచడ్ెం ఈ ర్జు ప్ాటిెంచడ్ెం వెనుక 
ఉనా ముఖా ఉదేిశాెం. అలాగే, ప్రాగ్ సెంప్రాకల ప్ాతకిు 
మదిత  ఇవాడ్ెం, ప్ునరుదిరిెంచడ్ెం మరియు 
మెరుగ్ుప్రచడ్ెం కోసెం ప్తి్ర వాకిత ఎలా వెైవిధ్ాెం చయప్గ్లర్ 
ఇది హ ైలటైట్ చేసుత ెంద.ి 

అెంతరాా తీయ ట ీదనిోత్వెం 2022 మ ే21న జరుప్ుకుెంటారు 

 

ప్తి్ర సెంవత్రెం మే 21న అెంతరాా తీయ టీ దినోత్వానిా 
జరుప్ుకుెంటారు. తేయాకు కారిమకులకు సురక్ష తమైెన ప్ని 
ప్రిస ాత లు, న ాయమైెన వాణిజాెం మరియు తేయాకు 
ఉతపత్రతని మెరుగ్ుప్రచడ నికి స ారమైెన వాత వరణెం గ్ురిెంచి 
అవగాహన కలిపెంచడ నికి ఈ ర్జు ప్సి దిి  చ ెందిెంద.ి ఈ ర్జు 
టీ యొకక స ారమైెన ఉతపత్రత  మరియు వినియోగానికి 
అనుకూలెంగా కారాకలాప్ాలను అమలు చేయడ నికి 
మరియు ఆకలి మరియు పేదరికెంప ై పో్ రాటెంలో ద ని 
ప్ాిముఖాత గ్ురిెంచి అవగాహన ప ెంచడ నికి సమష ె  చరాలను 
పో్ి త్హ సుత ెంది మరియు ప్ో ి త్హ సుత ెంది. 
ఉగ్వీాద వాత్రరేక దనిోత్వెం 2022 మ ే 21న 
నిరాహ ెంచబడ ెంద ి

 
మాజీ ప్ధి ని రాజీవ్ గాెంధీ వరిెంత్ర సెందరుెంగా ప్తి్ర 
సెంవత్రెం మే 21న ఉగ్వీాద వాత్రరేక దినోత్వెం 
జరుప్ుకుెంటారు. మే 21, 1991న తమళ్న డ్ులోని 
శ్రపీ రెంబుదయర్సలో కాెంగ ీస్ ప్ారెీ తరప్ున ప్ిచ రెం 
చేసుత నాప్ుపడ్ు ఎలె్లటీఈ ఉగ్వీాదుల చేత్రలో హతాకు 
గ్ురయాాడ్ు. రాజీవ్ గాెంధీ 40 సెంవత్రాల వయసు్లో 
ప్మిాణ సీాకారెం చేస నప్ుపడ్ు భారతదేశప్ు అత్ర ప నా 
వయసుకడ ైన ప్ధి నమెంత్రి అయాాడ్ు. 1984లో ఇెందిరా 
గాెంధీ హతా తరాాత అతను దేశానికి ఆరవ ప్ధి నమెంత్రిగా 
బాధ్ాతలు సీాకరిెంచ డ్ు. అతను 1984 నుెండ  1989 వరకు 
ప్నిచేశాడ్ు. 
తీవవిాద వాత్రరకే దనిోత్వెం యొకక ప్ాిముఖాత: 

శాెంత్ర మరియు సామరసాానిా ప ెంప్ర ెందిెంచడ నికి ఉగ్ీవాద 
వాత్రరేక దినోత్వానిా జరుప్ుకుెంటారు. ఉగ్వీాదులు తమ 
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మతప్రమైెన ఉదేిశామని విశాస ెంచడ్ెం వలలనో లేద  వారిక ి
మనసా్క్ష  లేని కారణెంగానో మెదడ్ు కడ గివేయబడ నెందున 
అమాయక ప్జిలప ై విప్త త  కలిగిెంచ లి్న అవసరెం ఉెందని 
భావిసాత రు. వార ి పేిరణ ఏమైెనప్పటికీ, వార ి కారాకలాప్ాలు 
అనెైత్రకెంగా ఉన ాయన ేవాసతవానిా త్రరసకరిెంచడ్ెం లేదు. 
ప్పి్ెంచ మటెాి లజీ దనిోత్వెం 2022: ఏటా మ ే 20న 
ప్ాటసిాత రు 

 
ప్పి్ెంచ మెటాిలజీ దినోత్వెం (WMD) మెటాిలజీ, కొలత 
శాసత ెైం మరియు ద ని అప ల కేషన్ గ్ురిెంచి అవగాహన 
కలిపెంచడ నికి మే 20న ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా ఏటా 
జరుప్ుకుెంటారు. ఈ ర్జు శాసీతయై రెంగాలు, ఆవిషకరణలు, 
ప్రిశమీలు, వాణిజాెం మరియు ఇతర రెంగాలలో మెటాిలజీ 
వినియోగానిా హ ైలటైట్ చేసుత ెంద.ి ఈ ర్జు 20 మే 1875న 
మీటర్స కనెాన్న్ గానెం యొకక వారి్క వేడ్ుక. 

ప్పి్ెంచ మటెాి లజీ దనిోత్వెం 2022 యొకక థీమ్ ఏమటి? 

ప్పి్ెంచ మెటాిలజీ దినోత్వెం 2022 యొకక థీమ్ మెటాిలజీ 
ఇన్ ది డ జిటల్ ఎరా. డ జిటల్ ట కాాలజీ మన కమూానిటీని 
విప్లవాతమకెంగా మారుసుత నాెందున ఈ థీమ్ ఎెంచుకోబడ ెంది 
మరియు ఇద ి నేటి సమాజెంలో అతాెంత ఉతేతజకరమైెన 
ట ెిండ్లలో ఒకట.ి 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు : 
 ఇెంటరేాషనల్ ఆరగనెైజేషన్ ఆఫ్ ల్లగ్ల్ మెటాిలజీ ప్ధి న 

కారాాలయెం: ప్ారిస్, ఫాిన్్. 

 ఇెంటరేాషనల్ ఆరగనెైజేషన్ ఆఫ్ ల్లగ్ల్ మెటాిలజీ 
సాా ప ెంచబడ ెంది: 1955. 

అెంతరాా తీయ జీవ వెైవిధ్ా దనిోత్వెం 2022: 22 మ ే

 
జీవవైవిధ్య స్మస్యలపై అవగాహన మరియు అవగాహన 
పెంచడానికి ప్ర తి స్ెంవతసరెం మే 22న అెంతరా్జతీయ జీవ వైవిధ్య 
దినోతసవెం లేదా ప్ర ప్ెంచ జీవవైవిధ్య దినోతసవెం జరుపుకెంటారు. 

గ్ర హెం యొక్క స్మతులయతను కొనసాగెంచడానికి జీవవైవిధ్యెం 
చాలా అవస్రెం. ఇది ప్ర్జయవరణ వయవస్థ  సేవలక మూలస్త ెంభెం, 

ఇది పూరిిగా మానవ శ్రరయస్ససతో ముడిప్డి ఉెంది. 

