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Weekly Current Affairs July 3rd Week 2022  
 

అాంతరాతీయ అాంశాలు 
 

శీ్రలాంక 9వ అధ్యక్షు డిగా రణిల్ వికీమసాంఘే ఎన్నికయ్యయరు 
 

 
 

శీ్రలాంకక్ష చెందిన ప్ర ముఖ రాజకీయ నాయకుడు మరియు 

ఆరుసారుు  ప్ర ధానమెంతి్రగా ప్నిచేసిన రణిల్ వికీమసాంఘే ద్వీప 

దేశాన్నకి 9వ అధ్యక్షు డిగా పార్ు మెంటుచే ఎనిికయ్యారు. 225 

మెంది సభ్యాలుని పార్ు మెంట లో జరిగిన అధ్ాక్ష ఎనిికలోు  

ఆయనకు 134 ఓటుు  వచ్చాయి. 73 ఏళ్ు  వికర మసిెంఘే 2024లో 

ముగిసే మాజీ అధ్ాకుు డు గోటబయ రాజప్క్సే యొకక మిగిలిన 

ప్దవీకాలానికి సేవలు అెందిెంచనునాిరు. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• శ్రర లెంక రాజధానులు: కొలెంబో, శ్రర  జయవర్ధ నేపుర్ కొటే్ట; 

• శ్రర లెంక కరెన్సే: శ్రర లెంక రూపాయి. 
 

ఇటలీ పర ధాన్న మారియో డ్రర గీ రజీనామా చేశారు 

 
ఇటలీ పర ధాన మాంతి్ర, మారియో డ్రర ఘి తన ప్ర భ్యత్వానికి 

కీలకమైన సెంకీర్ణ  పారే్టలు తమ మదద తును 

ఉప్సెంహరిెంచుకోవడెంతో, అధిక జీవన వాయ్యనిి ప్రిష్కరిెంచే 

చర్ాలపై తన మదద తును ఉప్సెంహరిెంచుకునాిరు. డర ఘి తన 

రాజీనామాను అధ్ాకుు డు సెరిియో మటట రెలా్లక్ష సమరిపెంచ్చరు. 

ఏది ఏమైనప్పటికీ, కొతత  నాయకుడిని ఎనుికునే వర్కు ద్రర ఘి 

ప్ర భ్యతాెం క్సర్ ట్టకర్ కెపాసిటీలో కొనసాగుతుెంది. ఫిబర వరి 2021లో 

ఇటలీ ప్ర ధానమెంతి్రగా ఎనిికయ్యారు. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• ఇటలీ రాజధాని: రోమ్; 

• ఇటలీ కరెన్సే: యూరో. 
 

క్షవైట్ కొతత  పర ధానమాంతి్రగా షేక్ మహ్మద్ సబా అల్ సలాం 

న్నయమితులయ్యయరు 

 
కువైట ఎమిర్ షేక్ నవాఫ్ అల్-అహ్మద్ అల్-జాబర్ అల్-

సబాహ్ కొతత  పర ధానమాంతి్రగా షేక్ మహ్మద్ సబా అల్ 

సలమ్ ను న్నయమిస్తత  డికీర  జార్ట చేశారు. మాజీ ప్ర ధానమెంతి్ర షేక్ 

సబా అల్-ఖాలీద్ హమద్ అల్-సబాహ్ తన రాజీనామాను 

సమరిపెంచిన మూడు నెలల తరాాత కొతత  ప్ర ధానమెంతి్రని 

నియమిెంచడెం జరిగిెంది, గత రెెండునిర్ సెంవతేరాలలో ఇది 

నాలగ వది. 
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అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• కువైట రాజధాని: క్షవైట్ సటీ; 

• కువైట కరెన్సే: క్షవైట్ దినార్. 

 

పర య్యణిక్షలు తమ హ్క్షులను తెలుసుక్షనాందుక్ష బ్రర టిష్ 

పర భుతీాం ‘ఏవియేషన్ ప్యయసాంజర్ చారట ర్’ను ప్యర రాంభాంచాంది 

 
బ్రర టీష్ పర భుతీాం ఈ సెంవతేర్ెం విసత ృతెంగా అెంతరాయెం 

కలిగిెంచిన తరాాత విమానాశ్ర య్యలలో సమసాలను ఎదుర్కెంట్ట 

ప్ర య్యణీకులకు వారి హకుకలను తెలుసుకోవడెంలో 

సహాయప్డటానికి "ఏవియేషన్ ప్యయసాంజర్ చారట ర్" ను 

పార ర్ెంభెంచిెంది. కొతత  చ్చరే్ర్ ప్ర య్యణీకులకు ర్దుద లు, జాపాాలు 

లేద్ర తప్పపపోయిన బాాగేజీని ఎదుర్కనిటు యితే ఏమి చేయ్యలో 

తెలుసుకోవడానికి వారికి సహాయెం చేసుత ెంది. ఇది విమానయ్యన 

ర్ెంగెం & ప్ర య్యణ ప్రిశ్ర మ భాగసాామాెంతో బ్రర టిష్ ప్ర భ్యతాెంచే 

అభవృదిధ  చేయబడిెంది. 

