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Weekly Current Affairs June 1st Week and 2nd Week of 2022 
 

అెంతరజా తీయ వజర్తలు 
 

బ్రటిన్ రజణి ప్పి్ెంచెంలోనే అతయెంత ఎకుువ క్జలెం పజలెంచిన 

ర ెండవ చకరవరతత 

 

బ్రిటన్ రజణి ఎలజబతె్ II థాయ ల ెండ్ రజజును అధిగమెంచి, 

ఫ్జిన్్ కు చ ెందని లూయిస్ XIV తరజాత, చరతతలిో 

ప్పి్ెంచెంలోనే ర ెండవ అతయధిక క్జలెం పజలెంచిన చకరవరతతగజ 

అవతరతెంచిెంది. UK దేశజనిక్ి 70 సెంవత్రజల సేవను గొప్ప 

క్జర్యకరమ లతో గుర్తత గజ 96 ఏళీ్ క్లాన్్ పజీ టినెం జూబీ్లని 

జర్తప్ుకుెంట ెంది. పజీ టినెం జూబీ్ల మ ైలురజయిక్ి గుర్తత గజ UK 

మరతయు క్జమనవాల్తత  అెంతటా జరతగతన నాలుగు రోజుల 

రజచరతక కవజతులు, వీధి పజరటీలు, ప్దిర్శనలు మరతయు ఇతర్ 

ఈవవెంట్ ల తరజాత. 
 

 

అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 

 యునవటైడె్ క్ిెంగ డమ్ రజజధాని  :లెండన్  

 యునవటైడె్ క్ిెంగ డమ్ ప్ధిాన మెంత్రి  :న్బో రతస్ జాన్  

 యునవటైడె్ క్ిెంగ డమ్ కర న్స్  :ప ెండ్ స ీరతీెంగ  

UNGA బహుభాషజవజదెంప  ై తీరజానానిి ఆమోదెించిెంది, 

1వ సజరత హ ెంద ీభాషను ప్ిసజత వెంచిెంది 

 

ఐకయరజజయసమత్ర జనర్ల్త అస ెంబీ్ల (UNGA) మొదటిసజరతగజ 

హ ెందీ భాషను ప్సిజత వెంచే బహుభాషజవజదెంప ై భార్తదేశెం 

పజియోజిత తీరజానానిి ఆమోదిెంచిెంది. ఆమోదిెంచబడిన 

తీరజానెం హ ెంద ీ భాషతో సహా అధిక్జరతక మరతయు 

అనధిక్జరతక భాషలలో ముఖ్యమ ైన కమయయనిక్ేషనుీ  మరతయు 

సెందేశజలను వజయపతత  చేయడెం క్ొనసజగతెంచాలని UNని 

పోి త్హ సుత ెంది. తీరజానెంలో బెంగజీ , ఉర్దూ లను కూడా 

తొలసజరతగజ ప్సిజత వెంచార్త. 

అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 

 యునవటైడె్ నషేన్్ జనర్ల్త అస ెంబీ్ల ప సితడ ెంట్: అబుూ ల ీ  

షజహ ద్; 

 యునవటైడె్ నషేన్్ జనర్ల్త అస ెంబీ్ల ప్ధిాన క్జరజయలయెం: 

నయయయ ర్సు, యునవటైెడ్ సేీట్్. 

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-validity-12-months
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ఈక్ ా డార్స, జపజన్, మ ల ీ , మొజాెంబ్రక్, సతా టారజీ ెండ్ UNSCక్ ి
ఎనిికయ యయి 

 
ఈక్ ా డార్స, జపజన్, మ ల ీ , మొజాెంబ్రక్, సతా టారజీ ెండ్ 2023-

2024 క్జల నిక్ి ఐకయరజజయసమత్ర భదతిా మెండలక్ి అశజశాత 
సభుయలుగజ ఎనుిక్ోబడాా యి మరతయు 2023 జనవరత 1 న 

భార్తదశేెం, ఐరజీ ెండ్, క్ నాయ, మ క్ి్ క్ో మరతయు నారేా  నుెండి 
హార్స్ షూ టేబుల్త ను సజాధీనెం చేసుకునాియి. 15 దేశజల 
క్ౌని్ల్త యొకు సెంసుర్ణ ప్యితాిలలో భార్తదేశెం 
సెంవత్రజలుగజ ముెందెంజలో ఉెంది. 
చెందుి ని యొకు అతయెంత వవర్ణాతాక మ యప ను చ నైా 
వడుదల చసేతెంద ి

 
చెందుిని యొకు క్ొతత  జియోల జికల్త మ యప ను చ ైనా 
వడుదల చేసతెంది, ఇది 2020లో US దాారజ మ యప 
చేయబడిన దాని కెంటే చెందుిని ఉప్రతతలెం యొకు 
సయక్షామ ైన వవరజలను నమోదు చేసయత , ఇప్పటి వర్కు 
అతయెంత వవర్ెంగజ చ ప్పబడిెంది. క్ొతత  మ యప, ఇది క్ేరటర్స్ 
మరతయు నిరజాణాల వవరజలను చారీ్స చేయలేదు. ముెందు, 
చెందుిని యొకు తదుప్రత ప్రతశోధనలో సహాయెం చేసుత ెంది. 
చ ైనా వడుదల చేసతన చెందుిని యొకు ప్పి్ెంచెంలోని 

అతయెంత వవర్ణాతాక మ యప చెందుినిప ై శజస్తయీ ప్రతశోధన, 

అనేాషణ మరతయు ల యెండిెంగ స ైట్ ఎెంపతకకు గొప్ప 
సహక్జర్ెం అెందిెంచగలదని భావసుత నాిర్త. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 చ ైనా రజజధాని  :బ్లజిెంగ ; 

 చ ైనా కర న్స్  :ర నిానిి ; 

 చ ైనా అధయక్షుడు  :పతెంగజీ జిన్ .  

టయి ెంగజెంగ అెంతరతక్ష క్ెేందాి నిి నిరతా ెంచెేందుకు చ నైా కూర డ్ 
మషన్ ను పజిర్ెంభెంచిెంద ి

 
దేశెం యొకు శజశాత కక్షయలో ఉని అెంతరతక్ష క్ేెందిెంలో 
ప్నిని ప్ూరతత చేయడానిక్ి ఆర్త నవలల మషన్ లో ముగుు ర్త 
వయయమగజములను ప్ెంపతనట ీ  చ నైా మ నవసహ త అెంతరతక్ష 
సెంసథ  ప్కిటిెంచిెంది. ష న్ జౌ-14 సతబిెంది ఆర్త నవలల పజట  
టయి ెంగజెంగ సేీషన్ లో ఉెంటార్త, ఏపతిల్త 2021లో 
పజిర్ెంభెంచబడిన ప్ధిాన టియ నేే లవెంగ ర్దమ్ లో ర ెండు 
లేబొ రేటరట మ డయయళీ్ను ఏక్లకృతెం చేయడానిి 
ప్ర్యవేక్షిసజత ర్త. 
నయయయ ర్సు శజసనసభ ఆమోదిెంచిన డజిిటల్త ఎలక్జీా నిక్్ 
క్ోసెం ప్పి్ెంచెంలోని మొటీమొదటి 'రతపరే్స హకుు' చటీెం 
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డజిిటల్త ఎలక్జీా నిక్్ క్ోసెం చటాీ నిి ఆమోదెించడానిక్ి 
నయయయ ర్సు రజషీర శజసనసభ ప్పి్ెంచెంలోనే మొదటదిి. 
డిజిటల్త ఎలక్జీా నిక్్ తయ రటదార్తలు వనియోగదార్తలకు 
మరతయు సాతెంత ి మర్మాతు వజయపజరజలకు భాగజలు, 
సజధనాలు, సమ చార్ెం మరతయు సజఫీ్ వేర్స లను 
అెందుబాట లో ఉెంచాల్న అవసర్ెం ఉని "రతపరే్స హకుు" 

బ్రలుీ . క్ొనుగోలు చేసతన ఉతపతుత లను రతపేర్స చేయడానిక్ి 
మరతయు ప్ునర్తదధరతెంచడానిక్ి వనియోగదార్తల హకుులను 
క్జపజడటానిక్ి ప్భిుతా ఒత్రతడి తరజాత, "ఫ యిర్స రతపరే్స 
య కీ్" అమలులోక్ి వచిచెంది. 
అబానియ  జనర్ల్త మజేర్స బజాి మ్ బగేజజ ను క్ొతత  
అధయక్షుడగిజ ఎనుికునాిర్త 

 
మయడు రౌెండీ ఓటిెంగ లో అభయర్తథ లెవర్ద నామనేట్ 
క్జకపో వడెంతో అలేినియ  పజరీ్మ ెంట్ తన క్ొతత  అధయక్షుడిగజ 
జనర్ల్త మేజర్స బజాి మ్ బగేజజ ను ఉనిత స ైనిక అధిక్జరతని 
ఎనుికుెంది. AAF యొకు చీఫ్ ఆఫ్ జనర్ల్త సజీ ఫ్ గజ బెగజజ 
తొలగతెంప్ుప ై డిక్లరప ై అవుట్ గోయిెంగ ప ిసతడ ెంట్ ఇలర్స మ టా 
సెంతకెం చేశజర్త. 
అెంతకుముెందు, బజాిమ్ బేగజ అలేినియన్ ఆర్సడ్ ఫో్ ర ్స్ 
(AAF) జనర్ల్త సజీ ఫ్ చీఫ్ గజ ఉనాిర్త. అతను అలేినియ  
యొకు 8వ అధయక్షుడు మరతయు స ైనిక సజథ యి నుెండి 
3వవజడు. ప్సిుత త అధయక్షుడు ‘ఇలర్స మ టా’ సజథ నెంలో క్ొతత  
అధయక్షుడిగజ 25 జూలెై 2022న బజాిమ్ బేగజజ ప్ిమ ణ 
స్ాక్జర్ెం చేయనునాిర్త, ఆయన 22 జూలెై 2022 వర్కు 
ప్దవలో ఉెంటార్త. 

అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 అలేినియ  రజజధాని: టిరజనా; 
 అలేినియ  కర న్స్: అలేినియన్ లెక్; 

 అలేినియ  ప్ధిానమెంత్రి: ఈడి రజమ. 
టరటు పరే్తను టరటుయిగేజ మ రజచలని అభయర్థనను UN 

ఆమోదెించిెంద ి

 
మ ర్తప క్ోసెం అెంక్జరజ నుెండి వచిచన అభయర్థనను 
అనుసరతెంచి, ఐకయరజజయసమత్ర రతప్బీ్రక్ ఆఫ్ టరటు దేశెం 
పేర్తను సెంసథలోని “టరటు” నుెండి “టరటు”క్ి మ రతచెంది. UN 

ప్తి్రనిధి స ీఫ్జన్ డుజారతక్ అనిి వయవహారజలకు “టరటు”క్ి 
బదులుగజ “టరటు”ని ఉప్యోగతెంచమని అభయరతథసయత  స కరటరట 
జనర్ల్త ఆెంటోనియో గుటెర రస్ ను ఉదేూశెంచి టరటు వదేశజెంగ 
మెంత్రి మ వ లుట్ క్జవూసో గుీ  నుెండి స్ాకరతెంచార్త. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 టరటుయిే రజజధాని: అెంక్జరజ; 
 టరటుయిే అధయక్షుడు  :ర స ప తయియప ఎరోా గజన్ ; 

 టరటుయిే కర న్స్: టరతుష్ లరజ. 
తపతపపో యిన పతలీలను కనుగొనడెంలో సహాయప్డటానిక్ ి
Instagram యొకు క్ొతత  ఫచ్ర్తి పజిర్ెంభెంచిెంది 

 
తపతపపో యిన పతలీలను కనుగొనడెంలో సహాయప్డటానిక్ి 
ఇన్ సజీ గజర మ్ 'అలరీ్స' ఫచ్ర్స ను పజిర్ెంభెంచిెంది. ఫో్ టో-షేరతెంగ 
య ప ఫ్చర్స ని స టప చేయడానిక్ి ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ వవధ 
సెంసథలతో భాగసజామయెం కలగత ఉెంది. య క్ిీవ స ర్సచ 
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జర్తగుతుని నిరతూషీ పజిెంతెంలో ఉనిటీయితే, యయజర్స ల 
ఇన్ సజీ గజర మ్ ఫ్డ్ లో తపతపపో యిన పతలీలు గురతెంచిన 
వవరజలను ఈ ఫ్చర్స ప్దిరతశసుత ెంది. 
అఖిల భార్తీయ ఆయురేా ద మహాసమేాళ్న్ 59వ మహా 
అధవిషేన్ ను పజిర్ెంభెంచిన రజషీరప్త్ర 

 
భార్త రజషీరప్త్ర శ్రర రజమ్ నాథ్ క్ోవెంద్ ఈరోజు 
మధయప్దిేశ లోని ఉజాయినిలో అఖిల భార్తీయ ఆయురేా ద 
మహాసమేా ళ్న్ యొకు 59వ మహా అధివేషణను 
పజిర్ెంభెంచార్త. ఆయురేాదెం అెంటే సెంసుృతెంలో లెఫై్ స నై్్ 

అని అర్థెం. ప్ిప్ెంచవజయప్త ెంగజ ఉని వవధ ర్క్జల వవైదయ 
వయవసథలను వవరతెంచడానిక్ి 'ప్త్ర' అనే ప్దానిి 
ఉప్యోగతసజత ర్త. ఇది ఒక అనారోగజయనిి ఒకసజరత మ నిఫ సీ్ 
చేసతన తరజాత చిక్ిత్ చేసే ప్దధత్రని సయచిసుత ెంది. అయితే, 
ఆయురేాదెంలో, వవైదయెంతో పజట  వజయధి నివజర్ణకు 
పజిధానయత ఇవాబడిెంది. 
క్ోవజక్్: బెంగజీ దేశ ఇప్ుపడు క్ోవడ్ వజయక్ి్ న్ లలో 
అగరసజథ నెంలో ఉెంద ి

 
COVAX సదుపజయెం, ఇది UNICEF క్లలక డ లవరట 
భాగసజామగజ ఉని క్ోయలషన్ ఫర్స ఎపతడ మక్ పతిపేరా్స నవస్ 
ఇననివేషన్, Gavi, వజయకి్్న్ అలయన్్ మరతయు ప్పి్ెంచ 

ఆరోగయ సెంసథ సహ-నేతృతాెంలోని ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ 
ప్యితిెం, సుమ ర్త 190 మలయన్ డోస్ COVID 19 
వజయకి్్న్ లను ప ెందిెంది.బెంగజీ దేశ కు ప్ెంపతణీ చేయబడిన 62 
శజతెం కెంటే ఎకుువ మోతాదులకు COVAX బాధయత 
వహ సుత ెంది. 
ప్ధిానాెంశజలు: 
 ఫతబవిరత 2021లో బెంగజీ దేశ లో COVID 19 

వజయకి్్నేషన్ ను పజిర్ెంభెంచిన తరజాత, UNICEF గత 
ఏడాది జూన్ 1న మొదటి COVAX వజయకి్్నేషన్ ను 
ప్ెంపతణీ చేసతెంది. ఆ సమయెంలో బెంగజీ దేశ జనాభాలో 
క్ేవలెం 4% మెందిక్ి మ తమేి సర ైన టీక్జలు 
వేయబడాా యి. 

 ఒక సెంవత్ర్ెం మరతయు క్ొనిి నవలల తరజాత, 11.7 
క్ోటీ మెందిక్ి ప ైగజ వయకుత లు లేదా బెంగజీ దేశ జనాభాలో 
69 శజతెం మెంది ర ెండు డోసుల వజయక్ి్న్ ను 
స్ాకరతెంచార్త. 

 బెంగజీ దేశ లోని UNICEF ప్తి్రనిధి ష లాన్ యిెట్ 
మ టాీ డుతూ, దేశెంలోని ప్తి్ర మయలలో ఉని ప్జిల 
చేతులోీ క్ి మలయనీ క్ొదీూ  వజయక్ి్న్ లను ఉెంచడెంలో 
వజయెం ఆశచర్యకర్ెంగజ ఏమీ లేదు. 

 

జాతీయ అెంశజలు 
 

గోవజలో నేషనల్త మయయజియెం ఆఫ్ కసీమ్్ అెండ్ జీఎస్ీని 
నిర్ాల  సత్ారజమన్ పజిర్ెంభెంచార్త 
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క్ేెంద ి ఆరతథక మెంత్రి నిర్ాల  సత్ారజమన్ జూన్ 6 నుెండి 12 

వర్కు జర్తప్ుకుెంట ని ఆరతథక మెంత్రితా శజఖ్ ఆజాదీ క్జ 
అమృత్ మహో త్వ ఐక్జనిక్ వీక్ లో భాగెంగజ గోవజలో 
నేషనల్త మయయజియెం ఆఫ్ కసీమ్్ మరతయు GST 

"ధరోహర్స"ను పజిర్ెంభెంచార్త. ర ెండు అెంతసుత ల 'బయీ ' 

గోవజలో పో ర్తచగటసు పజలన క్జలెంలో అల ఫెండ గజ అని 
పతలువబడే ఈ భవనెం 400 సెంవత్రజలకు ప ైగజ ప్నాజీలోని 
మెండోవ నది ఒడుా న ఉెంది. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 గోవజ రజజధాని: ప్నాజీ; 

 గోవజ CM: ప్మిోద్ సజవెంత్; 

 గోవజ గవర్ిర్స: S. శ్రరధర్న్ పతళ్లీ . 
పజలీవరత్ టనీి పజిర్ెంభెంచిన వదాయశజఖ్ మెంత్ర ి ధరేా ెంద ి
ప్ధిాన్ 

 
మచిగజన్, USA-ఆధారతత IT సరటాస స్ & IT కన్లీెంగ 
కెంప న్స ఇనఫరేా షన్ డటేా సతసీమ్్ (IDS) భార్త్ బాీ క్ చ యిన్ 
నవట్ వర్సు (BBN) (అకడమక్ బాీ క్ చ యిన్ కనా్రతీయెం) & 

పజలీవరత్టీ (ఎడుయకే్షనల్త మ టావర్స్)ని ఆవషురతెంచిెంది. 
నయయఢిలీీలోని AICTE ఆడిటోరతయెంలో జరతగతన క్జర్యకరమెంలో 
అఖిల భార్త సజెంక్తే్రక వదాయ మెండల (AICTE) 

అధిక్జర్తల సమక్షెంలో క్ేెంది మెంత్రి ధరేా ెంద ిప్ధిాన్, వదాయ 
మెంత్రితా శజఖ్ (MoE), భార్త ప్భిుతాెం (GoI) ఈ 
క్జర్యకరమ లను పజిర్ెంభెంచార్త. 

పజలీవరత్ ట ీగురతెంచి: 
 పజలీవరత్టీ అనేది భార్తదేశెం యొకు అత్రప దూ  ఎడుయకే్షనల్త 

మ టావర్స్, 100 మెంది అకడమక్ భాగసజాములు వదయను 
మరతెంత అెందుబాట లోక్ి తీసుకురజవడానిక్ి, లీనమయిేయల  
మరతయు అర్థవెంతెంగజ చేయడానిక్ి వర్తచవల్త క్జయెంప్స్ లను 
సజథ పతెంచార్త. 

 పజలీవరత్టీలో అకడమక్ పజరీ్నర్స లకు ల యెండ్ పజరతశల్త్ 
క్ేటాయిసజత ర్త. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 

 ఆల్త ఇెండియ  క్ౌని్ల్త ఫర్స టెక్ిికల్త ఎడుయక్ేషన్ 
సజథ పతెంచబడిెంది: నవెంబర్స 1945; 

 ఆల్త ఇెండియ  క్ౌని్ల్త ఫర్స టెక్ిికల్త ఎడుయకే్షన్ ప్ిధాన 
క్జరజయలయెం: నయయఢిలీీ; 

 ఆల్త ఇెండియ  క్ౌని్ల్త ఫర్స టెక్ిికల్త ఎడుయకే్షన్ చ ైర్స ప్ర్్న్: 
అనిల్త సహసబిుధే. 
అహాదాబాద్ లో ప్ధిాని మోద ీఇన్ సపేస్ ను పజిర్ెంభెంచార్త 

 
ఇెండియన్ నషేనల్త స ెంటర్స ఫర్స సపేస్ ప్మిోషన్ అెండ్ 
ఆథర జైషేన్ (IN-SPAce)ని ప్ిధాని నరెేంద ి మోద ీ

అహాదాబాద్ లో సజథ పతెంచార్త. ఈ క్జర్యకరమెంలో క్ెేంద ి
హోెంమెంత్ర ిఅమత్ షజ కూడా పజలగు నాిర్త. అహాదాబాద్ లో 
ఇెండియన్ నేషనల్త సేపస్ ప్మిోషన్ అెండ్ ఆథర ైజేషన్ 
స ెంటర్స (IN-SPAce)ను పజిర్ెంభెంచిన తరజాత, ప్ిధాన 
మెంత్రి నరేెంది మోదీ దాని ప్ధిాన క్జరజయలయ నిి 
సమీక్షిెంచార్త. 
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2022-23 స్జన్ క్ోసెం, ఖ్రటఫ్ ప్ెంటలకు క్జయబ్రనవట్ MSPని 
ప ెంచుతుెంద ి

 
2022-23 సెంవత్రజనిక్ి అనేక ఖ్రటఫ్ (వసేవ) ప్ెంటలకు 
కన్సస మదూతు ధర్ (MSP) ప ెంచడానిక్ి క్ేెంది మెంత్రివర్ుెం 
అధిక్జర్ెం ఇచిచెందని క్ెేంద ి సమ చార్ & ప్ిసజర్ మరతయు 
యువజన వయవహారజలు & క్లరడల మెంత్ర ి అనురజగ ఠజకూర్స 

త లపజర్త. 2022-23 ప్ెంట సెంవత్రజనిక్ి ఖ్రటఫ్ ప్ెంటలకు 
MSP ఇప్ుపడు ప ర్తగుతుెంది. 
ప్ధిానాెంశజలు: 
 ప్ధిాన మెంత్ర ి నరేెంద ి మోదీ క్జయబ్రనవట్ కమటీ ఆన్ 

ఎకనామక్ అఫ ైర్స్ (CCEA) 2022-23 ప్ెంట 
సెంవత్రజనిక్ి అనిి తప్పనిసరత ఖ్రటఫ్ ప్ెంటలకు 
MSPని ప ెంచడానిక్ి అధిక్జర్ెం ఇచిచెంది. 

 అనురజగ ఠజకూర్స చ పతపనట ీ గజ 14 ఖ్రటఫ్ ప్ెంటల 

MSPని కే్బ్రనవట్ సమ వేశెంలో నిర్ణయిెంచార్త. 
 2022-23 ప్ెంట సెంవత్రజనిక్ి, సజధార్ణ గేరడ్ వరత క్ోసెం 

MSP క్ిాెంటాల్త కు 2,040క్ి ప ెంచబడిెంది, ఇది 
అెంతకుముెందు సెంవత్ర్ెం 1,940 నుెండి ప రతగతెంది. 

 ‘ఎ’ నాణయమ ైన వరత మదూతు ధర్ క్ిాెంటాల్త కు 1,960 
నుెంచి 2,060క్ి ప ెంచార్త. 

 ప్ధిాన ఖ్రటఫ్ ప్ెంట వరత, ఇది ఇప్పటిక్ే నాట ీ  
పజిర్ెంభమ ైెంది. 2022లో నవైర్తత్ర ర్తతుప్వనాలు 
సజధార్ణెంగజ ఉెంటాయని, దీర్ఘక్జలక సగట  99 శజతెం 
ఉెంట ెందని వజతావర్ణ శజఖ్ అెంచనా వేసతెంది. 

 గత మయడు సెంవత్రజలలో, సజధార్ణెం నుెండి మెంచి 
ర్తతుప్వనాలు ఖ్రటఫ్ ఆహార్ ధానాయల ఉతపత్రతక్ ి
ప్యిోజనెం చేకూరజచయి, ఇది సగట న 2.8 శజతెం 
ప రతగతెంది మరతయు దీని ఫలతెంగజ ర్బ్ల ఉతపత్రతలో 1.5 

శజతెం ప ర్తగుదలతో పజట  ఖ్రటఫ్ ఉతపత్రత  2.5 శజతెం 
ప ర్గవచుచ. 

ఆరోగయ మెంత్ర ిమను్ఖ్ మ ెండవయ  ‘ఆయురేా ద ఆహార్స’ 

క్ోసెం క్ొతత  లోగోను ఆవషురతెంచార్త. 

 
ప్పి్ెంచ ఆహార్ భదతిా దనినత్వెం సెందర్భెంగజ ‘ఆయురేా ద 
ఆహార్స’ లోగోను ఆరోగయ మెంత్రి మను్ఖ్ మ ెండవయ  
ఆవషురతెంచార్త. ఆయురేాద ఆహార్స లోగో సులభెంగజ 
గురతతెంచడానిక్ి అనుమత్రసుత ెంది. ఆ వధెంగజ, ఇది 'ఆయురేాద 
ఆహార్స' యొకు ప్తిేయక గురతతెంప్ును సృషతీెంచడెంలో 
సహాయప్డుతుెంది. లోగో ఆయురేాద ఉతపతుత ల నాణయతను 
కూడా బలోపేతెం చేసుత ెంది. ఫుడ్ సేఫ్్ీ  అెండ్ సజీ ెండరా్స్ 
అథారతటీ ఆఫ్ ఇెండియ  (FSSAI) ప్కి్జర్ెం, ఆయురేాదెం 
ఆహార్స అనేది ఆయురేాదెం యొకు అధిక్జరతక ప్ుసతక్జలలో 
ఇవాబడిన వెంటక్జలు లేదా ప్దారజథ లు లేదా ప్కి్ిరయలకు 
అనుగుణెంగజ తయ ర్త చేయబడిన ఆహార్ెం. 
 
 

 

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/14149/tspsc-group-2-3-4-telugu-live-coaching-by-adda247


జూన్ - వీక్లీ కర ెంట్ అఫ రై్స్ 
 

 

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

నయయఢలీిీలో జాతీయ గతరతజన ప్రతశోధనా సెంసథ నయతన 
భవనానిి అమత్ షజ పజిర్ెంభెంచార్త 

 
నయయఢలీిీలో క్ొతతగజ నిరతా ెంచిన నషేనల్త టెైబీల్త రటస ర్సచ 
ఇన్ సతీటయయట్ (NTRI)ని క్ెేంద ి హోెం, సహక్జర్ శజఖ్ మెంత్రి 
అమత్ షజ పజిర్ెంభెంచార్త. ఈ సెంసథ గతరతజన వజర్సతాెం 
మరతయు సెంసుృత్రని పోి త్హ ెంచడెం మరతయు 
సెంర్క్షిెంచడెం మరతయు గతరతజన ప్రతశోధన సమసయలు 
మరతయు వదాయ, క్జర్యనిరజాహక మరతయు శజసన ర్ెంగజలలో 
వషయ ల నాడీ క్ేెందెింగజ ఉెంది. ఈ సెంసథ ప్ిఖ్ యత 
ప్రతశోధనా సెంసథలు, వశావదాయలయ లు మరతయు సెంసథలతో 
పజట  వదాయ సెంసథలు మరతయు వనర్తల క్ేెందాిలతో 
సహకరతసుత ెంది మరతయు నవట్ వర్సు చేసుత ెంది. 10 క్ోటీ 
ర్దపజయలతో దనీిి ఏరజపట  చేసుత నాిర్త. 
నాబారా్స చ రై్ాన్ లేహ లో మ  ై పజయడ్ మ  ై ర టై్ క్జర్యకరమ నిి 
పజిర్ెంభెంచార్త 

 
నషేనల్త బాయెంక్ ఫర్స అగతరకలచర్స అెండ్ ర్దర్ల్త డ వలప మ ెంట్ 
(NABARD), ఛ రై్ాన్ Dr GR చిెంతల లేహ లో “మ ై పజయడ్ 
మ ై ర టై్ పో ి గజర మ్”ను పజిర్ెంభెంచార్త. ఏడునిర్ లక్షల 
ర్దపజయల వయయెంతో యెంతాిలు మరతయు 
మ టీరతయల్త లతో Nabard's NabFoundation చే 

పజిర్ెంభెంచబడిన పో ి గజర మ్. వవధ వయసుల మహ ళ్ల 
డిమ ెండ్ లకు అనుగుణెంగజ శజనిటరట పజయడ్ లను తయ ర్త 
చేసేెందుకు యెంతాిలను అప గేరడ్ చేయడానికి్ మరో లక్ష 
మెంజూర్త చేసుత నిట ీ  డాకీర్స జిఆర్స చిెంతల ప్కిటిెంచార్త. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 

 నాబారా్స నిరజాణెం: జూలెై 12, 1982; 

 నాబారా్స ప్ధిాన క్జరజయలయెం: ముెంబెై; 
 నాబార్తా  చ ైర్ాన్: గోవెందరజజులు చిెంతల. 

UPలో సెంత్ కబ్లర్స అక్జడమీ మరతయు రటస ర్సచ స ెంటర్స ను 
పజిర్ెంభెంచిన రజషీరప్త్ర క్ోవెంద్ 

 
రజషీరప్త్ర రజమ్ నాథ్ క్ోవెంద్ సెంత్ కబ్లర్స క్ి నివజళ్ులు 
అరతపెంచార్త మరతయు ఉతతర్ప్దిేశ లోని మఘర్స లోని కబ్లర్స 
చౌరజ ధామ్ లో సెంత్ కబ్లర్స అక్జడమీ మరతయు రటస ర్సచ 
స ెంటర్స మరతయు సాదశే దర్శన్ యోజన ని పజిర్ెంభెంచార్త. 
కబ్లర్స జీవతెం మ నవ ధరజానిక్ి నిలువవతుత  నిదర్శనమని, 

ఆయన బో ధనలు నేటిక్ల 650 ఏళ్ుీ  గడిచినా సెంబెంధితెంగజ 
ఉనాియని అనాిర్త. కబ్లర్స జీవతెం మత సెంఘీభావజనిక్ ి
ఆదర్శవెంతమ ైన ఉదాహర్ణగజ ఆయన అభవరతణెంచార్త. 
FSSAI జాతీయ ఆహార్ ప్యిోగశజల బ్లహార్స లోని ర్క్జ్ల్త లో 
పజిర్ెంభెంచబడెింద ి
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బ్లహార్స లోని ర్క్జ్ల్త లో, క్ేెంద ి ఆరోగయ మరతయు కుట ెంబ 
సెంక్షేమెం మరతయు ర్సజయనాలు మరతయు ఎర్తవుల మెంత్ర ి
శ్రర మను్ఖ్ మ ెండవయ  FSSAI యొకు జాతీయ ఆహార్ 
ప్యిోగశజలను పజిర్ెంభెంచార్త. ఇెండో-నేపజల్త మధయ 
ద ైాపజక్షిక ఒప్పెందెం ప్కి్జర్ెం, నేపజల్త నుెండి రజక్జ్ల్త కు 
దిగుమత్ర చేసుకుని ఆహార్ నమయనాల ప్రటక్షల 
సమయ నిి తగతుెంచడానిక్ి ఈ ప్యిోగశజల సజథ పతెంచబడిెంది. 
ఆహారజనిి ప్రటక్షిెంచడానిక్ి చాల  సమయెం ప్డుతుెంది, 
ఎెందుకెంటే చటీప్ర్మ ైన చితతశుదిధతో కూడిన ఆహార్ 
నమయనాలను క్ోల్త కతాలోని నేషనల్త ఫుడ్ ల బొ రేటరటక్ి 
ప్ెంపజర్త. ఆహార్ ప్యిోగశజల పజిర్ెంభోత్వ క్జర్యకరమెంలో 
నేపజల్త ప్భిుతా వయవసజయెం మరతయు ప్శుసెంవర్ధక శజఖ్ 
మెంత్ర ిమహ ెంద ిరజయ య దవ కూడా పజలగు నాిర్త. 
ఎనిమదవ అెంతరజా తీయ యోగజ దనినత్వెం యొకు నపే్ధయెం 
‘మ నవతాెం క్ోసెం యోగజ’ అని ప్ధిాన మెంత్ర ిప్కిటెించార్త 

 
జూన్ 21న భార్తదేశెంలో మరతయు ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ 
నిర్ాహ ెంచబడే ఎనిమదవ అెంతరజా తీయ యోగజ దిననత్వెం 
యొకు థీమ్ గజ 'యోగజ ఫర్స హుయమ నిటీ' ఎెంపతక 
చేయబడిెంది. చాల  చర్చలు మరతయు సెంప్దిిెంప్ుల 
తరజాత ఈ థీమ్ ఎెంపతక చేయబడిెంది మరతయు యోగజ 
మ నవజళిక్ి ఎల  ఉప్యోగప్డిెందో  త లయజేసుత ెంది. 
మహమ ారత యొకు గరతషీ సమయెంలో బాధలను 
తగతుెంచడెం. ప్ధిాన మెంత్రి నరేెంద ిమోదీ తన “మన్ క్ల బాత్” 

ప్సిజర్ెంలో థీమ్ ను ప్కిటిెంచార్త. 