జీవీ వెవైిధ్ాెం కోసెం అెంతరాా తీయ దనిోత్వెం యొకక 
నపే్థాెం 2022: 

2022లో నేప్థ్యెం “అనిి జీవితాల కోస్ెం భాగ్సాామయ 
భవిష్యతుత ను నిరిమెంచడెం ("బిల్డ ెంగ్ అ షేరడ ్ ఫ్యయచర్ ఫర్ ఆల్ 
లైఫ్")”. అనేక్ స్థథ రమైన అభివృదిి స్వాళ్ల క జీవవైవిధ్యమే 
స్మాధానెం అని హైలైట్ చేసే ఐక్యర్జజయస్మితి దశాబ్ద పు 
పునరుదిరణ స్ెందరభెంగా, ఈ నినాదెం జీవవైవిధ్యమే పునాది అనే 
స్ెందేశానిి అెందజేస్సత ెంది. 

స్ీషవప్రపి్ాలన లేని ప్ాిెంత ల ప్జిలతో అెంతరాా తీయ 
సెంఘభీావ వార్త్వానిా: 25-31 మ ే

 
ఐకారాజాసమత్ర మ ే25 నుెండ  31 వరకు “సాప్రపి్ాలన లేని 
ప్ాిెంత ల ప్జిలతో అెంతరాా తీయ సెంఘభీావ వార్త్వానిా” 
ప్ాటిసోత ెంది. డ స ెంబర్స 06, 1999న, ఐకారాజాసమత్ర జనరల్ 
అస ెంబీల  ప్జిలతో సెంఘీభావ వారానిా వారి్కెంగా ప్ాటిెంచ లని 
ప లుప్ునిచిచెంది. సాప్రిప్ాలన లేని-ప్రిప్ాలన ప్ాిెంత లు. 
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ఐకారాజాసమత్ర చ రెర్సలో, సాప్రిప్ాలన లేని-గ్వరిాెంగ్ 
ట రిటరీ అనేది "ఇెంకా ప్ూరిత సాా యి సాప్రిప్ాలనను ప్ర ెందని 
ప్జిలు" అని నిరాచిెంచబడ ెంద.ి 

మే 29న ఐకారాజాసమత్ర శాెంత్ర ప్రరిక్షకుల అెంతరాా తీయ 
దనిోత్వానిా జరుప్ుకున ారు 

 
ఐకారాజాసమత్ర శాెంత్ర ప్రరిక్షకుల అెంతరాా తీయ దనిోత్వెం 
మే 29న ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా జరుప్ుకుెంటారు. ఐకారాజాసమత్ర 
శాెంత్ర ప్రిరక్షకుల అెంతరాా తీయ దినోత్వెం, గ్త సెంవత్రెం 
యుదిెంలో ఓడ పో్ యిన 135 మెందితో సహా, UN జ ెండ  కిెంద 
సేవలెందిసయత  ప్ాిణ లు కోలోపయిన సుమారు 4,200 మెంది 
శాెంత్ర ప్రిరక్షకులను గౌరవిెంచే అవకాశానిా కూడ  
అెందిసుత ెంది. ఐకారాజాసమత్ర స కటీరీ జనరల్ ఆెంట నియో 
గ్ుట ర సీ్ మాటాల డ్ుతూ, ఈ సెంవత్రెం, భాగ్సాామాాల శకితప ై 
దృష ె  కేెందీకిరిెంచబడ ెంది. 
ఐకారాజాసమత్ర శాెంత్ర ప్రరిక్షకుల అెంతరాా తీయ దనిోత్వెం 
2022 యొకక నపే్థాెం: 

ఈ సెంవత్రెం నేప్థాెం “ప్జిలు. శాెంత్ర. ప్ుర్గ్త్ర. 

భాగ్సాామాాల శకిత." ప్పి్ెంచ శాెంత్ర మరియు భదితను 
భదపి్రచడ నికి ఐకారాజాసమత్ర ఉప్యోగిెంచ ే అనేక 
సాధ్న లలో శాెంత్ర ప్రిరక్షణ ఒకట.ి ఐకారాజాసమత్ర శాెంత్ర 
ప్రిరక్షకులను బూల  హ లటమట్లు అని కూడ  ప లుసాత రు, ఇది 
సామూహ క సెంసా, ఇది జీవిత లను మెంచిగా మారచడ్ెం 
లక్షాెంగా ప టుె కుెంద.ి 

అదనప్ు సమాచ రెం. 

 అెంతరాా తీయ అగిామాప్క దనిోత్వెం 2022 :విధ ి
నిరాహణలో ప్ాిణ లు కోలోపయిన అగిామాప్క 
నిప్ుణులకు నివాళ్లలరిపెంచేెందుకు ప్తి్ర సెంవత్రెం మ ే
4న అెంతరాా తీయ అగిా మాప్క దినోత్వానిా 
జరుప్ుకుెంటారు. ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా ఉనా ప్ర ి ఫ షనల్ 
అగిామాప్క స బీెందిని గ్ురితెంచడ్ెం మరియు 
గౌరవిెంచడ్ెం ఈ ర్జు యొకక ప్ధి న లక్షాెం. ప్మిాదకర 
ఉదో ాగాల కోసెం తమ జీవిత లను త ాగ్ెం చేయడ్ెం ద ారా 
వారు సమాజానిా మరియు ప్రాావరణ నిా సురక్ష తెంగా 
ఉెంచుత రు. 

 ప్పి్ెంచ ప్ో రుచగసీ్ భాషా దనిోత్వెం 2022: మ ే05 

మ ే 5 తేదనీి అధికారికెంగా 2009లో కమూానిట ీ ఆఫ్ 
పో్ రుచగీస్-మాటాల డే దేశాల (CPLP) సాా ప ెంచిెంది - ఇది 
2000 నుెండ  యునెసో కతో అధికారిక భాగ్సాామాెంలో 
ఉనా ఒక అెంతర్స ప్భిుతా సెంసా, మరియు పో్ రుచగీస్ 
భాషతో ప్జిలను ప్ున దులలో ఒకటిగా తీసుకువసుత ెంది. 
వార ి నిరిిషె గ్ురితెంప్ు - పో్ రుచగీస్ భాష మరియు 
లూసో ఫో న్ సెంసకృత లను జరుప్ుకోవడ నిక.ి 2019లో, 
యునెసో క జనరల్ కానఫర న్్ యొకక 40వ స షన్ ప్తి్ర 
సెంవత్రెం మే 5ని "ప్పి్ెంచ ప్ో రుచగసీ్ భాషా 
దనిోత్వెం"గా ప్కిటిెంచ లని నిరణయిెంచిెంది. 