సిబబెంది కొర్త కార్ణెంగా పొడవైన క్యాలు మరియు ర్దుద  

చేయబడిన విమానాలు కొనిి సమయ్యలోు  గెందర్గోళానికి 

కార్ణమయ్యాయి, COVID-19 మహమాారి తరాాత డిమాెండ్ 

పర్గడానికి ప్రిశ్ర మ కషే్ప్డుతునిెందున విమానయ్యన సెంసథ లు 

తమ షెడ్యాల్ లను తగిగ ెంచుకోవడానికి ప్రర రేప్పెంచ్చయి. గత నెలలో, 

ప్ర భ్యతాెం "వాసత విక" వేసవి షెడ్యాల్ లను అమలు చేయమని 

విమానయ్యన సెంసథ లకు చప్పడెం మరియు భదర త్వ తనిఖీలను 

వేగవెంతెం చేసాత మని వాగాద నెం చేయడెంతో సహా తదుప్రి 

అెంతరాయ్యనిి నివారిెంచడానికి 22-పాయిెంట మదద తు 

ప్ర ణాళికను ప్ర చురిెంచిెంది. 

 

జాతీయ అాంశాలు 

 

అతయాంత అవసరమైన 272 జిలా్లలా్ల, పర భుతీాం “నషా ముకత ్ 

భారత్ అభయ్యన్” ప్యర రాంభాంచాంది. 

 
భార్తీయ యువతలో మాదకదర వాాల దురిానియోగ సమసాను 

ప్రిష్కరిెంచడానికి, సామాజిక నాాయెం మరియు సాధికార్త 

మెంతి్రతా శాఖ నషా ముకత ్ భారత్ అభయ్యన్ ను ఆగసేు 

2020లో 272 జిలాు లోు  అమలు చేయడెం పార ర్ెంభెంచిెంది. 

2004లో నిర్ాహెంచిన నషనల్ సర్వీ ఆఫ్ ఎక్్ టెనట ్, 

ప్యయటరి్ మరియు టిెాండ్్ 2018లో నిర్ాహెంచిన 

భార్తదేశ్ెంలో ప్ద్రర్థ  వినియోగెం యొకక విసత ృత్ర మరియు 

నమూనాపై సమగర  జాతీయ సరేా రెెండ్య మాదకదర వా 

దురిానియోగెం యొకక నమూనాలో మారుపను 

చూపుతునాియని సామాజిక నాాయెం మరియు సాధికార్త 

రాషే్ర మెంతి్ర A. నారయణస్వీమి తెలిపారు. 

A. నారయణస్వీమి ప్ర కార్ెం, “నషా ముకత ్ భార్త్ అభయ్యన్” 

కార్ాకర మెం కిెంద మహళ్లు, ప్పలు లు, విద్రా సెంసథ లు మరియు పౌర్ 

సమాజ సమూహాలతో సహా వాటాద్రరుల భాగసాామాానికి 

ప్ర తేాక శ్ర దధ  ఇవాబడిెంది. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• సామాజిక నాాయెం & సాధికార్త మెంతి్రతా శాఖ, భార్త 

ప్ర భ్యతాెం: Dr. వీర్వాంద్ర  క్షమార్ 

• రాషే్ర సామాజిక నాాయెం మరియు సాధికార్త మెంతి్ర: A. 

నారయణస్వీమి 
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కారిిల్ యుద్ధ ాంల్ల విజయ్యన్ని పురసురిాంచుక్షన్న భారత సైెనయాం 

మోటార్ సైెకిల్ య్యతిను ప్యర రాంభాంచాంది 

 
1999 కారిిల్ యుద్ధ ాంలో పాకిసాత న్ పై 23 సెంవతేరాల 

విజయ్యనిి పుర్సకరిెంచుకుని మరియు ఆజాద్వ కా అమృత్ 

మహోత్వ్ స్ఫూరిత ని పుర్సకరిెంచుకుని న్యాఢిలీు  నుెండి 

లడఖ లోని ద్రర స లోని కారిిల్ వార్ మమోరియల్ వర్కు ఆర్టా 

మోటార్ బైక్ య్యతి ప్ెంజాబ లోని ప్ఠాన్ కోట నుెండి 

పార ర్ెంభెంచబడిెంది. జోజిలా పాస య్యకిేస రాాలీ బృెందెం 

కతువా, సాెంబా, జమూా మరియు నగోర టా మీదుగా ప్ర య్యణెంచి 

మధాాహిెం ఉధ్ెంపూర్ కు చేరుకుెంది. 

ఈ నెల 18వ తేదీన వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆరీమ స్వట ఫ్ లఫ్టట నాంట్ జనరల్ 

బ్ర.ఎస్.రజు న్యాఢిలీు లోని నేష్నల్ వార్ మమోరియల్ నుెంచి 

ప్ర దర్శనను పార ర్ెంభసుత నిటుు  సెంక్సత్వలిచ్చారు. దేశానికి సేవ 

చేసుత ని మన వీర్ యోధులు ప్ర దరిశెంచిన ధైరాానిి మరియు 

అెంకితభావానిి ప్ర దరిశెంచడెం ద్రారా, ఈ రాాలీ దేశ్భకిత  

సెందేశానిి వాాప్పత  చేయడెం మరియు మొతత ెం దేశ్ెం యొకక 

ధైరాానిి పెంచడెం లక్షాెంగా పటేుకుెంది. 
 