ఈ ఏడాది అెంతరజా తీయ యోగజ దిననత్వెం ప్ధిాన 
క్జర్యకరమెం కరజణ టకలోని మ ైసయర్తలో జర్గనుెంది. యోగజ 
ఫర్స హుయమ నిటీ అనే థీమ్ ప ై దృషతీ  సజరతెంచి, ఈ ఏడాది 
ప్తిేయక వకల ెంగులు, లెంగమ రతపడి జనాభా, మహ ళ్లు 
మరతయు పతలీల క్ోసెం ప్తిేయక క్జర్యకరమ లు 
ర్దప ెందిెంచబడాా యి. పజఠశజలలోీ  యోగజ వదయలో 
అెంతరజభగమ ైన మ నవీయ వలువలు కూడా దృషతీ  
సజరతసుత నాియి. 
టచీర్స ఎడుయక్షేన్ పోి గజర ెం ప్కి్ిరయను సులభతర్ెం చయేడానిక్ ి
NCTE ఆన్ లెనై్ పో రీ్ల్త ను పజిర్ెంభెంచిెంద ి

 
నేషనల్త క్ౌని్ల్త ఫర్స టీచర్స ఎడుయక్ేషన్ (NCTE) ఉనిత 
వదాయ సెంసథలోీ  టీచర్స ఎడుయకే్షన్ పోి గజర మ్ ల గురతతెంప్ు 
ప్కి్ిరయను సులభతర్ెం చేయడానిక్ి ఆన్ లెైన్ పో రీ్ల్త ను 
పజిర్ెంభెంచిెంది. ప్కి్ిరయను కరమబదీధకరతెంచడానిక్ి 
పజిర్ెంభెంచిన పో రీ్ల్త క్ోర్త్ల క్ోసెం దర్ఖ్ సుత ను 
ఆహాానిెంచినప్పటి నుెండి సెంసథల తనిఖీతో సహా గురతతెంప్ు 
ఉతతర్తాలు జారట చేసే దశ వర్కు సహాయెం చేసుత ెంది. ఇటీవల 
పజిర్ెంభెంచిన నాలుగేళీ్ ఇెంటిగేరటెడ్ టీచర్స ఎడుయకే్షన్ 
పోి గజర మ్ ల (ITEP) అపతీ క్ేషన్ లు ఈ పో రీ్ల్త లో పజిస స్ 
చేయబడతాయి. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 నేషనల్త క్ౌని్ల్త ఫర్స టచీర్స ఎడుయక్షేన్ సజథ పతెంచబడిెంది :

1995, భార్తదశేెం; 

 నేషనల్త క్ౌని్ల్త ఫర్స టచీర్స ఎడుయక్షేన్ చ రై్స ప్ర్్న్  :శ్రర 
సెంతోష్ సజర్ెంగత, IAS 
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ఇతర్ రజషజీ ర ల సమ చార్ెం 
 

కరజిటక ప్భిుతాెం ర తైు ప్థక్జల క్ోసెం ‘ఫూూ ట్్’ 

సజఫీ్ వరే్స ను పజిర్ెంభెంచిెంద ి

 
కరజణ టక ప్భిుతాెం ప్థక్జల క్ోసెం ఆధార్స ఆధారతత, సతెంగతల్త 
వెండో  రతజిసేీ రషన్ క్ోసెం ‘ది ఫ్జర్ార్స రతజిసేీ రషన్ & యయనిఫ డై్ 
బనెిఫతషతయరట ఇనఫరేా షన్ సతసీమ్’ లేదా ఫూూ ట్్ సజఫీ్ వరే్స ను 
పజిర్ెంభెంచిెంది. FRUITS సజఫీ్ వేర్స య జమ నాయనిి 
పజిమ ణీకరతెంచడానిక్ి ఆధార్స క్జరా్స మరతయు కరజిటక 
యొకు భయమ డిజిటలెైజా ల యెండ్ రతక్జరా్స సతసీమ్ ని 
ఉప్యోగతెంచి సతెంగతల్త రతజిసేీ రషన్ ను సులభతర్ెం చేసుత ెంది. 
FRUITS దాారజ ఒక్ే డిజిటల్త గురతతెంప్ును సృషతీెంచడెం 
దాారజ, ర ైతులు PM క్ిసజన్ క్ిెంద ప్తియక్ష ప్యిోజన బదిలీ, 

ప్ెంటలకు కన్సస మదూతు ధర్ల (MSPలు) చ లీెంప్ు, ప్తిేయక 
ఆరతథక సహాయెం, కుల ధృవీకర్ణ ప్తెిం మరతయు రేషన్ 
క్జర్తా ల వెంటి ప్థక్జల హో సీ్ ప్యిోజనాలను ప ెందవచుచ. 
వవధ ప్భిుతా ప్థక్జల క్ిెంద ప్ెంపతణీ చేయబడిన 
ప్యిోజనాలను ర ైతులు సులభెంగజ ప ెందేల  చయసేెందుకు, 
కరజణ టక ప్భిుతాెం ప్థక్జల క్ోసెం ఆధార్స ఆధారతత, సతెంగతల్త 
వెండో  రతజిసేీ రషన్ క్ోసెం సజఫీ్ వేర్స ను పజిర్ెంభెంచిెంది. రజషీర 
ప్భిుతా వయవసజయెం, ఉదాయనవనెం, ప్శుసెంవర్ధక, ర వవనయయ, 
ఆహార్ెం, ప ర్ సర్ఫరజలు మరతయు మత్య శజఖ్ల రజషీర 
శజఖ్లు చొర్వ క్ిెంద ఉనాియి. 

అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 కరజణ టక గవర్ిర్స: థావర్స చెంద్ గ హీాట్; 

 కరజణ టక ముఖ్యమెంత్రి: బసవరజజ బొ మ ైా; 

 కరజణ టక రజజధాని: బెెంగళ్ూర్త  
మెంచి ప్ెంట మరతయు వర్షెం క్ోసెం అసజ్ెం బెఖై్ో ప్ెండుగను 
జర్తప్ుకుెంటార్త 

 
ఈశజనయ భార్తదేశజనిక్ి గేట్ వే అని పతలువబడే అసజ్ెం 
రజషీరెంలో బెఖై్ో ప్ెండుగను జర్తప్ుకుెంటార్త. దీనిని 

భార్తదశేెంలోని ర్భా త గలు జర్తప్ుకుెంటార్త. బెైఖ్ో 
ప్ెండుగను ఏటా జర్తప్ుకుెంటార్త. ఇది శుభకర్మ ైన ప్ెంట 
క్జల నిి తీసుకురజవడానిక్ి మరతయు సమృదిధగజ ప్ెంటలు 
మరతయు మెంచి ఆరోగయెంతో నిెంప్డానిక్ి జర్తప్ుకుెంటార్త. 
ఇది మెంచి ప్ెంట ప్ెండిెంచే వేడుక. ఇది పజిచీన 
సెంప్దిాయెం. ఇది ప్ధిానెంగజ ర్భా త గచే 
గమనిెంచబడుతుెంది. అయితే, ఇతర్ వరజు ల ప్జిలు కూడా 
వేడుకలోీ  సజమర్సయెంగజ ఉెంటార్త. 
44వ చ స్ ఒలెంపతయ డ్ లోగో, మసుట్ ను ఆవషురతెంచిన 
తమళ్నాడు ముఖ్యమెంత్ర ి
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వచేచ నవలలో మ మలీప్ుర్ెంలో జర్గనుని 44వ చ స్ 
ఒలెంపతయ డ్ కు సెంబెంధిెంచిన లోగోను, మసుట్ ను 
తమళ్నాడు ముఖ్యమెంత్రి M.K.సజీ లన్ ఆవషురతెంచార్త. 
జూలెై 28 మరతయు ఆగసుీ  10 మధయ, 180 దేశజల నుెండి 
సుమ ర్త 2,000 మెంది క్లరడాక్జర్తలు అెంతరజా తీయ 
ఈవవెంట్ లో పో టీప్డతార్త. మసీర్స సజీ లన్ గేరటర్స చ నవైి 
క్జరోపరేషన్ ప్ధిాన క్జరజయలయమ ైన రతపజన్ బ్రలాెంగ్ లో 
ఒలెంపతయ డ్ క్ోసెం క్ౌెంట్ డౌన్ గడియ రజనిి కూడా 
ఆవషురతెంచార్త. 
 

తమళ్నాడు కళాశజల వదాయర్తథ ల క్ోసెం నాలయ త్రర్న్ 
సతులెంగ క్జర్యకరమ నిి పజిర్ెంభెంచిెంద ి

 

తమళ్నాడు ప్ిభుతాెం ఇటీవలే నాన్ ముధలాన్ (ననే ే
మొదటి వయక్ిత)ని పజిర్ెంభెంచిెంది. ఈ క్జర్యకరమెం క్ిెంద, 

తమళ్నాడు ప్ిభుతాెం ఇప్ుపడు నలయ త్రర్న్ (రపే్ట ి
సజమర్థయెం)ని పజిర్ెంభెంచిెంది. ఈ క్జర్యకరమెంలో, 50,000 

మెంద ి కళాశజల వదాయర్తథ లు కెంప్ూయటర్స స ైన్్, ఎలక్జీా నిక్్ 
మరతయు ఐటి డొమ ైన్ లలో ప్రతజాా నెంతో శక్షణ ఇసజత ర్త, 
సజెంక్ేత్రకతను ఉప్యోగతెంచి సమసయలను ప్రతషురతెంచడెంలో 
వజరతక్ి నవైప్ుణయెం ఇసజత ర్త. ప్రతశరమలో నవైప్ుణయెం కలగతన 
వదాయర్తథ లను ప ెందడానిక్ి తమళ్నాడు ప్భిుతాెం నాలయ 
త్రర్న్ క్జర్యకరమ నిి ర్దప ెందిెంచిెంది.  

రజజసజథ న్ CM క్లరడాక్జర్తలకు రజజీవ గజెంధ ీ ఖ్లే్త ర్తి 
అవజర్తా ను ప్విశేప టాీ ర్త 

 

రజషీరెంలోని క్లరడాక్జర్తలకు రజజీవ గజెంధ ీఖ్లే్త ర్తి అవజర్తా ను 
రజషీర ప్భిుతాెం ప్విేశప టీనునిట ీ  రజజసజథ న్ ముఖ్యమెంత్రి 
(CM) అశోక్ గ హీాట్ ప్కిటిెంచార్త. రజజసజథ న్ లోని జ పై్ూర్స లోని 
సవజయ మ న్ సతెంగ సేీడియెంలో పజిర్ెంభోత్వెం మరతయు 
పేీయర్స అవజర్తా ల ప్దిాననత్వెంలో ప్సిెంగతసయత  ఆయన ఈ 
ప్కిటన చేశజర్త. 
రజజసజథ న్ హ ై-ప రజఫర ాన్్ సో పరీ్స్ అెండ్ రతహాబ్రలటేషన్ 
స ెంటర్స, రతననవేటెడ్ సతెంథటిక్ హాక్ల ఆసీో ర  టర్సఫ మరతయు 
బాయడిాెంటన్ ఇెండోర్స హాల్త, ఒలెంపతక్్ ను CM పజిర్ెంభెంచార్త 
మరతయు పజరజ ఒలెంపతక్ ప్తక వజేతలు, ఆసతయ  క్లరడలు-
2022 మరతయు క్జమనవాల్తత  గేమ్్-2022 క్లరడాక్జర్తలకు 
ప్దిానెం చేశజర్త. రజజీవ గజెంధీ గజర మీణ ఒలెంపతక్్ 2022 
ఆగసుీ  29న పజిర్ెంభమవుతుెందని, ఇెందులో అనిి 
వయసుల 27 లక్షల మెంది క్లరడాక్జర్తలు పజలగు నవచచని 
ఆయన త లయజేశజర్త. ఈ సెందర్భెంగజ గజర మీణ ఒలెంపతక్్  
జోయత్రని కూడా ఆయన వడుదల చేశజర్త. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 రజజసజథ న్ ముఖ్యమెంత్రి: అశోక్ గ హీాట్; గవర్ిర్స: కల్త రజజ 

మశజర . 
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బయీ  డయయక్ సతక్ుిెం రజషీర సత్ాక్ోకచిలుకగజ ప్కిటిెంచబడెింది 

 

ముఖ్యమెంత్రి P.S గోలే, ప్పి్ెంచ ప్రజయవర్ణ దిననత్వ 

వేడుకల సెందర్భెంగజ, బయీ  డయయక్ ని సతక్ుిెం రజషీర 

సత్ాక్ోకచిలుకగజ ప్కిటిెంచార్త. రజణపి్ూల్త సమీప్ెంలోని 

సర్ెంసజ గజర ాన్ లో అటవీ శజఖ్ నిర్ాహ ెంచిన క్జర్యకరమెంలో ఈ 

వషయ నిి ప్కిటిెంచార్త. బయీ  డయయక్, సతక్ిుెం యొకు సజథ నిక 

స్తాక్ోకచిలుక జాత్ర, మరొక పో టీదార్త కృషణ  నవమలని సతక్ిుెం 

రజషీర స్తాక్ోకచిలుకగజ ప్కిటిెంచిెంది. 720-బేసత 

స్తాక్ోకచిలుక జాతులలో ర ెండు స్తాక్ోకచిలుకలు రజషీర 

స్తాక్ోకచిలుక నామనేషనీ క్ోసెం షజరీ్స లసీ్ చేయబడాా యి. 

అటవీ శజఖ్ ప్కి్జర్ెం, రజషీర స్తాక్ోకచిలుకను ఎెంపతక 

చేయడానిక్ి ఏపతిల్త మరతయు స ప ీెంబర్స మధయ ఆన్ లెైన్ 

ఓటిెంగ నిర్ాహ ెంచబడిెంది. 4036 ఓటీలో బయీ  డయయక్ క్ి 57% 

ఓట ీ  రజగజ, కృషణ  ప్క్జక్ క్ి 43% ఓట ీ  వచాచయి. 
 

 

బయీ  డయయక్ గురతెంచి: 
 బయీ  డయయక్ సతక్ిుెంకు పజిత్రనిధయెం వహ సుత ెంది, దాని ర ెండు 

ప్తిేయక ర్ెంగులతో న్సలెం ఆక్జశజనిి సయచిసుత ెంది 
మరతయు త లుప్ు హ మ లయ ల మెంచుతో కప్పబడిన 
ప్ర్ాతాలను వరతణసుత ెంది, ఇది సతక్ిుెంకు మరతయు దాని 
ప్తిేయక గురతతెంప్ుకు తగతనది. 

 బయీ  డయయక్ హ మ లయ లలో 1,500 మీటరీ్ కెంట ే
తకుువ ఎతుత లో కనిపతసుత ెంది మరతయు సజధార్ణెంగజ 
జ ెంగులోని పజక్ోయెంగ, పజసతెంగ డాెంగ మరతయు హీ-
గజయతెంగ, దక్షిణ సతక్ిుెంలోని లెంగట మరతయు ప్శచమ 
సతక్ిుెంలోని య ెంగ సమ్ మరతయు తడాెంగ వెంటి 
ప్దిేశజలలో రజషీర రజజధానిక్ి దగుర్గజ ఉెంట ెంది. ర్ెంక్జ. 

అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 సతక్ిుెం రజజధాని: గజెంగీక్; 

 సతక్ిుెం గవర్ిర్స: గెంగజ ప్సిజద్; 

 సతక్ిుెం ముఖ్యమెంత్రి: PS గోలే. 
పతెంఛనుదార్తల డజిిటల్త లెఫై్ సరతీఫతక్టే్ క్ోసెం తమళ్నాడు 
ప్భిుతాెం IPPBతో MOU సెంతకెం చసేతెంద ి

 
పో సీల్త డిపజరీ్స మ ెంట్ యొకు డోర్స స ీప సేవల దాారజ ప నషనరీ్ 
నుెండి లెైఫ్ సరతీఫతక్ేట్ ప ెందడెం క్ోసెం తమళ్నాడు ప్భిుతాెం 
ఇెండియ  పో సీ్ పేమ ెంట్్ బాయెంక్ (IPPB)తో అవగజహన 
ఒప్పెందెం (MOU) ప ై సెంతకెం చేసతెంది. IPPB ప్తి్ర డిజిటల్త 
లెైఫ్ సరతీఫతక్ేట్ కు ర్ద. 70 చొప్ుపన డోర్స స ీప సవేలకు బదిలీ 
చేసుత ెంది. దాదాప్ు  7.15 లక్షల మెంది రజషీర ప్ిభుతా 
ప నషనర్తీ /కుట ెంబ ప నషనర్తీ  ప్తి్ర సెంవత్ర్ెం జూలెై, ఆగసుీ  
మరతయు స ప ీెంబర్స లలో తమ జీవత ధృవీకర్ణ ప్తాినిి 
సమరతపెంచార్త. 

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-testseries/13833/tspsc-group-4-online-test-series-in-english-and-telugu
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ప్ధిానాెంశజలు: 
 వృదాధ ప్య పతెంఛనుదార్తలకు వయక్ితగతెంగజ వచేచ కషజీ లను 

నివజరతెంచడానిక్ి జీవన్ ప్మి ణ్ పో రీ్ల్త దాారజ డిజిటల్త 
లెైఫ్ సరతీఫతక్ేట్ ప ెందడెం క్ోసెం IPPB యొకు డోర్స స ీప 
సేవలతో సహా, ఈ సెంవత్ర్ెం జూలెై నుెండి స ప ీెంబర్స 
వర్కు ప నషనరీ్ వజరతషక మసీరతెంగ క్ోసెం ఐదు రటతులోీ  రజషీర 
ప్భిుతాెం ఇటీవల ఉతతర్తాలు జారట చేసతెంది. కుట ెంబ 
ప నషనర్తీ . 

 ప్సిుత తానిక్ి, పతెంఛనుదార్తలు/కుట ెంబ ప నషనర్తీ  ఈ 
మయడు ఎెంపతకలలో ఏద ైనా ఒకదానిని ఉప్యోగతెంచడెం 
దాారజ మసీరతెంగ చేయవచుచ-డ ైర కీ్ మసీరతెంగ (భౌత్రక 
సార్దప్ెం); పో సీ్ దాారజ లెైఫ్ సరతీఫతక్ేట్ సమర్పణ; 

మరతయు బయోమ టికి్ ప్రతకరజనిి ఉప్యోగతెంచి జీవన్ 
ప్ిమ ణ్ పో రీ్ల్త దాారజ డిజిటల్త లెఫై్ సరతీఫతక్టే్ (DLC). 

COVID-19 మహమ ారత క్జర్ణెంగజ, గత ర ెండేళీ్లో 
వజరతషక మసీరతెంగ నుెండి మనహాయిెంప్ు మెంజూర్త 
చేయబడిెంది. 

అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 ఇెండియ  పో సీ్ పేమ ెంట్్ బాయెంక్ CEO: J. వవెంకటాిము; 
 ఇెండియ  పో సీ్ పేమ ెంట్్ బాయెంక్ ప్ధిాన క్జరజయలయెం 

సజథ నెం: నయయఢిలీీ; 

 ఇెండియ  పో సీ్ పేమ ెంట్్ బాయెంక్ సజథ పతెంచబడిెంది: 1 

స ప ీెంబర్స 2018. 

UN వర్లా్త సమాట్ లో మేఘ లయ ఉతతమ పజిజ కీ్ అవజర్తా ను 
గ లుచుకుెంది" 

 

మేఘ లయ ఎెంటర్స ప ైజీ ఆరతుటెకీ్ లో భాగమ ైన ఇ-ప్తి్రపజదన 
వయవసథ యొకు మేఘ లయ ప్భిుతా క్లలక చొర్వ, 

సతాటారజీ ెండ్ లోని జ న్సవజలో జరతగే UN అవజరా్స- వర్లా్త సమాట్ 
ఆన్ ఇనఫరేా షన్ స స టై ీ ఫ్ో ర్మ్ (WSIS) బహుమత్రని 
గ లుచుకుెంది. సతాటారజీ ెండ్ లోని జ న్సవజలో జరతగతన WSIS 

ఫో్ ర్మ్ ప ైజీ స్ 2022లో ITU స కరటరట జనర్ల్త, హౌలన్ జావయ 
వజేత అవజర్తా ను ముఖ్యమెంత్రి క్జనాి డ్ క్  సెంగజాకు 
అెందజేశజర్త. దీనిి పో సీ్ చేయెండి, తుది అవజర్తా  క్ోసెం 
సతాటారజీ ెండ్ లోని జ న్సవజలో ఆహాానిెంచబడిన ఉతతమ 90 
పజిజ కీ్ లను ఎెంపతక చేయడానిక్ి ఓటిెంగ జరతగతెంది. 
ఆసేీ రలయ , చ ైనా, అర ాెంటీనా మరతయు టాెంజానియ  
పజిజ కుీ లతో మేఘ లయ పో టీ చేసతెంది. మేఘ లయ 
క్ేటగతరటలో ఉతతమ పజిజ కీ్ గజ ప్కిటిెంచబడిెంది మరతయు ఈ 
సెంవత్ర్ెం వజేత అవజర్తా ను గ లుచుకుని భార్తదేశెం 
నుెండి మేఘేఏ మ తిమే పజిజ కీ్. 
MeghEA పజిజ కీ్ గురతెంచి: మేఘ లయ ప్భిుతాెంలోని 
పజీ నిెంగ డిపజరీ్స మ ెంట్ దాారజ MeghEA పజిజ కీ్ అమలు 
చేయబడుతోెంది. పజిజ కీ్ లో ప్భిుతాెం నుెండి ప ర్తలకు లేదా 
వజయపజర్ సేవలు, ప్ిభుతాెం నుెండి ఉదో యగత సేవలు మరతయు 
ప్భిుతాెం నుెండి ప్భిుతా సేవలు వెంటి అనేక భాగజలు 
ఉనాియి. ప్ిభుతాెం నుెండి ప్భిుతాెం వర్కు ఉని ఇ-
ప్తి్రపజదన వయవసథ , ప్థక్జలను వేగవెంతమ ైన పజిస సతెంగ 
మరతయు టాిక్ిెంగ ని అనుమత్రసుత ెంది. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 మేఘ లయ ముఖ్యమెంత్రి: క్జనాిడ్ సెంగజా; 

 మేఘ లయ రజజధాని: షతల ీ ెంగ; 

 మేఘ లయ గవర్ిర్స: సతయపజల్త మ లక్. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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రజజసజథ న్ యొకు ప్తియేక ఆరోగయ సెంర్క్షణ అభయ న్ 
'అెంచల్త' గరతభణ ీస్త లీ క్ోసెం పజిర్ెంభెంచబడెింద ి

 

రజజసజథ న్ లోని కరౌల జిల ీ లో గరతభణీ స్త లీ క్ోసెం ప్తిేయక ఆరోగయ 
సెంర్క్షణ అభయ న్ ‘అెంచల్త’ పజిర్ెంభెంచబడిెంది. ఈ 
అభయ న్ దాారజ 13 వేల మెందిక్ి ప ైగజ మహ ళ్లు లబ్రధ  
ప ెందార్త. ప్చిార్ెం సెందర్భెంగజ, 13,144 మెంది గరతభణీ 
స్త లీకు వజరత హ మోగోీ బ్రన్ సజథ యిలను ప్రటక్షిెంచార్త, వజరతలో 
11,202 మెంది ర్కతహీనతతో ఉనిట ీ  కనుగొనబడిెంది. ఈ 
మహ ళ్లు సర ైన మెందులు, అవసర్మ ైన ప షతీక్జహార్ెం 
తీసుక్ోవజలని సయచిెంచార్త. ఒత్రతడి లేకుెండా ఉెండాలని 
కూడా వజరతక్ి సయచిెంచార్త. 
ఆెంచల్త ప్చిార్ెం గురతెంచి: మ తా మరతయు శశు మర్ణాల 
రేట ను తగతుెంచడానిక్ి, గరతభణీ స్త లీకు ప్సివజనెంతర్ మరతయు 
ప్సివజనెంతర్ దశలో అవసర్మ ైన అనిి వవైదయ సహాయెం 
అెందిెంచడానిక్ి జిల ీ  కలెకీర్స అెంక్ిత్ కుమ ర్స సతెంగ చొర్వతో 
ఈ ప్తిేయక ప్చిార్ెం పజిర్ెంభెంచబడిెంది. ఈ ప్చిార్ెం క్ిెంద, 

జిల ీ లోని సహాయక నర్త్ మెంతసిజని మరతయు ఆశజ 
వర్ుర్తీ  వజరత సెంబెంధిత పజిెంతాలలోని గరతభణీ స్త లీతో 
నిర్ెంతర్ెం సెంప్దిిెంప్ులు జర్తప్ుతార్ని మరతయు 
అవసర్మ ైనప్ుపడు మరతయు అవసర్మ ైనప్ుపడు వజరతక్ి 
అవసర్మ ైన క్ౌనవ్లెంగ మరతయు చిక్ిత్ను అెందిసజత ర్ని 
కూడా నిరజధ రతెంచబడిెంది. 

అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 రజజసజథ న్ ముఖ్యమెంత్రి: అశోక్ గ హీాట్; గవర్ిర్స: కల్త రజజ 

మశజర  
ప్ెంజాబ్ ప్భిుతాెం పేప్ర్స సజీ ెంప కు బదులుగజ ఇ-సజీ ెంప ను 
పజిర్ెంభెంచనుెంద ి

 
ప్ెంజాబ్ ప్భిుతాెం రజషీర ఆదాయ నిి దొెంగతలెంచడానిి 
అరతకటీడానిక్ి మరతయు సమర్థతను తీసుకురజవడానిక్ి 
ప్యిత్రిసయత  ఫతజికల్త సజీ ెంప పేప్రీ్ను ర్దుూ  చేయ లని 
నిర్ణయిెంచిెంది. ప్ెంజాబ్ ర వవనయయ మెంత్రి బమి్ శెంకర్స జిెంపజ 
ఇకుడ ‘ఇ-సజీ ెంప సదుపజయ నిి’ పజిర్ెంభెంచార్త. దీనిని 
అనుసరతెంచి, ఇప్ుపడు ఏద ైనా సజీ ెంప వవెండర్స నుెండి లేదా 
రజషీర ప్భిుతాెంచే అధిక్జర్ెం ప ెందిన బాయెంకుల నుెండి 
కెంప్ూయటర ైజా పతిెంట్-అవుట్ తో కూడిన 'ఇ-సజీ ెంప' దాారజ 
ఏద ైనా వలువ కలగతన సజీ ెంప పేప్ర్స ను ప ెందవచుచ. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 ప్ెంజాబ్ గవర్ిర్స: బనారటల ల్త ప్ురోహ త్; 

 ప్ెంజాబ్ స్పకర్స: కుల త ర్స సతెంగ సెంధాన్; 

 ప్ెంజాబ్ ప్ధిాన నాయయమయరతత: ర్వశెంకర్స ఝ . 
దశేెంలోన ే మొదటి లక్ిా డ్ మర్రర్స టలెసో ుప ఉతతరజఖ్ెండ్ లో 
అెందుబాట లోక్ ివచిచెంద ి
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దశేెంలోన ే మొటీమొదటి లక్ిా డ్ మర్రర్స టలెసో ుప మరతయు 
ఆసతయ లోన ే అత్రప దూద ి - ఉతతరజఖ్ెండ్ లోని దవేసజత ల్త అన ే
క్ొెండప ై పజిర్ెంభెంచబడిెంది. సయప్రోివజ, గుర్తతాాకర్షణ 
లెన్్ లు, అెంతరతక్ష శధిల లు మరతయు గరహశకల లు వెంటి 
తాతాులక లేదా వేరతయబుల్త వసుత వులను గురతతెంచడానిక్ి 
ఇది ఇప్ుపడు ఓవర్స హ డ్ స ైుప ై నిఘ  ఉెంచుతుెంది. 
ఇెండియన్ లక్ిా డ్ మర్రర్స టలెసో ుప గురతెంచి: 
 ఇెండియన్ లక్ిాడ్ మర్రర్స టెలసో ుప (ILMT) ఆక్జశజనిి 

సరేా చేయడెంలో సహాయెం చేసుత ెంది, దీని దాారజ అనేక 
గ ల క్ల్లు మరతయు ఇతర్ ఖ్గోళ్ మయల ధారజలను 
గమనిెంచడెం సజధయప్డుతుెంది. 

 భార్తదేశెం, బెలాయెం మరతయు క్ నడాకు చ ెందిన ఖ్గోళ్ 
శజసత వీేతతలచే నిరతాెంచబడిన ఈ నవల ప్రతకర్ెం క్జెంత్రని 
సేకరతెంచడానిక్ి మరతయు క్ేెందీకిరతెంచడానిక్ి దవి 
పజదర్సెం యొకు ప్లుచని ప ర్తో ర్దప ెందిెంచబడిన 
4-మీటరీ్-వజయసెం త్రరతగే అదాూ నిి ఉప్యోగతసుత ెంది. 

 ఇది ఉతతరజఖ్ెండ్ లోని నవైనిటాల్త జిల ీ లో డిపజరీ్స మ ెంట్ 
ఆఫ్ స ైన్్ అెండ్ టెక్జిలజీ (DST), డిపజరీ్స మ ెంట్ ఆఫ్ 
స ైన్్ అెండ్ టెక్జిలజీ (DST) ఆధార్యెంలోని 
సాయెంప్తి్రప్తత  సెంసథ అయిన ఆర్యభటీ రటస ర్సచ 
ఇన్ సతీటయయట్ ఆఫ్ అబారేాషనల్త స ైనవ్స్ (ARIES) 

యొకు దేవసజత ల్త అబారేాటరట క్జయెంప్స్ లో 2,450 మీటరీ్ 
ఎతుత లో ఉెంది. 

అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 ఉతతరజఖ్ెండ్ ముఖ్యమెంత్రి: ప్ుషుర్స సతెంగ ధామ; 

 ఉతతరజఖ్ెండ్ రజజధానులు: డ హాాడయన్ (శ్రతాక్జలెం), 

గ ైర ై్న్ (వేసవ); 

 ఉతతరజఖ్ెండ్ గవర్ిర్స: లెఫ్తీనవెంట్ జనర్ల్త గురతాత్ సతెంగ. 
 

బాయెంక్ెింగ & ఆరతధక అెంశజలు 
 

మే నవలలో రతటెలై్త దవియయలిణెం 7.04% అెంచనాలను అెంచనా 
వసేతెంది. 