 బొ గ్ుగ  గ్ని కారమికుల దనిోత్వెం 2022: బొ గ్ుగ  గ్ని 
కారమికులను గౌరవిెంచేెందుకు ప్తి్ర సెంవత్రెం మే 4వ 
తేదీన బొ గ్ుగ  గ్ని కారిమకుల దనిోత్వానిా ప్ాటిసాత రు. 
మన ఇెంధ్న అవసరాలను తీరచడ్ెంలో బొ గ్ుగ  గ్ని 
కారిమకులు చేస న కృష ని హ ైలటైట్ చేయడ నికి ఈ 
దినోత్వానిా జరుప్ుకుెంటారు. దిగ్ువన, మేము బొ గ్ుగ  
గ్నుల చరిత,ి ప్సిుత త శకిత దృషాె ెంతెం మరియు 
భారతదేశెంలో బొ గ్ుగ  గ్ని కారిమకుల ప్ాతి గ్ురిెంచి కొెంత 
భాగానిా ప్ెంచుకుెంటాము. 
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 ప్పి్ెంచ నవుాల దనిోత్వెం 2022 మ ే 1న 
జరుప్ుకుెంటారు: ప్జిలు నవాాలని, చుటుె ప్కకల వారిని 
నవిాెంచ లని గ్ురుత  చేసేెందుకు ప్తి్ర మే మొదట ి
ఆదవిారెం న డ్ు ప్పి్ెంచ నవుాల దనిోత్వానిా 
జరుప్ుకుెంటారు. ఈ సెంవత్రెం మే 1వ తేదీన ఈ 
దినోత్వానిా జరుప్ుకుెంటారు. నవుా మెదడ్ులోని 
కారిెసాల్ సాా యిని తగిగసుత ెందని శాసీతయైెంగా 
గ్మనిెంచబడ ెంది, ఇది తరువాత శరీరెంప ై సానుకూల 
ప్భిావెం చయప్ుత ెంద.ి మానస క స ాత్రని ప ెంచడ్ెం లేద  
సర ైన దిశలో ప్యనిెంచని ఆలోచనల ర ైలును సరుి బాటు 
చేయడ్ెం వెంటి వాటికి వచిచనప్ుపడ్ు నవుా చ లా 
ముఖామైెనది. 

 

మరణ లు 
ప్దమశ్ర ీఒడ యా రచయిత రజత్ కుమార్స కర్స కనుామూశారు 

 
ప్మిుఖ ఒడ యా సాహ తీవేతత  రజత్ కుమార్స కర్స గ్ుెండ  
సెంబెంధిత వాాధ్ులతో కనుామూశారు. అతను సాహ తాెం 
మరయిు విదా కోసెం 2021లో ప్దమశ్రీ అెందుకున ాడ్ు. 
అతను TV మరియు రేడ యోలో వారి్క రథ జాత ి(జగ్న ాథ 
సెంసకృత్ర) సమయెంలో వాాఖాాన నికి ప్సి దిి  చ ెంద డ్ు. 
అతని రచనలో ఉపేెంది భెంజా సాహ తాెం మరియు ఏడ్ు న న్ 
ఫ క్షన్ ఉన ాయి. అతను ఒడ షా యొకక ప్ాలా యొకక 
మరణిసుత నా కళ్ యొకక ప్ునరుదిరణకు కూడ  
దోహదప్డ ు డ్ు. 

1950లలో చివరగిా మనుగ్డ్లో ఉనా F1 రసే్ విజతే ట నీ 

బూి క్్ మరణెించ డ్ు 

 

1950లలో ఆరు ఫారుమలా వన్ గాీెండ్ ప ిక్్ గ లిచి, "రేస ెంగ్ 

డ ెంటసెి్"గా పేరు ప్ర ెందిన బి్రటీష్ రేస ెంగ్ డ ైవైర్స ట నీ బూి క్్ 
కనుామూశారు. అతను 1932లో యునెైట డ్ కిెంగ్డ్మ్లో 

జనిమెంచ డ్ు. BRM, వాన్వాల్, ఫ రార ీమరియు కూప్ర్స అనే 

న లుగ్ు జటల కు డ ైవైిెంగ్ చేస న తరాాత ట నీ కేవలెం 29 

సెంవత్రాల వయసు్లో కీీడ్ నుెండ  రిట ైర్స అయాాడ్ు 

ఆసేె రలియా మాజీ కికీ టర్స ఆెండ్యి  స ైమెండ్్ కారు ప్మిాదెంలో 
మృత్ర చ ెంద డ్ు. 

 

ఆసేె రలియా మాజీ ఆల్ రౌెండ్ర్స ఆెండ్యి స ైమెండ్్ కారు 

ప్మిాదెంలో దురమరణెం ప్ాలయాాడ్ు. 1998 నుెండ  2009 

వరకు ఆసేె రలియా తరప్ున 26 ట సుె లు మరియు 198 వనేులు 
ఆడ న 46 ఏళ్ల అతను కీాన్్లాెండ్ రాషెరెంలోని టౌన్్విలేల  

వెలుప్ల ఒకే కారు ప్మిాదెంలో చికుకకున ాడ్ు. స ైమెండ్్ 
కూడ  టాప్-రేట్ ఫీలుర్స మరియు 2003 మరియు 2007లో 

ఆసేె రలియా యొకక బాాక్-టు-బాాక్ 50-ఓవర్స వరల్ు  కప్ల 

విజయాలలో కీలక ప్ాతి పో్ ష ెంచ డ్ు. 
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UAE అధ్ాక్షుడ్ు, HH షకే్ ఖల్లఫా బ్రన్ జాయిదె్ మరణెించ రు 

 
యూఏఈ అధ్ాక్షుడ్ు, అబుద బ్ర ప్ాలకుడ్ు షేక్ ఖల్లఫా బ్రన్ 
జాయిదే్ అల్ నహాాన్ కనుామూశారు. అతను 2004 

నవెంబరు 3 నుెండ  UAE అధ్ాక్షుడ గా మరియు అబుద బ్ర 
ప్ాలకుడ గా ప్నిచేశాడ్ు. UAE అధ్ాక్షుడ్ు షేక్ ఖల్లఫా బ్రన్ 
జాయిెద్ అల్ నహాాన్ మరణెం ప్టల  UAE, అరబ్ మరియు 
ఇసాల మక్ దేశెం మరియు ప్పి్ెంచవాాప్తెంగా అధ్ాక్ష 
వావహారాల మెంత్రితా శాఖ సెంత ప్ెం త లిప ెంది. 
ప్ిముఖ సెంసకృత మరయిు హ ెందీ ప్ెండ త డ్ు, ప్దమశ్ర ీడ కెర్స 
రమా కాెంత్ శుకాల  కనుామూశారు 

 
ప్గిాఢ సెంసకృత మరియు హ ెందీ ప్ెండ త డ్ు ప్దమశ్ర ీడ కెర్స 
రమా కాెంత్ శుకాల  ఉతతరప్దిేశ్లోని అల్లఘర్సలో 
కనుామూశారు. అతను UPలోని బులెంద్షహర్స జిలాల లోని 
ఖురాా  నగ్రెంలో జనిమెంచ డ్ు. డ కెర్స రమా కాెంత్ శుకాల  
ఢ ల్లలలోని దేవవాణ ిప్రిషత్ వావసాా ప్కుడ్ు మరియు ప్ిధ న 
కారాదరిశ, మరియు సెంసకృతెంలో త ైమైాస క ప్త్రిక అయిన 
“అరాచినసెంసకృతెం” వావసాా ప్క చ ైరమన్ మరియు 
సెంప్ాదకులు. సాహ తా, సెంసకృత సెంసాలు ఆయనకు 
సెంసకృత రాషెరకవి, కవిరతా, కవి శ్చర్మణి బ్రరుదులు 
ప్ది నెం చేశాయి. 