 

కారిిల్ యుద్ధ ాం గురిాంచ, 1999: 

కారిిల్ యుద్ధ ాం, సాధార్ణెంగా కారిగ ల్ సెంఘర్ు ణ అని ప్పలుసాత రు, ఇది 

జమూమ మరియు కాశ్రమర్ ల్లన్న కారిగ ల్ జిలాు లో మరియు మే 

నుెండి జూలై 1999 వర్కు న్నయాంతిణ ర్వఖ్ వాంబడి (LOC) 

ఇతర్ ప్ర దేశాలలో భార్తదేశ్ెం మరియు పాకిసాత న్ మధ్ా జరిగిన 

సాయుధ్ యుదధ ెం. ఆపర్వషన్ విజయ్, కారిగ ల్ పార ెంత్వనిి 

శాెంత్రెంప్జేయడానికి భార్త సైనిక ఆప్రేష్న్ ప్రరు, భార్తదేశ్ెంలో 

ఉప్యోగిెంచే సెంఘర్ు ణకు మర్క ప్దెం. సెంఘర్ు ణ సమయెంలో, 

భార్త వైమానిక దళ్ెం, నియెంతిణ రేఖ వెంబడి పాడుబడిన 

భార్త సాథ నాల నుెండి పాకిసాత న్స రెగుాలర్ మరియు కర మర్హత 

బలగాలను తొలగిెంచడానికి భార్త సైనాెం భూ బలగాలతో కలిసి 

ప్నిచేసిెంది. ఆపర్వషన్ సఫేద్ స్వగర్ ఈ నిరిద షే్ ఆప్రేష్న్ కు 

పటేబడిెంది. 
 

MSME మాంతి్ర నారయణ్ రణే మొబైల్ ఎలకిట ిక్ ఛారాిాంగ్ 

య్యప్ విడుద్ల చేశారు  

 
ముెంబైలో జరిగిన ఫ్యయయలాంగ్ ఇాండియ్య 2022 ఈవెంట లో, 

క్సెందర  స్ఫక్షా, చిని మరియు మధ్ా తర్హా ప్రిశ్ర మల మెంతి్ర 

(MSME) నారయణ్ రణే మొబైల్ ఎలకేిరక్ ఛారిజ ెంగ్ కోసెం ఒక 

పాు ట ఫార్మ్ అయిన Repos Payని మరియు ఫిన్ టెక్ కోసెం 

Phy-gital పాు ట ఫార్మ్ ను ప్రిచయెం చేశారు. Repos Pay 

పాు ట ఫార్మ్ లో, వినియోగద్రరులు మొబైల్ ఎలకేిరక్ ఛారిజ ెంగ్ 

వాహనాలను ఆర్డ ర్ చేయవచుా మరియు వారి కార్ు ను ఛార్జ ్ 

చేయడానికి వాటిని ఉప్యోగిెంచవచుా. Phy-gital అని 

ప్పలువబడే ఫిన్ టెక్ పాు ట ఫార్మ్ వినియోగద్రరులను ఇెంధ్న 

కొనుగోళ్ు కు కెర డిట ను ఉప్యోగిెంచేెందుకు సాెంక్సత్రకతను 

ఉప్యోగిసుత ెంది (ఇపుపడే కొనుగోలు చేయెండి తరాాత 

చలిు ెంచెండి). ఎనర్టజ  ఫిన్ టెక్ పాు ట ఫార్మ్ ద్రారా పదద  

వినియోగద్రరుల కోసెం ఫ్యాయల్-ఆన్-కెర డిట ఎెంప్పకలు 

సులభతర్ెం చేయబడత్వయి. 
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అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• జాతీయ చిని ప్రిశ్ర మల కార్పరేష్న్ ఛైర్ాన్: శీ్ర పి. 

ఉద్య్ క్షమార్ 

• క్సెందర  స్ఫక్షా, చిని మరియు మధ్ా తర్హా ప్రిశ్ర మల మెంతి్ర 

(MSME): నారయణ్ రణే 
 

COVID-19 కోసాం భారతదేశాం 200 కోటా టీకాల 

మైలురయిన్న చేరుక్షాంది 

 
భార్తదేశ్ెం ద్రని సెంచిత COVID19 టీకా ప్ర చ్చర్ెంలో 200 

కోటు  మైలురాయిని అధిగమిెంచిెంది, ఇది ఒక చ్చరితి్వతాక 

విజయెం. దేశ్వాాప్త ెంగా 2,00,00,15,631 డోసేజ లు 

అెందిెంచినటుు  పార థమిక నివేదికలు స్ఫచిసుత నాియి. ఇది 

2,63,26,111 సష్ను లో సాధిెంచబడిెంది. ఈ ముఖామైన లకాు ానిి 

సాధిెంచినెందుకు తన సాదేశ్రయులను ప్ర ధాని నర్వాంద్ర  మోద్వ 

టీాట లో అభనెందిెంచ్చరు. భార్తదేశ్ెంలో ఇముానైెజేష్న్ ప్ర చ్చర్ెం 

అసమానమైన ప్రిమాణెం మరియు వేగవెంతమైనదని ఆయన 

వివరిెంచ్చరు. క్సెందర  ఆరోగా శాఖ మెంతి్ర డ్రకట ర్ మను్ఖ్ 

మాాండవియ్య క్యడా క్సవలెం 18 నెలలోు నే ఈ మైలురాయిని 

చేరుకునాిర్ని, ఈ అదుుతమైన ఘనత చరితిలో 

లిఖెంచబడుతుెందని ప్ర శ్ెంసిెంచ్చరు. 
 

పర ధానాాంశాలు: 

• భార్తదేశ్ెం క్యడా శాస్త్త రయ ఆధారాలు మరియు 

అెంతరాజ తీయ అతుాతత మ అభాాసాల ఆధార్ెంగా టీకా 

నిర్ాహణకు పార ధానాత ఇచిాెంది. ఈ కార్ాకర మాలు దేశ్ెం 

యొకక "మేక్-ఇన్-ఇాండియ్య" మరియు మేక్-ఫర్ వరలడ ్ 

సేారటజీలో భాగెంగా ఉనాియి. 