 
సజీ టసితీక్్ మరతయు పోి గజర మ్ ఇెంపతీమ ెంటషేన్ మెంత్రతిా శజఖ్ 

వడుదల చేసతన డేటా ప్కి్జర్ెం, అనుకూలమ ైన బేస్ ఎఫ కీ్ 
క్జర్ణెంగజ ఏపతిల్త లో దాదాప్ు ఎనిమదేళీ్ గరతషీ సజథ యి 7.79 

శజతెం నుెండి మేలో భార్తదేశ ప్ధిాన రతటెలై్త దివయయలిణెం 
7.04 శజతానిక్ి తగతుెంది. మే నవలలో దవియయలిణెం తగుు దల 
రతజర్సా బాయెంక్ ఆఫ్ ఇెండియ  (RBI) రేటీ ప ెంప్ు చక్జర నిి 
తగతుెంచడానిక్ి ప దూగజ చేయకపో వచుచ. ఏపతిల్త లో 
వనియోగదార్తల ధర్ల సయచీ (CPI) ఆధారతత దవియయలిణెం 
7.79 శజతెంగజ ఉెంది. మే 2021లో రతటెైల్త దివయయలిణెం 6.3 

శజతెంగజ ఉెంది. 
షజప ఇనయ్ర న్్ పజలస ్ క్ోసెం గో డజిిట్ తో ఫతనన పమే ెంట్్ 
బాయెంక్ సహకరతెంచిెంద ి

 
ఫతనన పమే ెంట్్ బాయెంక్ లమటడె్ చిని మరతయు మధయసథ  
వజయపజర్ యజమ నులకు షజప బ్లమ  కవరేజీని 
అెందిెంచడానిక్ి భార్తదేశెంలో అతయెంత వేగెంగజ అభవృదిధ  
చ ెందుతుని సజధార్ణ బ్లమ  సెంసథలలో ఒకటెైన గో డజిిట్ 
జనర్ల్త ఇనయ్ర న్్ లమటడె్ తో భాగసజామయెం కలగత ఉెంది. 
ఫతనన పేమ ెంట్్ బాయెంక్ గో డిజిట్ కు క్జరొపరేట్ ప్తి్రనిధిగజ 
ప్నిచేసుత ెంది. భాగసజామయెం దాారజ, చిని మరతయు మధయసథ 
వజయపజరజలు వప్తుత  వషయెంలో Digit's My Business 

Policy ప్యిోజనానిి ప ెందేెందుకు అనుమత్రెంచబడతాయి. 
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భీమ  యొకు ముఖ్య లక్షణాలు: 
 దోపతడీ, భయకెంపజలు, అగతి, మ ర్తప్ులు, తుఫ్జనులు, 

వర్దలు మరతయు అలీరీ్ క్జర్ణెంగజ ఇనవాెంటరట లేదా 
వసుత వులకు నషీెం లేదా నషజీ నిి కవర్స చేసే బ్లమ  ఒక 
సెంవత్ర్ెం. 

 ఫతనన బాయెంక్ కసీమర్స లు సెంవత్రజనిక్ి ర్ద. 550 (ర్ద. 3 
లక్షల బ్లమ  మొతతెం)తో గో డిజిట్ కవరేజీలో చేర్వచుచ, 

ఇది సెంవత్రజనిక్ి ర్ద. 2,600క్ి ప ర్తగుతుెంది (ర్ద. 
15 లక్షల బ్లమ  మొతాత నిక్ి). 

అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 ఫతనన పేమ ెంట్్ బాయెంక్ సజథ పతెంచబడిెంది: 4 ఏపతిల్త 2017; 

 ఫతనన పేమ ెంట్్ బాయెంక్ ప్ిధాన క్జరజయలయెం: జుయినగర్స, 

నవీ ముెంబెై; 
 ఫతనన పేమ ెంట్్ బాయెంక్ MD & CEO: రతషత గుపజత . 
సహక్జర్ బాయెంకులకు వయక్ితగత గృహ ర్తణ ప్రతమత్రని RBI 

ప ెంచిెంద ి

 
రతజర్సా బాయెంక్ ఆఫ్ ఇెండయి  (RBI) సహక్జర్ బాయెంకులు 
అెందిెంచే వయక్ితగత గృహ ర్తణాలప ై ప్సిుత త ప్రతమతులను 
ప ెంచాలని నిర్ణయిెంచిెంది, ప్రతమతులను చివరతసజరతగజ 
సవరతెంచినప్పటి నుెండి గృహాల ధర్ల ప ర్తగుదలను 
ప్రతగణనలోక్ి తీసుకుెంట ెంది మరతయు ప దూ  ర్తణాల క్ోసెం 
వనియోగదార్తల అవసరజలను ప్రతగణనలోక్ ి
తీసుకుెంట ెంది. సర్సమ ైన గృహాలు మరతయు సమాళిత 
వృదిధక్ి మదూతు ఇచేచ ప్ియతిెంలో, ర సతడ నిషయల్త రతయల్త 
ఎసేీట్ పజిజ కుీ లకు ఫ ైనాని్ెంగ క్ోసెం RBI గజర మీణ సహక్జర్ 
బాయెంకులకు (RCB) కూడా అనుమత్రనిచిచెంది. 

ప్రతమత్ర గురతెంచి: 
దీని ప్కి్జర్ెం, టెైర్స 1/టెైర్స 2 అర్ిన్ క్ోఆప్రేటివ బాయెంకుల 
(UCBలు) ప్రతమతులు ₹30 లక్షలు/ ₹70 లక్షల నుెండ ి
₹60 లక్షలు/ ₹140 లక్షలకు సవరతెంచబడాా యి. గజర మీణ 
సహక్జర్ బాయెంకులకు (RCBలు) సెంబెంధిెంచి, ₹100 క్ోటీ 

కెంటే తకుువ నికర్ వలువ కలగతన RCBలకు ప్రతమతులు 
₹20 లక్షల నుెండ ి ₹50 లక్షలకు ప ెంచబడాా యి; మరతయు 
మగతలన వజటిక్ి ₹30 లక్షల నుెండ ి ₹75 లక్షల వర్కు. ఈ 
ప్రతమతులు UCBలకు 2011లో మరతయు RCBలకు 
2009లో చివరతసజరతగజ సవరతెంచబడాా యి. 
ప్ధిానాెంశజలు: 
 సర్సమ ైన గృహాల క్ోసెం ప ర్తగుతుని ఆవశయకతను 

ప్రతగణనలోక్ి తీసుకుని, గృహ నిరజాణ ర్ెంగజనిక్ి ర్తణ 
సదుపజయ లను అెందిెంచడెంలో వజరత సజమరజథ యనిి 
గురతతెంచేెందుకు, RBI రజషీర సహక్జర్ బాయెంకులు 
(StCBలు) మరతయు జిల ీ  క్ేెంద ి సహక్జర్ బాయెంకులు 
(DCCBలు) వజణిజయ రతయల్త ఎసేీట్ – ర సతడ నిషయల్త కు 
ఆరతథక సహాయెం చేయడానిక్ి అనుమత్రెంచాలని 
నిర్ణయిెంచిెంది. హౌసతెంగ (CRE-RH) ప్సిుత తెం ఉని 
మొతతెం హౌసతెంగ ఫ ైనాన్్ ప్రతమత్రలో వజరత మొతతెం 
ఆసుత లలో 5%. RBI కూడా UCBలను డోర్స-స ీప 
బాయెంక్ిెంగ అెందిెంచడానిక్ి అనుమత్రెంచిెంది. 

RBI దివయ వధానెం: RBI ర పో  రేట ను 50 bps నుెండ ి
4.90%క్ ిప ెంచిెంద ి
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RBI గవర్ిర్స శక్ితక్జెంత దాస్ నేతృతాెంలోని ఆర్తగుర్త 
సభుయల దివయ వధాన కమట ీ(MPC) ర పో  రేట ను 50 బసేతస్ 
పజయిెంట ీ  ప ెంచి 4.90 శజతానిక్ి చేరేచెందుకు ఏకగటరవెంగజ 
ఓట  వేసతెంది. దవియయలిణానిి అధిగమెంచేెందుకు దవియ 
వధాన కమటీ ర పో  రేట ను ప ెంచిెంది. సజీ ెండిెంగ డిపజజిట్ 
ఫ సతలటీ మరతయు మ రతానల్త సజీ ెండిెంగ ఫ సతలటీ రేట ీ  కూడా 
50 బేసతస్ పజయిెంట ీ  ప ెంచబడాా యి. సజీ ెండిెంగ డిపజజిట్ 
ఫ సతలటీ రేట  ఇప్ుపడు 4.65 శజతెం, మ రతానల్త సజీ ెండిెంగ 
ఫ సతలటీ రేట  ఇప్ుపడు 5.15 శజతెం. 

ప్ర్యవసజనెంగజ, వవధ రటే ీ  క్ిరెంది వధెంగజ ఉనాియి: 
 పజలస్ ర పో  రేట : 4.90% 

 సజీ ెండిెంగ డిపజజిట్ స కర్యెం (SDF): 4.65% 

 మ రతానల్త సజీ ెండిెంగ ఫ సతలటీ రేట : 5.15% 

 బాయెంక్ రేట : 5.15% 

 సతథర్ రతవర్స్ ర పో  రేట : 3.35% 

 CRR: 4.50% 
 SLR: 18.00% 

దవియ వధాన కమటలీోని సభుయలెందర్ద: 
 డాకీర్స. శశజెంక భడే, 
 డాకీర్స. అషతమ  గోయల్త, 

 ప ి ఫ సర్స జయెంత్ ఆర్స. వర్ా, 

 డాకీర్స రజజీవ ర్ెంజన్, 

 డాకీర్స. మ ైఖ్ేల్త దేబబతి పజతి మరతయు 

 శ్రర శక్ితక్జెంత దాస్ 
 

 

ప్ధిానాెంశజలు: 
 ప్ునరజవృత చ లీెంప్ుల క్ోసెం క్జరా్స లప ై ఇ-ఆదేశెం, 

ప్రతమత్ర ర్ద. 5,000 నుెండి ర్ద. 15,000క్ి ప ెంచబడిెంది. 
 UPI పజీ ట్ ఫ్జర్మ్ కు క్ రడిట్ క్జరా్స లను లెంక్ చేయడానిక్ి 

RBI అనుమత్రసుత ెంది. 
 గత దశజబూెంలో గృహాల ధర్ల ప ర్తగుదలను 

ప్రతగణనలోకి్ తీసుకుని ప్టీణ మరతయు గజర మీణ 
సహక్జర్ బాయెంకులు ఇచేచ వయక్ితగత గృహ ర్తణాలప ై 
ప్రతమతులు 100 శజతానిక్ ి ప గైజ 
సవరతెంచబడుతునాియి. 

 గజర మీణ క్ో-ఆప్రేటివ బాయెంకులు ఇప్ుపడు వజరత మొతతెం 
ఆసుత లలో 5% ప్రతమత్రలోప్ు వజణిజయ రతయల్త ఎసేీట్ 
లేదా ర సతడ నిషయల్త హౌసతెంగ పజిజ కీ్ ల క్ోసెం ర్తణాలను 
అెందిెంచవచుచ. 

 అర్ిన్ క్ోఆప్రేటివ బాయెంకులు ఇప్ుపడు 
వనియోగదార్తలకు ఇెంటిెంటిక్ి బాయెంక్ిెంగ సేవలను 
పజిర్ెంభెంచనునాియి. 

 భార్తదేశ ఎగుమతులు అనయహయెంగజ మెంచి 
ప్నితీర్తను కనబరతచాయి. జూన్ 3, 2022 నాటికి్, 

భార్తదేశెం యొకు ఫ్జర క్్ నిలాలు $601.1 

బ్రలయనుీ గజ ఉనాియి. 
RBI దవియయలిణెం అెంచనాను సవరతెంచిెంద:ి 
 RBI FY23 దవియయలిణెం అెంచనాను మునుప్టి 5.7% 

నుెండి 6.7%క్ి సవరతెంచిెంది 
 ఏపతిల్త-జూన్ 2022 క్ోసెం 6.3% నుెండ ి 7.5%క్ి 

సవరతెంచబడిెంది 
 జూలె-ైస ప ీెంబర్స 2022 క్ోసెం 5.8% నుెండి 7.4%క్ి 

సవరతెంచబడిెంది 
 అక్ోీ బర్స-డిస ెంబర్స 2022 క్ోసెం 5.4% నుెండి 6.2%క్ి 

సవరతెంచబడిెంది 
 జనవరత-మ రతచ 2023క్ి 5.1% నుెండి 5.8%క్ి 

సవరతెంచబడిెంది 
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వజసతవ GDP అెంచనా: 
 FY23 క్ోసెం వజసతవ GDP అెంచనా 7.2% వదూ 

ఉెంచబడిెంది 
 Q1 (ఏపతిల్త-జూన్) 2022 GDP వృదిధ  అెంచనా 16.2% 

 Q2 (జూలె-ైస ప ీెంబర్స) 2022 GDP వృదిధ  అెంచనా 6.2% 

 Q3 (అక్ోీ బర్స-డిస ెంబర్స) 2022 GDP వృదిధ  అెంచనా 
4.1% 

 Q4 (జనవరత-మ రతచ '23) GDP వృదిధ  అెంచనా 4.0% 

అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 రతజర్సా బాయెంక్ ఆఫ్ ఇెండియ  (RBI) ఛ ైర్ాన్: శ్రర శక్ితక్జెంత 

దాస్ 

ఏపతలి్త నాటిక్ ిభార్తదశేెంలో 1.18 బ్రలయనీకు ప గైజ చ లీెంప్ు 
ప్రతకరజలు ఉప్యోగతెంచబడాా యి 

 
పేమ ెంట్్ ఇన్ ఫ్జిసీరకచర్స డ వలప మ ెంట్ ఫెండ్ (PIDF) స్ుమ్ 
ఏపతిల్త 30, 2022 నాటికి్ దేశవజయప్తెంగజ 4.11 లక్షల కెంటే 
ఎకుువ PoS, మొబెైల్త PoS మరతయు ఇతర్ భౌత్రక 
ప్రతకరజలను అమలు చేసతెంది, RBI ప్కి్జర్ెం. ఈ ప్థకెం UPI 

QR మరతయు Bharat QR వెంటి ఇెంటర్స ఆప్ర్బుల్త QR 

క్ోడ్ ఆధారతత చ లీెంప్ులతో సహా 1,14,05,116 డజిిటల్త 
ప్రతకరజలను కూడా అమలు చేసతెంది. 
షజప ఇనయ్ర న్్ పజలస ్ క్ోసెం గో డజిిట్ తో ఫతనన పమే ెంట్్ 
బాయెంక్ సహకరతెంచిెంద ి

 

ఫతనన పమే ెంట్్ బాయెంక్ లమటడె్ చిని మరతయు మధయసథ  
వజయపజర్ యజమ నులకు షజప బ్లమ  కవరేజీని 
అెందిెంచడానిక్ి భార్తదేశెంలో అతయెంత వేగెంగజ అభవృదిధ  
చ ెందుతుని సజధార్ణ బ్లమ  సెంసథలలో ఒకటెైన గో డజిిట్ 
జనర్ల్త ఇనయ్ర న్్ లమటడె్ తో భాగసజామయెం కలగత ఉెంది. 
ఫతనన పేమ ెంట్్ బాయెంక్ గో డిజిట్ కు క్జరొపరేట్ ప్తి్రనిధిగజ 
ప్నిచేసుత ెంది. భాగసజామయెం దాారజ, చిని మరతయు మధయసథ 
వజయపజరజలు వప్తుత  వషయెంలో Digit's My Business 

Policy ప్యిోజనానిి ప ెందేెందుకు అనుమత్రెంచబడతాయి. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 ఫతనన పేమ ెంట్్ బాయెంక్ సజథ పతెంచబడిెంది: 4 ఏపతిల్త 2017; 

 ఫతనన పేమ ెంట్్ బాయెంక్ ప్ిధాన క్జరజయలయెం: జుయినగర్స, 

నవీ ముెంబెై; 
 ఫతనన పేమ ెంట్్ బాయెంక్ MD & CEO: రతషత గుపజత . 
 OECD భార్తదశేెం యొకు GDP వృదిధ  అెంచనాను 
FY23క్ి 6.9%క్ ితగతుెంచిెంద ి

 
ఆర్ునవజైషేన్ ఫర్స ఎకనామక్ క్ో-ఆప్రషేన్ అెండ్ 
డ వలప మ ెంట్ (OECD) FY23క్ి భార్తదేశ GDP వృదిధని 

6.9 శజతెంగజ అెంచనా వసేతెంది. డిస ెంబర్స లో 8.1 శజతెం 

అెంచనాతో పో లసేత  ఇది 120 బేసతస్ పజయిెంట ీ  తకుువ. 
ఉక్ రయిన్ ప ై ర్షజయ దాడి చేయడెం వలీ దేశెం ప్తి్రకూలెంగజ 
ప్భిావతమ ైెందని ఒక ప్ధిాన బాయెంకు లేదా సెంసథ దాారజ 
అతయలపెంగజ పేరొుెంది. 
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 నిర్ాల  సత్ారజమన్ పజిర్ెంభెంచిన EASE 5.0 ‘క్జమన్ 
రతఫ్జర్సా్ ఎజ ెండా’ 

 
FY19 నుెండి FY22 వర్కు, ఎన్ హాన్్ డ్ య క్ ్ స్ మరతయు 
సరటా స్ ఎక్లెన్్-EASE నాలుగు సెంవత్రజల 
ఎడిషన్ లలో అభవృదిధ  చ ెందిెంది, ప్భిుతా ర్ెంగ బాయెంకులలో 
వవధ ర్ెంగజలలో మ ర్తగుదలలను ఉతేరేర్కప్రతచిెంది. 
EASENext పోి గజర మ్ యొకు EASE 5.0 ‘క్జమన్ రతఫ్జర్సా్ 
ఎజ ెండా’ ప్బీ్రక్ స క్జీ ర్స బాయెంకుల క్ోసెం ర్దప ెందిెంచబడిెంది 
మరతయు దీనిని నయయఢిలీీలో వీడియో క్జనఫర న్్ దాారజ 
ఆరతథక మరతయు క్జరొపరేట్ వయవహారజల మెంత్రి నిర్ాల  
సత్ారజమన్ ప్విేశప టాీ ర్త. 
మయయచువల్త ఫెండ్్ ప  ై SEBI సలహా కమట ీ
ప్ునరతిరతా ెంచబడెింద ి

 
మ ర ుట్ నియెంతణి సెంసథ  SEBI తన మయయచువల్త ఫెండ్ 
అడ ైాజరట కమటీని ప్ునర్తదధరతెంచిెంది. స కూయరతటీస్ అెండ్ 
ఎక్ే్ఛెంజ బో రా్స ఆఫ్ ఇెండియ  (SEBI) తాజా అప డేట్ 
ప్కి్జర్ెం, 25 మెంది సభుయల సలహా మెండలక్ి రతజర్సా బాయెంక్ 
ఆఫ్ ఇెండయి  (RBI) మ జీ డిప్ూయటీ గవర్ిర్స ఉషజ థోర్ట్ 

అధయక్షత వహ సజత ర్త. గతెంలో ఈ పజయనవల్త లో 24 మెంది 
ఉెండేవజర్త 

Kiya.ai భార్తదశేప్ు మొటీమొదటి బాయెంక్ిెంగ మ టావర్స్ 
క్యి వర్స్ ను పజిర్ెంభెంచిెంద ి

 
Kiya.ai, ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ ఆరతథక సెంసథలు మరతయు 
ప్భిుతాాలకు సేవలెందిసుత ని డిజిటల్త స లూయషన్్ ప ి వవైడర్స, 

భార్తదేశప్ు మొటీమొదటి బాయెంక్ిెంగ మ టావర్స్ 

"క్యి వర్స్"ని పజిర్ెంభెంచినట ీ  ప్కిటిెంచిెంది. మొదటి 
దశలో, రతలేషన్ షతప మేనేజర్స & ప్ర్స అవతార్స లు మరతయు 
రోబో -సలహాదార్తలతో కూడిన సేవల దాారజ ఖ్ తాదార్తలు, 
భాగసజాములు మరతయు ఉదో యగుల క్ోసెం తమ సాెంత 
మ టావర్స్ ను వసతరతెంచడానిక్ి క్ియ వర్స్ బాయెంకులను 
అనుమత్రసుత ెంది. 
సజీ ష్ ఫతన్ మహ ళ్ల క్ోసెం #LiveBoundless, క్ రడటి్ లెనై్ 
క్జరా్స ని ప్రతచయెం చసేతెంద ి

 
సజీ ష్ ఫతన్ అనేది నియో బాయెంక్ిెంగ పజీ ట్ ఫ్జర్మ్, ఇది 
#LiveBoundless – ప్తిేయక్ెించి మహ ళ్ల క్ోసెం క్ రడిట్ లెైన్ 
క్జరా్స. ఈ క్జరా్స మహ ళ్లకు ఎకుువ ఆరతథక సేాచఛను 
అెందిెంచడెం లక్షయెంగజ ప ట ీ కుెంది. ఇది క్జయష్ బాయక్ రతవజరా్స లు, 
వవల్త కమ్ క్ రడిట్ లు, ఉచిత ATM ఉప్సెంహర్ణలు మరతయు 
డీల్త లను కూడా అెందిసుత ెంది. 
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ఇటీవల సెంవత్రజలలో, భార్తదేశెంలో క్ రడిట్ క్జరా్స 
వనియోగెం గణన్సయెంగజ ప రతగతెంది. సజీ టిసజీ  అధయయనెం 
ప్కి్జర్ెం, భార్తీయ క్ రడిట్ క్జరా్స మ ర ుట్ వజలూయమ్ 
FY2018లో 37.5 మలయనుీ గజ ఉెంది మరతయు FY2020లో 
57.7 మలయనీకు చేర్తకుెంది. FY 2021లో ఇల ెంటి 
ఉతతరజది ధోర్ణి కనిపతెంచిెంది, ఆ సెంఖ్యలు 62 మలయనీకు 
చేర్తకునాియి. 
యయనియన్ బాయెంక్ MDగజ మణమిఖే్లె ై
నియమతులయ యర్త 

 
ప్భిుతాెం మణమిఖే్లెనైి యయనియన్ బాయెంక్ ఆఫ్ 
ఇెండియ  మనేజేిెంగ డ రై కీర్స గజ నియమెంచిెంది. క్ నరజ బాయెంక్ 
ఎగతాకూయటివ డ ైర కీర్స మణిమేఖ్లెై ఐదేళీ్ ప్ని తరజాత మే 31న 
ప్దవీ వర్మణ చేసతన రజజ క్రి్ణ్ రజయ జి  సజథ నెంలో 
ఉనాిర్త. ఆమ  బాధయతలు స్ాకరతెంచడెంతో, యయనియన్ 
బాయెంక్ ఆఫ్ ఇెండియ కు మణిమేఖ్లెై మొదటి మహ ళా 
మేనేజిెంగ డ ైర కీర్స అయ యర్త. 
 ప్ెంజాబ్ & సతెంధ్ బాయెంక్ అధపి్త్రగజ సార్దప కుమ ర్స 
నియమతులయ యర్త 

 
ప్భిుతాెం సార్దప కుమ ర్స సజహాను ప్ెంజాబ్ & సతెంద్ 
బాయెంక్ అధిప్త్రగజ నియమెంచిెంది. ప్ెంజాబ్ నేషనల్త బాయెంక్ 
(PNB) యొకు ఎగతాకూయటివ డ ైర కీర్స గజ ఉని సజహా, ఎస్ 

కృషణన్ ని భరటత చేసజర్త, అతను మే 31న ప్దవీ వర్మణ 
ప ెందాడు. క్ోల్త కతాలోని కలకతాత  వశావదాయలయెం నుెండి 
స ైన్్ ప్టీభదుిడ ైన సజహా, ప్ూర్ాప్ు ఓరతయెంటల్త బాయెంక్ లో 
బాయెంక్ిెంగ లో తన వృత్రతని పజిర్ెంభెంచాడు. 1990లో ప ి బేషనరట 
ఆఫ్సర్స గజ వజణిజయెం. 
మయడు దశజబాూ ల పజట  సజగతన క్ రటర్స లో, అతను మ నవ 
వనర్తల అభవృదిధ , టెజిరట, ఇెంటరేిషనల్త బాయెంక్ిెంగ, క్ రడిట్, 

రతస్ు మేనేజ మ ెంట్, ఆర్ునవైజేషన్ రటసీరకచరతెంగ మరతయు బో రా్స 
వషయ లలో అపజర్మ ైన అనుభవెం మరతయు నవైప్ుణయెం 
కలగత ఉనాిడు. ఈ ప్ితేయక నియ మక్జలు మయడు 
సెంవత్రజల పజిర్ెంభ క్జల నిక్ి చేయబడాా యి. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 ప్ెంజాబ్ & సతెంధ్ బాయెంక్ ప్ిధాన క్జరజయలయెం: నయయ ఢిలీీ; 

 ప్ెంజాబ్ & సతెంధ్ బాయెంక్ సజథ పతెంచబడిెంది: 24 జూన్ 
1908. 

భార్తదశేెంలో డజిిటల్త చ లీెంప్ులు 2026 నాటకి్ి మయడు 
ర ట ీ  ప ర్తగుతాయని అెంచనా 

 
భార్తదేశెంలోని డజిిటల్త చ లీెంప్ు మ ర ుట్ లు రజబో యి ే
నాలుగేళీ్లో ప్సిుత త మయడు టిలియన్ డాలరీ్ నుెండ ి ప్ద ి
టిలియన్ డాలరీ్కు మయడు ర ట ీ  ప ర్తగుతాయని అెంచనా 
వయేబడిెంది, అెంట ే 2026 నాటికి్. బో సీన్ కన్లీెంగ గయర ప 
(BCG) సహక్జర్ెంతో PhonePe చే జారట చేయబడిన నివేదిక 
దాారజ ఇది ధృవీకరతెంచబడిెంది.), నివదేకి 'భార్తదశేెంలో 
డజిిటల్త చ లీెంప్ులు: $10 టిలియన్ అవక్జశెం. గత ఐదళీే్లో 
భార్తదశేెం యొకు డజిిటల్త చ లీెంప్ుల వృదిధని ఈ నివదేకి 
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హ ైలెైట్ చేసుత ెంది. ఐదు సెంవత్రజలలో వృదిధ  ఫలతెంగజ ఆ 
డిజిటల్త చ లీెంప్ులు 2026 నాటికి్ మయడు చ లీెంప్ు 
ల వజదేవీలలో ర ెండిెంటిని ఏరజపట  చేయ లని లక్షయెంగజ 
ప ట ీ కునాియి. 
 RBI 1వ గోీ బల్త హాయకథాన్ “హారతి ెంగర్స 2021” ఫలతాలను 
ప్కిటిెంచిెంద ి

 
భార్తీయ రతజర్సా బాయెంక్ తన మొదటి గోీ బల్త హాయకథాన్ ను 
పజిర్ెంభెంచిెంది - “హారతి ెంగర్స 2021 – ఇననివషేన్ ఫర్స 
టాి న్్ ఫరేా షన్” దీనితో ‘సజారీ్ర్స డజిిటల్త చ లీెంప్ులు’ దీనిని 
త లయజేయడెం జరతగతెంది. భార్తదేశెంలోని మరతయు USA, 

UK, స్ాడన్, సతెంగప్ూర్స, ఫతలపప్న్్ మరతయు ఇజాి యిలె్త తో 
సహా 22 ఇతర్ దేశజల నుెండి బృెందాలు సమరతపెంచిన 363 
ప్తి్రపజదనలతో హాయకథాన్ పోి తా్హకర్మ ైన ప్తి్రసపెందనను 
అెందుకుెంది. హాయకథాన్ మయడు దశలోీ  మొదటి దశలో 
ప్తి్రపజదనల షజరీ్స లసీ్, ర ెండవ దశలో స లూయషన్ 
డ వలప మ ెంట్ మరతయు మయడవ దశలో తుది 
మయల యెంకనెంతో నడిచిెంది. 
తుది మయల యెంకనెం యొకు మయడవ దశ మే 26-27, 

2022న బెెంగళ్ూర్తలో జరతగతెంది, దీనిలో 24 ఫ ైనలసీ్ 
బృెందాలు సమసయ ప్కిటనల క్ోసెం తమ ప్రతషజురజలను 
బాహయ నిప్ుణుల జూయరటక్ి అెందిెంచాయి, వజర్త ఆవషుర్ణ 
వెంటి పజరజమతుల ఆధార్ెంగజ వజేతలు మరతయు 
ర్నిర్ప లను వశలీషతెంచి ఎెంపతక చేశజర్త. సజెంక్ేత్రకత, 

ప్దిర్శన, వనియోగదార్త అనుభవెం, భదతి, అమలు 
స లభయెం. 

2021-22 క్ోసెం 8.1 pc EPF వడీా  రటే ను ప్భిుతాెం 
ఆమోదెించిెంద ి

 

2021-22లో ఉదో యగుల పజివడ ెంట్ ఫెండ్ (EPF) డిపజజిటీప ై 
ప్భిుతాెం 8.1 శజతెం వడీా  రేట ను ఆమోదిెంచిెంది, ఇది 
రతటెరై ాెంట్ ఫెండ్ బాడ ీ ఎెంపజీ యిాస్ పజివడ ెంట్ ఫెండ్ 
ఆర్ునవజైషేన్ (EPFO) యొకు ఐదు క్ోటీ మెంది 
చెందాదార్తలకు నాలుగు దశజబాూ ల కనిషీ సజథ యి. ఈ ఏడాది 
మ రతచలో, EPFO 2021-22 క్ోసెం పజివడ ెంట్ ఫెండ్ 
డిపజజిటీప ై వడీాని 2020-21లో అెందిెంచిన 8.5 శజతెం నుెండ ి
8.1 శజతానిక్ి తగతుెంచాలని నిర్ణయిెంచిెంది. 
ప్ధిానాెంశజలు: 
 EPF సు్మ్ లోని ప్తి్ర సభుయనిక్ ి2021-22 సెంవత్రజనిక్ ి8.1 

శజతెం వడీాని క్ రడటి్ చేయడానిక్ి క్జరతాక మరతయు ఉపజధ ి
మెంత్రతిా శజఖ్ క్ేెంద ిప్భిుతా ఆమోదానిి త లయజేసతెంది. 

 క్జరతాక మెంత్రతిా శజఖ్ తన అెంగటక్జర్ెం క్ోసెం ఆరతథక మెంత్రితా 
శజఖ్కు ప్తి్రపజదనను ప్ెంపతెంద.ి 

 ఇప్ుపడు, ప్భిుతాెం వడీా  రటే ను ఆమోదిెంచిన తరజాత, 

EPFO ఆరతథక సెంవత్రజనిక్ి సెంబెంధిెంచిన సతథర్ వడీా  రటే ను 
EPF ఖ్ తాలోీ క్ ిజమ చేయడెం పజిర్ెంభసుత ెంది. 8.1 శజతెం EPF 

వడీా  రటే  1977-78 నుెండ ి8 శజతెంగజ ఉనిప్పటి నుెండి అత్ర 
తకుువ. 

అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 EPFO సజథ పతెంచబడిెంది :4 మ రతచ 1952, నయయఢిలీీ; 

 EPFO ప్ధిాన క్జరజయలయెం  :నయయఢిలీీ.  
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HDFC డిజిటల్త ప్రతవర్తన క్ోసెం య క్ ్ ెంచర్స తో జతకటిీెంద ి

 

HDFC దిగుజెం, HDFC తన ర్తణ వజయపజరజనిి డిజిటల్త గజ 
మ ర్చడానిక్ి గోీ బల్త ఇనఫరేా షన్ టకె్జిలజీ సవేలు మరతయు 
కన్లీెంగ సెంసథ య క్ ్ ెంచర్స తో సహక్జరజనిి ప్కిటిెంచిెంది. 
ఈ ఒప్పెందెం మరతెంత క్జరజయచర్ణ చుర్తకుదనెం మరతయు 
సజమరజథ యనిి అెందిెంచడానిక్ి మరతయు వజయపజర్ వృదిధని 
ప ెంచడానిక్ి HDFC యొకు కసీమర్స అనుభవజనిి మరతయు 
వజయపజర్ ప్కి్ిరయలను ప్ునర్తదధరతసుత ెంది. 
మే నవలలో ప్భిుతాెం ర్ద. 1.41 లక్షల క్ోటీ జీఎస్ీని వసయలు 
చసేతెంద ి

 
మే నవలలో GST ఆదాయెం దాదాప్ు ర్ద.1.41 లక్షల క్ోట ీ గజ 
ఉెంద,ి గత ఏడాది ఇదే నవలతో పో లసేత  ఇది 44 శజతెం 

ప రతగతెందని ఆరతథక మెంత్రితా శజఖ్ త లపతెంది. వసుత , సేవల 
ప్నుి (GST) ఆదాయ లు ఏపతిల్త లో రతక్జర్తా  సజథ యిలో ర్ద. 
1.68 లక్షల క్ోటీ కెంటే తకుువగజ వచాచయి. మ రతచలో జీఎస్ీ  
ఆదాయెం ర్ద. 1.42 లక్షల క్ోట ీ  క్జగజ, ఫతబవిరతలో ర్ద. 1.33 

లక్షల క్ోట ీ . 