సాతెంతి ఉక యీిన్ తొలి అధ్ాక్షుడ్ు లియోనిడ్ కాీ వ్చుక్ 
కనుామూశారు 

 
లియోనిడ్ కాీవ్చుక్, సో వియట్ యూనియన్ డ త్ వార ెంట్ప ై 
సెంతకెం చేయడ్ెంలో సహాయెం చేస , ఆప ై సాతెంత ి
ఉక యీిన్కు మొదట ి అధ్ాక్షుడ గా ప్నిచేస న మాజీ 
కమూానిసె్, 88 సెంవత్రాల వయసు్లో మరణిెంచ రు. 
కాీవ్చుక్ ఉక యీిన్ రాాెంక్ల ద ారా ఎదిగినెందున "విల్ల ఫాక్్" 

అని ప లుసాత రు.  
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
ఉక యీిన్ రాజధ ని: క ైవ్ 

ఉక యీిన్ కర నీ్: ఉకేనీియన్ హ ైైవిాయా 
ఉక యీిన్ అధ్ాక్షుడ్ు: Volodymyr Zelenskyy 

ఉక యీిన్ ప్ధి న మెంత్ర:ి డ నిస్ ష మహాల్. 

ప్పి్ెంచెంలోన ే అతాెంత వృది చ స్ గాీ ెండ్మాసెర్స యూర ీ
అవరె్సబాఖ్ కనుామూశారు 

 
రషాా చ స్ గాీెండ్మాసెర్స, యురి అవెర్సబాఖ్, ఒక దశాబిెం 
ప్ాటు ప్పి్ెంచ అత ాతతమ ఆటగాళ్ాలో ఒకరు, ప్ిప్ెంచ 
ఛ ెంప యన్లలో శ్చక్షణ ప్ర ెంద రు మరియు చరితలిో ఒక గపప్ప 
పో్ టీలలో చివరిగా జీవిెంచి ఉనావారు, మాసో కలో 100 
సెంవత్రాల వయసు్లో మరణిెంచ రు. అతను 1949లో 
మాసో క ఛ ెంప యన్ష ప్ను గ లుచుకున ాడ్ు మరియు 
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1952లో గాీెండ్మాసెర్స ట ైటిల్ను సెంప్ాదిెంచ డ్ు. 1954లో 
అతను USSR ఛ ెంప యన్గా నిలిచ డ్ు. అతను 1972 నుెండ  
1977 వరకు USSR యొకక చ స్ ఫ డ్రేషన్కు అధ్ాక్షత 
వహ ెంచ డ్ు. 
కెేంది మాజీ మెంత్ర ిప్ెండ ట్ సుఖ్ రామ్ కనుామూశారు 

 
ప్మిుఖ హ మాచల్ ప్దిేశ్ కాెంగ సీ్ న యకుడ్ు మరియు 
మాజీ కేెంది మెంత్ర,ి ప్ెండ ట్ సుఖ్ రామ్ (94) 

కనుామూశారు. అతను 1993 నుెండ  1996 వరకు కెేంద ి
సహాయ మెంత్ర,ి కమూానికేషన్్ (సాతెంత ి బాధ్ాత) 

మరియు మెండ  నియోజకవరగెం (హ మాచల్ ప్దిశే్) నుెండ  
లోక్ సభ సభుాడ్ు. . లోక్సభ ఎనిాకలోల  మూడ్ుసారుల , 

విధ నసభ ఎనిాకలోల  ఐదుసారుల  విజయెం సాధిెంచ రు. 
1996లో కమూానికేషన్్ మెంత్రిగా ఉనాప్ుపడ్ు అవినీత్ర 
ఆర్ప్ణలప ై 2011లో ఐదేళ్ల జ ైలుశ్చక్ష ప్డ ెంది. 
ప్ిముఖ కమూానిసుె  న యకుడ్ు శ్చవాజీ ప్టాాయక్ 
కనుామూశారు 

 
ప్మిుఖ కమూానిసె్ న యకుడ్ు మరియు మూడ్ుసారుల  
ప్ారలమెెంటు సభుాడ్ు, శ్చవాజీ ప్టాాయక్ 93 సెంవత్రాల 
వయసు్లో మరణిెంచ రు. ఒడ శాలో CPI (మారకి్సె్) 

వావసాా ప్కుడ గా శ్చవాజీ ప్టాాయక్ ప్శిెంస ెంచబడ ు రు. 
అతను ఆగ్ష ె  10, 1930 న జనిమెంచ డ్ు, అనుభవజాుడ ైన 
న యకుడ్ు రావెన్షా కాలేజీలో చదువుత నాప్ుపడ్ు 17 

సెంవత్రాల వయసు్లో రాషెర విద ారాి ఉదామెంలో చేరాడ్ు. 
1964లో కమూానిసె్ ప్ారెీ విభజనను ఎదురపకనాప్ుపడ్ు 
ఆయన CPI(M) ఏరాపటులో కీలక ప్ాతి ప్ో ష ెంచ రు. 1971 

నుెండ  1990 వరకు ప్ారెీ కారాదరిశగా కొనసాగారు. ప్ారెీ కేెంద ి
కమటీకి కూడ  ఎనిాకయాారు. 
ప్ెంజాబీ గాయకుడ్ు స దయి  మూస్ వాలా కాలిచ చెంప్బడ ు డ్ు 

 
ప్ెంజాబ్లోని మాన ్ జిలాల  జవహరేక గాీ మెంలో 29 ఏళ్ల 
ప్ెంజాబీ గాయకుడ్ు స దయి  మూస్ వాలాను గ్ురుత  త లియని 
దుెండ్గ్ులు కాలిచ చెంప్ారు. మాజీ ఎమెమలేాలు, ర ెండ్ు తఖ్తతల 
జతేద ర్సలు, డేరాస్ అధిప్త లు మరియు ప్ో ల్లసు 
అధికారులతో సహా 420 మెందకిి ప ైగా అతని భదతిను 
ఉప్సెంహరిెంచుకోవాలని ప్ెంజాబ్ పో్ ల్లసులు ఆదేశ్చెంచిన ఒక 
ర్జు తరాాత ఈ సెంఘటన జరిగిెంది. 
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ఇతరములు 
ఢ ల్లల కసెమ్్ గ్ురుగాీ మ్లోని ICD గ్రిా హర్రు వది ప్ాిజ కె్ 
'NIGAH'ని ప్ాిరెంభెంచిెంద ి

 
ఢ ల్లల కసెమ్్ జోన్ చీఫ్ కమీషనర్స, సురిాత్ భుజబల్, 

గ్ురుగాీ మ్లోని ICD గ్రిా హర్రు వది ప్ాిజ కె్ 'NIGAH'ని 
ప్ాిరెంభెంచ రు. ICTM (ICD కెంట ైనర్స టాికిెంగ్ మాడ్యాల్) 

కసెో డ యన్ M/s సహకారెంతో అభవృదిి  చేయబడ ెంద.ి GRFL. 
ప్ాలగగ నా వారెందరికీ ప్ాిజ కె్ యొకక లటైవ్ డ మో ఇవాబడ ెంది. 
USD 100 బ్రలియనల  వారి్క ఆద యానిా ద టని 1వ 
భారతీయ కెంప నీగా రలియన్్ నిలిచిెంద ి

 
రలియన్్ ఇెండ్సీె రస్ 100 బ్రలియన్ డ లరల కెంట ే ఎకుకవ 
వారి్క ఆద యానిా నమోదు చేస న మొదట ి భారతీయ 
కెంప నీగా అవతరిెంచిెంద.ి మారచి 2022తో ముగిస న 
త ైమైాస కెంలో కెంప నీ నికర లాభెంలో 22.5% ప రుగ్ుదలను 
నమోదు చేస ెంద.ి రిలయన్్ రిట ైల్, డ జిటల్ సేవలు మరియు 
చమురు & గాాస్ వాాప్ారెంలో బలమైెన వృదిిని నమోదు 
చేస ెంది. కెంప నీ అతాధిక త ైమైాస క EBITDA (వడడు , ప్నుాలు, 
తరుగ్ుదల మరయిు రుణ విమోచనకు ముెందు 
ఆద యాలు) సెంవత్రానిక ి రూ. 33,968 కోటుల  (28% 

ఎకుకవ) కూడ  నివేదిెంచిెంది. 

అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 రిలయన్్ ఇెండ్సీె రస్ లిమట డ్ CEO: ముఖేష్ అెంబానీ 

(31 జ్యలట ై2002–); 

 రిలయన్్ ఇెండ్సీె రస్ లిమట డ్ వావసాా ప్కుడ్ు: 
ధీరూభాయ్ అెంబానీ; 

 రిలయన్్ ఇెండ్సీె రస్ లిమట డ్ సాా ప ెంచబడ ెంది: 8 మే 
1973, మహారాషెర; 

 రిలయన్్ ఇెండ్సీె రస్ లిమట డ్ ప్ధి న కారాాలయెం: 

ముెంబెై. 
HULని అధగి్మెంచి అద నీ విలామర్స భారతదశేప్ు అత్రప ది 

FMCG కెంప నీగా అవతరెించిెంద ి

 
2022 ఆరిాక సెంవత్రానికి (Q4FY2022) త ైమైాస క ఫలిత ల 
ప్కిటన తరాాత అద నీ విలామర్స లిమట డ్ భారతదేశెంలో 
అత్రప ది ఫాసె్ మూవిెంగ్ కనయ్యమర్స గ్ూడ్్ కెంప నీ 
(FMCG)గా అవతరిెంచిెంది. AWL 2022 ఆరిాక సెంవత్రెంలో 
మొతతెం నిరాహణ ఆద యానిా రూ. 54,214 కోటుల గా 
నివేదిెంచగా, HUL 2021-22 ఆరిాక సెంవత్రెం (FY)లో రూ. 

51,468 కోటల  ఆద యానిా నివేదిెంచిెంది. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 అద నీ గ్ూీప్ సాా ప ెంచబడ ెంది: 1988; 

 అద నీ గ్ూీప్ ప్ధి న కారాాలయెం: అహమద బాద్, 

గ్ుజరాత్; 

 అద నీ గ్ూీప్ చ ైరమన్: గౌతమ్ అద నీ; 

 అద నీ గ్ూీప్ మేనేజిెంగ్ డ ైర కెర్స: రాజేష్ అద నీ. 
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మెైెండ్టీి, L&T ఇనోఫట క్ భారతదశేెంలో 5వ అత్రప ది IT 

సవేలను సృష ెెంచెేందుకు విల్లన నిా ప్ికటెించిెంద ి

 
L&T ఇనోఫట క్ మరయిు మెైెండ్టీి, లార ్న్ & టయబోి  గ్ూీప్ 
కిెీంద సాతెంతెింగా జాబ్రత  చేయబడ న ర ెండ్ు IT సేవల 
కెంప నీలు భారతదేశెం యొకక ఐదవ-అత్రప ది IT సవేల 
ప్ది తని సృష ెెంచ ేవిల్లన నిా ప్కిటిెంచ యి. సెంయుకత సెంసా 
"LTIMindtree"గా ప లువబడ్ుత ెంది. 
అనిా ప్ో ట ీప్రకీ్షలకు ముఖామెనై అెంశాలు: 
 లార ్న్ & టయబోి  ఇనోఫట క్ లిమట డ్ సాా ప ెంచబడ ెంద:ి 23 

డ స ెంబర్స 1996; 

 లార ్న్ & టయబోి  ఇనోఫట క్ లిమట డ్ ప్ధి న 
కారాాలయెం: ముెంబెై; 

 లార ్న్ & టయబోి  ఇనోఫట క్ లిమట డ్ CEO: సెంజయ్ 
జలోన . 

రాజసాా న్లోని ‘మయాన్ కా బడ ’ ర లైేా సేెషన్ పరేును 
‘మహషే్ నగ్ర్స హాలె్’గా మారాచరు. 

 
రాజసాా న్లోని బారమర్స జిలాల లోని బలోత ి ప్ాిెంతెంలోని 
'మయాన్ కా బడ ' ర లైేా సేెషన్కి "మహషే్ నగ్ర్స హాలె్" అని 
పేరు ప టాె రు. సాాతెంతయిెం వచిచనప్పటి నుెండ , రాజసాా న్లోని 
మయాన్ కా బడ  ప్ిజలు గాీమెం అసలు పేరు మహేష్ ర్ 
బాడో  అని పేరపకెంటయ గాీమెం పేరును మారాచలని డ మాెండ్ 
చేశారు. 

2018లో, రాజసాా న్ ప్భిుతాెం గాీమెం పేరును మయాన్ కా 
బడ  నుెండ  మహేష్ నగ్ర్సగా మారిచెంది మరియు ర వెనయా 
రికారుు లలో అవసరమైెన సవరణలు చేస ెంది. గాీమెం పేరు 
మారిచనప్ుపడ్ు సేెషన్ పేరు మారచడ నికి ప్తి్రప్ాదనలు ర ైలేా 
మెంత్రితా శాఖకు ప్ెంప్బడ ు యి. 

ఆెండడ జాసీ్  5 జ్యలటై 2022న తదుప్ర ి Amazon CEOగా 
చరేనున ారు 

 
సరిగాగ  27 సెంవత్రాల కితీెం జ్యలటై 5, 1994న అమెజాన్ను 
సాా ప ెంచిన జ ఫ్ బజెోస్ CEO ప్దవి నుెండ  వెైద లిగారు 
మరియు AWS ఎగిాకూాటవి్గా ఉనా ఆెండడ జాసీ్  కెంప నీ కొతత  
CEO గా బాధ్ాతలు సీాకరిెంచ రు. జాసీ్  ప్సిుత తెం 
Amazon.com యొకక ప సి డ ెంట్ మరియు CEO, అలాగే 
Amazon ప టుె బడ ద రుల సెంబెంధ ల వెబ్స ైట్లో డ ైర కెరల 
బో రుు  సభుానిగా గ్ురితెంచబడ ు రు. 
నేప్ాల్కు చ ెందని కమీ రటీా ష రాప 26వ సార ి ఎవర సె్ 
శ్చఖరానిా అధరి్హ ెంచ రు 