• ఈ దేశ్వాాప్త  కారాాచర్ణను నిర్ాహెంచడానికి సామరాథ ానిి 

పెంపొెందిెంచడానికి, అనేక కర మబదధ మైన జోకాాలు క్యడా 

జరిగాయి. 

• COVID19 వాాకిేన్ నిలా మరియు డెలివర్ట కోసెం ఇప్పటిక్స 

ఉని సర్ఫరా గొలుసును ఉప్యోగిెంచడెం మరియు 

బలోప్రతెం చేయడెం, వాాకిేన్ లు మరియు సిర్ెంజిల 

సమర్ధ వెంతమైన వినియోగెం మరియు వాాకిేన్ ప్ెంప్పణీపై 

సమర్థ వెంతమైన ప్ర్ావేక్షణ అన్సి సాధిెంచబడాడ యి. 

• హ్ర్ ఘర్ ద్సత క్, వర్క్ ప్రు స CVC, స్ఫకల్ ఆధారిత టీకా, 

గురిత ెంపు ప్తి్వలు లేని వాకుత లకు వాాధి నిరోధ్క టీకాలు 

వేయడెం, ఇెంటి దగగ ర్ CVC మరియు మొబైల్ టీకా 

బృెంద్రలు వెంటి కార్ాకర మాల ద్రారా భార్తదేశ్ెం యొకక 

ఉచిత మరియు సాచఛెందెంగా దేశ్వాాప్త ెంగా COVID19 

వాాకిేనేష్న్ వాాయ్యమెం పౌరులలో క్యడా 

నిర్ాహెంచబడుతోెంది. - సేిహపూర్ాక ప్దధ త్ర. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• క్సెందర  ఆరోగా మరియు కుటుెంబ సెంక్సు మ శాఖ సహాయ 

మెంతి్ర: డ్రకట ర్ భారత్ర పర వీణ్ పవార్ 

• క్సెందర  ఆరోగా మెంతి్ర: డ్రకట ర్ మను్ఖ్ మాాండవియ్య 
 

ప్యఠ్యాంశాల 4వ వారిు కోత్వాన్ని పురసురిాంచుక్షన్న ఢిలాీ 

పర భుతీాం హ్యయపీనస్ ఉత్వ్ ను సమరిాంచుక్షాంది 

 
ఉప్ ముఖామెంతి్ర మనీష్ ససోడియ్య ప్ర కార్ెం, ఢిలీు  ప్ర భ్యతాెం 

పాఠశాలల కోసెం హాాపీనెస కరికులమ్ యొకక నాలగ వ 

వారిు కోతేవానిి పుర్సకరిెంచుకుని హ్యయపీనస్ ఉత్వ్ ను 

జరుపుకుెంది. చిరాగ్ ఎన్ క్సు వ లోని కౌటిలయ సరోీద్య బాల 

విద్యయలయాంలో ఈ సెందర్ుెంగా విద్రారుథ ల కోసెం నిర్ాహెంచిన 

ప్ర తేాక సష్న్ లో లైఫ్ కోచ్ గౌర్ గోప్యల్ ద్యస్ ఆనెందెంలోని 

చికుకల గురిెంచి చరిాెంచ్చరు. 
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విన్నయోగద్యరుల వయవహ్యరల శాఖ్ జాగృత్రన్న తన కొతత  

చహ్ిాంగా ప్యర రాంభాంచాంది 

 
జాగృత్ర అనేది కసేమర్ు  సాధికార్త మరియు వారి హకుకలపై 

అవగాహన పెంచే లక్షాెంతో విన్నయోగద్యరుల వయవహ్యరల శాఖ్ 

(DoCA) రూపొెందిెంచిన మసకట. జాగృత్ర తన హకుకల కోసెం 

వాదిెంచే మరియు ఆమ ఎదుర్కనే సమసాలకు సమాధానాలు 

కనుగొనే విద్రావెంతులైన వినియోగద్రరుగా చూప్బడుతుెంది. 

జాగృత్ర మసకట 2019 విన్నయోగద్యరుల రక్షణ చటట ాం, 

హాల్ మారికెంగ్, నేష్నల్ కన్యేామర్ హెలప్ లైన్ టోల్-ఫ్రర  నెంబర్ 

1915, తూనికలు మరియు కొలతల చటేెంలోని నిబెంధ్నలు, 

నిర్ణ య్యలతో సహా వివిధ్ డిపారే్్ మెంటల్ అెంశాల గురిెంచి 

వినియోగద్రరులకు అవగాహన కలిపెంచడానికి 

ఉప్యోగిెంచబడుతుెంది. సెంటిల్ కన్యేామర్ పొర టెక్షన్ అథారిటీ, 

మరియు ఫిరాాదుల ప్రిషాకరానికి సెంబెంధిెంచి వినియోగద్రరుల 

సాకాు ాలు 

 

వయవస్వయ వాణిజాయన్ని పోర త్హాంచడ్రన్నకి, నర్వాంద్ర  తోమర్ 

e-NAM పా్యట్ ఫారమ్ ను ప్యర రాంభాంచారు 

 

కరాిటకలోని బెంగళూరులో రాషే్ర వావసాయెం మరియు 

ఉద్రానవన శాఖ మెంతిుల సమావేశ్ెం సెందర్ుెంగా, క్సెందర  

వావసాయ మరియు రైెతు సెంక్సు మ శాఖ మెంతి్ర శ్రర  నర్వాంద్ర  సాంగ్ 

తోమర్, నషనల్ అగీ్రకలచర్ మారెుట్ (e-NAM) కిర ెంద 

పాు ట ఫార్మ్ లను (POP) ఆవిష్కరిెంచ్చరు. మొతత ెం 1,018 

ఫారమర్ ప్రర డ్యయసర్ ఆరినైజేషన్్ (FPOలు) మొతత ెం రూ. 37 

కోటు కు పైగా ఈకిాటీ గార ెంటుు  పొెంద్రయి, ఇది 3.5 లక్షల మెంది 

రైెతులకు సహాయెం చేసుత ెంది. 