 FY22లో భార్తదశే ఆరతథక వృదిధ  8.7%, Q4 GDP 4.1%గజ 
అెంచనా వయేబడెింద ి

 
భార్తదశే ఆరతథక వృదిధ  జనవరత-మ రతచ 2021-22లో 4.1 

శజతానిక్ి ప్డిపో యిెంది, ఇది నాలుగు త ైమీ సతక్జల కనిషీ 
సజథ యిక్ి ప్డిపో యిెంది, ఇది క్ోవడ్-19 మహమ ారత యొకు 
ఓమక్జర న్ తర్ెంగెం తయ రట ర్ెంగెం మరతయు క్జెంటాకీ్-
ఇెంటెని్వ సేవలప ై ప్భిావజనిి ప్తి్రబ్రెంబ్రసుత ెంది. నేషనల్త 
సజీ టసితీకల్త ఆఫస్్ 2021-22 ప్ూరతత ఆరతథక సెంవత్రజనిక్ ివజరతషక 
సయథ ల దశే్రయోతపత్రత  (GDP) వృదిధ  అెంచనాను ఫతబివరతలో 
ఊహ ెంచిన 8.9% నుెండి 8.7%క్ి తగతుెంచిెంది. 2020-21 

సెంవత్రజలలో, ఆరతథక వయవసథ 6.6 శజతెం క్షీణిెంచిెంది. 
క్ెేందిెం రజషజీ ర లకు ర్ద.86,912 క్ోట ీ  ప్ెంపతణ ీ చసేత GST 

ప్రతహార్ెం అప్ుపలు తీరతచెంద ి

 
క్ెేంది ప్భిుతాెం రజషీర ప్భిుతాాలకు ర్ద. 86,912 క్ోటీను 
అెందజేసతెంద,ి SGST (సేీట్ గయడ్్ అెండ్ సరటా స స్ టాయక్్), 

వసుత  సేవల ప్నుి (GST)క్ి ప్ూరతతగజ ప్రతహార్ెం చ లీసుత ెంది. 
GST ప్రతహార్ెం ప్ూల్త లో దాదాప్ు ర్ద. 25,000 క్ోట ీ  
మ తమేి ఉనిప్పటిక్ల, క్ేెందెిం ఆ మొతాత నిి చేసతెంది. స స్ 
వసయలు చేసుత ని సమయెంలో మగతలన నిధులను క్ేెందెిం 
స ెంత నిధుల నుెంచి చ లీెంచార్త. 

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


జూన్ - వీక్లీ కర ెంట్ అఫ రై్స్ 
 

 

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

వజయపజర్ెం 
 

టాటా పజిజ కీ్్ యుపతలోని జ వజర్స వమ నాశరయ నిి 
నిరతా ెంచడానిక్ ిబ్రడ్ ను గ లుచుకుెంద ి

 
టాటా పజిజ కీ్్ షజప్ూరటా ప్లోీ ెంజీ గయర ప మరతయు ల ర ్న్ 
అెండ్ టయబోి  క్జెంటాికీ్ ను అధిగమెంచిన 
తరజాత, Jewar లో జాతీయ రజజధాని పజిెంతెం యొకు క్ొతత  
వమ నాశరయ నిి  నిరతాసుత ెంది. డీల్త ప్రతమ ణెం బహ ర్ుతెం 
క్జనప్పటిక్ల, మయల లు ర్ద. 6,000 క్ోటీకు ప ైగజ ఉనిట ీ  
అెంచనా. టాటా గయర ప యొకు మౌలక సదుపజయ లు 
మరతయు నిరజాణ వభాగెం అయిన టాటా పజిజ కీ్్ ననయిడా 
అెంతరజా తీయ వమ నాశరయెంలో టెరతానల్త, ర్న్ వే, ఎయిర్స స ైడ్ 
ఇన్ ఫ్జిసీరకచర్స, రోడుీ , యుటిలటీస్, ల యెండ్ స ైడ్ స కరజయలు 
మరతయు ఇతర్ అనుబెంధ భవనాలను నిరతాసుత ెంది. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 టాటా ప్ధిాన క్జరజయలయెం: ముెంబయి; 

 టాటా వయవసజథ ప్కుడు: J. R. D. టాటా; 
 టాటా సజథ పతెంచబడిెంది: 1945, ముెంబయి. 

  

 

ర్క్షణ ర్ెంగెం 
 

ప్భిుతాెం నుెండ ి 10 ఇన్-ఆరతి ట్ కమయయనిక్షేన్ 
ఉప్గరహాలను NSILక్ ి బదలిీ చయేడానిక్ ి క్జయబ్రనవట్ 
ఆమోదెించిెంద ి

 
డిపజరీ్స మ ెంట్ ఆఫ్ సేపస్ అడిానిసేీ రటివ అధిక్జర్ ప్రతధిలో 
ఉని ప్బీ్రక్ స క్జీ ర్స బ్రజినవస్ NSILక్ి ప్ద ి ఇన్-ఆరతి ట్ 
కమయయనిక్షేన్ శజటలిెటై్ లను బదిలీ చేయడానిక్ి క్ెేంది 
మెంత్రవిర్ుెం అనుమత్రనిచిచెంది. నయయసపేస్ ఇెండయి  
లమటడె్ (NSIL) అనుమత్రెంచిన షేర్స క్జయపతటల్త ను 
ర్ద.1,000 క్ోటీ నుెంచి ర్ద.7,500 క్ోటీకు వసతరతెంచేెందుకు 
మెంత్రివర్ుెం అధిక్జర్ెం ఇచిచెంది. ఎెండ్-ట -ఎెండ్ వజణిజయ 
అెంతరతక్ష క్జర్యకల పజలను నిర్ాహ ెంచడానిక్ి మరతయు ప్ూరతత 
సజథ యి ఉప్గరహ ఆప్రేటర్స గజ ప్నిచేయడానిక్ి అెంతరతక్ష ర్ెంగ 
సెంసుర్ణల ప్కి్జర్ెం NSIL అవసర్ెం. 
అణాాయుధ సజమర్థయెం గల అగతి -4 బాలసతీక్ క్షపి్ణనిి భార్త్ 
ఒడశిజలో వజయవెంతెంగజ ప్రటక్షెించిెంది 

 
ఒడశిజలోని APJ అబుూ ల్త కల ెం దీా ప్ెం నుెంచి అణాాయుధ 
సజమర్థయెం గల అగతి-4 బాలసతీక్ క్షిప్ణిని భార్త్ 
వజయవెంతెంగజ అమలు చేసతెంది. ఈ క్షిప్ణి దాదాప్ు 4,000 

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-testseries/13315/telangana-sub-inspector-online-test-series-in-english-and-telugu-by-adda247
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క్లిోమీటరీ్ ప్రతధనిి కలగత ఉెంది. అెంతకుముెందు, భార్తదేశెం 
సుఖ్ోయ ఫ ైటర్స జ ట్ నుెండి బహిో ాస్ సయప్రో్నిక్ కూర యిజ 
క్షిప్ణి యొకు ప డిగతెంచిన శలరణి వవర్షన్ ను వజయవెంతెంగజ 
ప్రటక్షిెంచిెంది. ఇది Su-30MKI వమ నెం నుెండి బహిో ాస్ 
క్షిప్ణి యొకు ప డిగతెంచిన శలరణి వవర్షన్ యొకు మొదటి 
ప్యిోగెం. 
అగతి  క్షపి్ణుల జాబ్రతా: 
 అగతి -I MRBM: ఉప్రతతలెం నుెండి ఉప్రతతలెం మధయ-

శలరణి బాలసతీక్ క్షిప్ణి 
 అగతి -II MRBM: ఉప్రతతలెం నుెండి ఉప్రతతలెం 

మధయ-శలరణి బాలసతీక్ క్షిప్ణి 
 అగతి -III IRBM: ఉప్రతతలెం నుెండి ఉప్రతతలెం 

మధయెంతర్-శలరణి బాలసతీక్ క్షిప్ణి 
 అగతి -IV IRBM: ఉప్రతతలెం నుెండి ఉప్రతతలెం 

మధయెంతర్-శలరణి బాలసతీక్ క్షిప్ణి 
 అగతి -V ICBM: ఉప్రతతలెం నుెండి ఉప్రతతల నిక్ి 

ఖ్ెండాెంతర్ బాలసతీక్ క్షిప్ణి 
 అగతి -VI: నాలుగు-దశల ఖ్ెండాెంతర్ బాలసతీక్ క్షిప్ణి 
ఇెండియన్ ఆరటా  కెంటెెంజ ెంట్ “ఖ్ న్ క్ ా సీ్ 2022” 

వజయయ మెంలో పజలగు ెంట ెంద ి

 
మెంగోలయ లో 16 ఇతర్ దేశజలు కూడా పజలగు ని 
బహుళ్జాత్ర వజయయ మెం “ఎక్్ ఖ్ న్ క్ ా సీ్ 2022”లో 
భార్త స నైయెం పజలగు ెంట ెంది. మెంగోలయ  అధయక్షుడు 
ఉఖ్ నాగతన్ ఖ్ురేల్త సుఖ్ హో సీ్ గజ వజయయ మ నిి 

పజిర్ెంభెంచార్త. భార్త స ైనాయనిక్ి లడఖ్ స ుట్్ నుెండి ఒక 
బృెందెం పజిత్రనిధయెం వహ సుత ెంది. 14 రోజుల వజయయ మెం 
ఇెంటర్స ఆప్రేబ్రలటీని ప ెంప ెందిెంచడెం, స ైనిక సెంబెంధాల 
నుెండి స ైనిక సెంబెంధాలను నిరతాెంచడెం, శజెంత్ర మదూతు 
క్జర్యకల పజలను అభవృదిధ  చేయడెం మరతయు పజలగు నే 
దేశజల మధయ స ైనిక సెంసతదధతను ప ెంచడెం లక్షయెంగజ 
ప ట ీ కుెంది. 
ఈ వజయయ మెం భాగసజామయ దేశజల సజయుధ దళాల మధయ 
ఉతతమ అభాయసజలను ప్ెంచుక్ోవడానిక్ి వీలు కలపసుత ెంది 
మరతయు ఫ్లా్త టెైనీిెంగ వజయయ మ లు, పో రజట చర్చలు, 
ఉప్నాయసజలు మరతయు ప్దిర్శనలను కలగత ఉెంట ెంది. స ైనిక 
వజయయ మెం భార్త స ైనయెం మరతయు పజలగు నే దేశజల మధయ 
ర్క్షణ సహక్జర్ సజథ యిని ప ెంచుతుెంది, ముఖ్యెంగజ 
మెంగోలయన్ సజయుధ దళాలతో ర ెండు దేశజల మధయ 
ద ైాపజక్షిక సెంబెంధాలను మ ర్తగుప్ర్తసుత ెంది. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 భార్త స ైనయెం సజథ పతెంచబడిెంది: 1 ఏపతిల్త 1895; 

 భార్త స ైనయెం ప్ధిాన క్జరజయలయెం: నయయఢిలీీ; 

 భార్త స ైనయెం చీఫ్ ఆఫ్ ఆరటా సజీ ఫ్: మననజ పజెండే; 
 భార్త స ైనయెం నినాదెం: స్ాయ ముెందు సేవ. 
76,390 క్ోటీ వలువవనై స నైిక ప్రతకరజలను క్ొనుగోలు 
చసేెేందుకు క్ెేంద ిర్క్షణ మెంత్ర ిమరతయు DAC ఆమోదెం 

 
క్ెేంది ర్క్షణ మెంత్ర ిరజజ నాథ్ సతెంగ అధయక్షతన జరతగతన డఫి న్్ 
అక్ిా జిషన్ క్ౌని్ల్త (DAC) స నైిక ప్రతకరజలు మరతయు 
పజీ ట్ ఫ్జర్మ్ ల సకేర్ణకు ఆమోదెం త లపతెంది. దశే్రయ 
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ప్రతశరమల నుెండ ిప్రతకరజలు మరతయు పజీ ట్ ఫ్జర్మ్ ల వలువ 
ర్ద.76,390 క్ోట ీ . ప్భిుతా క్జర్యకరమెం ఆతానిర్భర్స భార్త్ 
ప్చిారజనిి నొక్ిు చ ప్పడానిక్ి ఈ నిర్ణయెం తీసుక్ోబడిెంది, 
ఇది భార్తదేశెం వదేశ్ర సర్ఫరజలప ై తకుువ 
ఆధార్ప్డుతుెందని మరతయు అెంతరజా తీయ వజణిజయెంప ై 
ఖ్ర్తచ తగుు తుెందని సయచిసుత ెంది 
అెండమ న్ సముదెింలో 38వ భార్తదశేెం-ఇెండోనషేతయ  
సమనాయ గస్త  నిర్ాహ ెంచబడెింద ి

 
అెండమ న్ & నిక్ోబార్స కమ ెండ్ (ANC) మరతయు 
ఇెండోనషేతయ  నావక్జదళానిక్ ి చ ెందని ఇెండయిన్ నవేీ 
యయనిటీ మధయ 38వ ఇెండయి -ఇెండోనషేతయ  క్ోఆరతానటేడె్ 
ప టోి ల్త (IND-INDO CORPAT) జూన్ 13 నుెండి 24 

2022 వర్కు అెండమ న్ సముదెిం మరతయు మలక్జు 
జలసెంధలిో నిర్ాహ ెంచబడుతోెంది. 38వ CORPAT అనేది 
ర ెండు దేశజల మధయ మొదటి పో సీ్ పజెండమక్ క్ోఆరతానేటెడ్ 
ప టోి ల్త (CORPAT). ఇది జూన్ 13 నుెండి 15, 2022 వర్కు 
పో రీ్స బెీయిర్స లోని ANCక్ి ఇెండోనేషతయ  నేవీ యయనిటీ 
సెందర్శనను కలగత ఉెంట ెంది, ఆ తరజాత అెండమ న్ 
సముదెింలో సముది దశ మరతయు IN యయనిటీ దాారజ 
జూన్ 23 నుెండి 24, 2022 వర్కు సబాెంగ (ఇెండోనేషతయ ) 
వర్కు సెందర్శన ఉెంట ెంది. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 ఇెండోనేషతయ  రజజధాని: జక్జరజత ; 
 ఇెండోనేషతయ  కర న్స్: ఇెండోనేషతయ  ర్దపజయి; 

 ఇెండోనేషతయ  అధయక్షుడు: జోక్ో వడోడో . 

భార్త్-బెంగజీ దశే సెంయుకత స నైిక సెంప్ిత్ర-X వనాయసజలు 
పజిర్ెంభమయ యయి 

 
భార్తదశేెం-బెంగజీ దశే ద ైా పజక్షకి ర్క్షణ సహక్జర్ెం, ఉమాడ ి
స నైిక శక్షణ వజయయ మెం Ex SAMPRITI-

X బెంగజీ దేశ లోని జషో ర్స మలటరట సేీషన్ లో 05 జూన్ నుెండి 
16 జూన్ 2022 వర్కు నిర్ాహ ెంచబడుతోెంది. ర ెండు స ైనాయల 
మధయ ప్ర్సపర్ చర్యను బలోపేతెం చేయడెం మరతయు ప్తి్ర 
ఒకుదానిని అర్థెం చేసుక్ోవడెం ఈ వజయయ మెం యొకు 
లక్షయెం. ఇతర్తల వూయహాతాక కసర్తుత లు మరతయు 
క్జరజయచర్ణ ప్దధతులు. 
చెండీగఢ లో IAF హ రతటజే స ెంటర్స రజనుెంది 

 
వవధ యుదాధ లలో భార్త వవైమ నిక దళ్ెం పజతిను మరతయు 
దాని మొతతెం ప్నితీర్తను ప్దిరతశెంచడానిక్ి ఒక వజర్సతా 
క్ేెందెిం చెండీగఢ లో రజనుెంది. 'IAF హ రతటేజ స ెంటర్స' దళ్ెం 
మరతయు చెండీగఢ ప్రతపజలన సెంయుకతెంగజ ఏరజపట  
చేయబడుతుెంది. క్ేెందపిజలత పజిెంతెం చెండీగఢ మరతయు 
IAF మధయ ఈ క్ేెందెిం ఏరజపట  క్ోసెం ఒక అవగజహన 
ఒప్పెందెం కుదిరతెంది. ఈ వేడుకలో ప్ెంజాబ్ గవర్ిర్స 
బనారటల ల్త ప్ురోహ త్ మరతయు ఎయిర్స చీఫ్ మ ర్షల్త VR 

చౌదరత పజలగు నాిర్త. 
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వజర్సతా క్ెేందిెం గురతెంచి: 
ఈ హ రతటేజ స ెంటర్స లో ఆరీ్స ఫ్జకీ్, సతముయలేటర్స లు మరతయు 
IAF యొకు వవధ క్ోణాలను హ ైలెైట్ చేయడానిక్ ి
ఇెంటరజక్ిీవ బో ర్తా లు ఉెంటాయి. ఇది వవధ యుదాధ లలో సేవ 
పో షతెంచిన క్లలక పజతనిు మరతయు మ నవతా సహాయెం 
మరతయు వప్తుత  సహాయెం క్ోసెం అెందిెంచిన సహాయ నిి 
కూడా ప్దిరతశసుత ెంది. UT చెండీగఢ మరతయు IAF యొకు 
అడిానిసేీ రషన్ యొకు ఈ ఉమాడి పజిజ కీ్ అక్ోీ బర్స నాటికి్ 
ప్ూరతత చేయడానిక్ి ప్ణిాళిక చేయబడిెంది. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 ఇెండియన్ ఎయిర్స ఫో్ ర్స్ సజథ పతెంచబడిెంది: 08 అక్ోీ బర్స 

1932; 

 భార్త వవైమ నిక దళ్ెం ప్ధిాన క్జరజయలయెం: నయయ ఢిలీీ; 

 ఇెండియన్ ఎయిర్స ఫ్ో ర్స్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్స సజీ ఫ్: వవేక్ 
రజమ్ చౌదరత. 

సాదశే్ర ఆసజీ ర  బ్రయ ెండ్ వజువల్త రెేంజ క్షపి్ణుల క్ోసెం ర్క్షణ 
మెంత్రతిా శజఖ్ ర్ద.2,971 క్ోటీ ఒప్పెందెంప ై సెంతకెం చసేతెంద ి

 
భార్త వవైమ నిక దళ్ెం (IAF) క్ోసెం దేశ్రయెంగజ అభవృదిధ  
చేసతన Astra Mk-I బ్రయ ెండ్ వజువల్త రేెంజ (BVR) ఎయిర్స 
ట  ఎయిర్స క్షిప్ణులు మరతయు అనుబెంధ ప్రతకరజల 
సర్ఫరజ క్ోసెం ర్క్షణ ప్భిుతా ర్ెంగ సెంసథ భార్త్ డ ైనమక్్ 
లమటెడ్ (BDL)తో ర్క్షణ మెంత్రితా శజఖ్ ఒప్పెందెం 
కుదుర్తచకుెంది. ) మరతయు నావక్జదళ్ెం ర్ద. 2,971 క్ోట ీ . 

IAF ఇప్పటిక్ే వజయవెంతమ ైన టయిల్త్ చేప్టిీన ఈ క్షిప్ణి 
Su-30 MK-I ఫ ైటర్స ఎయిర్స క్జర ఫీ్ లో ప్ూరతతగజ వలీనెం 
చేయబడిెంది మరతయు లెైట్ కెంబాట్ ఎయిర్స క్జర ఫీ్ తో సహా 
దశలవజరటగజ ఇతర్ యుదధ వమ నాలతో 
అనుసెంధానిెంచబడుతుెంది. 
ఆసజీ ర  Mk-I గురతెంచి: 
 ఆసజీ ర  ఆధునిక గ డై న్్ మరతయు నావగషేన్ టకె్ిిక్ లతో 100 

క్ి .మీల ప్రతధిని కలగత ఉెంది మరతయు DRDO ఇెంతకు 
ముెందు చ పతపనట ీ గజ, ఖ్చిచతమ ైన వధాెంసెంతో లక్షయ 
వధాెంసజనిి సజధిెంచడానిక్ ి మడ్ క్ోర్స్ గ ైడ న్్ మరతయు RF 

స్కర్స ఆధారతత టెరతానల్త గ డై న్్ ను కలగత ఉెంది. 
 BVR సజమర్థయెంతో కూడని ఎయిర్స ట  ఎయిర్స క్షపి్ణ ి యుదధ  

వమ నాలకు ప దూ  సజీ ెండ్ ఆఫ్ శలరణులను అెందిసుత ెంది, ఇద ి
ప్తియరతథ వవమై నిక ర్క్షణ చర్యలకు తమను తాము బహ ర్ుతెం 
చేయకుెండా ప్తియరతథ వమ నాలను తటస్థకరతసుత ెంది, తదాారజ 
గగనతలెం యొకు ఆధపి్తాయనిి ప ెందడెం మరతయు 
నిలబెట ీ క్ోవడెం. 

 సుదరీ్ఘ శలరణి మరతయు మరతెంత అధునాతనమ నై ఆసజీ ర -Mk2 

DRDO దాారజ అభవృదిధ  చయేబడుతోెంద ి మరతయు ఇద ి
ప్విశేప టీబడిన తరజాత BVR వభాగెంలో దగిుమతులప  ై
ఆధార్ప్డటానిి ఖ్ ళీ చసేుత ెంది. 

 

కమటలీు & ప్థక్జలు 
 

ప్ధిాని నరెేంది మోదీ లెఫై్ స టీల్త ఫర్స ఎనిారజన్ మ ెంట్ 
ఉదయమ నిి పజిర్ెంభెంచార్త 
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ప్ధిానమెంత్రి నరెేంద ిమోదీ ‘ప్రజయవర్ణానిక్ ిజీవనశ లై (లెఫై్) 
ఉదయమెం’, గోీ బల్త ఇనిషతయిటేవి ను పజిర్ెంభెంచార్త మరతయు 
మన గరహానికి్ హాని కలగతెంచని జీవనశ ైలని జీవెంచడమే దాని 
దృషతీ  అని నొక్ిు చ పజపర్త. ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ ఉని వయకుత లు, 
సెంఘ లు మరతయు సెంసథలను ప్రజయవర్ణ సపృహతో కూడిన 
జీవనశ ైలని అవలెంబ్రెంచేల  ప్భిావతెం చేయడానిక్ి మరతయు 
ఒపతపెంచడానిక్ి వదాయవేతతలు, వశావదాయలయ లు మరతయు 
ప్రతశోధనా సెంసథల నుెండి ఆలోచనలు మరతయు 
సయచనలను ఆహాానిసయత  ‘LiFE Global Call for 

Papers’ని పజిర్ెంభెంచడెం పజిర్ెంభెంచిెంది. 
ప్ధిానాెంశజలు: 
 గతేడాది గజీ సోు లో జరతగతన 26వ ఐకయరజజయసమత్ర క్ లీమేట్ 

చేెంజ క్జనఫర న్్ ఆఫ్ ది పజరటీస్ COP-26 సెందర్భెంగజ 
LiFE ఆలోచనను ప్ధిాని ప్ివేశప టాీ ర్త. 

 ఈ ఆలోచన ప్రజయవర్ణ సపృహతో కూడిన జీవనశ ైలని 
పోి త్హ సుత ెంది, ఇది బుదిధహీన మరతయు వధాెంసక 
వనియోగజనిక్ి బదులుగజ బుదిధప్ూర్ాక మరతయు 
ఉదేూశప్ూర్ాక వనియోగెంప ై దృషతీ  ప డుతుెంది. 

 మషన్ లెైఫ్ గతెం నుెండి ర్తణెం తీసుకుెంట ెంది, 
వర్తమ నెంలో ప్నిచేసుత ెంది మరతయు భవషయతుత ప ై దృషతీ  
ప డుతుెంది. 

'పఎ్ెం క్రే్స్ ఫర్స చిలారన్' ప్థక్జనిి ఆవషురతెంచిన ప్ధిాని 
నరెేంద ిమోద ీ

 

క్ోవడ్-19 మహమ ారత క్జర్ణెంగజ తలీదెండుిలను 

క్ోలోపయిన పతలీల క్ోసెం ప్ఎెం క్ేర్స్ ఫర్స చిలారన్ స్ుమ్ 

ప్యిోజనాలను ప్ధిాని నరేెంద ి మోదీ వడుదల చేశజర్త. 

పజిథమక అవసరజల క్ోసెం నవలకు ర్ద. 4,000, పజఠశజల 

వదయకు ఆరతథక సహాయెం, ఉనిత వదయకు సజులర్స షతప 

మరతయు ర్ద. 5 లక్షల వర్కు ఉచిత చిక్ిత్ అెందిసజత మని 

ప్ధిాని మోదీ హామీ ఇచాచర్త. ప్ధిాన మెంత్రి పజఠశజలకు 

వవళలీ  పతలీలకు సజులర్స షతప లను బదిలీ చేశజర్త. ఈ 

క్జర్యకరమెంలో పతలీల క్ోసెం PM CARES యొకు పజస్ బుక్ 

మరతయు ఆయుషజాన్ భార్త్ - ప్ధిాన మెంత్రి జన్ ఆరోగయ 

యోజన కి్ెంద ఒక ఆరోగయ క్జర్తా ను పతలీలకు అెందజేశజర్త. 

PM క్ేర్స్ ప్థకెం గురతెంచి: 

పతలీల క్ోసెం PM క్ేర్స్ ప్థక్జనిి 29 మే 2021న ప్ధిాన 

మెంత్రి పజిర్ెంభెంచార్త. 

11 మ రతచ 2020 నుెండి 28 ఫతబవిరత 2022 వర్కు క్ోవడ్-19 

మహమ ారత క్జర్ణెంగజ వజరత తలీదెండుిలను లేదా 

చటీప్ర్మ ైన సెంర్క్షకులు లేదా ప ెంప్ుడు తలీదెండుిలను 

లేదా జీవెంచి ఉని తలీదెండుిలను క్ోలోపయిన పతలీలను 

ఆదుక్ోవడెం దీని లక్షయెం. 
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PM క్ేర్స్ ప్థకెం యొకు లక్షయెం: 
ఈ ప్థకెం యొకు లక్షయెం ఏమటెంటే, పతలీలకు వసత్ర 
మరతయు వసత్ర కలపెంచడెం, వదయ మరతయు సజులర్స షతప ల 
దాారజ వజరతక్ి సజధిక్జర్త కలపెంచడెం మరతయు ర్ద. ఆరతథక 
సహాయెంతో సాయెం సమృదిధ  క్ోసెం వజరతని సనిదధెం 
చేయడెం దాారజ పతలీలకు సమగర సెంర్క్షణ మరతయు 
ర్క్షణను అెందిెంచడెం. 23 సెంవత్రజల వయసు్ మరతయు 
ఆరోగయ బ్లమ  దాారజ వజరత శలరయసు్ను నిరజధ రతెంచడానిక్ి 10 
లక్షలు. 
క్ెేంది మెంత్రి డాకీర్స వీరెేంది కుమ ర్స “శలరషీ” ప్థక్జనిి 
పజిర్ెంభెంచార్త. 

 
క్ేెంద ిసజమ జిక నాయయెం మరతయు సజధిక్జర్త మెంత్రి డాకీర్స. 
వీరెేంద ి కుమ ర్స లక్షయ పజిెంతాలోీ ని ఉనిత పజఠశజలలో 
వదాయర్తథ ల క్ోసెం ర సతడ నిషయల్త వదయ క్ోసెం “శలరషీ” ప్థక్జనిి 

పజిర్ెంభెంచార్త. పేదలకు కూడా నాణయమ ైన వదయ మరతయు 
అవక్జశజలను అెందిెంచాలనే లక్షయెంతో లక్షయ పజిెంతాలలో 
వదాయర్తథ ల క్ోసెం ర సతడ నిషయల్త ఎడుయక్షేన్ ప్థకెం 
(SHRESHTA) ర్దప ెందిెంచబడిెంది. 
శలరషజీ  ప్థకెం యొకు లక్షయెం: 
 రజజాయెంగ ఆదేశెం ప్కి్జర్ెం ష డయయలా్త కుల ల వదాయర్తథ లు .

ష డయయలా్త కుల ల వరజు ల వదాయర్తథ లు, చాల  క్జలెంగజ 
అసమ నతలకు గుర్వుతునాిర్త, నాణయమ నై వదయకు 
దయర్ెంగజ ఉెంచబడాా ర్త మరతయు తగతన వదయ లేకపో వడెం వలీ 
తర్తరజలుగజ ముెందుకు సజగుతుని ప్తి్రకూలతలను 
శజశాతెంగజ క్ొనసజగతెంచే ప్రతసతథత్ర. 

 వవక్ష లేకుెండా వదాయ స కరజయలను వసతరతెంచడానిక్ ి ప్భిుతా 
ప్యితాిలు సజర్ాత్రిక పజిప్యతను సజధిెంచడెంలో బాగజ 
ప్నిచేశజయి  .ఏద ి ఏమ నైప్ప టిక్ల, నాణయమ నై వదయను 
అెందిెంచాలనే లక్షయెం ఇప్పటిక్ల వజసతవకతకు దయర్ెంగజ ఉెంది. 

 దీని ప్కి్జర్ెం, డిపజరీ్స మ ెంట్ క్ొతత  చొర్వగజ అట వెంట ి
పజఠశజలల ఫ్జు భరతెంచలేని ప్తి్రభావెంతులెనై ఎస్్ 
వదాయర్తథ లకు అగరశలరణి ప ైవీటే్ ర సతడ నిషయల్త పజఠశజలలోీ  
నాణయమ నై వదయను అెందిెంచడానిక్ి ప్థక్జనిి ప్విేశప టిీెంది. 

శలరషజీ  ప్థకెం గురతెంచి: 
 టార ుటడె్ ఏరతయ లలోని ఉనిత పజఠశజలలోీ ని వదాయర్తథ ల 

క్ోసెం ర సతడ నిషయల్త ఎడుయక్షేన్ ప్థకెం (SHRESHTA) 

దేశవజయప్త ెంగజ CBSE-అనుబెంధ ప్సితదధ  ర సతడ నిషయల్త 
పజఠశజలలోీ  ప్తి్రభావెంతులెైన క్జన్స పదే SC వదాయర్తథ లకు 
అధకి నాణయత గల వదయను అెందిసుత ెంది. 

 9వ మరతయు 11వ తర్గత్రలో ప్విేశజనిక్ ి ప్తి్ర సెంవత్ర్ెం 
సుమ ర్త 3,000 స్ట ీ  అెందిెంచబడతాయి మరతయు పజఠశజల 
ఫ్జు మరతయు ర సతడ నిషయల్త ఛారటాల మొతతెం ఖ్ర్తచ 
డిపజరీ్స మ ెంట్ భరతసుత ెంది. 

 ప్సిుత త వదాయసెంవత్ర్ెంలో 8వ తర్గత్ర, 10వ తర్గత్ర 
చదువుతుని ష డయయలా్త కుల లకు చ ెందని వదాయర్తథ లు 9వ, 

11వ తర్గతులోీ  ప్విేశెం క్ోసెం నషేనల్త టసెతీెంగ ఏజ న్స్ 
(NTA) నిర్ాహ ెంచ ే నషేనల్త ఎెంటని్్ టసీె్ ఫర్స శలరషఠ  (NETS) 

దాారజ పజర్దర్శకమ నై వధానెం దాారజ ఈ ప్థకెం 
ప్యిోజనాలను ప ెందడానిక్ి అర్తే లు. 