 
నేప్ాల్కు చ ెందిన లటజ ెండ్రీ అధిర్హకుడ్ు కమీ రటీా ష రాప 

26వ సార ి ప్పి్ెంచెంలోనే అతాెంత ఎత తతన ఎవర సె్ శ్చఖరానిా 
అధిర్హ ెంచి కొతత  ప్పి్ెంచ రికారుు ను నెలకొలాపరు. 11 మెంది 
సభుాల ర్ప్ ఫ కి్ెంగ్ బృెంద నికి న యకతాెం వహ సయత , కమీ 
రీటా & అతని బృెందెం శ్చఖరాగాీనికి చేరుకున ారు, అతని 
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మునుప్టి ప్పి్ెంచ రికారుు ను బదిలు కొటాె రు. కమీ రీటా 
ఉప్యోగిెంచే క లలెంబ్రెంగ్ రూట్ను 1953లో నయాజిలాెండ్ 
దేశసుా డ్ు సర్స ఎడ్మెండ్ హ లల రీ మరియు నేప్ాల్కు చ ెందిన 
ష రాప ట నాిెంగ్ న రేగ  ప్ాిరెంభెంచ రు మరియు ఇది అతాెంత 
ప్జిాదరణ ప్ర ెందిెంద.ి 

WCR బాాటరతీో ప్నిచసే ే డ్యాయల్-మోడ్ లోకోమోటివ్ 
'నవదయత్'ను అభవృదిి  చసే ెంద ి

 
ప్శ్చచమ మధ్ా ర లైేా నవదయత్ పేరుతో బాాటరీతో ప్నిచేసే 
డ్యాయల్-మోడ్ లోకోమోటివ్ను అభవృదిి  చేస ెంద.ి ఈ 
ఇెంజన్ ర ెండ్ు మోడ్లలో అెంటే బాాటరీ మరియు విదుాత త ప  ై
నడ్ుసుత ెంది. ప్సిుత తెం, ఇది ప్యిోగాతమకెంగా జబల్ప్ూర్స, 

ముద ారా మరియు ఇతర సేెషన్లలో ర ైళ్ల  షెంటిెంగ్ 
సమయెంలో ఉప్యోగిెంచబడ్ుత ెంది. ఈ డ్యాయల్ మోడ్ 
లోకోమోటివ్ ర ైలేా బో రుు  నుెండ  బెసె్ ఇనోావషేన్ అవారుు ను 
కూడ  అెందుకుెంద.ి ఈ కొతత  లోకోమోటివ్తో ర ైలేాలు ప్తి్రర్జ్య 
1000 ల్లటరల డడజిల్ను ఆద  చేసాత యి. అనిా టయిల్్ను 
కిలయర్స చేస న తరాాత, ఇది మరిెంత విసత ృతెంగా 
ఉప్యోగిెంచబడ్ుత ెంది. 
‘నవదయత్’ గ్ురిెంచి 

 ఈ ఇెంజన్ ర ెండ్ు మోడ్లలో అెంటే బాాటర ీ మరియు 
విదుాత త ప ై నడ్ుసుత ెంది. 

 ఈ ఇ-ఇెంజిన్ గ్ెంటకు 30 కి.మీ వేగ్ెంతో 18 కోచ్లను 
లాగ్గ్లదు. 

 ఇది 84 బాాటరీలను కలిగి ఉెంది మరియు ప్సిుత తెం 400 

టనుాలను లాగ్గ్ల సామరాా యనిా కలిగి ఉెంద.ి 

 కొతత  కటిా  జెంక్షన్లోని ఎలకిెాక్ డ ప్ారె్సమెెంట్ దీనిని 
అభవృదిి  చేస ెంద.ి 

 అనిా టయిల్్ను కిలయర్స చేస న తరాాత, ఇద ి ఇతర 
సేెషన్లలో సరుకులు, బొ గ్ుగ , ఆయిల్ టాాెంకరుల  
మొదలటనై వాట ి కోసెం మరిెంత విసత ృతెంగా 
ఉప్యోగిెంచబడ్ుత ెంది. 

బ్రటిషీ్ ప్రాత ర్హకుడ్ు క ెంటన్ కూల్ ఎవర సె్ను 16 సారుల  
అధరి్హ ెంచిన మొదటి విదశే్రయుడ్ు 

 
బ్రిటీష్ అధిర్హకుడ్ు క ెంటన్ కూల్ 16వ సారి ప్పి్ెంచెంలోని 
ఎత తతన ప్రాత నిా అధిర్హ ెంచి అతాధిక మౌెంట్ ఎవర సె్ 
శ్చఖరాలను అధిర్హ ెంచిన మొదటి విదేశ్ర ప్రాత ర్హకుడ గా 
నిలిచ డ్ు. 2013లో ఒక సజీన్లో మౌెంట్ నుపేె్, మౌెంట్ 
ఎవర సె్ మరియు మౌెంట్ లోా టే్లను అధిర్హ ెంచిన మొదటి 
బ్రిటిష్ ప్రాత ర్హకుడ గా క ెంటన్ రికారుు ను కూడ  కలిగి 
ఉన ాడ్ు. గ్త సెంవత్రెం, క ెంటన్ ప్పి్ెంచెంలోని ఎత తతన 
శ్చఖరానిా సేకల్ చేస న తరాాత 29 గ్ెంటలలోపే మౌెంట్ లోటే్ 
శ్చఖరానికి చేరుకున ాడ్ు. . గ్తెంలో అమెరికా అధిర్హకుడ్ు 
డవే్ హాన్ ఎవర సె్ శ్చఖరానిా 15 సారుల  అధిర్హ ెంచ రు. 
ప్ిసార భారత్ర మరయిు ORTM బాి డ్కాస ెెంగ్లో సహకారెం 
మరయిు సహకారెంప  ైMOU కుదురుచకున ాయి 
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ప్ిసార భారత్ర, భారతదేశెం యొకక జాతీయ ప్సిారకరత, ప్సిార 
సహకారెం మరియు సహకారెం కోసెం మడ్గాసకర్స యొకక 
అధికారిక ORTM (ఆఫసీ్ డ  లా రడే యో మరయిు డ  లా 
ట లివిజన్)తో ఒక అవగాహన ఒప్పెంద నిా కుదురుచకుెంది. 
భారత రాయబార ిఅభయ్ కుమార్స మరియు ORTM డ ైర కెర్స 
జనరల్ జీన్ వెవై్్ అవగాహన ఒప్పెందెంప ై సెంతకాలు 
చేశారు. ఎమ్ఒయు ప్ో ి గాీమ్లను మారిపడ  చేయడ్ెం, 

పో్ి గాీమ్ల సహ-ఉతపత్రతని ప్రిశోధిెంచడ్ెం మరియు వాకుత లను 
మారిపడ  చేయడ నిక ిఉదేిశ్చెంచబడ ెంది. 
బయో-గాాస్తో నడ చ ేభారతదశేప్ు మొటెమొదట ిEV ఛ రిాెంగ్ 
సేెషన్ను ముెంబెై ప్ర ెందెింద ి

 
బయో-గాాస్తో నడ చే భారతదేశప్ు మొటెమొదటి EV 

ఛ రిాెంగ్ సేెషన్ మహారాషెరలోని ముెంబెలైో ప్ాిరెంభెంచబడ ెంది. 
ఈ సేెషన్ సమీప్ెంలోని ప్ాిెంత ల నుెండ  సేకరిెంచిన ఆహార 
వారాా ల నుెండ  220 యూనిటల  విదుాత్ను ఉతపత్రత  చేసుత ెంది, 
ఎకుకవగా హో టళ్లల  మరియు కారాాలయాల వెంటి బల్క 
జనరేటరల నుెండ  ఈ ఎనరీా ప్ాల ెంట్ వీధ ిదీప్ాలకు శకితనివాడ నికి 
మరియు ఎలకిెాక్ వాహన లను ఛ రా్స చేయడ నికి కూడ  
ఉప్యోగిెంచబడ్ుత ెంది. దీనిని మహారాషెర ప్రాావరణ మెంత్ర ి
ఆదతిా ఉదివ్ ఠాకేీ ప్ాిరెంభెంచ రు. 
 