 

పర ధానాాంశాలు: 

• శ్రర  తోమర్ తో పాటు కరాిటక ముఖామెంతి్ర శీ్ర బసవరజ్ 

బొమైమ, శ్రర  బసవరాజ బొమైా, క్సెందర  ర్సాయనాలు మరియు 

ఎరువుల శాఖ మెంతి్ర డ్రకట ర్ మను్ఖ్ మాాండవయ మరియు 

క్సెందర  మెంతిులు శ్రర మత్ర శోభా కరాందా్యజే మరియు శీ్ర కైల్లష్ 

చౌద్రి తదితరులు హాజర్య్యారు. రాషే్ర వావసాయెం 

మరియు రైెతుల సెంక్సు మెం కోసెం వరుసగా, కరాణ టక 

వావసాయ మెంతి్ర శీ్ర BC ప్యటిల్ మరియు ఇతర్ స్త్నియర్ 

అధికారులు. 

• POP కార్ణెంగా రైెతులు ఇపుపడు తమ సెంత రాషేారల 

వలుప్ల మారెకట లకు సులభెంగా య్యకెేస ను కలిగి 

ఉెంటారు. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• క్సెందర  వావసాయెం మరియు రైెతు సెంక్సు మ మెంతి్ర: శీ్ర నర్వాంద్ర  

సాంగ్ తోమర్ 

• కరాణ టక ముఖామెంతి్ర: శీ్ర బసవరజ్ బొమైమ 

• క్సెందర  ర్సాయనాలు మరియు ఎరువుల మెంతి్ర: డ్రకట ర్ 

మను్ఖ్ మాాండవియ్య 

• క్సెందర  వావసాయెం మరియు రైెతు సెంక్సు మ శాఖ సహాయ 

మెంతిులు: శీ్రమత్ర శోభా కరాందా్యజే మరియు శీ్ర కైల్లష్ 

చౌద్రి 
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రషాట ిల సమాచారాం 
 

అస్వ్ాం CM హమాంత బ్రస్వీ శరమ ‘సీన్నరభర్ నారీ’ 

పథకాన్ని ప్యర రాంభాంచారు 

 
అస్వ్ాం ముఖామెంతి్ర హమాంత బ్రస్వీ శరమ అస్వ్ాంల్లన్న 

గౌహ్త్రల్ల సాదేశ్ర నేత కారిాకులకు సాధికార్త కలిపెంచేెందుకు 

‘సీన్నరభర్ నారీ’ ప్థకానిి పార ర్ెంభెంచ్చరు. రాషే్ర ప్ర భ్యతాెం ఈ 

ప్థకెం కిెంద వబ పోరే్ల్ ద్రారా సాదేశ్ర నేత కారిాకుల నుెండి 

నేరుగా చేనేత వసుత వులను కొనుగోలు చేసుత ెంది. రాషే్రెంలో చేనేత, 

వసాత రల వార్సత్వానిి కాపాడేెందుకు ఈ ప్థకెం 

దోహదప్డుతుెంది. 
 

పథకాం కిాంద్: 

• ప్ర తేాకెంగా అభవృదిధ  చేసిన సానిర్ుర్ నార్ట వబ పోరే్ల్ 

ద్రారా మధ్ావరుత లు ప్ర మేయెం లేకుెండా నేరుగా సాదేశ్ర నేత 

కారిాకుల నుెంచి చేనేత వసుత వులను కొనుగోలు చేయ్యలని 

రాషే్ర ప్ర భ్యతాెం నిర్ణ యిెంచిెంది. 

• డైెరెకేర్, హాాెండ్యు మ్ టెకే్ టైెలే్, అసాేెం యొకక 

ప్రిపాలనా నియెంతిణలో ARTFED మరియు AGMC 

సహాయెంతో ఈ ప్థకెం అమలు చేయబడుతుెంది. మొతత ెం 

31 సెం. రాషే్రెంలో నివసిసుత ని వివిధ్ వరాగ లకు చెందిన ఈ 

ప్థకెంలో చేత్రతో నేసిన వసుత వులు కవర్ చేయబడత్వయి. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• అసాేెం రాజధాని: దిస్ఫపర్; 

• అసాేెం ముఖామెంతి్ర: హమెంత బ్రసాా శ్ర్ా; 

• అసాేెం గవర్ిర్: పొర ఫెసర్ జగదీష్ ముఖ. 
 