 SC సెంఘెంలోని అటీడుగు ఆదాయ వరజు నిక్ి చ ెందని 
వదాయర్తథ లు, తలీదెండుిల వజరతషక ఆదాయెం ర్ద.2.5 లక్షల 

వర్కు ఉని వదాయర్తథ లు అర్తే లు  .వజయవెంతమ ైన 
అభయర్తథ లు, ఇ -క్ౌనవ్లెంగ ప్కి్ిరయను అనుసరతెంచిన 
తరజాత, వజరత వదాయప్ర్మ ైన ఒప్పెందానిక్ ిదశేెంలో ఎకుడ నైా 
వజరతక్ి నచిచన పజఠశజలలో ప్విశేెం ఇవాబడుతుెంది. 

 వజరత 12వ తర్గత్ర వర్కు వదాయభాయసెం ప్ూర్తయిేయ వర్కు 
పజఠశజల ఫ్జు మరతయు హాసీల్త ఛారటాల మొతతెం ఖ్ర్తచను 
డిపజరీ్స మ ెంట్ భరతసుత ెంది  .ఆ తరజాత ప్థకెంలోని వదాయర్తథ లు 

మ ెంట్ యొకు ఇతర్ ప్థక్జల తమ ఉనిత వదయ క్ోసెం డిపజరీ్స 
ప్యిోజనాలను ప ెందవచుచ.  
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 ఒప్పెందాలు 
 

బెంగజరజనిి అెందెించడానిక్ ి ఎయిర్స టలె్త పమే ెంట్్ బాయెంక్ 
ముతూత ట్ ఫ నైాన్్ తో భాగసజామయెం కుదుర్తచకుెంద ి

 
ఎయిర్స టెల్త థాెంక్్ య ప దాారజ గోలా్త లోన్ లను 
అెందిెంచడానిక్ి ఎయిర్స టలె్త పమే ెంట్్ బాయెంక్ ముతూత ట్ 
ఫ నైాన్్ తో భాగసజామయెం కలగత ఉెంది. ర్తణెంప ై ఎట వెంటి 
పజిస సతెంగ ఛారటా ఉెండదు. ముతూత ట్ ఫ ైనాన్్ తాకట ీ  ప టిీన 
బెంగజర్ెం వలువలో 75 శజతెం వర్కు ర్తణెంగజ అెందజేసుత ెంది. 
ఎయిర్స టెల్త పేమ ెంట్్ బాయెంక్ క్ోసెం 5 లక్షల బాయెంక్ిెంగ 
పజయిెంటీ వదూ  కూడా ర్తణ స కర్యెం అెందుబాట లో 
ఉెంట ెంది. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 ఎయిర్స టలె్త పేమ ెంట్్ బాయెంక్ సజథ పతెంచబడిెంది  :జనవరత 2017; 

 ఎయిర్స టలె్త పేమ ెంట్్ బాయెంక్ ప్ధిాన క్జరజయలయెం  :నయయఢలీిీ ; 

 ఎయిర్స టలె్త పమే ెంట్్ బాయెంక్ మేనజేిెంగ డ రై కీర్స & CEO: 

అనుబతిా బ్రసజాస్. 
బలమ నై సహక్జర్ెం క్ోసెం వజతావర్ణ చర్యప  ైభార్తదశేెం & క్ నడా 
అవగజహన ఒప్పెందానిి కుదుర్తచకునాియి 

 
వజతావర్ణ మ ర్తప, ప్రజయవర్ణ ప్రతర్క్షణ మరతయు ప్రతర్క్షణప  ై
ద ైా పజక్షకి సహక్జరజనిి బలోపతేెం చేయడానిక్ి భార్తదశేెం 
మరతయు క్ నడా ఒక అవగజహన ఒప్పెందెంప  ైసెంతకెం చశేజయి .

హో మ్సజీ క్ + 50 సమాట్ సెందర్భెంగజ, క్ేెంద ి ప్రజయవర్ణ మెంత్ర ి
భయపేెందర్స య దవ మరతయు అతని క్ నడియన్ సహో దోయగత స్ీవవన్ 
గతల్త బెలీ్త అవగజహన ఒప్పెందెం (MOU)ప ై సెంతకెం చేశజర్త. 

సజీ క్ హో మ్+50 శఖ్రజగర సమ వశేెం గురతెంచి: 
సజీ క్ హో మ్+50 సమాట్, జూన్ 2022లో సజీ క్ హో మ్ లో 
జర్గనుెంద,ి సజీ క్ హో మ్ క్జనఫర న్్ యొకు 50వ 
వజరతషక్ోత్వజనిి ప్ుర్సురతెంచుకుని రజషీర మరతయు ప్ిభుతా 
నాయకులను ఒకచోట చేర్తచతుెంది. దశజబాూ ల చర్యప ై 
ఆధార్ప్డిన ఈ శఖ్రజగర సమ వేశెం ప్భిుతాాలు, సెంసథలు 
మరతయు ప ర్ సమ జెం పజలగు నే వజరతతో నవలల తర్బడి 
చర్చలు మరతయు చర్చల తరజాత వసుత ెంది. 
ఇజాి యిలె్త మరతయు యునవటైడె్ అర్బ్ ఎమరటే్్ మొదట ి
అర్బ్ సేా చాఛ వజణజియ ఒప్పెందెంప  ైసెంతకెం చశేజయి 

 
యునవైటెడ్ అర్బ్ ఎమరేట్్ (యుఎఇ)తో ఒక అర్బ్ దేశెంతో 
ఇజాియిల్త తన మొదటి సేాచాఛ వజణిజయ ఒప్పెందానిి 
కుదుర్తచకుెంది. దుబాయిలో ఇజాియిెల్త ఆరతథక, ప్రతశరమల 
శజఖ్ మెంత్రి ఓరజి బారతివే, యయఏఈ ఆరతథక మెంత్రి అబూల ీ  
బ్రన్ తౌక్ అల్త మరతర ఈ ఒప్పెందెంప ై సెంతక్జలు చేశజర్త. 
ఇజాియిల్త ఆరతథక మరతయు ప్రతశరమల మెంత్రితా శజఖ్ 
వడుదల చేసతన ఒక అధిక్జరతక ప్కిటన ప్కి్జర్ెం, సమగరమ ైన, 

గణన్సయమ ైన మరతయు భయమ-బేకి్ిెంగ ఒప్పెందెం 
వసుత వులు మరతయు సేవలలో ద ైాపజక్షిక వజణిజాయనిి 
ప ెంచడానిక్ి, యునవైటెడ్ అర్బ్ ఎమరేట ్ు ఇజాియిల్త 
ఎగుమతులను ప ెంచడానిక్ి మరతయు దేశజల మధయ 
వజణిజయెంలో 96% కసీమ్్ మనహాయిెంప్ును అెందిసుత ెంది: 
ఆహార్ెం, వయవసజయెం, స ెందర్య సజధనాలు, వవైదయ ప్రతకరజలు, 
మెందులు మరతయు మర నని. 
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స నైు్ & టకె్జిలజీ 
 

గగనాయన్' భార్తదేశప్ు మొటీమొదట ి మ నవ అెంతరతక్ష 
య త ి2023లో పజిర్ెంభెంచబడుతుెంద ి

 
గగనాయన్ 2023లో మొదటి హయయమన్ సేపస్ మషన్ 
‘గగన్ య న్’తో పజట  మొదటి మ నవ మహాసముద ి
మషన్ ను పజిర్ెంభెంచడెం దాారజ భార్తదేశెం ప్తిేయక 
గురతతెంప్ును ప ెందుతుెందని అెంతరతక్ష మరతయు భయ శజసజత ర ల 
మెంత్రి డాకీర్స జితేెంద ి సతెంగ త లపజర్త. అెంతరతక్షెం మరతయు 
మహాసముద ి మ నవ సహ త మషనుీ  ర ెండిెంటికి్ 
సెంబెంధిెంచిన ప్రటక్షలు అధునాతన దశకు చేర్తకునాియి 
మరతయు నయయ ఢిలీీలో జరతగతన ప్పి్ెంచ మహాసముదాిల 
దిననత్వ వేడుకలోీ  మ టాీ డుతూ, 2023 దిాతీయ ర్థెంలో ఈ 
అదుభతమ ైన సజఫలయెం ప్దిరతశెంచబడుతుెంది. 
ప్ధిానాెంశజలు: 
 మెంత్రి ప్కి్జర్ెం, ప్భిుతాెం తార్లో బయీ  ఎకనామక్ 

పజలస్ని వవలీడిసుత ెంది మరతయు సముద ి ఆధారతత 
ర్ెంగజలు 2030 నాటిక్ి దాదాప్ు 40 మలయనీ మెందిక్ి 
ఉపజధి కలపసజత యి. 

 గగన్ య న్ క్ోసెం ప్ధిాన మషన్ లు 2022 ర ెండవ 
భాగెంలో పజీ న్ చేయబడాా యి, ఇెందులో సతబిెంది ఎసేుప 
సతసీమ్ ప్నితీర్తను ధృవీకరతెంచడానిక్ి ఒక టెసీ్ వవహ కల్త 
ఫ్ టీ ట్ మరతయు మొదటి అన్ కూర డ్ గగన్ య న్ మషన్ తో 
సహా, 2022 చివరతలో “వయయమాతి”ని మోసుక్ ళలీ  ర ెండవ 
అన్ కూర డ్ మషన్ ఉెంట ెంది. ఇసో ి -అభవృదిధ  చేసతన 
సేపస్ ఫేరతెంగ హయయమన్ రోబో ట్, చివర్కు 2023లో 
గగన్ య న్ మషన్ ను ర్దప ెందిెంచిెంది. 

NASA యొకు DAVINCI మషన్ 2029 లో 
పజిర్ెంభెంచబడుతుెంద ి

 
NASA "DAVINCI Mission" అనే మషన్ ను 
పజిర్ెంభెంచనుెంది. DAVINCI అెంట ే "డీప అటాాసతపయర్స 
వీనస్ ఇనవా సతీగషేన్ ఆఫ్ ననబుల్త గజయస్్, క్ మస్ీ ర అెండ్ 
ఇమజేిెంగ మషన్". ఈ మషన్ వీనస్ దాారజ ఎగుర్తతుెంద ి
మరతయు 2029లో దాని కఠతనమ ైన వజతావర్ణానిి 
అనేాషతసుత ెంది. ఫ్ టీ బెైలు మరతయు సెంతత్ర ర ెండిెంటి దాారజ 
వీనస్ ను అధయయనెం చేసే మొదటి మషన్ ఇది. అెంతరతక్ష 
నౌక ప ర్లుగజ ఉెండే శుకర వజతావర్ణానిి అనేాషతెంచ ే
అవక్జశెం ఉెంది. ఇది జూన్ 2031 నాటికి్ శుకర ఉప్రతతల నిి 
చేర్తకుెంట ెంది. ఈ మషన్ వీనస్ గురతెంచిన డేటాను 
సెంగరహ సుత ెంది, శజసత వీేతతలు 1980ల పజిర్ెంభెం నుెండి 
క్ొలవడానిక్ి ప్యిత్రిసుత నాిర్త. 
క్ొతత  అెంతరతక్ష నౌకల తయ రట క్ేెందాి నిి పజిర్ెంభెంచిన ఇసోి  
చ రై్ాన్ 

 
కరజణ టక ఇెండసతీ రయల్త ఏరతయ  డ వలప మ ెంట్ బో రా్స 
(KIADB) ఏరోసపేస్ పజర్సు లో భార్త అెంతరతక్ష ప్రతశోధనా 
సెంసథ  (ఇసోి ) చ ైర్ాన్ డాకీర్స S సో మనాథ్ అనెంత్ టెక్జిలజీస్ 
సేపస్ క్జర ఫీ్ తయ రట యయనిట్ ను పజిర్ెంభెంచార్త. క్ొతత  సేీట్ 
ఆఫ్ ది ఆరీ్స సేపస్ క్జర ఫీ్ తయ రట సదుపజయెం ఏకక్జలెంలో 
నాలుగు ప దూ  అెంతరతక్ష నౌకల అస ెంబీ్ల ఏక్లకర్ణ మరతయు 
ప్రటక్షలను నిర్ాహ ెంచగలదు. 
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ముఖ్య ముఖ్ యెంశజలు: 
 15,000 sqm సదుపజయెం ఒక్ే సమయెంలో నాలుగు 

ప దూ  అెంతరతక్ష నౌకల అస ెంబీ్ల, ఏక్లకర్ణ మరతయు 
ప్రటక్షలను నిర్ాహ ెంచగలదు, ఈ సదుపజయెంలో 
నాలుగు వేరేార్త యయనిట ీ  ఉనాియి. 

 సెంవత్రజలుగజ, అనెంత్ టెక్జిలజీస్ ఇసోి  యొకు 
ప్ధిాన ప్యిోగజలకు వజయవెంతెంగజ సహకరతెంచిెంది. 
మ  సజెంక్ేత్రక ప్రతజాా నెం ఎెంతగజనన ఉెంది అెంటే 
ANANTH Technologies దాారజ సర్ఫరజ చేయబడిన 
ఉప్-వయవసథలు ఏవీ కక్షయలో ఎప్ుపడయ వఫలెం క్జలేదు. 

అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 ఇసోి  సజథ పతెంచబడిెంది: 15 ఆగసుీ  1969; 

 ఇసోి  ప్ధిాన క్జరజయలయెం: బెెంగళ్ూర్త; 
 ఇసోి  చ ైర్ాన్: ఎస్ సో మనాథ్. 
US ఫ్జిెంటయిర్స ప్పి్ెంచెంలోని అతయెంత శక్ితవెంతమ నై సయప్ర్స 
కెంప్ూయటర్స గజ జపజన్ కు చ ెందని ఫుగజకును అధగిమెంచిెంద ి

 
జర్ాన్స ఆవషురతెంచిన ప్పి్ెంచెంలోని అతయెంత శక్ితవెంతమ ైన 
సయప్ర్స కెంప్ూయటర్స ల టాప500 జాబ్రతా యొకు 59వ ఎడషిన్ 

ప్కి్జర్ెం, US నుెండ ి ORNL యొకు సయప్ర్స కెంప్ూయటర్స 
ఫ్జిెంటయిర్స, ఇది హయయలెట్ పజయకరా్స ఎెంటర్స ప ైజీ (HPE) 

ఆరతుటెకచర్స ని ఉప్యోగతెంచి నిరతాెంచబడిెంది మరతయు 
అధునాతన మ ైక్రో  పజిస సర్స లతో అమర్చబడిన జపజన్ 
(AMperD) ప్పి్ెంచెంలోనే అతయెంత వేగవెంతమ ైన 
సయప్ర్స కెంప్ూయటర్స గజ ఫుగజకు సయప్ర్స కెంప్ూయటర్స 
అవతరతెంచిెంది 

ప్ర్మ అనెంత సయప్ర్స కెంప్ూయటర్స IIT, గజెంధనీగర్స లో 
పజిర్ెంభెంచబడెింద ి

 
ప్ర్మ అనెంత, జాతీయ సయప్ర్స కెంప్ూయటిెంగ మషన్ 
(NSM) క్ిెంద జాత్రక్ి అెంక్ితెం చేయబడిన IIT 

గజెంధీనగర్స లోని అతాయధునిక సయప్ర్స కెంప్ూయటర్స. ఇది 
మనిస్ీ ర ఆఫ్ ఎలక్జీా నిక్్ అెండ్ ఇనఫరేాషన్ టెక్జిలజీ 
(MeitY) మరతయు డిపజరీ్స మ ెంట్ ఆఫ్ స ైన్్ అెండ్ టెక్జిలజీ 
(DST) సెంయుకత చొర్వ. ఈ సాదేశ్ర సజఫీ్ వేర్స సజీ క్ ను C-

DAC అభవృదిధ  చేసతెంది మరతయు ఇది మేక్ ఇన్ ఇెండియ  
చొర్వ. 
 

నియ మక్జలు 
 

భార్తదశేజనిక్ ి చ ెందని కృషణ  శ్రరనివజసన్ IMF యొకు 
ఆసతయ -ప్సతఫతక్ వభాగజనిక్ ిఅధపి్త్రగజ ఉనాిర్త 

 
అెంతరజా తీయ దవియ నిధి, మేనేజిెంగ డ ైర కీర్స క్ిరసజీ లనా జారతావజ 
జూన్ 22 నుెండ ి ఆసతయ  మరతయు ప్సతఫతక్ డిపజరీ్స మ ెంట్ 
(APD) డ ైర కీర్స గజ భార్తీయ జాతీయుడు కృషణ  శ్రరనివజసన్ ను 
నియమసుత నిట ీ  ప్కిటిెంచార్త. మ రతచ 23న ఫెండ్ నుెండి 
రతటెైర ాెంట్ ప్కిటిెంచిన చాెంగ యోెంగ రట సజథ నెంలో శ్రరనివజసన్ 
నియమతులవుతార్త. 
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ఇెండో-UK సెంసుృత్ర వదేకి అెంబాసతడర్స గజ AR ర హమ న్ 
నియమతులయ యర్త 

 
సెంగటత వదాాెంసుడు, AR ర హమ న్ భార్తదేశజనిక్ి 
సజాతెంతయిెం వచిచ 75వ వజరతషక్ోత్వజనిి జర్తప్ుకునే ద ి
సజ్న్ ఆఫ్ కలచర్స యొకు అెంబాసతడర్స గజ 
నియమతులయ యర్త. దీనిని భార్తదేశెంలోని బ్రిటన్ 
డిప్ూయటీ హ ైకమషనర్స జాన్ థామ్న్ మరతయు బ్రిటిష్ 
క్ౌని్ల్త డ ైర కీర్స (భార్తదేశెం) బార్ిరజ వక్జే మ్ అధిక్జరతకెంగజ 
పజిర్ెంభెంచార్త. కళ్లు, ఇెంగటీష్ మరతయు వదయ ర్ెంగజలలో 
భార్తదేశెం-UK సహక్జరజనిి బలోపేతెం చేయడెం సెంసుృత్ర 
స్జన్ లక్షయెం. 
ప్ిసజర్ భార్త్ర CEO మయ ెంక్ కుమ ర్స అగరజాల్త ను 
అదనెంగజ DD డ రై కీర్స గజ నియమెంచార్త 

 
దయర్దర్శన్ మరతయు దయర్దర్శన్ నయయస్ డ ైర కీర్స జనర్ల్త 
మయ ెంక్ కుమ ర్స అగరజాల్త కు ప్ిసజర్ భార్త్ర చీఫ్ 
ఎగతాకూయటివ ఆఫ్సర్స గజ అదనప్ు బాధయతలు 
అప్పగతెంచబడాా యి. సేీట్ బాిడ్ క్జసీర్స క్ి ఐదేళీ్పజట  స్ఈఓగజ 
ప్నిచేసతన శశ శలఖ్ర్స వవెంప్టి వజర్సుడిగజ అగరజాల్త 

నియమతులయ యర్త. సమ చార్ మరతయు ప్సిజర్ మెంత్రి 
అనురజగ ఠజకూర్స అనుమత్రని అనుసరతెంచి, తదుప్రత 
ఉతతర్తాలు లేదా పో సీ్ క్ి ర గుయలర్స నియ మకెం వర్కు 1989-

బాయచ్ ఇెండియన్ ఇనఫరేాషన్ సరటాస్ అధిక్జరతక్ి అదనప్ు 
ఛారటాని మెంజూర్త చేయ లని నిర్ణయెం తీసుక్ోబడిెంది. 
గోీ బల్త SDG ప్యన్సర్స గజ ఐకయరజజయసమత్ర గోీ బల్త క్జెంపజకీ్ 
గురతతెంచిన మొదట ిభార్తీయుడు రజమకృషణ  ముకువలీ 

 
ప్పి్ెంచెంలోన ే తొలసజరతగజ, ఐకయరజజయసమత్ర గోీ బల్త క్జెంపజకీ్ 
(UNGC) దాారజ న్సటి నిర్ాహణ క్ోసెం గోీ బల్త సస టీనబుల్త 
డ వలప మ ెంట్ గోల్త (SDG) ప్యన్సర్స గజ ఒక భార్తీయుడు 
ఎెంపతకయ యడు. ఐకయరజజయసమత్ర గోీ బల్త క్జెంపజకీ్ ప్ది మెంది 
క్ొతత  SDG ప్యన్సర్స లను పేరొుెంది, వీర్త మ నవ హకుులు, 
ప్రజయవర్ణెం, క్జరతాకులు మరతయు అవన్సత్ర వయత్రరేకతప ై UN 

గోీ బల్త క్జెంపజకీ్ ప్ది సయతాిలను అమలు చేయడెం దాారజ 
సుసతథర్ అభవృదిధ  లక్షయయలను (SDGs) ముెందుకు 
తీసుక్ ళీ్డెంలో రజణిసుత ని క్జరొపరేట్ నాయకులు. 
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 N J ఓజా MGNREGA అెంబుడ్్ మ న్ గజ 
నియమతులయ యర్త 

 
మహాతాా గజెంధీ జాతీయ గజర మీణ ఉపజధ ిహామీ ప్థకెం క్ెింద 
N J ఓజా ర ెండేళీ్ క్జల నిక్ి అెంబుడ్్ మన్ గజ 
నియమతులయ యర్త. MGNREGA సతబిెంది ఆరోప్ణలను 
ప్రతశోధిెంచే అధిక్జర్ెం, వజటిని ప్రతగణిెంచి, ఫతరజయదు అెందిన 
30 రోజులలోప్ు అవజర్తా లను ప్దిానెం చేసే అధిక్జర్ెం ఓజాకు 
ఉెంది. 
అెంతరజా తీయ అలూయమనియెం ఇనిసతీటయయట్ క్ొతత  ఛ రై్ాన్ గజ 
సతీష్ పజయ ఎెంపతకయ యర్త 

 
అెంతరజా తీయ అలూయమనియెం ఇనిసతీటయయట్ (IAI), గోీ బల్త 
ప ైమీరట అలూయమనియెం ప్రతశరమకు పజిత్రనిధయెం వహ సుత ని 
ఏక్ ైక సెంసథ , సతీష్ పజయ ను క్ొతత  చ ైర్స గజ నియమెంచినట ీ  
ప్కిటిెంచిెంది. అతను హ ెండాలోు ఇెండస్ీ రస్ యొకు 
మేనేజిెంగ డ ైర కీర్స, అలూయమనియెం యొకు ప్పి్ెంచెంలోని 
అత్రప దూ  సమీకృత ఉతపత్రతదార్తలలో ఒకర్త. ఇెంతకు 
ముెందు వవైస్ చ ైర్ాన్ గజ ప్నిచేసతన అతను ఆలోు క్జరొపరేషన్ 
చీఫ్ ఇననివేషన్ ఆఫ్సర్స అయిన బనె్ కహర్స్ తరజాత 
నియమతుడయ యడు. వదయ మరతయు వృత్రతలో ఇెంజన్సర్స 
అయిన సతీష్ ఇెంతకుముెందు పజరతస్ లో ఉని షీమ్ బెర్ుర్స తో 
కలసత ప్నిచేశజడు, అకుడ అతను ప్పి్ెంచవజయప్త ెంగజ 
స్లెంబెర్ుర్స క్జర్యకల పజలకు బాధయత వహ ెంచాడు. 

RBL బాయెంక్ MD & CEO గజ R సుబిమణయకుమ ర్స 
నియమతులయ యర్త 

 
రతజర్సా బాయెంక్ ఆఫ్ ఇెండయి  (RBI) RBL బాయెంక్ MD & 

CEO గజ R సుబమిణయకుమ ర్స ను నియమెంచిెంది. అతను 
బాధయతలు స్ాకరతెంచిన తేదీ నుెండి మయడు సెంవత్రజల 
పజట  RBLలో నియమెంచబడాా డు. అతను ప్భిుతా 
నిర్ాహణలో ఉని ఇెండయిన్ ఓవరట్స్ బాయెంక్ మ జీ 
మేనేజిెంగ డ ైర కీర్స మరతయు చీఫ్ ఎగతాకూయటివ డ ైర కీర్స. తనఖ్  
ఫ ైనానిషయర్స బో ర్తా  భరటత చేయబడిన తరజాత అతను దవిజన్ 
హౌసతెంగ ఫ నైాన్్ క్ో లమటడె్ యొకు నిరజాహకునిగజ 
నియమెంచబడాా డు. 
రజయబారత ర్బాబ్ ఫ్జత్రమ  UN అెండర్స స కరటరట జనర్ల్త గజ 
నియమతులయ యర్త 

 
ఐకయరజజయసమత్రలో బెంగజీ దేశ శజశాత ప్ిత్రనిధి, రజయబారత 
ర్బాబ్ ఫ్జత్రమ  ఐకయరజజయసమత్ర అెండర్స స కరటరట జనర్ల్త గజ 
నియమతులయ యర్త. రజయబారత ఫ్జత్రమ  నియ మక్జనిి 
స కరటరట జనర్ల్త ఆెంటోనియో గుటరె రస్ ప్కిటిెంచార్త. చ ఫ్ డి 
క్జయబ్రనవట్ గజ నియమతులెైన జమ ైక్జకు చ ెందిన క్ోరీ్న ే రజటే ి
తరజాత ఆమ  బాధయతలు చేప్టాీ ర్త. 
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SBI మ జీ MD అశాన్స భాటయి  SEBIలో ప్ూరతతక్జల 
సభుయనిగజ బాధయతలు చపే్టాీ ర్త 

 
అశాన్స భాటయి  మ ర ుట్ ర గుయలేటర్స స కూయరతటసీ్ అెండ్ 
ఎక్ే్ ఛెంజ బో రా్స ఆఫ్ ఇెండయి  (SEBI)లో ప్ూరతతక్జల 
సభుయనిగజ (WTM) బాధయతలు స్ాకరతెంచార్త. భాటియ  
గతెంలో సేీట్ బాయెంక్ ఆఫ్ ఇెండయి  (SBI)క్ి మేనేజిెంగ 
డ ైర కీర్స గజ ఉనాిర్త. భాటియ  చేరతన తరజాత, స బ్ల ఇప్ుపడు 
మయడు WTMలను కలగత ఉెంది. నాలుగో సభుయడిని 
ప్భిుతాెం ఇెంక్జ నియమెంచలేదు. స బ్ల యొకు ప్ిసుత త 
చ ైర్స ప్ర్్న్ మ ధబ్ర ప్ూరట బుచ్ WTM ప్దవీక్జలెం అక్ోీ బర్స 
4, 2021న ముగతయడెంతో, G. మహాలెంగెం నవెంబర్స 8, 

2021న ప్దవీ వర్మణ చేసతన తరజాత గత ఏడు నవలలుగజ 
మ ర ుట్ ర గుయలేటర్స క్ేవలెం ర ెండు WTMలతో ప్నిచేసతెంది. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 SEBI సజథ పతెంచబడిెంది: 12 ఏపతిల్త 1992; 

 SEBI ప్ధిాన క్జరజయలయెం: ముెంబెై; 
 SEBI ఏజ న్స్ ఎగతాకూయటివ: మధబ్ర ప్ూరత బుచ్ 

(ఛ ైర్స ప్ర్్న్). 
జవేయర్స ఒలవజన్ మ టా క్ొతత  చీఫ్ ఆప్రటేెింగ ఆఫస్ర్స గజ 
బాధయతలు స్ా కరతెంచార్త 

 

మ టా పజీ ట్ ఫ్జర్మ్ లో ప్సిుత త చీఫ్ గరోత్ ఆఫ్సర్స జవేయర్స 
ఒలవజన్, ష రతల్త శజెండ్ బర్సు ప్దవ నుెండి వవైదొలగతన తరజాత 
కెంప న్స చీఫ్ ఆప్రేటిెంగ ఆఫ్సర్స గజ బాధయతలు 
స్ాకరతెంచనునాిర్త. ఒలవజన్ మ టాతో గతెంలో ఫేస్ బుక్ అని 
పతలచేవజర్త, దాని పేలుడు వసతర్ణకు దోహదప్డిెంది. 
ఒలవజన్ ఇన్ ఫ్జిసీరకచర్స మరతయు క్జరొపరేట్ డ వలప మ ెంట్ కు 
అధిప్త్రగజ క్ొనసజగుతూనే ప్కిటనలు మరతయు వజయపజర్ 
ఉతపతుత లకు బాధయత వహ సజత ర్త. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 మ టా CEO: మ ర్సు జుకర్స బర్సు ; 
 మ టా సజథ పతెంచబడిెంది: ఫతబవిరత 2004, క్ేెంబ్రిడా్, 

మసజచుస ట్్, యునవైటెడ్ సేీట్్ 

సశజసత  ీ స్మ  బల్త డ రై కీర్స జనర్ల్త గజ SL థాసన్ ను క్ెేందెిం 
నియమెంచిెంద ి

 
1988-బాయచ్ ఇెండియన్ పో లీస్ సరటాస్ అధిక్జరత SL థాసన్ 
సశజసత  ీ స్మ  బల్త (SSB)క్ి క్ొతత  డ ైర కీర్స జనర్ల్త గజ 
నియమతులయ యర్త. మధయప్దిేశ క్ేడర్స IPS అధిక్జరత 
అయిన థాసేన్ సరతహదుూ  భదతిా దళ్ెం (BSF) ప్తిేయక డ ైర కీర్స 
జనర్ల్త గజ ప్నిచేసుత నాిర్త. సశజసత  ీస్మ  బల్త ఫో్ ర్స్ నేపజల్త 
(1,751 క్.ిమీ) మరతయు భయటాన్ (699 క్.ిమీ)తో దేశ 
సరతహదుూ లను క్జపజడుతుెంది. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 సశజసత  ీస్మ బల్త సజథ పతెంచబడిెంది: 1963; 

 సశజసత  ీస్మ బాల్త ప్ధిాన క్జరజయలయెం: నయయఢిలీీ. 
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సన్ియర్స IPS జులఫకర్స హసన్ BCAS యొకు క్ొతత  DG 

అయ యర్త 

 
బయయరో ఆఫ్ సతవల్త ఏవయిషేన్ స కూయరతట ీ (BCAS) క్ొతత  
డ ైర కీర్స జనర్ల్త గజ స్నియర్స IPS అధిక్జరత జులఫకర్స హసన్ 

నియమతులయ యర్త. జులఫకర్స హసన్ "31.10.2024న 
ప్దవీ వర్మణ వర్కు" నియమతులెైనట ీ  అధిక్జరతక 
ఉతతర్తా పేరొుెంది. ప్శచమ బెెంగజల్త-క్జయడర్స 1988-బాయచ్ IPS 

అధిక్జరత, జులఫకర్స హసన్ ఢిలీీలోని స ెంటలి్త రతజర్సా పో లీస్ 
ఫో్ ర్స్ (CRPF) ప్తిేయక డ ైర కీర్స జనర్ల్త గజ ప్నిచేసుత నాిర్త. 
ప్సిుత త నాసతర్స కమల్త సాచఛెంద ప్దవీ వర్మణను 
ఎెంచుకుని తరజాత BCAS డ ైర కీర్స జనర్ల్త పో సీ్ జనవరత 4 

నుెండి ఖ్ ళీగజ ఉెంది. 
అపజయిెంట్ మ ెంట్్ కమటీ ఆఫ్ క్జయబ్రనవట్ (ACC) 

అనుమత్రని అనుసరతెంచి క్ేెందెిం జారట చేసతన ఒక ఉతతర్తా, 

1988 బాయచ్ ఇెండియన్ పో లీస్ సరటాస్ (IPS) అధిక్జరతని 
బయయరో ఆఫ్ సతవల్త ఏవయిేషన్ స కూయరతటీ డ ైర కీర్స జనర్ల్త 
ప్దవక్ి నియమెంచిెంది. సెంవత్ర్ెం పజిర్ెంభెం నుెండి 
ఖ్ ళీగజ ఉెంది. బయయరో ఆఫ్ సతవల్త ఏవయిేషన్ స కూయరతటీ 
క్ేెంద ిప ర్ వమ నయ న మెంత్రితా శజఖ్ క్ిరెంద ప్నిచేసుత ెంది 
మరతయు వమ నయ న క్జర్యకల పజల క్ోసెం భదతిా 
సెంబెంధిత పో ి టోక్జల్త లను ర్దప ెందిెంచే ప్నిలో ఉెంది. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 బయయరో ఆఫ్ సతవల్త ఏవయిేషన్ స కూయరతట ీ

సజథ పతెంచబడిెంది: జనవరత 1978. 