 

వచచే నలెలో నోయిడ లో మేడ్మ్ టుసా్డ్ మూాజియెం 
ప్ాిరెంభెం కానుెంద 

 
మేడ్మ్ టుసా్డ్్ మెైనప్ు మూాజియెం భారతదేశానికి త్రరిగ ి
వసోత ెంది. నోయిడ  మాల్లో మూాజియెం ఉెంటుెంది. కీీడ్లు, 
వినోదెం, చరిత ిమరియు సెంగీతెం నుెండ  50 మెంద ిభారతీయ 
మరియు అెంతరాా తీయ ప్మిుఖులు కొతత  వేదికలో 
ప్దిరిశెంచబడ్త రు. మేడ్మ్ టుసా్డ్్ ఇెండ యా 
సెందరశకులను స లబ్రిటీలతో ప్ాటు వారి అతాెంత చిహామైెన 
కొనిా క్షణ లను లేచి వాకితగ్తెంగా చయసేెందుకు 
అనుమత్రసుత ెంది. 
NatGeo మౌెంట్ ఎవర సె్ప  ై ప్పి్ెంచెంలోనే అతాెంత ఎత తతన 
వాత వరణ సేెషన్ను ఏరాపటు చసే ెంద ి

 
నేషనల్ జియోగాీఫ క్ సర స ైటీ వివిధ్ వాత వరణ 
దృగిాషయాలను సాయెంచ లకెంగా కొలవడ నికి 8,830 

మీటరల ఎత త లో ఎవర సె్ ప్రాతెంప ై "ప్పి్ెంచెంలోని ఎత తతన 
వాత వరణ కేెందెిం"ని ఏరాపటు చేస ెంద.ి నేప్ాల్ యొకక 
హ ైడ ిలజీ మరియు వాత వరణ శాసత  ై విభాగ్ెం (DHM) గ్త 
వారెం శ్చఖరెంప  ైఉనా మెంచు మరియు మెంచు ప్రికరాలను 
ఫ కి్ెంగ్ చేయడ నికి అనుకూలెంగా లేనెందున ఆట మేటిక్ 
వాత వరణ సేెషన్ను శ్చఖరాగాీనికి కొనిా మీటరల దిగ్ువన 
ఏరాపటు చేస నటుల  త లిప్ారు. 
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స ర శకితతో నడ చే వాత వరణ ప్రావేక్షణ వావసా, గాలి 
ఉషోణ గ్తీ, గాలి వేగ్ెం మరియు దిశ, గాలి పీడ్నెం, మెంచు 
ఉప్రితల ఎత త లో మారుప మరియు ఇన్కమెంగ్ మరియు 
అవుట్గ్యిెంగ్ షారె్స మరియు లాెంగ్వేవ్ రేడ యిేషన్ వెంటి 
వివిధ్ వాత వరణ విషయాలను కొలవాలి. 

జీనియస్ ఎనరీా అమజెాన్ సాువ్ ఎెంటర్సప నియార్సష ప్ ఛ లటెంజ్ 
2022ని గ లుచుకుెంద ి

 
ఆవిరిని రీస ైకిలెంగ్ చేయడ్ెం ద ారా బాయిలర్సలలో శకితని ఆద  
చేసే సాెంకేత్రకతను అభవృదిి  చేస న రాజసాా న్కు చ ెందిన ఒక 
ఆవిషకరత, సుభాష్ ఓలా Amazon Sbhav ఎెంటర్సప ినయార్సష ప్ 
ఛ లటెంజ్ 2022 కోసెం 1వ బహుమత్రని గ లుచుకున ారు 
మరియు అతని సెంసా “Geniusenergy Critical Innovation 

Private Limited” సాె రెప్ను గ లుచుకుెంది. 
Paytm సెంసా ‘Paytm జనరల్ ఇనయ్ర న్్ లిమట డ్’ పరేుతో 
జాయిెంట్ వెెంచర్సను ప్కిటెించిెంది. 

 
Paytm జాయిెంట్ వెెంచర్స (JV) సాధ రణ బీమా కెంప నీని 
Paytm జనరల్ ఇనయ్ర న్్ లిమట డ్ (PGIL)గా ప్కిటిెంచిెంది. 
Paytm PGILలో 10 సెంవత్రాల వావధిలో విడ్తలుగా రూ. 

950 కోటుల  మరయిు JVలో 74% ముెందసుత  ఈకిాటీ వాటాను 
కలిగి ఉెండ్టానికి ప్ణి ళికలు ప్కిటిెంచిెంది. ప టుె బడ  తరాాత, 

Paytm జనరల్ ఇనయ్ర న్్ Paytm యొకక అనుబెంధ్ సెంసా 
అవుత ెంది. 

జ ట్ ఎయిర్సవసే్ వాణజిా విమాన లను ప్ాిరెంభెంచడ నిక ి
DGCA అనుమత్రని ప్ర ెందిెంద ి

 
DGCA (డ రై కెరటే్ జనరల్ ఆఫ్ స విల్ ఏవియిషేన్) జ ట్ 
ఎయిర్సవసే్కు ఎయిర్స ఆప్రేటర్స అనుమత్రని మెంజ్యరు 
చేస ెంది. ఇది మూడ్ు సెంవత్రాలకు ప ైగా గౌీెండ ెంగ్లో ఉనా 
తరాాత వాణిజా విమాన కారాకలాప్ాలను 
ప్ునఃప్ాిరెంభెంచడ నికి ఎయిర్సలటైన్ను అనుమత్రసుత ెంది. మే 
15 మరియు మే 17 మధ్ా సేఫ్ీె  ర గ్ుాలేటర్స కోసెం 
విమాన లను రుజువు చేస న తరాాత ఎయిర్సలటైన్ ఆమోదెం 
ప్ర ెందిెంది. ర ెండ్వ త ైమైాస కెంలో అెంట ే జ్యలట ై మరియు 
స ప ెెంబర్స మధ్ా కారాకలాప్ాలను ప్ాిరెంభెంచ లని ఎయిర్సలటైన్ 
లక్షాెంగా ప టుె కుెంది. ఇది బ్రజినెస్ మరియు ఎకానమీ 
తరగ్త లతో ప్ూరిత-సేవ కాారియర్స అవుత ెంది. 
ONGC దేశ్రయ గాాస్ను వరతకెం చసే ే మొదట ి భారతీయ 
అనేా షణ మరయిు ఉతపత్రత  సెంసా 

 
ప్భిుతా యాజమానాెంలోని ఆయిల్ అెండ్ నచేురల్ గాాస్ 
కారపపరేషన్ (ONGC) భారత గాాస్ ఎకే్ఛెంజ్లో దేశ్రయ 
గాాస్ను వికయీిెంచ ే మొదటి గాాస్ ఉతపత్రతద రుగా 
అవతరిెంచిెంది, భారతదేశ తీరెంలోని KG-DWN-98/2 బాల క్ 
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నుెండ  గ్ురితెంచబడ్ని మొత త లను మారిపడ  చేస ెంద.ి కీమెంగా 
ఉతపత్రతని ప ెంచుత మని ONGC ఒక ప్కిటనలో పేరపకెంద.ి 