అరుణాచల్ పర దేశ్, అస్వ్ాం మధ్య సరిహ్దుు  వివాద్ ఒపపాంద్ాం 

క్షదిరిాంది 

 
రెెండు రాషేారల ముఖామెంతిుల అభపార యెం ప్ర కార్ెం, అస్వ్ాం 

మరియు అరుణాచల్ పర దేశ్ నాంస్వయ్ డికార్వషన్ పై సెంతకెం 

చేయడెం ద్రారా తమ ఏడు దశాబాద ల సరిహదుద  వివాద్రనిి 

ప్రిష్కరిెంచుకునే దిశ్గా అడుగులు వేశాయి. ఈ విష్యెంపై వారి 

మూడవ రెండ్ చర్ాల తరువాత, అరుణాచల్ ప్ర దేశ్ 

ముఖామెంతి్ర పమా ఖ్ాండ్య మరియు అతని అసాేెం సహోదోాగి 

హమాంత బ్రస్వీ శరమ నెంసైలో డికు రేష్న్ పై సెంతకెం చేశారు. 

 

పర ధానాాంశాలు: 

• రెెండు రాషేారల మధ్ా 804 కిలోమీటర్ు  పొడవైన సరిహదుద ను 

ప్ెంచుకుెంది. మొదటోు  ఎలాెంటి విభేద్రలు లేకపోయినా, 

కాలకర మేణా, ఒక రాషే్ర పౌరులు మర్క రాషే్ర భూభాగానిి 

ఆకర మిసుత నాిర్నే వాదనలు వాదనలు మరియు హెంసకు 

ద్రరితీశాయి. 

• 1989 నుెండి, ఈ విష్యెంపై ఒక వాాజాెం సుపీర ెంకోరేులో 

పెండిెంగ్ లో ఉెంది. 

• అెంతకుముెందు 123 సరిహదుద  సటిలాెంటుు  వివాదెంలో 

ఉనాియి. ఇపుపడు 86 గార మాలక్స ప్రిమితెం చేయ్యలని 

నిర్ణ యిెంచ్చరు. అదనెంగా, ఈ ఏడాది సపేెంబర్ 15 నాటికి 

సమసాను ప్రిష్కరిెంచ్చలని వారు నిర్ణ యిెంచుకునాిరు. 

• ఈ సెంతకెం రెెండు పొరుగున ఉని ఈశానా రాషేారల మధ్ా 

సానిిహతాెం మరియు సోదర్భావానిి పెంపొెందిెంచిెందని, 

ఇదద రు సిఎెంలు దీనిని  మైలురయి అని ప్రర్కనాిరు. 
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• అరుణాచల్ ప్ర దేశ్ రాజాాెంగ సరిహదుద లో ఉని 123 

వివాద్రసపద గార మాలలో 28 ఆ రాషే్రెంలోనే ఉెంటాయి, 

ప్ర కటన ప్ర కార్ెం. దీనికి విరుదధ ెంగా, అరుణాచల్ ప్ర దేశ్ తన 

వాదనలను విడిచిపటేిన ఫలితెంగా మూడు గార మాలు 

అసాేెంకు చెందినవిగా కొనసాగుత్వయి. అరుణాచల్ పర దేశ్ లో 

మరో ఆరు గార మాలు మిగిలిపోత్వయి ఎెందుకెంట్ట అవి 

అస్వ్ాం వైపు కనుగొనబడలేదు. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• అసాేెం ముఖామెంతి్ర: డ్ర. హమాంత బ్రస్వీ శరమ 

• అరుణాచల్ ప్ర దేశ్ ముఖామెంతి్ర: పమా ఖ్ాండ్య 
 

పశ్చచమ బాంగాల్ గవరిర్ ల్ల గణేశన్ క్ష అద్నపు బాధ్యతలు 

అపపగ్రాంచారు 

West 

నేష్నల్ డెమోకర టిక్ అలయనే్ (NDA) ఉప్ రాషే్రప్త్ర 

అభారిథ గా ఎెంప్పక చేసిన జగ్ ద్వప్ ధ్న్ ఖ్ర్ రాజీనామా తరాాత, 

ప్శ్చామ బెంగాల్ కొతత  గవర్ిర్ గా ల్ల. గణేశన్ ప్ర మాణ స్త్ాకార్ెం 

చేశారు. స్త్పకర్ మమతా బనరాీ, వివిధ్ రాషే్ర మెంతిులు, కలకత్వత  

హైెకోరేు ప్ర ధాన నాాయమూరిత  పర కాష్ శీ్రవాసత వ సమక్షెంలో ఆయన 

ప్ర మాణ స్త్ాకార్ెం చేశారు. 

రాషే్రప్త్ర భవన్ నుెండి ఒక ప్ర కటన ప్ర కార్ెం, ప్శ్చామ బెంగాల్ 

గవర్ిర్ జగ్ దీప్ ధ్న్ కర్ ను ఉప్రాషే్రప్త్ర ప్దవికి పోటీ 

చేయడానికి NDA నామినేట చేసిన తరాాత రాషే్రప్త్ర రమ్ 

నాథ్ కోవిాంద్ ఆయన రాజీనామాను ఆమోదిెంచ్చరు. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• కలకత్వత  హైెకోరేు ప్ర ధాన నాాయమూరిత : పర కాష్ శీ్రవాసత వ 

• ప్శ్చామ బెంగాల్ ముఖామెంతి్ర: మమతా బనరాీ 
 

డికీాపై తెలాంగాణ పర భుతీాం మరియు UNDP 

సహ్కరిసుత నాియి 

 
యునైటెడ్ నషన్్ డెవలప్ మాంట్ పోర గీామ్ (UNDP) 