  బాయెంక్ ఆఫ్ ఇెంగీెండ్ యొకు దవియ పజయనవల్త లో భార్తీయ 
సెంతత్రక్ ిచ ెందని వదాయవతేత  నియమతులయ యర్త 

 
ప్మిుఖ్ UK ఆధారతత వదాయవేతత , డాకీర్స సజాత్ర ధిెంగజర  బాయెంక్ 
ఆఫ్ ఇెంగీెండ్ యొకు వడీా  రేట -నిరజధ ర్ణ కమటీలో బాహయ 
సభుయరజలుగజ నియమెంచబడిన మొదటి భార్తీయ సెంతత్రక్ి 
చ ెందిన మహ ళ్గజ పేర్తప ెందార్త. ధిెంగజర  ఆగసుీ  2016 నుెండి 
MPCలో ఉని ప్సిుత త బాహయ సభుయడు మ ైఖ్ేల్త సజెండర్స్ 
సజథ నెంలో నియమసజత ర్త. 
మ జీ SBI అధకి్జరత నటరజజన్ సుెందర్స NARCL MD & 

CEO గజ చరేజర్త 

 
సేీట్ బాయెంక్ ఆఫ్ ఇెండియ  మ జీ ఎగతాకూయటివ నటరజజన్ 
సుెందర్స మే 30న నేషనల్త అస ట్్ రటకన్ సీరక్షన్ కెంప న్స 
లమటెడ్ (NARCL)లో మేనేజిెంగ డ ైర కీర్స మరతయు CEOగజ 
చేరజర్త. సుెందర్స బాయెంక్ిెంగ అనుభవజాుడు, SBIక్ి 37 
సెంవత్రజలుగజ సేవలెందిెంచి, బాయెంక్ Dy MD మరతయు 
చీఫ్ క్ రడిట్ ఆఫ్సర్స గజ ప్దవీ వర్మణ చేశజర్త. . అతను 
బహ ర్ెంగ ప్కిటన దాారజ పో టీ ఎెంపతక ప్కి్ిరయ దాారజ ఎెంపతక 
చేయబడాా డు మరతయు ప్బీ్రక్ మరతయు ప ైవీేట్ ర్ెంగజలకు 
చ ెందిన స్నియర్స బాయెంకరీ్తో కూడిన ఎెంపతక పజయనవల్త దాారజ 
ఏపతిల్త 2022లో ఇెంటర్దాయ చేయబడిెంది. 
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రజజషే్ గరేజ నషేనల్త ఇనఫరేా టకి్్ స ెంటర్స డజిిగజ 
నియమతులయ యర్త 

 
స్నియర్స శజసత వీేతత  రజజేష్ గేరజను నేషనల్త ఇనఫరేాటిక్్ 
స ెంటర్స (NIC) డ ైర కీర్స జనర్ల్త గజ నియమసయత  ప్ర్్నల్త 
మెంత్రితా శజఖ్ ఉతతర్తాలు జారట చేసతెంది. అతను ప్ిసుత తెం 
NICలో డిప్ూయటీ డ ైర కీర్స జనర్ల్త గజ ఉనాిర్త. క్ేబ్రనవట్ లోని 
అపజయిెంట్ మ ెంట్ ల కమటీ గ రజ, స ైెంటిసీ్ ‘జి’ని డ ైర కీర్స 
జనర్ల్త ప్దవక్ి నియమెంచడానిి ఆమోదిెంచిెంది. 
నేషనల్త ఇనఫరేాటిక్్ స ెంటర్స అనేది ఎలక్జీా నిక్్ మరతయు 
ఇనఫరేాషన్ టెక్జిలజీ మెంత్రితా శజఖ్ ఆధార్యెంలోని ఒక 
భార్తీయ ప్భిుతా సెంసథ , ఇది క్ేెంది మరతయు రజషీర 
ప్భిుతాాలకు సజెంక్ేత్రకత ఆధారతత ప్రతషజురజలను అెందిెంచే 
లక్షయెంతో 1976లో సజథ పతెంచబడిెంది. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 నేషనల్త ఇనఫరేాటిక్్ స ెంటర్స (NIC) ప్ధిాన 

క్జరజయలయెం: నయయఢిలీీ; 

 నేషనల్త ఇనఫరేాటిక్్ స ెంటర్స (NIC) సజథ పతెంచబడిెంది: 
1976. 

 

 

శఖ్రజగర సమ వశేజలు & సదసు్లు 
 

జాతీయ వదాయ మెంతుి ల సదసు్కు గుజరజత్ ఆత్రథయెం 
ఇవానుెంద ి

 
ర ెండు రోజుల జాతీయ వదాయ మెంతుిల సదసు్కు గుజరజత్ 
వేదిక క్జనుెంది. ఈ సమ వేశజనిక్ి క్ేెంద ి వదాయశజఖ్ మెంత్రి 
ధరేాెంద ిప్ధిాన్ తో పజట  ఇతర్ క్ేెంది మెంతుిలు, రజషీర, క్ేెంద ి
పజలత పజిెంత వదాయ మెంతుిలు హాజర్తక్జనునాిర్త. ఈ 
సదసు్లో దేశ వదాయ ప్రజయవర్ణ వయవసథను ఎల  ప ెంచాలనే 
దానిప ై చర్చలు జరతగే అవక్జశెం ఉెంది. ఇది జాతీయ వదాయ 
వధానెం 2020 అమలు, పజఠశజల నవైప్ుణయెం మరతయు 
నేషనల్త డిజిటల్త ఎడుయకే్షన్ ఆరతుటెకచర్స మరతయు నేషనల్త 
ఎడుయకే్షనల్త టెక్జిలజీ ఫో్ ర్మ్ వెంటి డిజిటల్త పజిజ కీ్ లప ై 
దృషతీ  ప డుతుెంది. 
 

రజయెంకులు & నివదేకిలు 
 

QS ప్పి్ెంచ వశావదాయలయ రజయెంక్ిెంగ్ 2023 వడుదలెైెంద ి

 
Quacquarelli Symonds (QS), లెండన్ కు చ ెందిన గోీ బల్త 
హయయర్స ఎడుయకే్షన్ ప్పి్ెంచెంలో అతయధికెంగజ సెంప్దిిెంచబడే 
అెంతరజా తీయ వశావదాయలయ రజయెంక్ిెంగ యొకు 19వ 

ఎడిషన్ ను వడుదల చేసతెంది. QS ప్పి్ెంచ వశావదాయలయ 

రజయెంక్ెింగ్ 2023 8 క్లలక రజయెంక్ిెంగ సయచికల ఆధార్ెంగజ 
టాప 900 యయనివరత్టలీకు రజయెంక్ ఇచిచెంది. వెంద 
సజథ నాలోీ  1,418 సెంసథలతో ఇది మునుప్టి సెంవత్ర్ెంలో 
1300 కెంటే ఎకుువ రజయెంక్ిెంగ గజ ఉెంది. 
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ప్ధిానాెంశజలు: 
 ఈ రజయెంక్ిెంగ లో యునవైటెడ్ సేీట్్ (US) యొకు 

మసజచుస ట్్ ఇన్ సతీటయయట్ ఆఫ్ టకె్జిలజీ (MIT) 

అగరసజథ నెంలో ఉనాియి, ఆ తరజాత యునవైటెడ్ 
క్ిెంగ డమ్ లోని క్ేెంబ్రిడా్ వశావదాయలయెం (UK) మరతయు 
సజీ న్ ఫ్ో రా్స వశావదాయలయెం (US) ఉనాియి. 

 ఇెండియన్ ఇన్ సతీటయయట్ ఆఫ్ స నై్్ (IISc), బెెంగళ్ూర్త, 
కరజణ టక, 2022 రజయెంక్ిెంగ నుెండి 31 సజథ నాలు ప ెంది 
155వ రజయెంక్ ను ప ెందిెంది మరతయు టాప 200 
వశావదాయలయ లలో అతయెంత వేగెంగజ అభవృదిధ  
చ ెందుతుని దక్షిణాసతయ  వశావదాయలయెంగజ 
అవతరతెంచిెంది. 

 41 భార్తీయ వరత్టీలు ఉనాియి 

  రజయెంక్ిెంగ్ లో సజథ నెం సెంపజదిెంచిెంది. QS ప్పి్ెంచ 
వశావదాయలయ రజయెంక్ిెంగ్ లో టాప 200 వరత్టీలలో, 
ఇెండియన్ ఇన్ సతీటయయట్ ఆఫ్ స ైన్్ (IISc), బెెంగళ్ూర్త 
(155వ) భార్తీయ వశావదాయలయ లలో అగరసజథ నెంలో 
ఉెండగజ, IIT బాెంబే (172వ) మరతయు IIT ఢిలీీ 
(174వ) తరజాత్ర సజథ నాలోీ  ఉనాియి. 

QS ప్పి్ెంచ వశావదాయలయ రజయెంక్ెింగ్ 2023: 

ప్పి్ెంచవజయప్త ెంగజ 

Rank University 
Overall 
Score 

1 

Massachusetts 
Institute of Technology 

(MIT) 
Cambridge, United 

States 

100 

2 

University of 
Cambridge 

Cambridge, United 
Kingdom 

98.8 

3 
Stanford University 

Stanford, United States 
98.5 

QS ప్పి్ెంచ వశావదాయలయ రజయెంక్ెింగ్ 2023: 

భార్తదశేెంలోని అగరశలరణ ివశావదాయలయ ల జాబ్రతా 
National 

rank 
Name of 

universirty 
Global 

rank/bracket 

1 IISc Bangalore 155 

2 IIT Bombay 172 

3 IIT Delhi 174 

4 IIT Madras 250 

5 IIT Kanpur 264 

6 IIT Kharagpur 270 

7 IIT Roorkee 369 

8 IIT Guwahati 384 

9 IIT Indore 396 

10 
University 

of  Delhi 
521-30 

ఫ్ో ర్సి్ రతయల్త టెమై్ బ్రలయన్సరీ్ జాబ్రతా: భార్తదేశెంలోని 
అతయెంత ధనవెంతులుగజ ముఖ్షే్ అెంబాన్స అగరసజథ నెంలో 
నిలచార్త. 

 

ఇటీవలే ఫ్ో ర్సి్ రతయల్త టెమై్ బ్రలయన్సరీ్ జాబ్రతాను 
ప్కిటిెంచిెంది. ఇది ప్పి్ెంచెంలోని అతయెంత ధనవెంతుల 
జాబ్రతాను కలగత ఉెంది. రతలయన్్ ఇెండస్ీ రస్ లమటెడ్ చ ైర్ాన్ 
మరతయు మేనేజిెంగ డ ైర కీర్స ముఖ్ేష్ అెంబాన్స మరతయు 
అదాన్స గయర ప చ ైర్స ప్ర్్న్ గౌతమ్ అదాన్స కూడా ప్పి్ెంచెంలోని 
టాప 10 ధనవెంతుల జాబ్రతాలో ఉనాిర్త. బయీ మ్ బెర్సు  
బ్రలయన్సర్స్ సయచికలో ముఖ్ేష్ అెంబాన్స ఎనిమదో సజథ నెంలో, 
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గౌతమ్ అదాన్స తొమాదో  సజథ నెంలో ఉనాిర్త. ఈ ర ెండు 
జాబ్రతాలోీ నయ ఎలోన్ మస్ు అగరసజథ నెంలో నిలచాడు. 
ఫ్ో ర్సి్ రతయల్త టెమై్ బ్రలయన్సరీ్ గురతెంచి: 
Ran

k 
Name Net 

worth 
Countr

y 
Source 

1 Elon 
Musk 

$219.
4 B 

United 
States 

Tesla, SpaceX 

2 Bernar
d 

Arnault 
& 

Family 

$156.
5 B 

France LVMH 

3 Jeff 
Bezos 

$150.
5 B 

United 
States 

Amazon 

4 Bill 
Gates 

$128.
1 B 

United 
States 

Microsoft 

5 Warren 
Buffett 

$112.
8 B 

United 
States 

Berkshire 
Hathaway 

6 Mukes
h 

Amban
i 

$103.
2 B 

India Diversified 

7 Gauta
m 

Adani 
& 

family 

$101.
0 B 

India Infrastructur
e, 

commodities 

 2022లో ప్రజయవర్ణ ప్నితీర్త ప్ర్ెంగజ భార్తదశేెం 
ప్పి్ెంచెంలోన ేఅధాానిెంగజ నిలచిెంద ి

 
2022 ప్రజయవర్ణ ప్నితీర్త సయచిక (EPI), యిేల్త మరతయు 
క్ొలెంబ్రయ  యయనివరతశటీ ప్రతశోధకుల వశలీషణలో 
ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ సుసతథర్త యొకు ప్రతసతథత్రని డేటా ఆధారతత 
మయల యెంకనానిి అెందిసుత ెంది, భార్తదశేెం 180 దేశజలలో 
చివరత సజథ నెంలో నిలచిెంది. 180 దేశజలకు రజయెంక్ ఇవాడానిక్ి 

EPI ఉప్యోగతెంచే 40 ప్నితీర్త క్జర్క్జలలో వజతావర్ణ 
మ ర్తప, ప్రజయవర్ణ ప్జిారోగయెం మరతయు జీవవవైవధయెం 
ఉనాియి. 
ప్ధిానాెంశజలు: 
 మొతతెం 18.9 సో ుర్తతో, భార్తదశేెం చివరత సజథ నెంలో 

ఉెండగజ, డ నాార్సు ప్పి్ెంచెంలోని అతయెంత సతథర్మ ైన 
దేశెంగజ మొదటి సజథ నెంలో నిలచిెంది. 

 పజశజచతయ ప్పి్ెంచెంలోని 22 గొప్ప ప్జిాసజామయ దేశజలలో 
US 20వ సజథ నెంలో ఉెంది మరతయు మొతతెం మీద 43వ 
సజథ నెంలో ఉెంది. 

రజయెంక్ెింగ్ గురతెంచి మరతెంత: 
 ఈ జాబ్రతాలో భార్త్, నవైజీరతయ లు అటీడుగున 

ఉనాియి. వజరత పేలవమ ైన EPI సో ుర్స లు గజల మరతయు 
న్సటి నాణయత, జీవవవైవధయెం మరతయు వజతావర్ణ మ ర్తప 
వెంటి క్లలకమ ైన సమసయలప ై ప్తిేయక దృషతీ  సజరతెంచి, ప్ూరతత 
సజథ యి సతథర్తా అవసరజలప ై మరతెంత శరదధ  వహ ెంచాలని 
సయచిసుత నాియి. 

 EPI అెంచనాల ప్కి్జర్ెం, డ నాార్సు మరతయు యునవైటెడ్ 
క్ిెంగ డమ్ వెంటి క్ొనిి దేశజలు మ తిమే 2050 నాటిక్ి 
నికర్ సునాి ఉదాు ర్ లక్షయయలను నవర్వేర్చడానిక్ి టాిక్ లో 
ఉనాియి. 

 వేగెంగజ వసతరతసుత ని గటరన్ హౌస్ వజయు ఉదాు రజలతో, 
చ ైనా, భార్తదేశెం మరతయు ర్షజయ వెంటి దేశజలు తప్ుప 
మ ర్ుెంలో ప్యనిసుత నాియి. 

 UNCTAD యొకు ప్పి్ెంచ ప ట ీ బడ ినివదేకి: భార్తదశేెం 
7వ సజథ నెంలో ఉెంద ి
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యునవటైడె్ నషేన్్ క్జనఫర న్్ ఆన్ టేిడ్ అెండ్ డ వలప మ ెంట్ 
(UNCTAD) ప్కి్జర్ెం, గత క్జయలెెండర్స సెంవత్ర్ెంలో 
(2021) దేశెంలోక్ి FDI ప్విజహెం తగతునప్పటిక్ల, వదేశ్ర ప్తియక్ష 
ప ట ీ బడుల (FDI) అగర గరహీతలలో భార్తదేశెం ఒక సజథ నెం 
ఎగబాక్ి 7వ సజథ నానిక్ి చేర్తకుెంది. UNCTAD తన తాజా 
వర్లా్త ఇనవాసీ్ మ ెంట్ రతపో రీ్స లో, భార్తదేశెంలోక్ి FDI ఇన్ ఫీో్ లు 
గత సెంవత్ర్ెంలో $64 బ్రలయనీ నుెండి 2021లో $45 
బ్రలయనీకు తగజు యని పేరొుెంది. 2021లో భార్తదేశెం 
నుెండి ఎఫ్ డిఐ 43 శజతెం ప రతగత $15.5 బ్రలయనీకు 
చేర్తకుెంది. 
గోీ బల్త హెంగర్స సుచిక 2021లో భార్తదశేెం 101వ సజథ నెంలో 
ఉెంద ి

 

గోీ బల్త హెంగర్స సయచిక 2021 

గోీ బల్త హెంగర్స సయచిక(ప్పి్ెంచ ఆకలతో బాధప్డవేజరత 
సయచిక)(GHI) 2021లో 116 దశేజలలో భార్తదశేెం రజయెంక్ 
101వ సజథ నానిక్ి ప్డిపో యిెంది. 2020లో, భార్తదేశెం 107 

దేశజలలో 94వ సజథ నెంలో నిలచిెంది. భార్తదేశెం యొకు 
2021 GHI సో ుర్స 50క్ి 27.5గజ నమోదు చేయబడిెంది, ఇది 
తీవమి ైన క్ేటగతరట క్ిెంద వసుత ెంది. నేపజల్త (76), బెంగజీ దశే 
(76), మయనాార్స (71) మరతయు పజక్ిసజత న్ (92) వెంటి 
ప ర్తగు దేశజలు కూడా ‘భయెంకర్మ ైన’ ఆకల వభాగెంలో 
ఉనాియి, అయితే భార్తదేశెం కెంటే దాని ప ర్తలకు 
ఆహార్ెం ఇవాడెంలో మ ర్తగజు  ఉనాియని నివేదిక పేరొుెంది. 

సయచికలో అగర దశేజలు 
చ నైా, కువవటై్, బెజిిల్త సహా మొతతెం 18 దేశజలు టాప రజయెంక్ ను 
ప్ెంచుకునాియి. ఈ 18 దేశజల GHI సో ుర్త 5 కెంటే 
తకుువగజ ఉెంది. అెంటే ఈ దేశజలు ఆకల మరతయు 
పో షక్జహార్ లోప్ెంతో చాల  తకుువగజ బాధప్డుతునాియి. 
ప్పి్ెంచ ఆకల సయచిక గురతెంచి: 
గోీ బల్త హెంగర్స సయచిక (ప్పి్ెంచ ఆకల సయచిక)(GHI) 

ప్పి్ెంచ, పజిెంతీయ మరతయు జాతీయ సజథ యిలలో ఆకలని 
లెక్ిుసుత ెంది మరతయు టాిక్ చేసుత ెంది. ఈ సయచికను 
వవలుత ెంగ రతేలేఫ (WHH) మరతయు కన్ర్సి ప్పి్ెంచ వజయప్తెంగజ 
సెంయుకతెంగజ ప్చిురతెంచాయి. ప్సిుత త GHI అెంచనాల 
ఆధార్ెంగజ, 2030 నాటికి్ ప్ిప్ెంచెం మొతతెం తకుువ సజథ యి 
ఆకలని సజధిెంచదని సయచిక పేరొుెంది. 
బయీ మ్ బరె్సు  బ్రలయన్సరీ్ జాబ్రతా: ఆసతయ లో అతయెంత 
ధనవెంతులెనై ముఖ్షే్ అెంబాన్స 

 
రతలయన్్ ఇెండస్ీ రస్ లమటెడ్ (RIL) చ ైర్ాన్ మరతయు 
మేనేజిెంగ డ ైర కీర్స, అదాన్స గయర ప చ రై్ాన్ గౌతమ్ అదాన్స 

సజథ నెంలో ముక్శే అెంబాన్స భార్తదేశెంతో పజట  ఆసతయ లో 
అతయెంత సెంప్ని వయక్ిత సజథ నానిి త్రరతగత ప ెందార్త. బయీ మ్ బరె్సు 
బ్రలయన్సర్స్ సయచిక ప్కి్జర్ెం, $99.7 బ్రలయనీ నికర్ వలువ 
కలగతన అెంబాన్స 2022లో $9.69 బ్రలయనీను జోడిెంచార్త. 
ప్పి్ెంచ బ్రలయన్సర్స జాబ్రతాలో Mr అెంబాన్స తరజాత గౌతమ్ 
అదాన్స ఉనాిర్త. బయీ మ్ బెర్సు  బ్రలయన్సర్స ఇెండ క్్ లో అదాన్స 
నికర్ వలువ $98.7 బ్రలయనీతో తొమాదో  సజథ నెంలో ఉెంది. 
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బయీ మ్ బరె్సు  బ్రలయన్సర్స్ సయచిక: ప్ిప్ెంచవజయప్తెంగజ 
 టెసజీ  CEO ఎల న్ మస్ు 227 బ్రలయన్ డాలరీ్ నికర్ 

సెంప్దతో ప్పి్ెంచెంలోనే అతయెంత ధనవెంతుడు. 
 బయీ మ్ బెర్సు  బ్రలయన్సర్స్ సయచిక ప్కి్జర్ెం, అమ జాన్ 

యొకు జ ఫ్ బజెోస్ $149 బ్రలయనీ నికర్ వలువతో 
ర ెండవ ధనవెంతుడు. 

 LVMH యొకు బెరజిరా్స ఆరజిలీ్త $138 బ్రలయనీ నికర్ 
వలువతో ప్పి్ెంచెంలోని మయడవ అతయెంత ధనవెంతుడు, 
మ ైక్రో సజఫీ్ సహ వయవసజథ ప్కుడు బ్రల్త గటే్్ $124 

బ్రలయనీ నికర్ సెంప్దతో నాలు వ సజథ నెంలో మరతయు 
ప్మిుఖ్ ప ట ీ బడిదార్త వజర న్ బఫ ట్ $114 బ్రలయనీ 
నికర్ వలువతో ఐదవ సజథ నెంలో ఉనాిర్త. 

TCS 2021లో గోీ బల్త BPM ప ి వవడైరీ్లో ప్దో  సజథ నెంలో ఉెంది 

 

ఎవర సీ్ గయర ప ప్కి్జర్ెం, TCS 2021లో ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ 
అగరశలరణి BPM (బ్రజినవస్ పజిస స్ మనేజే మ ెంట్) 

సర్ఫరజదార్తలలో తన ప్దవ సజథ నానిి క్ొనసజగతెంచిెంది. 
రజయెంక్ిెంగ రజబడి (TCS కెంటే ఎకుువ $3 బ్రలయనీ 
ఆదాయెం) మరతయు ఆదాయ వృదిధ  (2020 కెంటే 14-16 

శజతెం) కలయికప ై ఆధార్ప్డి ఉెంట ెంది. ADP, 

Teleperformance, Accenture, Concentrix మరతయు 
Sitel Group అమాక్జల ప్ర్ెంగజ మొదటి ఐదు BPM 

కెంప న్సలు. టెక్ మహీెందాి , టలెస్ ఇెంటరేి షనల్త, మజోర ల్త, 

టలెప్ర్స ఫ్జర ా న్్ మరతయు క్జమ్ డటేా సెంవత్రజనిక్ి అతయెంత 
వేగెంగజ అభవృదిధ  చ ెందుతుని మొదటి ఐదు క్జరొపరేషన్ లు. 

ప్ధిానాెంశజలు: 
 ఇననఫసతస్, వపోి  మరతయు టెక్ మహీెందాి యొకు BPM 

వజయపజరజలు వర్తసగజ US$ 3 బ్రలయన్, US$ 1.4-1.5 

బ్రలయన్ మరతయు US$ 675 మలయనీ ఆదాయ లతో 
వర్తసగజ 20, 21 మరతయు 22 సజథ నాలోీ  ఉనాియి. 

 టాప 50 సర్ఫరజదార్తలు 2021లో $11.8 బ్రలయనీ 
ఆదాయ నిి ప ెంచార్త, ఇది 2020 కెంటే ఎనిమది ర ట ీ  
ప రతగతెంది. 

 2021లో, టాప 10 ప ి వవైడర్తీ  మొతతెం ప ర్తగుతుని 
ఆదాయెంలో 60% వజటాను కలగత ఉనాిర్త, అయితే 11 

నుెండి 50 సజథ నాలోీ  ఉని ప ి వవైడర్తీ  $5 బ్రలయనీ కెంటే 
ఎకుువ ఆదాయ నిి ఆరతాెంచార్త. 

ఆసతయ  యయనివరత్ ట ీ రజయెంక్ెింగ్ 2022: టాప 100లో 4 

భార్తీయ సెంసథలు 

 
టెమై్్ హయయర్స ఎడుయక్షేన్ ఆసతయ  యయనివరత్ ట ీ రజయెంక్ెింగ్ 
2022ని టెమై్్ హయయర్స ఎడుయక్షేన్ )THE) వడుదల చసేతెంది. 
బెెంగళ్ూర్తలోని ఇెండయిన్ ఇన్ సతీటయయట్ ఆఫ్ స నై్్ )IISc) 

దేశెంలోన ేఅతుయతతమ సెంసథగజ క్ొనసజగుతోెంది. ఇద ి42వ సజథ నెంలో 
నిలచిెంది. 
ఆసతయ లోని టాప 100 సెంసథలలో IISc JSS అక్జడ మీ ఆఫ్ 
హయయర్స ఎడుయకే్షన్ అెండ్ రటస ర్సచ 65వ సజథ నెంలో, 
ఇెండియన్ ఇన్ సతీటయయట్ ఆఫ్ టెక్జిలజీ (IIT) రోప్ర్స 68వ 
రజయెంక్ తో మరతయు IIT ఇెండోర్స 87వ సజథ నెంలో నిలచాయి. 
71 సెంసథలతో జపజన్ మరతయు ప్ధిాన భయభాగెం చ ైనా 
తరజాత భార్తదేశెం మయడవ అతయధిక పజిత్రనిధయెం కలగతన 
దేశెం. టాప 200లోప్ు 17 భార్తీయ వశావదాయలయ లు 
అగరసజథ నెంలో నిలచాయి. 
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టాప 100లోప్ు టాప 4 యయనివరత్ టలీు: 
1. ఇెండయిన్ ఇన్ సతీటయయట్ ఆఫ్ స ైన్్ బెెంగళ్ూర్త (42వ) 

2. JSS అక్జడమీ ఆఫ్ హయయర్స ఎడుయక్షేన్ అెండ్ రటస ర్సచ (65వ) 

3. ఇెండయిన్ ఇన్ సతీటయయట్ ఆఫ్ టెక్జిలజీ రోప్ర్స (68వ) 

4. ఇెండయిన్ ఇన్ సతీటయయట్ ఆఫ్ టెక్జిలజీ ఇెండోర్స (87వ) 
 

అవజర్తా లు 
 

దాదాసజహ బ్ ఫ్జలేు ఇెంటరేి షనల్త ఫతల్తా ఫ సతీవల్త అవజరా్స్ 
2022 

 
దాదాసజహ బ్ ఫ్జలేు ఇెంటరేి షనల్త ఫతల్తా ఫ సతీవల్త అవజరా్స్ 
2022 యొకు ప్తి్రషజీ తాక వేడుక ఫతబవిరత 20న జరతగతెంది. ఈ 
ఈవవెంట్ ముెంబెైలో జరతగతెంది మరతయు ఈసజరత ఈవవెంట్ లో గత 
సెంవత్ర్ెం అతుయతతమ ప్ిదర్శనలను సతురతెంచిెంది. ఈ 
సెంవత్ర్ెం దాదాసజహ బ్ ఫ్జలేు ఇెంటరేిషనల్త ఫతల్తా 
ఫ సతీవల్త అవజరా్స్ 2022 భార్తీయ సతనిమ  యొకు 
గొప్పతనానిి జర్తప్ుకుెంది మరతయు 75 సెంవత్రజల 
సజాతెంతయిెం లేదా ఆజాదీ క్జ అమృత్ మహో త్వ ను కూడా 
సారతెంచుకుెంది. 
దాదాసజహ బ్ ఫ్జలేు ఇెంటరేి షనల్త ఫతల్తా ఫ సతీవల్త అవజరా్స్ 
2022 వజతేల ప్ూరతత జాబ్రతా ఇకుడ ఉెంది: 
 ఫతల్తా ఆఫ్ ది ఇయర్స అవజర్తా : ప్ుషప  :ద ిర జై  

 ఉతతమ చితెిం అవజర్తా : షరేజష  
 ఉతతమ నట డు అవజర్తా : 83 చితాి నిక్ ిర్ణ్ వీర్స సతెంగ 

 ఉతతమ నటి అవజర్తా : మమీ చితాి నిక్ ికృత్ర సనన్ 

• చితాిలకు అతుయతతమ సహక్జర్ెం: ఆశజ ప్రేఖ్ 

• క్ిరటకి్్ బసీె్ య కీర్స అవజరా్స: సతదాధ ర్సథ మలోే తాి 
• క్ిరటకి్్ ఉతతమ నట ిఅవజర్తా : క్యి రజ అదాాన్స 

• ఉతతమ సహాయ నట డు అవజర్తా : క్జగజ చితాినిక్ ి సతీష్ 
క్ౌశక్ 

• సహాయ పజతలిో ఉతతమ నటి అవజర్తా : బలె్త-బాటమ్ చితాినిక్ ి
ల రజ దతాత  

• ప్తి్రకూల పజతలిో ఉతతమ నట డు అవజర్తా : య ెంటమి్: ద ి
ఫ ైనల్త టయిత్ చితాినిక్ ిఆయుష్ శర్ా 

• ప్ప్ుల్త్ ఛాయిస్ బసీె్ య కీర్స అవజరా్స: అభమనుయ దాసజని 

• ప్ప్ుల్త్ ఛాయిస్ ఉతతమ నటి అవజర్తా : రజధకి్జ మదన్ 

• బెసీ్ డ బయయ అవజర్తా : తడప చితాినిక్ి అహన్ శ టిీ  
• ఉతతమ నపే్థయ గజయకుడు ప్ుర్తష అవజర్తా : వశజల్త మశజర  
• ఉతతమ పేీ బాయక్ సతెంగర్స ఫతమేల్త అవజర్తా : కనిక్జ కప్ూర్స 

• క్ిరటకి్్ బసీె్ ఫతల్తా అవజర్తా : సరజూ ర్స ఉధమ్ సతెంగ 

• ఉతతమ దర్శకుడు అవజర్తా : సేీట్ ఆఫ్ సజ్: టెెంప్ుల్త ఎటాక్ 
చితాినిక్ి క్ న్ ఘోష్ 

• ఉతతమ సతనిమ టోగజర ఫర్స అవజర్తా : హసన్ా దలిూిబా చితాినిక్ి 
జయకృషణ  గుమాడ ి

• బెసీ్ ఇెంటరేిషనల్త ఫచ్ర్స ఫతల్తా అవజర్తా : మరో రౌెండ్ 

• ఉతతమ షజరీ్స ఫతల్తా అవజర్తా : ప ల 

• వవబ్ సతరటస్ లో ఉతతమ నట డు అవజర్తా : ది ఫ్జయమలీ మ యన్ 2 
క్ోసెం మననజ బాజ పేయి 

• వవబ్ సతరటస్ లో ఉతతమ నటి అవజర్తా : అర్ణయక్ క్ోసెం ర్వీనా 
టాెండన్ 
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• ఉతతమ వవబ్ సతరటస్ అవజర్తా : క్జయెండీ 
• టెలవజన్ సతరటస్ లో ఉతతమ నట డు అవజర్తా : కుచ్ ర్ెంగ పజయర్స 

క్ే ఐస ేభీక్ ిషహీర్స షకే్ 

• టెలవజన్ సతరటస్ లో ఉతతమ నటి అవజర్తా : కుెండల భాగయ క్ోసెం 
శరదాధ  ఆర్య 

• టెలవజన్ సతరటస్ ఆఫ్ ద ిఇయర్స అవజర్తా : అనుప్మ 

• టెలవజన్ సతరటస్ లో అతయెంత పజిమసతెంగ య కీర్స అవజర్తా : 
కుెండల భాగయ క్ోసెం ధరీ్జ ధయప్ర్స 

• టెలవజన్ సతరటస్ లో అతయెంత పజిమసతెంగ నట ి అవజర్తా : 
అనుప్మ క్ోసెం ర్దపజలీ గెంగయలీ 

పజరతశజర మకవతేత  ర్తన్ టాటాకు మహారజషీర గవర్ిర్స గౌర్వ 
డాకీరటే్ ను అెందజశేజర్త 

 
పజరతశజర మకవేతత  మరతయు ప్రోప్క్జరత, ర్తన్ టాటాకు 
మహారజషీర గవర్ిర్స భగత్ సతెంగ క్ోషజయరట ముెంబెైలోని రజజ 
భవన్ లో గౌర్వ డాకీర్స ఆఫ్ లటరచేర్స ను అెందజేశజర్త. 
HSNC యయనివరతశటీ మొదటి ప్తిేయక క్జనొాక్ేషన్ లో శ్రర 
ర్తన్ కు గౌర్వ డాకీరేట్ ప్ిదానెం చేశజర్త. ర్తన్ టాటాకు 
దక్ిున గౌర్వెం మొతతెం టాటా కుట ెంబానిక్ి, టాటా గయర ప్ుకు 
దకుుతుెందని గవర్ిర్స అనాిర్త. 
HSNC యయనివరతశటీ అనేది ముెంబెై ప్రతసరజల నుెండి 
ఇప్పటిక్ే ఉని కళాశజలలను కలగత ఉని ఒక కీసీర్స 
వశావదాయలయెం, అవ H.R. క్జలేజ, క్ిషతెంచెంద్ చ ల ీ ర్ెం 
క్జలేజ (KC క్జలేజ), మరతయు బొ ెంబాయి టీచర్స్ టెైనీిెంగ 
క్జలేజ (BTTI) HSNC బో రా్స ను దాని మ తృ సెంసథగజ కలగత 
ఉని కళాశజలలు. 