ONGC ఇెండ యన్ గాాస్ ఎకే్ ఛెంజ్లో దేశ్రయ గాాస్ను 
వాాప్ారెం చేసే భారతదేశప్ు మొదటి అనేా షణ మరయిు 
ఉతపత్రత  (E&P) కెంప నీగా చరిత ిసృష ెెంచిెంది. 
ఢ ల్లల ప్భిుతాెం తమ ఫ రై్సఫ టైెింగ్ ఫ్ీల ట్లో ర ెండ్ు ర్బో లను 
చరేుచకుెంద ి

 
నగ్రెంలో మెంటలను ఆరేపెందుకు ర్బో లను 
ఉప్యోగిెంచేెందుకు ఢ ల్లల ప్భిుతాెం ఒక ప్తిేాకమైెన చపరవను 
చేప్టిెెంది. ప్ాిరెంభెంలో, ఆమ్ ఆదమీ ప్ారీె (AAP) ప్ిభుతాెం ఢ ల్లల 
యొకక అగిామాప్క నౌకాదళ్ెంలోకి ర ెండ్ు ర్బో లను 
చేరిచెంది, ఇవి ఇరుక ైన వీధ్ులు, గిడ్ుెంగ్ులు, నేలమాళిగ్లు, 
మెటుల , అడ్వులు మరియు చమురు మరియు రసాయన 
టాాెంకరుల  మరియు కరామగారాలు వెంట ి ప్దిేశాలలో 
మెంటలను ఆరపగ్లవు. ఈ రిమోట్-నియెంత్రిత అగిామాప్క 
ర్బో ట్లు ప్దిేశాలకు ఎకుకవ ప్ాిప్ాతను కలిగి ఉెంటాయి 
మరియు ఇరుక ైన ద రులను న విగేట్ చేయగ్లవు, 
మానవులకు అెందుబాటులో లేని ప్దిేశాలను చేరుకోగ్లవు 
మరయిు ప్జిలకు చ లా ప్మిాదకరమైెన ప్నులను 
చేయగ్లవు. 
అదనప్ు సమాచ రెం: 

 స లా ప్ాస్ పరేుతో కొతత  అరుణ చల్ కోత్ర: ప్ాత ప్పి్ెంచ 
కోత్ర యొకక ఒక కొతత  జాత్ర, "ది స లా మకాక్" 
భౌగ్ళికెంగా అరుణ చల్ మకాక్ నుెండ  స లా అనే తూరుప 
హ మాలయ కనుమ ద ారా వేరు చేయబడ ెంద,ి ఇది 
13,700 అడ్ుగ్ుల ఎత త లో ఉెంది. కొతత -నుెండ -స ైన్్ 

ప ైమేైట్ అయిన స లా మకాక్ (మకాకా స లటై) ను 
జ్యలాజికల్ సరేా  ఆఫ్ ఇెండ యా (ZSI) మరయిు కలకత త  
విశావిద ాలయానికి చ ెందిన నిప్ుణుల బృెందెం గ్ురితెంచి 
విశరలష ెంచిెంద.ి వారి అధ్ాయనెం మాలికుాలర్స 
ఫ లైోజ నటెకి్్ అెండ్ ఎవలూాషన్ యొకక త జా ఎడ షన్ 
లో ప్చిురిెంచబడ ెంది. 

 8,000 మీటరల ఎత త లో ఐదు శ్చఖరాలను అధరి్హ ెంచిన 
తొలి భారతీయ మహ ళ్గా ప యిాెంక మోహ త ే చరతి ి
సృష ెెంచిెంద:ి మహారాషెరలోని సత రా జిలాల కు చ ెందని 
ప యిాెంక మోహ తే 8000 మీటరలకు ప ైగా ఐదు 
శ్చఖరాలను అధిర్హ ెంచిన తొలి భారతీయ మహ ళ్గా 
గ్ురితెంప్ు ప్ర ెందిెంద.ి కాెంచన్జెంగా ప్రాత నిా 
అధిర్హ ెంచిన తరాాత ప ియాెంక ఈ మైెలురాయిని 
సాధిెంచిెంది. 30 ఏళ్ల  ఆమె మే 5న సాయెంతెిం 4:42 
గ్ెంటలకు భూమప ై మూడ్వ ఎత తతన శ్చఖరానిా 
అధిర్హ ెంచ డ్ు. ప ియాెంక బెెంగ్ళ్ూరులోని ఓ 
ఫారామసయాటికల్ రీస ర్సచ కెంప నీలో ప్నిచేసుత న ారు. 

 HDFC స కూారటిసీ్ ర్బో  అడ ైా జర ీ ప్ాల ట్ఫారమ్ ‘HDFC 

మనీ’ని ప్ాిరెంభెంచిెంది. 
 FIEO ఎగ్ుమత్రద రులు, MSMEలు మరయిు ర తై ల 

కోసెం మొదటి-రకెం B2B డ జిటల్ మార కట్పేల స్ను 
ప్ాిరెంభెంచిెంది. 

 హ ెందుసాా న్ జిెంక్లో గ్ఐకి చ ెందని 29.5% వాటా 
వికయీానిక ిCCEA ఆమోదెం త లిప ెంద ి

 UPI ఏప్రర ల్ 2022లో రూ.9.83 టి్రల్యనల  విలువైన 5.58 

బిల్యనల  లావాదేవీలను నమోదు చేస్థెంది: జాతీయ 
పేమెంట్స్ కార్పొరేష్న్ ఆఫ్ ఇెండియా (NPCI) ప్ర కారెం, 
భారతదేశపు ఫ్లల గ్షిప్ డిజిట్ల్ పేమెంట్స్ ప్లల ట్ఫ్లరమ్ 
అయిన యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇెంట్ర్ఫేస్ (UPI), ఏప్రర ల్ 
2022లో రూ. 9.83 టి్రల్యనల  విలువైన 5.58 బిల్యన్ 
(bn) లావాదేవీలను నమోదు చేస్థెంది.  
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 ఇెంట్ర్సోలార్ యూరప్ 2022కి హాజరు కానుని శ్రర  భగ్వెంత్ 
ఖుబా: ఇెంట్ర్సోలార్ యూరప్ 2022 కోస్ెం జరమనీలోని 
మూయనిచ్లోని నూతన మరియు పునరుతాొదక్ ఇెంధ్న శాఖ 
స్హాయ మెంతిి శ్రర  భగ్వెంత్ ఖుబా వచాారు. మూయనిచ్లో, 

భారత కెందర  మెంతిి పట్టు బ్డి ప్ర మోష్న్ ఈవెంట్ భారతదేశెం 
యొక్క సోలార్ ఎనరా్జ మార్కకట్లో కీలక్ ప్ర స్ెంగ్ెం చేసాత రు. 

ఇెండో-జరమన్ ఎనరా్జ ఫోరమ్ (IGEF) ఈ కారయక్రమానిి 
నిరాహిసోత ెంది 
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