సహకార్ెంతో డిజిటల్ ప్బ్రు క్ గూడే్ రిజిసే్త్రలో సరికొతత  ఎెంటిీ 

అయిన కైమేట్ రెసలాంట్ అగీ్రకలచర్ డేటా (DiCRA)ని రాషే్ర 

ప్ర భ్యతాెం ప్ర కటిెంచిెంది. ఆరేిఫిషియల్ ఇెంటెలిజెనే్ ని శ్కిత వెంతెం 

చేయడానికి ఉప్యోగిెంచే పాు ట ఫార్మ్ ఆహార్ భదర త మరియు 

ఆహార్ వావసథ లను మరుగుప్ర్చడెం లక్షాెంగా పటేుకుెంది. ఐటి 

మెంతి్ర కటి రమారవు ప్ర కార్ెం డికార  డిజిటల్ ప్బ్రు క్ గుడ్ గా 

మార్డెం, ఆహార్ భదర త యొకక ప్ర ప్ెంచ సమసాను 

ప్రిష్కరిెంచడానికి ఓపన్ డేటా పాలస్త్, రైెతులకు సర్టాస డెలివర్ట 

మరియు ముెందసుత  పాలన కోసెం మా నిబదధ తలో ఒక ముఖామైన 

దశ్. 
 

పర ధానాాంశాలు: 

• UNDP య్యకిేలరేటర్ లాాబ లు మరియు భాగసాామా 

సెంసథ లతో, తెలెంగాణకు మాతిమే కాకుెండా మొతత ెం 

ప్ర ప్ెంచ్చనికి వాత్వవర్ణ చర్ాను పోర తేహెంచడానికి ఈ 

మొదటి-ర్కెం డిజిటల్ కామనే్ కు మదద తు ఇవాడెం ప్టు  

వారు సెంతోషిసుత నాిర్ని డికార  తెలెంగాణ అభవృదిధ  

చెందుతుని ఇన్నివేష్న్ ఎకోసిసేమ్ తో తన సహకారానిి 

తెలిప్పెంది. 

• వాత్వవర్ణ మారుప వావసాయెంపై బహుళ్ ప్ర భావాలను 

చూపుతుెంది, ప్ెంట ఉతపత్రత , పోష్క నాణాత మరియు 

ప్శువుల ఉత్వపదకతను ప్ర భావితెం చేసుత ెంది. 

• వాత్వవర్ణ మారుపలకు అతాెంత హాని కలిగిెంచే పొలాలు 

మరియు రిమోట సనిేెంగ్ మరియు నమూనా గురిత ెంపు 

అలాగ రిథమ్ లను ఉప్యోగిెంచి వాత్వవర్ణ మారుపలను 

తటేుకోగల పొలాల మధ్ా DiCRA తేడాను గురిత ెంచగలదు. 

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


జూలై - మూడవ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్  
 

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

• వెందలాది మెంది డేటా సైెంటిసేులు మరియు అతుాతత మ 

ప్నితీరు కనబరుసుత ని వావసాయ క్సు తి్వలలో పౌర్ శాసత రవేతత ల 

నుెండి సేకరిెంచిన అనుభావిక ఇన్ పుట ల ఆధార్ెంగా, ఇది 

ప్ర తేాకెంగా వాత్వవర్ణ సిథ త్రసాథ ప్కతపై విశ్లు ష్ణ మరియు 

అెంతర్ద ృషే్టలను ప్ెంచుకోవడానికి ఓపన్ సోర్ే్ టెకాిలజీని 

ఉప్యోగిసుత ెంది. 

• సుసిథ ర్ అభవృదిధ  లకాు ాల సాధ్నకు మదద తుగా, DiCRA 

ఇపుపడు 100 కెంట్ట ఎకుకవ ఇతర్ డిజిటల్ సల్యాష్నే్ 

(SDGలు)లో చేరిెంది. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• ఐటీ మెంతి్ర, గోఐ: శీ్ర క.టి.రమారవు 
 

CM ఉతత రఖ్ాండ్ కోసాం e-FIR సేవ మరియు పోలీసు 

య్యప్ ను పరిచయాం చేశారు 

 
 e-FIR సేవ మరియు ఉతత రఖ్ాండ్ పోలీసు య్యప్ ను 

ముఖామెంతి్ర పుషుర్ సాంగ్ ధామి ప్ర వేశ్పటేారు. రాషే్ర పోలీసు 

యొకక ఐదు ఆన్ లైన్ సేవలన్సి పోలీసు య్యప్ లో విలీనెం 

చేయబడాడ యి. ఈ కార్ాకర మెంలో మాటాు డిన ధామి.. య్యప్  

ద్రారా ప్ర జలకు మరుగైన సేవలు అెందిసాత మనాిరు. సర్ళీకర్ణ, 

ప్రిషాకర్ెం మరియు తీరాానెం అనే ప్ర భ్యతా విధానెం తర్పున, 

ఇది అభనెందన్సయమైన ప్ర యతిమని ఆయన ప్రర్కనాిరు. 

సాారే్్ పోలీసిెంగ్ అనే ప్ర ధాని నర్వాంద్ర  మోద్వ భావనను ఆచర్ణలో 

పటే్టెందుకు ఇది అభనెందన్సయమైన ప్ర యతిెం. 
 

పర ధానాాంశాలు: 

• పోలీసు విభాగెం అధిప్త్ర అశోక్ కుమార్ ప్ర కార్ెం, ఉతత రఖ్ాండ్ 

పోలీసు య్యప్ లో ఇపుపడు రాషే్ర పోలీసులు సాధార్ణ 

ప్ర జలకు అెందిెంచే అనిి ఆన్ లైన్ సేవలను చేరాారు. 