MIFF 2022: 'టర్సి యువర్స బాడ ీ ట  ది సన్' ఉతతమ 
డాకుయమ ెంటరటక్ ిగోలెా న్ శెంఖ్ు అవజర్తా ను అెందుకుెంది. 

 
సో వయట్ పతిజనర్స ఆఫ్ వజర్స యొకు అదుభతమ ైన కథను 
చ పేప డచ్ డాకుయమ ెంటరట చితెిం “టర్సి యువర్స బాడ ీట  ద ి
సన్”, MIFF 2022లో ఉతతమ డాకుయమ ెంటరట చితెింగజ 
ప్తి్రషజీ తాక గోలెా న్ శెంఖ్ు అవజర్తా ను 
గ లుచుకుెంది. అలయోనా వజన్ డ ర్స హార్సట్ దర్శకతాెం 
వహ ెంచార్త, 'టర్సి యువర్స బాడీ ట  ది సన్' ర ెండవ ప్ిప్ెంచ 
యుదధెం సమయెంలో నాజీల చేత్రలో ప్ట ీ బడిన టాటర్స 
సెంతత్రక్ి చ ెందిన సో వయట్ స ైనికుడి అదుభతమ ైన జీవత 
కథను వవలుగులోక్ి త సుత ెంది. అతని డ ైరటలతో పజట  వవధ 
వయక్ితగత మరతయు ప్బీ్రక్ ఆర ైువ లు మరతయు రతజిస్ీ రల దాారజ, 
అతని కుమ ర త సనా తన తెండి ి మ రజు నిి కనుగొనడానిక్ి 
ప్యిత్రిసుత ెంది, అతనిి చినితనెంలో తనకు త లసతన 
వయక్ితగజ మ రతచెంది. 
డాకుయమ ెంటరట, షజరీ్స ఫతక్షన్ మరతయు య నిమషేన్ చితాి ల 

క్ోసెం ముెంబెై ఇెంటరేిషనల్త ఫతల్తా ఫ సతీవల్త యొకు అగర 
అవజర్తా ను మహారజషీర గవర్ిర్స శ్రర భగత్ సతెంగ క్ోషతయ రట 
ప్దిానెం చేశజర్త. 
నయయఢలీిీలో జరతగతన DSDP ఎక్లెన్్ అవజర్తా ల 2వ ఎడషిన్ 
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నయయ ఢలీిీలో, 2వ ఎడషిన్ అవజరా్స్ ఫర్స ఎక్లెన్్ ఇన్ డసితీ రకీ్ 
సతుల్త డ వలప మ ెంట్ పజీ నిెంగ, DSDP, నిర్ాహ ెంచబడిెంది, ఈ 
పజిెంతెంలోని మొదటి 30 జిల ీ లు నవైప్ుణాయభవృదిధలో వజరత 
ప్తిేయకమ ైన ఉతతమ అభాయసజలకు గురతతెంప్ు ప ెందాయి. 
పో టీలో మొదటి మయడు జిల ీ లు గుజరజత్ లోని రజజ క్ోట్, 

అసజ్ెంలోని క్జచర్స మరతయు మహారజషీరలోని సతారజ. 30 
రజషజీ ర ల నుెండి జిల ీ  కలెకీర్తీ , జిల ీ  మేజిసేీ రట్ లు మరతయు 
ఇతర్ అధిక్జర్తలు తమ అభపజియ లు మరతయు 
అనుభవజలను ప్ెంచుక్ోవడానిక్ి, అల గే ఆయ  జిల ీ లు 
అటీడుగు సజథ యిలో చేసతన నవైప్ుణాయభవృదిధ  ప్నులను 
ప్దిరతశెంచడానిక్ి అవజర్తా  ప్ిదాననత్వజనిక్ి హాజర్య యర్త. 
 

క్లరడాెంశజలు 
 

ఖ్లేో ఇెండయి  యయత్ గమే్్ 2021 టెటైలి్త ను హరజయనా 
గ లుచుకుెంద ి

 

ఆత్రథయ హరజయనా ఖ్లేో ఇెండయి  యయత్ గమే్్ (KIYG) 

2021 టెైటిల్త ను చివరత రోజు 52 బెంగజర్త ప్తక్జలతో 
గ లుచుకుెంది. హరజయనా కూడా 39 ర్జతాలు మరతయు 46 

క్జెంసయ ప్తక్జలను గ లుచుకుెంది, వజరత మొతతెం ప్తక్జల 
సెంఖ్యను 137 ప్తక్జలకు తీసుకువవళీిెంది - ఇది ఏ 
రజషజీ ర నిక్ ైనా అతయధిక సెంచితెం. ఆలసయమ ైన ఉప పన KIYG 

ప్తక్జల ప్టిీకలో 2020 ఛాెంపతయన్్ మహారజషీరను 
అధిగమెంచడానిక్ి హరజయనాకు సహాయప్డిెంది. 

ప్ధిానాెంశజలు: 
 మహారజషీర 45 సారజణ లు, 40 ర్జతాలు, 40 క్జెంసజయలతో 

125 ప్తక్జలతో ర ెండో  సజథ నెంలో నిలచిెంది. 
 కరజణ టక 22 సారజణ లు, 17 ర్జతాలు, 28 క్జెంసజయలతో 67 

ప్తక్జలతో మయడో  సజథ నెంలో నిలచిెంది. 
ఖ్లేో ఇెండయి  యయత్ గమే్్ 2021 గురతెంచి: 
 ఖ్ేలో ఇెండియ  యయత్ గేమ్్ 2021 జూన్ 4న అనేక 

వేదికలలో హరజయనాలోని ప్ెంచకుల ఈవవెంట్ లలో ఎకుువ 
భాగెం నిర్ాహ ెంచబడుతోెంది. భార్త ప్భిుతా ఖ్ేలో 
ఇెండియ  చొర్వలో భాగమ ైన ఈ గేమ్్ జూన్ 13న 
ముగతశజయి. 

 ఇది హరజయనాకు ర ెండో  KIYG టెైటిల్త. హరజయనా 2018లో 
పజిర్ెంభ టెైటిల్త ను గ లుచుకుెంది, అయితే తర్తవజత్ర 
ర ెండు స్జనీలో మహారజషీరకు ర ెండవ సజథ నెంలో నిలచిెంది. 

 ఇది ఖ్ేలో ఇెండియ  యయత్ గేమ్్ యొకు నాలు వ 
ఎడిషన్. KIYG 2021లో భార్తదేశెంలోని మొతతెం 36 

రజషజీ ర లు మరతయు క్ేెందపిజలత పజిెంతాల నుెండి 2,262 

మెంది మహ ళ్లతో సహా 4,700 మెంది అథ్ ీ ట ీ  
పజలగు నాిర్త. 

 ఆత్రథయ హరజయనా 398 మెంది అథ్ ీ టీతో అత్రప దూ  దళానిి 
ర్ెంగెంలోక్ి దిెంచిెంద,ి మహారజషీర 357 మెందితో ర ెండో  
సజథ నెంలో ఉెంది. KIYG 2021లో మొతతెం 33 రజషజీ ర లు 
కన్ససెం ఒక ప్తక్జనిి సజధిెంచగజ, 28 మెంది కన్ససెం ఒక 
సారజణ నిి గ లుచుకునాిర్త. 

ఏెంజ లో మ థయయస్ మరతయు తుబా హసన్ మే నవలలో 
ఐసతసత పేీయర్స్ ఆఫ్ ది మెంత్ క్రిటటానిి ప ెందార్త  
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శ్రరలెంక బాయటిెంగ సజీ ర్స ఏెంజ లో మ థయయస్ మరతయు పజకి్సజథ న్ 
అర్ెంగేటెిం సతపన్ సెంచలనెం తుబా హసన్ మ ే 2022 క్ొర్కు 
ICC ప్ుర్తషుల మరతయు మహ ళ్ల పేీయర్స్ ఆఫ్ ద ి
మెంత్ గజ ఎెంపతక్ నైట ీ  అెంతరజా తీయ క్ిరక్ ట్ క్ౌని్ల్త (ICC) 

ప్కిటిెంచిెంది. అభమ నులు తమ అభమ న ప్ుర్తషుడిక్ ి
ప్తి్ర నవల  ఓట  వేయడెం క్ొనసజగతెంచవచుచ. మరతయు 
www.icc-cricket.com/awardsలో నమోదు చేసుక్ోవడెం 
దాారజ ICC పేీయర్స ఆఫ్ ది మెంత్ చొర్వలో భాగెంగజ 
అెంతరజా తీయ క్ిరక్ ట్ లోని అనిి ఫ్జరజాట్ లలోని మహ ళా 
క్ిరక్ టర్తీ . 
ఏెంజ లో మ థయయస్ క్ ిఈ అవజర్తా  ఎెందుకు ఇచాచర్త? 

మ థయయస్ బెంగజీ దేశ తో జరతగతన ICC వర్లా్త టెసీ్ 
ఛాెంపతయన్ షతప సతరటస్ వజయెంలో అతని జట ీ  ఆకట ీ కునే 
సమయెంలో ప్ర్తగులు చేసతన తరజాత సజీ ెండ్-అవుట్ 
ప్ుర్తష ఆటగజడిగజ ఎెంపతకయ యడు. మ థయయస్ జనవరత 
2021లో పజిర్ెంభమ ైనప్పటి నుెండి పేీయర్స ఆఫ్ ది మెంత్ గజ 
ఎెంపతక్ ైన మొదటి శ్రరలెంక ఆటగజడు అయ యడు, సహచర్ 
నామన్సలు అసతత ఫ రజిెండో  (శ్రరలెంక), మరతయు ముషతఫకర్స 
ర్హీమ్ (బెంగజీ దేశ) కెంటే ముెందుగజ ఈ అవజర్తా ను 
అెందుకునాిడు. 
మ క్్ వవరజటప్ న్ అజర్స బెజైాన్ గజర ెండ్ పతి 2022 వజతేగజ 
నిలచాడు 

 

ర డ్ బుల్త యొకు మ క్్ వవరజటప్ న్ అజర్స బెజైాన్ ఫ్జర్తాల  
వన్ గజర ెండ్ పత ి 2022 (ఈ స్జన్ లో అతని ఐదవ వజయెం) 
గ లుచుకునాిడు. ఈ ప్కి్ిరయలో, వవరజట్ప న్ ర డ్ బుల్త లో ఆల్త 
టెైమ్ లో అతయెంత వజయవెంతమ ైన డ ైవీర్స అయ యడు. ర డ్ 
బుల్త కు చ ెందిన స రతుయో ప ర జ ర ెండో  సజథ నెంలో, మ రత్డ స్ కు 
చ ెందిన జారా్స ర్స ్ ల్త మయడో సజథ నెంలో నిలచార్త. 
R ప్ిజాా నెందా నారేా  చ స్ గయర ప A ఓప న్ చ స్ టోర్ిమ ెంట్ 
ను గ లుచుకునాిడు 

 
నారేా  చ స్ గయర ప-A ఓప న్ చ స్ టోర్ిమ ెంటోీ  భార్త యువ 
గజర ెండాాసీర్స R.ప్జిాా నెందా 9 రౌెండీ నుెంచి 7.5 పజయిెంటీతో 
వజతేగజ నిలచాడు. టాప స్డ్ అయిన 16 ఏళీ్ GM చకుటి 
ఫ్జమ్ లో ఉెండి తొమాది రౌెండీలో అజేయెంగజ నిలచాడు. 
అతను అెంతరజా తీయ మ సీర్స అయిన తోటి భార్తీయుడు V 

ప్ణిీత్ ప ై వజయెంతో టోర్ిమ ెంట్ ను ముగతెంచాడు. ర ెండో  
సజథ నెంలో నిలచిన IM మ ర ్ ల్త ఎఫ్ోి యిెంసు్ (ఇజాి యిలె్త), 

IM జెంగ మన్ సతయో (స్ా డన్) కెంటే ప్జిాా నెంద ప్ూరతత 
పజయిెంట ీ  ముెందునాిర్త. 
ఈ భార్తీయ టీనేజ సజీ ర్స ఇటీవల క్జలెంలో ఆకట ీ కునే 
ప్దిర్శనలు ఇసుత నాిడు మరతయు చ సుిల్త మ సీర్స ఆనవటీ న్ 
ఈవవెంటోీ  ప్పి్ెంచ నెంబర్స వన్ మ గిస్ క్జరీ్్నుి ర ెండవసజరత 
ఓడిెంచాడు మరతయు చ ైనాకు చ ెందిన డిెంగ లర న్ చేత్రలో 
సమీప్ ఫ ైనలోీ  ఓడిపో య డు. ప్జిాా నెంద క్ోచ్ R.B. ర్మేష్ 
వజయెం తర్తవజత అతనిి అభనెందిెంచార్త మరతయు ఇది 
అతని ఆతావశజాసజనిి ప ెంచడానిక్ి సహాయప్డుతుెందని 
అనాిర్త. 
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టనీజేర్స రజహుల్త శ్రరవజత్వ భార్త్ 74వ గజర ెండ్ మ సీర్స గజ 
అవతరతెంచాడు 

 
ఇటలీలో 9వ క్జటోలక్జ చ స్ ఫ సతీవల్త 2022 సెందర్భెంగజ లెైవ 
FIDE రేటిెంగ లలో 2500 (ఎలో పజయిెంట ీ ) అడాెంక్ిని 
అధిగమెంచి టైెటిల్త ను సజధిెంచి, త లెంగజణకు చ ెందిన రజహుల్త 
శ్రరవజత్వ P భార్తదేశెం యొకు 74వ గజర ెండ్ మ సీర్స 

అయ యడు. 19 ఏళీ్ ఆటగజడు క్జటోలక్జ ఈవవెంట్ లో 
గజర ెండ్ మ సీర్స లెవజన్ ప్ెంతుల య తో జరతగతన 8వ రౌెండ్ 
గేమ్ ను డాి చేసుకుని తరజాత 2500 ఎలో లెైవ రేటిెంగ 
మ ర్తును చేర్తకునాిడు. అతని ప్సిుత త ఎలో రేటిెంగ 2468. 

శ్రరవజత్వ ఇప్పటిక్ే ఐదు GM నిబెంధనలను ప ెందాడు 
మరతయు అతను రేటిెంగ థ షిో లా్త 2500 దాటినప్ుపడు 
టెైటిల్త ను సజధిెంచాడు. 
అదనప్ు సమ చార్ెం: 
 భర్త్ సుబమిణయెం జనవరతలో దేశ 73వ GM అయ యర్త. 
 లెజ ెండరట వశానాథన్ ఆనెంద్ భార్తదేశప్ు మొదట ి

GM, అతను 1988లో త్రరతగత అయ యడు. 
ఇన్ సజీ గజర మ్ లో 200 మలయనీ మెంద ి ఫ్జలోవరీ్ను 
చరే్తకుని మొదటి భార్తీయుడగిజ వరజట్ క్ోహీీ  నిలచాడు 

 

భార్త క్ిరక్ ట్ సజీ ర్స వరజట్ క్ోహీీ  సో షల్త మీడియ  స ైట్ 

ఇన్ సజీ గజర మ్ లో 200 మలయనీ మెంది ఫ్జలోవరీ్ మ ర్సు ను 
అధిగమెంచాడు. దీెంతో ఇన్ సజీ గజర మ్ లో 200 మలయనీ 
మెంది ఫ్జలోవరీ్ను కలగత ఉని తొల భార్తీయుడిగజ 
నిలచాడు. ఇన్ సజీ గజర మ్ లో అతయధిక మెంది ఫ్జలోవర్తీ  ఉని 
క్లరడాక్జర్తలోీ  క్ోహీీ  మయడో  సజథ నెంలో ఉనాిడు. పో ర్తచగల్త 
ఫుట్ బాల్త సజీ ర్స క్ిరసతీయ నన రొనాలోా  451 మలయనీ 
ఫ్జలోవరీ్తో అగరసజథ నెంలో ఉనాిడు, అర ాెంటీనా ఫుట్ బాల్త 
క్ ప ీన్ మరతయు FC బారత్లోనా లెజ ెండ్ లయోనవల్త మ స్్  
334 మలయన్ ఫ్జలోవరీ్తో ముెందునాిడు. 
పజరజ ప్ిప్ెంచకప లో సార్ణెం గ లచి ప్పి్ెంచ రతక్జర్తా  సృషతీెంచిన 
షూటర్స అవన్స లేఖ్రజ 

 

టోక్ోయ పజరజలెంపతక్్ వజతే అవన్స లేఖ్రజ, ఫ్జిన్్ లోని 
చటౌరోక్్ లో జరతగతన పజరజ షూటెింగ ప్ిప్ెంచ కప లో మహ ళ్ల 
10 మీటరీ్ ఎయిర్స ర ఫైతల్త సజీ ెండెింగ SH1లో 250.6 ప్పి్ెంచ 
రతక్జర్తా  సో ుర్తతో సార్ణెం గ లుచుకుెంది. 2024 పజరతస్ లో జరతగే 
పజరజలెంపతక్ గేమ్్ కు అర్ేత సజధిెంచేెందుకు 20 ఏళీ్ షూటర్స 
తన 249.6 ప్పి్ెంచ రతక్జర్తా ను బదూలు క్ొటిీెంది. పో ల ెండ్ కు 
చ ెందిన ఎమలయ  బాబా్ు 247.6 సో ుర్తతో ర్జతెం 

గ లుచుక్ోగజ, స్ాడన్ కు చ ెందిన అనాి నార్ాన్ 225.6 

సో ుర్తతో క్జెంసయెం సజధిెంచిెంది. 
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జాతీయ ఎయిర్స సో పరీ్స్ పజలస ్2022ని ప ర్ వమ నయ న 
మెంత్ర ిపజిర్ెంభెంచార్త 

 
ప ర్ వమ నయ న శజఖ్ మెంత్ర ి శ్రర జోయత్రరజదతియ M. 

సతెంధియ  నషేనల్త ఎయిర్స సో పరీ్స పజలస ్ 2022 (NASP 

2022)ని పజిర్ెంభెంచార్త. NASP 2022 యొకు దృషతీ  2023 

నాటకి్ ి భార్తదశేజనిి అగరశలరణ ి క్లరడా దశేజలలో ఒకటిగజ 
మ ర్చడెం. ఈ వధానెం భార్తదేశెంలో సుర్క్షితమ ైన, 

సర్సమ ైన, పజిప్యత, ఆనెందిెంచే మరతయు సతథర్మ ైన వజయు 
క్లరడలను అెందిెంచడానిక్ి నిరజధ రతసుత ెంది. 
పజలసల్ో చరే్చబడని వవధ అెంశజలు: 
1. ఏరోబాటిక్్ 

2. ఏరో మోడలెంగ మరతయు మోడల్త రజక్ టీి 
3. అమ చయయర్స-నిరతాత మరతయు ప్యిోగజతాక వమ నెం 

4. బెలూనిెంగ 

5. డోినుీ  

6. గ లీడిెంగ మరతయు ప్వరా్స గ లీడిెంగ 

7. హాయెంగ గ లీడిెంగ మరతయు ప్వరా్స హాయెంగ గ లీడిెంగ 

 

8. పజరజచయటిెంగ (స ైుడ ైవెంగ, బేస్ జెంపతెంగ, వెంగ సయట ీ  
మొదలెైన వజటితో సహా) 

9. పజరజగ లీడిెంగ మరతయు పజరజ మోటరతెంగ (శక్ితతో నడిచే 
పజరజచయట్ టెైకీ్్ మొదలెైనవ. 

10.  ప్వరా్స ఎయిర్స క్జర ఫీ్ (అల ీ ర -లెైట్, మ ైక్రో లెైట్, లెైట్ సో పరీ్స్ 
ఎయిర్స క్జర ఫీ్ మొదలెైన వజటితో సహా) 

11. రోటర్స క్జర ఫీ్ (ఆటోగ ైరోతో సహా) 

భార్త్ 6-4తో పో ల ెండ్ ను ఓడెించి పజిర్ెంభ FIH హాక్ల 5s 

టెటైలి్త ను క్ వైసెం చసేుకుెంద ి

 

సతా టారజీ ెండ్ లోని లౌసజన్ లో జరతగతన తొల FIH హాక్ల 5 
ఛాెంపతయన్ షతప ను భార్త్ ఫ నైల్త లో 6-4తో పో ల ెండ్ ను 
ఓడెించిెంది. అెంతకుముెందు, భార్తదేశెం మొదట 
మలేషతయ ను 7-3తో ఓడిెంచిెంది, ర ెండవ అర్ధభాగెంలో 
అదుభతమ ైన ప్దిర్శనలో నాలుగు గోల్త్ చేసత, రోజు ర ెండవ 
మ యచ్ లో పో ల ెండ్ ను 6-2తో ఓడిెంచిెంది. ఐదు జటీ లీగ 
సజీ ెండిెంగ లలో మయడు వజయ లు మరతయు ఫ ైనల్త 
మ ర్ుెంలో ఒక డాితో అగరసజథ నెంలో నిలచిన భార్త్, తమ 
ప్చిారజనిి అజేయ రతక్జర్తా తో ముగతెంచిెంది. 
రౌెండ్-రజబ్రన్ లీగ దశ తరజాత భార్త్ మయడు వజయ లు 
మరతయు ఒక డాితో 10 పజయిెంటీతో ఐదు జటీ సజీ ెండిెంగ లలో 
అగరసజథ నెంలో ఉెంది. భార్త్ 4-3తో ఆత్రథయ సతాటారజీ ెండ్ ను 
ఓడిెంచి, చిర్క్జల ప్తియరతథ పజక్ిసజథ న్ తో 2-2తో డాి చేసుకుెంది. 
ఫ ెించ్ ఓప న్ టనెిిస్ గజర ెండ్ సజీ మ్ 2022 
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2022 ఫ ిెంచ్ ఓప న్ ఒక గజర ెండ్ సజీ మ్ టెనిిస్ 
టోర్ిమ ెంట్ అవుట్ డోర్స క్ేీ  క్ోరీ్స లలో ఆడబడిెంది. ఇది 
ఫ్జిన్్ లోని పజయరతస్ లోని సేీడ్ రోల ెండ్ గజరోస్ లో 22 మే 
నుెండి 5 జూన్ 2022 వర్కు జరతగతెంది, ఇెందులో సతెంగతల్త్, 

డబుల్త్ మరతయు మక్్ డ్ డబుల్త్ ఆటలు ఉనాియి. Iga 

Świątek మహ ళ్ల సతెంగతల్త్ ఈవవెంట్ ను గ లుచుకుెంది, ఆమ  
ర ెండవ ఫ ిెంచ్ ఓప న్ క్ిరటటానిి క్ ైవసెం చేసుకుెంది 
మరతయు రజఫ ల్త నాదల్త ప్ుర్తషుల సతెంగతల్త్ ఈవవెంట్ ను 
గ లుచుకునాిడు, అతని రతక్జర్తా -వసతరతెంచిన 14వ ఫ ిెంచ్ 
ఓప న్ టెైటిల్త ను క్ ైవసెం చేసుకునాిడు. 
గజర ెండ్ సజీ మ్ లో 5 క్టేగతరటలు ఉెంటాయి 

 ప్ుర్తషుల సతెంగతల్త్ 

 మహ ళ్ల సతెంగతల్త్ 

 ప్ుర్తషుల డబుల్త్ 

 మహ ళ్ల డబుల్త్ 

 మక్్ డ్ డబుల్త్ 

ఫ ెించ్ ఓప న్ 2022 వజతేల జాబ్రతా: 

Title Winner Runner up 

Men’s 
Singles 

Rafael Nadal 
(Spain) 

Casper Ruud 
(Norwegian) 

Women’s 
Singles 

Iga Świątek 
(Poland) 

Coco Gauff 
(US) 

Men’s 
doubles 

Marcelo Arévalo 
(El 

Salvador),  Jean-
Julien Rojer 

(Netherlands) 

Ivan Dodig 
(Croatian), 

Austin Krajicek 
(US) 

Women’s 
doubles 

Caroline Garcia 
(French), Kristina 

Mladenovic 
(French) 

Jessica Pegula 
(US), Coco 
Gauff (US) 

Mixed 
doubles 

Ena Shibahara 
(JAPAN), Wesley 

Koolh of 
(Netherlands) 

Joran Vliegen 
(Belgium), 

Ulrikke Eikeri 
(Norway) 

బో ల ట్ తురతీఖ్ననవ కప లో సజక్ష ిమ లక్, మ న్స్, దవియ కక్జర న్ 
సార్ణెం సజధెించార్త 

 
రతయో ఒలెంపతక్్ క్జెంసయ ప్తక వజేత సజక్షి మ లక్ దాదాప్ు 
ఐదేళీ్లో బో ల ట్ తురతీఖ్ననవ కప లో ఆమ  మొదట ి
అెంతరజా తీయ బెంగజర్త ప్తక్జనిి గ లుచుకుెంది. ఈ ఏడాది 
బో ల ట్ తురతీఖ్ననవ కప లో ఆమ  అదుభతమ ైన ప్దిర్శన 
కనబరతచిెంది. ఆమ  మొదటి వజయెం కజక్ిసజత న్ కు 
చ ెందిన ఇరతనా కుజ ితో్వజప ై మరతయు మరొక 
మ యచ్ ర్తషజనా అబ్రూర్సులోవజతో జరతగతెంది, ఇెందులో 
పజయిెంట ీ  9-3తో ఉనాియి. సజక్ష ి మ లక్ 7-4తో లీడెింగ 
పజయిెంటీతో కుజ ితో్వజప  ై గ లచి ఫ నైల్త్ లోక్ి ప్విశేెంచిెంది. 
ఆమ  ఒకు రోజులో ఇరతనా కుజ ితో్వజను ర ెండోసజరత పతన్ 
చేసతెంది. 
మ న్స్ 57 క్జేీల వభాగెంలో కజక్ిసజథ న్ కు చ ెందని ఎమ ా 
టసిత్ నాతో జరతగతన ఫ నైల్త్ లో 3-0 తడేాతో గ లచిెంది. 
మెంగోలయ కు చ ెందని డ లెు రజా ఎెంఖ్ స ైఖ్ న్ మరతయు 
కజక్ిసజత న్ కు చ ెందని అలినా క్ రై్స గ లాననవజప  ై దవియ ర ెండు 
బౌట్ లను గ లుచుకుెంద.ి దుర్దృషీవశజతుత , దివయ ఫ ైనల్త 
బౌట్ లో 10-14 పజయిెంటీ తేడాతో ఓడిపో యిెంది మరతయు 
ఆమ  68 క్ేజీల వభాగెంలో మెంగోలయ కు చ ెందిన 
బో లోర్తత ెంగల గ జోరతగీ తో ఆడిెంది. 
 62 క్జేీల వభాగెంలో, సజక్ష ిమ లక్ ప్తనెం దాారజ ఇరతనా 

కుజ ితో్వజప ై గ లచిెంది. 
 57 క్జేీల వభాగెంలో, మ న్స్ ఎమ ా టిసత్నాప ై 3-0 

తేడాతో గ లచిెంది. 
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 68 క్ేజీల వభాగెంలో, జోరతగీ మరతయు డ లెా రజా ఇదూరత 
నుెండి ఎకుువ పజయిెంట ీ  సజధిెంచడెం దాారజ దివయ 
కక్జర న్ గ లచిెంది. 

 76 క్ేజీల వభాగెంలో, ప్ూజా సతహాగ జగర్తూ లెం, 

నవగైల్త సుర న్ ప ై క్జెంసయెం గ లుచుకుెంది. 76 క్ేజీల 
వభాగెంలో అయిప రత మ డ ట్  17-6తో సమర్స  హమ ా ప ై 
గ లచి బెంగజర్త ప్తక్జనిి గ లుచుకునాిడు 

అహాదాబాద్ లో ఒలెంపతక్ సజథ యి క్లరడా సముదాయ నిక్ ి
అమత్ షజ శెంకుసజథ ప్న చశేజర్త 

 
అహాదాబాద్ లో సరజూ ర్స ప్టలే్త సో పరీ్స్ క్జెంప ీ క్్, నరెేంది మోడ ీ
సేీడయిెం, నార్న్ ప్ురజ సో పరీ్స్ క్జెంప ీ క్్ మరతయు మరో 
మయడు సో పరీ్స్ క్జెంప ీ క్్ లతో ఒలెంపతక్్ క్ోసెం అెంతరజా తీయ 
సజథ యి మ ైదానాలు మరతయు అనిి క్లరడలకు వేదికలు 
ఉెండాలని ప్భిుతాెం క్ోర్తకుెంటోెంది. గుజరజత్ లోని 
అహాదాబాద్ లో ఆదివజర్ెం (మే 29) ర్ద. 632 క్ోటీతో 
ఒలెంపతక్ సజథ యి క్లరడా సముదాయ నిక్ి క్ేెంద ి హోెంశజఖ్, 

సహక్జర్ శజఖ్ మెంత్రి అమత్ షజ శెంకుసజథ ప్న చేశజర్త. 
 

 

ప్ుర్తషుల హాక్ల ఆసతయ  కప : జపజన్ ప ై 1-0 తడేాతో భార్త్  
క్జెంసయెం సజధెించిెంద ి

 
ఇెండోనషేతయ లోని జక్జరజత లో జరతగతన ప్ుర్తషుల హాక్ల ఆసతయ  
కప 2022లో భార్త్ 1-0తో జపజన్ ను ఓడెించి క్జెంసజయనిి 

గ లుచుకుెంది  .లు ఉెండగజకు ఏడు ప నాలీీ క్జర్ిర్స జపజన్ , భార్త్ కు 
క్ేవలెం ర ెండు మ తమి ే ఉనాియి, అయిత ే సరతుల్త ప నిట్ రేషన్ 
గణాెంక్జలోీ  భార్త్ 11-10తో ముెందెంజలో ఉెంది  .మ యచ్ చివరత 
నిమషెంలో భార్త్ 10 మెంద ి ప్ుర్తషులకు తగతుెంది, క్జన్స వజర్త 

ఆసతయ  కప లో తమ ర ెండవ క్జెంసయ ప్తక్జనిి 
నిలబెట ీ క్ోగలగజర్త. 
ఇప్పటివర్కు జరతగతన 11 ఎడిషనీ క్జెంటినవెంటల్త మీట్ లో 
భార్త్ కు ఇది 10వ ప్తకెం. 2003, 2007 మరతయు 2017లో 
ఛాెంపతయన్ గజ నిలచిన భార్త్ ఐదు ప్రజయయ లు ర్నిర్ప గజ 
నిలచిెంది మరతయు ర ెండుసజర్తీ  క్జెంసయ ప్తక్జనిి 
గ లుచుకుెంది. జపజన్ తో జరతగతన మ యచ్ లో రజజ కుమ ర్స పజల్త 
(6’) ఒెంటరత గోల్త చేశజడు. క్జెంసయ ప్తక పేీఆఫ్ లో భార్త 
క్ ప ీన్ బ్లరేెంద ిలక్జర  మ యన్ ఆఫ్ ద మ యచ్ గజ నిలచాడు. 
ఆసతయ  కప 2022 ఫ నైల్త్ లో: 
దక్షణి క్ొరతయ  ఇకుడ GBK సో పరీ్స్ ఎరటనాలో 
ఉతుెంఠభరతతమ ైన 2-1 ఆఖ్రత వజయెంతో సుప్ిమ్ గజ 
రజణిెంచడెంతో, తొల హీరో ఆసతయ  కప టోి ఫ్ప ై మలేషతయ  
ఆశలను ద బితీసతెంది. క్ొరతయ  జట ీ  ప్తి్రషజీ తాక టోి ఫ్ని 
క్ ైవసెం చేసుక్ోవడెం ఇది ఐదోసజరత. వజర్త 1994, 1999, 

2009 మరతయు 2013లో టైెటిల్త ను గ లుచుకునాిర్త 
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దనినత్వజలు 
 

జూన్ 12న ప్పి్ెంచ బాలక్జరతా క వయత్రరకే దనినత్వజనిి 
జర్తప్ుకునాిర్త 

 

జూన్ 12 “బాల క్జరతాకులను అెంతెం చయేడానిక్ ిసజర్ాత్రకి 
సజమ జిక ర్క్షణ” అనే నేప్థయెంతో బాల క్జరతా కుల వయత్రరకే 
దనినత్వజనిి జర్తప్ుకుెంట ెంది. ఈ రోజున, ILO, దాని 
భాగజలు మరతయు భాగసజాములతో కలసత, ప్టిషీమ ైన 
సజమ జిక ర్క్షణ అెంతసుత లను సజథ పతెంచడానిక్ి మరతయు బాల 
క్జరతాకుల నుెండి పతలీలను ర్క్షిెంచడానిక్ి సజమ జిక ర్క్షణ 
వయవసథలు మరతయు ప్థక్జలలో ప ట ీ బడిని ప ెంచాలని 
పతలుప్ునిసోత ెంది. అెంతరజా తీయ క్జరతా క సెంసథ  (ILO) ప్ిక్జర్ెం, 

ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ దాదాప్ు 152 మలయనీ మెంది బాల 
క్జరతాకులు ఉనాిర్త, వీరతలో 72 మలయనుీ  ప్మి దకర్ 
ప్నిలో ఉనాిర్త. 
ప్పి్ెంచ బాల క్జరతాకుల వయత్రరకే దనినత్వెం 2022: నపే్థయెం 

ప్పి్ెంచ దిననత్వెం యొకు 2022 నేప్థయెం సజమ జిక ర్క్షణ 
వయవసథలు మరతయు ప్టిషీమ ైన సజమ జిక ర్క్షణ 
అెంతసుత లను సజథ పతెంచడానిక్ి మరతయు బాల క్జరతాకుల 
నుెండి పతలీలను ర్క్షిెంచడానిక్ి ప్థక్జలలో ప ట ీ బడిని 
ప ెంచాలని పతలుప్ునిచిచెంది. 2022 నేప్థయెం: “బాల 
క్జరతా కులను అెంతెం చయేడానిక్ ి సజర్ాత్రిక సజమ జిక 
ర్క్షణ”.  

ప్పి్ెంచ ర్కతదాతల దనినత్వెం 2022 జూన్ 14న 
నిర్ాహ ెంచబడెింద ి

 
ప్పి్ెంచ ర్కతదాతల దనినత్వెం ప్తి్ర సెంవత్ర్ెం జూన్ 14 న 

ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ జర్తప్ుకుెంటార్త. ప్పి్ెంచ ర్కతదాతల 
దిననత్వెం 2022కు ఆత్రథయ దేశెం మ క్ి్ క్ో. జూన్ 14, 2022న 
మ క్ి్ క్ో సతటీలో ఈ గోీ బల్త ఈవవెంట్ జర్గనుెంది. 
ప్పి్ెంచ ర్కతదాతల దనినత్వెం 2022: నపే్థయెం 

ప్పి్ెంచ ర్కతదాతల దిననత్వెం 2022 యొకు నేప్థయెం 

“ర్కతదానెం సెంఘభీావ చర్య. ఈ ప్యితిెంలో చరేత 
పజిణాలను క్జపజడెండి” (డొనటేెింగ బీడ్ ఈజ ఎన్ య కీ్ ఆఫ్ 
సజలడారతటీ. జాయిన్ ద ిఎఫ కీ్ అెండ్ సవే లెవై్).. 
NCPCR యొకు బాల క్జరతా కుల నిర్దాలన వజర్ెం: 12-20 

జూన్ 2022 

 
జాతీయ బాలల హకుుల ప్రతర్క్షణ కమషన్ (NCPCR) 

ప్పి్ెంచ బాలక్జరతాక వయత్రరేక దిననత్వజనిి 
ప్ుర్సురతెంచుకుని బాల క్జరతాకుల నిర్దాలన 
వజరోత్వజలను జర్తప్ుకుెంటోెంది. "భార్త సజాతెంతయిెం 
యొకు 75 వ వజరతషక్ోత్వ వేడుకలు - "ఆజాదీ క్జ అమృత్ 
మహో త్వ" లో భాగెంగజ 75 ప్దిేశజలలో దీనిని 

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


జూన్ - వీక్లీ కర ెంట్ అఫ రై్స్ 
 

 

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

జర్తప్ుకుెంట నాిర్త - బాల క్జరతాకుల సమసయప ై శరదధ  
వహ ెంచడానిక్ి పజిముఖ్యతగజ 2022 జూన్ 12 నుెండి జూన్ 20 

వర్కు వవధ జిల ీ లోీ  "ఆజాదీ క్జ అమృత్ మహో త్వ". 
దానిని నిర్దాలెంచడానిక్ి మ రజు లను కనుగొనడానిక్ి. 
జాతీయ బాలల హకుుల ప్రతర్క్షణ కమషన్ (NCPCR) 

భార్త ప్భిుతాెంచే ఏరజపట  చేయబడిెంది, బాలల హకుుల 

ప్రతర్క్షణకు సెంబెంధిెంచిన కమషనీ (CPCR) చటీెం, 

2005లోని స క్షన్ 3 ప్కి్జర్ెం చటీబదధమ ైన సెంసథగజ బాలల 

హకుుల ప్రతర్క్షణ మరతయు సెంబెంధిత వషయ లు.  

జూన్ 9న ప్పి్ెంచ అక్ిరడటిషేన్ దనినత్వజనిి 

జర్తప్ుకునాిర్త 

 

ప్పి్ెంచ అక్ిరడటిషేన్ దనినత్వెం (WAD) ప్తి్ర సెంవత్ర్ెం 

జూన్ 9 న జర్తప్ుకుెంటార్త. ఇెంటరేి షనల్త అక్ిరడటిషేన్ 

ఫ్ో ర్మ్ (IAF) మరతయు ఇెంటరేిషనల్త ల బొ రటేరట 

అక్ిరడటిషేన్ క్ోఆప్రషేన్ (ILAC) ఉమాడి ప్యితాిల 

దాారజ WAD సజథ పతెంచబడిెంది. ఐకయరజజయసమత్ర సస టీనబుల్త 

డ వలప మ ెంట్ గోల్త్ (SDG) అమలుకు మదూతు ఇవాడెంలో 

అక్ిరడిటేషన్ క్లలక పజత ి పో షతసుత ెంది. ఇది వజణిజాయనిి 

ప ెంచడెం మరతయు ప్రజయవర్ణ, ఆరోగయెం మరతయు భదతిా 

సమసయలను ప్రతషురతెంచడెం వెంటి లక్షయయలను చేర్తక్ోవడెం 

లక్షయెంగజ ప ట ీ కుెంది. ఇది ఆరతథక వయవసథలో ఉతపత్రత  యొకు 

సజధార్ణ మొతతెం నాణయతను కూడా మ ర్తగుప్ర్తసుత ెంది. 

ప్పి్ెంచ అక్ిరడటిషేన్ దనినత్వెం 2022: నపే్థయెం 

ఈ సెంవత్ర్ెం ప్పి్ెంచ అక్ిరడిటేషన్ డే 2022 యొకు 
నేప్థయెం “అక్ిరడటిేషన్: ఆరతథక వృదిధ  మరతయు ప్రజయవర్ణెంలో 
సుసతథర్త. (అక్ిరడటిషేన్: సస తతనబ్రలట ి ఇన్ ఎకనామక్ గోర త్ 
అెండ్ ది ఎనిారజనవా ెంట్)” నేప్థయెం అక్ిరడిటేషన్ మరతయు 
అనుగుణయత అెంచనా ప్పి్ెంచ సమసయలకు ఎల  
ప్రతషజురజలను కనుగొనగలదో  దృషతీని ఆకరతషెంచడెం లక్షయెంగజ 
ప ట ీ కుెంది. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 ఇెంటరేిషనల్త అక్ిరడిటేషన్ ఫో్ ర్మ్ సజథ పతెంచబడిెంది: 28 

జనవరత 1993; 

 ఇెంటరేిషనల్త ల బొ రేటరట అక్ిరడిటేషన్ క్ోఆప్రేషన్ 
సజథ పతెంచబడిెంది: అక్ోీ బర్స 1977. 

 ప్పి్ెంచ బెయిిన్ టయయమర్స దిననత్వెం 2022 జూన్ 8న 
నిర్ాహ ెంచబడెింద ి

 
మ దడు కణితుల గురతెంచి అవగజహన కలపెంచే లక్షయెంతో ప్తి్ర 
సెంవత్ర్ెం జూన్ 8 న ప్పి్ెంచ మ దడు కణతి్ర దనినత్వెం 

జర్తప్ుకుెంటార్త. ఇది మీ మ దడులోని అసజధార్ణ కణాల 
దవియరజశ లేదా ప ర్తగుదల. మ దడు కణితులలో ర ెండు 
ర్క్జలు ఉనాియి, అవ క్జయన్ర్స క్జనివ (నిర్పజయమ నైవ), 

మరతయు క్జయన్ర్స (పజిణాెంతకమ నైవ). నేషనల్త హ ల్తత  పో రీ్ల్త 
ప్కి్జర్ెం, ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ ప్తి్రరోజూ 500 కెంటే ఎకుువ క్ొతత  
క్ేసులు మ దడు కణిత్రతో బాధప్డుతునాియి. బెియిన్ 
టయయమర్స రోగులు, వజరత కుట ెంబాలు మరతయు ఆరోగయ 
సెంర్క్షణ నిప్ుణులకు ఈ రోజు నివజళి అరతపసుత ెంది. 
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ప్పి్ెంచ బెయిిన్ టయయమర్స దనినత్వెం: నేప్థయెం 

2022లో, ప్పి్ెంచ కణిత్ర దిననత్వెం యొకు నేప్థయెం 'కలసత 

మేము బలెంగజ ఉనాిము (ట గ దర్స వ ఆర్స స త ర ెంగర్స)'. 

జూన్ 8న ప్పి్ెంచ మహాసముదాిల దనినత్వజనిి పజటెించార్త 

 

ప్పి్ెంచ మహాసముదాి ల దనినత్వజనిి ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ ప్తి్ర 

సెంవత్ర్ెం జూన్ 8న జర్తప్ుకుెంటార్త. మహాసముదాిల 

పజిముఖ్యతను మరతయు రోజువజరట జీవతెంలో వజర్త 

పో షతసుత ని ప్ధిాన పజతనిు ప్జిలకు గుర్తత  చేయడానిక్ి ఈ 

రోజును జాా ప్కెం చేసుకుెంటార్త. ప్పి్ెంచ సముదెిం మరతయు 

వనర్తల సతథర్తాానిి పోి త్హ ెంచడానిక్ి సముదెిం మరతయు 

దాని వనర్తలప ై ప్జిలకు అవగజహన కలపెంచడానిక్ి కూడా 

ఈ రోజును పజటిసజత ర్త. 
 

 

ప్పి్ెంచ మహాసముదాిల దనినత్వెం 2022: నపే్థయెం 

"ప్ునర్తజాీవనెం: మహాసముదిెం క్ోసెం సజమయహ క చర్య" 

అనేది ప్పి్ెంచ మహాసముదాిల దిననత్వెం 2022 క్ోసెం 
నేప్థయెం, ఇది మహమ ారత క్జర్ణెంగజ ర్దుూ  చేయబడిన 
ర ెండు సెంవత్రజల తరజాత, UN దశజబూెం మరతయు 
యునవైటెడ్ నేషన్్ ఓషన్ క్జనఫర న్్ వేడుకలచే 
ర్దప ెందిెంచబడిన సెంవత్ర్ెం. 
ప్పి్ెంచ ఆహార్ భదతిా దనినత్వెం 2022 జూన్ 7న 
పజటెించబడిెంద ి

 
ప్పి్ెంచ ఆహార్ భదతిా దనినత్వెం 2022 

ప్పి్ెంచ ఆరోగయ సెంసథ (WHO) ప్కి్జర్ెం ప్తి్ర సెంవత్ర్ెం జూన్ 
7న ప్పి్ెంచ ఆహార్ భదతిా దిననత్వజనిి జర్తప్ుకుెంటార్త. 
ప్పి్ెంచ ఆహార్ భదతిా దిననత్వెం మ ర్తగ ైన ఆరోగజయనిి 
నిలకడగజ అెందిెంచడానిక్ి మరతయు ఆహార్ెం దాారజ 
సెంకరమెంచే వజయధులను నివజరతెంచడానిక్ి ఆహార్ వయవసథలను 
మ ర్చడెం లక్షయెంగజ ప ట ీ కుెంది. ఈ రోజు మనెం త్రనే ఆహార్ెం 
సుర్క్షితెంగజ ఉెండేల  ప్ియతాిలను బలోపేతెం చేయడానిక్ ి
మరతయు ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ ఆహార్ వజయధుల భారజనిి 
తగతుెంచడానిక్ి అవక్జశజనిి అెందిసుత ెంది. 
ప్పి్ెంచ ఆహార్ భదతిా దనినత్వెం 2022: నపే్థయెం 

ప్పి్ెంచ ఆరోగయ సెంసథ (WHO) మ రతచలో ప్పి్ెంచ ఆహార్ 
భదతిా దిననత్వెం యొకు నేప్థయెంను ప్కిటిెంచిెంది. ఈ 
సెంవత్ర్ెం, 'సుర్క్షితమ ైన ఆహార్ెం, మ ర్తగ ైన 
ఆరోగయెం'నేప్థయెం. ప్పి్ెంచ భాగసజామ యనిి పిేరేపతెంచడానిక్ి  
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అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 ప్పి్ెంచ ఆరోగయ సెంసథ ప్ిధాన క్జరజయలయెం: జ న్సవజ, 

సతాటారజీ ెండ్; 

 ప్పి్ెంచ ఆరోగయ సెంసథ  సజథ పతెంచబడిెంది: 7 ఏపతిల్త 

అెంతరజా తీయెంగజ దురజకరమణకు గుర ైన  అమ యక బాలల 
దనినత్వెం 

 
ప్తి్ర సెంవత్ర్ెం జూన్ 4 న ఐకయరజజయసమత్ర (UN) 

ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ శజరటర్క, మ నసతక మరతయు భావయదేాగ 
వేధిెంప్ులకు గుర ైన పతలీలప ై అవగజహన ప ెంప ెందిెంచడానిక్ి 
అెంతరజా తీయెంగజ దురజకరమణకు గుర ైన  అమ యక బాలల 
దిననత్వెం నిర్ాహ సుత ెంది. ఈ రోజున, ఐకయరజజయసమత్ర పతలీల 
హకుులను ప్రతర్క్షిెంచడానిక్ి తన నిబదధతను 
ప్ునర్తదాఘ టిెంచిెంది. 
 అెంతరజా తీయ వర్ణహనీత అవగజహనా దోననత్వెం 2022 

జూన్ 13న నిర్ాహ ెంచబడెింద ి

 
అెంతరజా తీయ వర్ణహనీత అవగజహనా దోననత్వజనిి ప్ిత్ర 
సెంవత్ర్ెం జూన్ 13న ఐకయరజజయసమత్ర నిర్ాహ సుత ెంది. ఈ 
రోజు వర్ణహీనతతో బాధప్డుతుని వయకుత ల మ నవ హకుుల 

పజిముఖ్యత మరతయు వేడుకలను సయచిసుత ెంది. యునవైటెడ్ 
నేషన్్ హయయమన్ ర ైట్్ క్ౌని్ల్త ఈ తీరజానానిి 
ఆమోదిెంచిెంది మరతయు వర్ణహీనతతో బాధప్డుతుని 
వయకుత లప ై దాడులు మరతయు వవక్షను నిరోధిెంచడానిక్ి దాని 
దృఢమ ైన అడుగు వేసతెంది. వర్ణహీనత మరతయు దానితో 
నివసతెంచే వయకుత ల వషయెంలో గతెం యొకు ప్మి దాలను 
మరతయు భవషయతుత కు సెంబెంధిెంచిన మ రజు నిి ప్జిలకు 
గుర్తత  చేయడానిక్ి ఈ రోజు తప్పనిసరత. 
అెంతరజా తీయ వర్ణహనీత అవగజహనా దోననత్వెం 2022: 

నపే్థయెం 

అెంతరజా తీయ వర్ణహీనత అవగజహనా దోననత్వెం 2022 

యొకు నేప్థయెం “యునవటైడె్ ఇన్ మేక్ెింగ అవర్స వజయిస్ 
హ యరా్స”. ఐకయరజజయసమత్ర ప్కి్జర్ెం, సమ నతాానిి 
నిరజధ రతెంచడానిక్ి ఆలినిజెం ఉని వయకుత ల సారజలను 
చేర్చడెం చాల  అవసర్ెం క్జబటిీ  ఈ నేప్థయెం ఎెంపతక 
చేయబడిెంది #Inclusion4equality 

ప్పి్ెంచ స కై్లి్త దనినత్వెం 2022 జూన్ 3న నిర్ాహ ెంచబడెింద ి

 
ప్పి్ెంచ స కై్లి్త దనినత్వెం ప్తి్ర సెంవత్ర్ెం జూన్ 3వ తేదీన 
స ైక్ిీెంగ అనేది ఒక సతథర్మ ైన ప్యి ణానిి ప ెందేెందుకు ఒక 
మ ర్ుెంగజ గురతతెంచబడుతుెంది, అది ఒకరత భౌత్రక శలరయసు్ను 
కూడా నిరజధ రతసుత ెంది. ఈ రోజు స ైక్ిీెంగ సెంప్దిాయ నిి 
మరతయు మన ఆరోగజయనిి ఆరోగయెంగజ ఉెంచడెంలో దాని 
ముఖ్యమ ైన పజతనిు జర్తప్ుకుెంట ెంది. స ైక్ిీెంగ అనేది అనేక 
ఆరోగయ ప్యిోజనాలతో కూడిన బహుమతీయ వజయయ మెం.  
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గోీ బల్త పరే ెంట్్ డ ే2022 జూన్ 1న జర్తప్ుకుెంటార్త 

 
ప్తి్ర సెంవత్ర్ెం ప్పి్ెంచవజయప్తెంగజ జూన్ 1వ తేదీన గోీ బల్త 
పేర ెంట్్ డే జర్తప్ుకుెంటార్త. గోీ బల్త డే ఆఫ్ పేర ెంట్్ అనేది 
పతలీల జీవతెంలో తలీదెండుిల పజిముఖ్యతను జర్తప్ుకునే 
వజరతషక క్జర్యకరమెం. గోీ బల్త డే ఆఫ్ పేర ెంట్్ యొకు ఉదేూశయెం 
ఏమటెంటే, తలీదెండుిలు తమ పతలీల జీవతాలోీ  పో షతెంచే 
పజతపి ై అవగజహన మరతయు ప్శిెంసలను పోి త్హ ెంచడెం. 
నాణయమ ైన పేర ెంటిెంగ మరతయు కుట ెంబ జీవతెం యొకు 
పజిముఖ్యత గురతెంచి అవగజహన ప ెంచడెం కూడా దీని లక్షయెం. 
ఇెంటరేి షనల్త గోీ బల్త డ ేఆఫ్ పేర ెంట్్ 2022 థీమ్ ఏమట?ి 

గోీ బల్త పేర ెంట్ డే 2022 థీమ్ 'కుట ెంబ అవగజహన', 

అెంతరజా తీయెంగజ అవగజహన. ఒకరత సాెంత మరతయు ఒకరత 
కుట ెంబెం యొకు మ నసతక మరతయు శజరటర్క శలరయసు్ 
గురతెంచి సపృహతో ఉెండటెం క్ిీషీమ ైనది క్జవచుచ. ఒకరత 
కుట ెంబ సభుయలతో ఒకరత మ నసతక మరతయు శజరటర్క 
ఆరోగజయనిి టాిక్ చేయడెం మరతయు చరతచెంచడెం, అల గే 
ఒకరతక్ొకర్త అకుడ ఉెండటెం మరతయు కషీ సమయ లోీ  
ఒకరతక్ొకర్త సహాయెం చేయడెం, ప్తి్రచోటా మ నవులకు 
చాల  ముఖ్యమ ైనది. 
 

 

ప్పి్ెంచ పజల దనినత్వెం 2022 జూన్ 1న నిర్ాహ ెంచబడెింద ి

 
ఐకయరజజయసమత్ర ఆహార్ మరతయు వయవసజయ సెంసథ  జూన్ 
1ని ప్పి్ెంచ పజల దిననత్వెంగజ ఆమోదిెంచిెంది. పజలను 
ప్పి్ెంచ ఆహార్ెంగజ గురతతెంచడానిక్ి మరతయు పజడి ప్రతశరమను 
జర్తప్ుక్ోవడానిక్ి ఈ రోజు గురతతెంచబడిెంది. డ యిరట ర్ెంగజనిక్ి 
సెంబెంధిెంచిన క్జర్యకల పజలను దృషతీలో ఉెంచుకునే 
అవక్జశజనిి కలపెంచడానిక్ి ఈ రోజు ఉదేూశెంచబడిెంది. 2001 

నుెండి ప్తి్ర సెంవత్ర్ెం జూన్ 1న ఈ దిననత్వజనిి 
పజటిసుత నాిర్త. 
ప్పి్ెంచ పజల దనినత్వెం 2022 థీమ్: 
ప్పి్ెంచ పజల దిననత్వెం 2022 యొకు ఇత్రవృతతెం 
వజతావర్ణ మ ర్తపల సెంక్షోభెం మరతయు గరహెం మీద దాని 
ప్భిావజనిి పజడి ప్రతశరమ ఎల  తగతుెంచగలదో  దృషతీక్ి 
తీసుకురజవడెం. రజబో యిే 30 ఏళీ్లో గటరన్ హౌస్ వజయు 
ఉదాు రజలను తగతుెంచి, పజడి ప్రతశరమను సుసతథర్ెంగజ 
మ రేచెందుకు వేసీ్ మేనేజ మ ెంట్ ను మ ర్తగుప్ర్చడెం దాారజ 
‘డ ైరట నవట్ జీరో’ సజధిెంచడమే లక్షయెం. 
అనిి పో ట ీప్రటక్షలకు ముఖ్యమ నై అెంశజలు: 
 FAO ప్ధిాన క్జరజయలయెం  :రోమ్ , ల జియో; 

 FAO డ రై కీర్స జనర్ల్త :Qu Dongyu; 

 FAO సజథ పతెంచబడిెంది :16 అక్ోీ బర్స 1945; 

 FAO యొకు మ తృ సెంసథ  :యునవటైడె్ నేషన్్ ఎకనామక్ 
అెండ్ సో షల్త క్ౌని్ల్త.  
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మర్ణాలు 
 

సెంతూర్స మ సోీ ర  భజన్ సో పో రత కనుిమయశజర్త 

 
సెంతూర్స మ సీో ర  మరతయు ప్దాశ్రర అవజర్తా  గరహీత, భజన్ 
సో పో రత 73 సెంవత్రజల వయసు్లో మర్ణిెంచార్త. 1948లో 
క్జశ్రార్స లోయలోని సో పో ర్స లో జనిాెంచిన సెంతూర్స పేీయర్స 

భార్తీయ శజస్తయీ సెంగటతెంలోని సుఫతయ నా ఘరజనాకు 
చ ెందినవజర్త. అతను ప్ెండిట్ శెంకర్స ప్ెండిట్ యొకు 
మునిమనవడు, అతను సుఫతయ నా ఖ్ల మ్ మరతయు 
హ ెందుసజత న్స శజస్తయీ సెంగటతెం ఆధార్ెంగజ 'సయఫ్ బాజ' 

(శ లై)గజ ప్సితదిధ  చ ెందిన శ ైలని అభవృదిధ  చేశజడు. 
'స యిెంట్ ఆఫ్ ది సెంతూర్స' మరతయు 'క్ిెంగ ఆఫ్ సతీ రెంగ్'గజ 
క్లరతతెంప్బడిన సో పో రత 1992లో సెంగటత నాటక అక్జడమీ 
అవజర్తా ను మరతయు 2004లో ప్దాశ్రరని గ లుచుకునాిర్త. 
2009లో బాబా అల ీ వుదీన్ ఖ్ న్ అవజర్తా  మరతయు 2011లో 
MN మ థుర్స అవజర్తా తో సతురతెంచబడాా ర్త. భార్తీయ 
శజస్తయీ సెంగటతానికి్ అతని సహక్జర్ెం. 
 J&K నేషనల్త పజెంథర్స్ పజరటీ చీఫ్ భీమ్ సతెంగ 
కనుిమయశజర్త 

 

నేషనల్త పజెంథర్స్ పజరటీ చీఫ్ ప ి ఫ సర్స, భీమ్ సతెంగ దీర్ఘక్జలెంగజ 
అనారోగయెంతో బాధప్డుతూ జమయాలోని తన నివజసెంలో 
కనుిమయశజర్త. అతనిక్ి 80 ఏళ్ుీ . సతెంగ జమయా మరతయు 
క్జశ్రార్స నేషనల్త పజెంథర్స్ పజరటీ (JKNPP) యొకు 
వయవసజథ ప్కుడు మరతయు ప్ధిాన పో షకుడు, ఇది జమయా 
మరతయు క్జశ్రార్స యొకు భార్త క్ేెందపిజలత పజిెంతెం 
ఆధార్ెంగజ "అెంత్రమ వపీ్వెం" క్ోసెం ప్యిత్రిసుత ని ఒక 
రజజక్లయ సెంసథ . 
క్ోల్త కతా కచరేటలో ప్దిర్శన ఇచిచన తరజాత బాలీవుడ్ సతెంగర్స 
క్ క్  మర్ణెించార్త 

 
మయడు దశజబాూ లుగజ సెంగటత పతియులను మెంతమిుగుధ లను 
చేసతన ప్మిుఖ్ బాలీవుడ్ గజయకుడు క్ క్  (కృషణకుమ ర్స 
కునిత్) ఇక లేర్త. 53 ఏళీ్ గజయకుడు క్ోల్త కతాలో ప్తియక్ష 
ప్దిర్శన తరజాత మర్ణిెంచార్త. KK బాలీవుడ్ లోని టాప 
సతెంగర్స లలో ఒకరతగజ ప్రతగణిెంచబడాా డు. క్ క్  హ ెందీ, బెెంగజలీ, 

తమళ్ెం, కనిడ, మలయ ళ్ెం, మరజఠట మరతయు అసజ్మీ 
భాషలోీ  పజడార్త. 
క్ .క్ . వవధ చితాిలలో అనేక హ ట్ పజటలు పజడార్త. క్ క్  
యొకు అతయెంత ప్జిాదర్ణ ప ెందిన క్ొనిి పజటలు తు హ ీ
మేరట షబ్ హ ై (గజయెంగ సీర్స), తడాప తడాప క్ే ఇస్ దిల్త సే 
(హమ్ దిల్త దే చుక్ే సనమ్), ఆవర్ప్న్ బెంజారజప్న్ 
(జిస్ా), ఆెంఖ్ోన్ మే తేరట అజబ్ స్ (ఓెం శజెంత్ర ఓెం) 
మరతయు ఖ్ుదా జానే (బచాి ఏ హస్నన) ఉనాియి. 
1999లో వడుదలెైన య రోన్ అనే ఆయన పజట ఆయనకు 
ఇెంటిపేర్త త చిచప టిీెంది. 

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


జూన్ - వీక్లీ కర ెంట్ అఫ రై్స్ 
 

 

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

సుదయర్ ర్నిిెంగ లెజ ెండ్ హరత చెంద్ కనుిమయశజర్త 

 
ల ెంగ డిస ీన్్ గేరట్ హరత చెంద్, ర ెండుసజర్తీ  ఒలెంపతయన్ 
మరతయు డబుల్త ఆసతయ  గేమ్్ బెంగజర్త ప్తక వజతే, 

జలెంధర్స లో కనుిమయశజర్త. అతని వయసు్ 69. చెంద్ 
1978 బాయెంక్జక్ ఏషతయ డ్ లో 5000 మరతయు 10,000 
మీటరీ్ సారజణ నిి మరతయు 1975 సతయోల్త లో జరతగతన 
ఆసతయ  ఛాెంపతయన్ షతప లో 10,000 మీటరీ్ టెైటిల్త ను కూడా 
గ లుచుకునాిడు. 

ఇతర్ములు 
 

UNICEF గుడ్ వల్త అెంబాసతడర్స గజ సచిన్ టెెండయలుర్స 20వ 
సెంవత్ర్ెం క్ొనసజగనునాిర్త. 
సచిన్ టెెండయలుర్స యునవటైడె్ నషేన్్ చిలారన్్ ఫెండ్ 
(UNICEF) ‘గుడ్ వల్త అెంబాసతడర్స’గజ రతక్జర్తా  సజథ యిలో 
20వ సెంవత్ర్ెం పజట  క్ొనసజగనునాిర్త, పేద పతలీల 
సెంక్షేమెం క్ోసెం కృషత చేసుత నాిర్త. దిగుజ క్ిరక్ టర్స వవధ 
క్జర్ణాల క్ోసెం యునిస ఫ్ తో చాల  క్జలెంగజ అనుబెంధెం 
కలగత ఉనాిడు. యునిస ఫ్ తో దాదాప్ు ర ెండు దశజబాూ ల 
సుదీర్ఘ భాగసజామయెంలో, అతను ప్చిారజలను మరతెంత 
ముెందుకు తీసుక్ ళీ్డెంలో క్లలక పజతి పో షతెంచాడు, 
ముఖ్యెంగజ నిర్తపేద పతలీలకు మ ర్తగ ైన భవషయతుత ను 
అెందిెంచడెం లక్షయెంగజ ప ట ీ కునాిడు.  
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మీ ఉదోయగప్ియతిెంలో మీర్త వసే ేప్తి్ర అడుగులో మమేు మీకు తోడుగజ ఉెంటాము. 
 

--------******-------- 

APPSC , TSPSC గయర ప-1, గయర ప-2 , గయర ప-3 , గయర ప-4 మరతయు  SI , క్జనిసేీబుల్త 
ప్రటక్షలకు సెంబెంధెించిన ఆనవటీ న్ మరతయు offline క్జీ సులు, సీడ ీమ టరీతయల్త , Mock Tests , 

e-Books అనిి ఒక్ ేచోట ప ెందవచుచ . 
----------******--------- 

Adda247 APP లో unlimited క్ిా జ లు మరతయు mock tests ప్ూరతతగజ ఉచితెంగజ 

ప్ియత్రిెంచవచుచ. 
 

Download our APP in Play store and select AP AND TS EXAMINATION SECTION  and select 

TELUGU as your default Languae. 
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