• అవి లక్షయ నాశ ముకత ్ ఉతత రఖ్ాండ్, మేరీ య్యతి, గౌర శకిత , 

టిాఫ్టక్ ఐ మరియు పబా్రక్ ఐ. 

• ఈ య్యప్ కి అదనెంగా సైబర్ హాట లైన్ నెంబర్ 1930 

మరియు ఎమరెజ న్సే నెంబర్ 112 లిెంక్ చేయబడాడ యి. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

ఉతత రాఖెండ్ ముఖామెంతి్ర: శీ్ర పుషుర్ సాంగ్ ధామి 

 

బ్యెంకెంగ్ & ఆరిధ క అాంశాలు 

 

ఆన్ లైన్ పనుి చెలాాంపు సేవలను అాందిాంచడ్రన్నకి ఫెడరల్ 

బాయాంక్ మరియు CBDT సహ్కరిస్వత యి 

 
ఫెడరల్ బాయాంక్ మరియు సెాంటిల్ బోరడ ్ ఆఫ్ డైెరెకట ్ టాక్స్ లు 

పనుి చలిు ెంపుద్రరులు ఇ-ఫైెలాంగ్ పోరట ల్ యొకు ఇ-పే 

టాయక్్ ఫాంక్షన్ ను ఉప్యోగిెంచుకునేలా చేయడానికి 

జతకటేాయి. నగదు, NEFT/RTGS, డెబ్రట/కెర డిట కార్డ ్, 

UPI, నెట బాాెంకిెంగ్ మొదలైన ప్దధ తులను ఉప్యోగిెంచి 

ఎవరైెనా ఇపుపడు ప్నుిలను వెంటనే చలిు ెంచవచుా. బాాెంక్ 

శాఖల ద్రారా, NRIలు, దేశ్రయ కు యిెంటుు  మరియు ప్నుి 

చలిు ెంచే పౌరులు ఎవరైెనా ప్నుి చలాన్ లను సృషేిెంచవచుా. 

మరియు చలిు ెంపులను సమరిపెంచెండి. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• గూర ప్ పర సిడెెంట మరియు కెంటిీ హెడ్ - హోల్ సేల్ బాాెంకిెంగ్, 

ఫెడర్ల్ బాాెంక్: హ్రు ్ దుగర్ 
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జీరో కూపన్, జీరో పిర న్న్పల్ బాాండ్ ను పర భుతీాం 

సెకూయరిటీలుగా పర కటిాంచాంది 

 
సోష్ల్ సేాక్ ఎక్సేఛెంజ ని సృషేిెంచేెందుకు ప్ర భ్యతాెం "జీరో కూపన్ 

జీరో పిర న్న్పల్ ఇన్ సుట ిమాంట్్"ని సక్యారిటీలుగా 

నియమిెంచిెంది. గురిత ెంపు పొెందిన సేాక్ ఎక్సేఛెంజ యొకక సోష్ల్ సేాక్ 

ఎక్సేఛెంజ విభాగెంలో నమోదు చేయబడిన నాట్ ఫర్ ప్యర ఫ్టట్ 

ఆరినైజేషన్ (NPO) జీరో క్యప్న్, జీరో ప్పర నిేప్ల్ 

ఇన్ సేురమెంట ను జార్ట చేసుత ెంది. శుకర వార్ెం విడుదల చేసిన 

అధికారిక ప్ర కటన ప్ర కార్ెం, సెకూయరిటీస్ అాండ్ ఎక్స్ఛాంజ్ బోరడ ్ 

ఆఫ్ ఇాండియ్య (SEBI) ఈ సాధ్నాలకు వరిత ెంచే చటేాలను 

ఏరాపటు చేసుత ెంది. 
 

పర ధానాాంశాలు: 

• సోషల్ స్వట క్ ఎక్స్ఛాంజ్ (SSE), భార్తదేశ్ెంలో ఒక 

విప్ు వాతాక ఆలోచన, పైరవేట మరియు లాభాప్రక్ష లేని ర్ెంగ 

పొర వైడర్ు కు డబ్బబ య్యకెేస ను పెంచడెం ద్రారా ప్ర యోజనెం 

చేక్యరాాలని లక్షాెంగా పటేుకుెంది. 

• 2019–20 బడెజ ట ప్ర సెంగెంలో ఆరిిక మాంతి్ర న్నరమల్ల 

సీతారమన్ ఈ అెంశానిి ప్ర త్రపాదిెంచ్చరు. 

• SSE ప్ర సుత త సేాక్ మారెకటు లో ఒక ప్ర తేాక విభాగెంగా 

ఉెంటుెంది. 

• న్నటిఫిక్సష్న్ ప్ర కార్ెం, “జీరో కూపన్ జీరో పిర న్న్పల్ 

ఇన్ సుట ిమాంట్్” సెకూయరిటీస్ కాాంటిాకట ్్ (రెగుయలషన్) 

య్యకట ్, 1956 ప్ర యోజనాల కోసెం సక్యారిటీలుగా 

నియమిెంచబడాడ యి. 

• సపేెంబరు 2021లో డబ్బబను సేకరిెంచేెందుకు సామాజిక 

వాాపారాల కోసెం SSE కోసెం ఒక ఫ్రర మ్ వర్క్ ను సబీ బోరుడ  

ఆమోదిెంచిెంది. 

• రెగుాలేటర్ ద్రారా సమీకరిెంచబడిన వరికెంగ్ గూర ప్ మరియు 

టెకిికల్ గూర ప్ యొకక సిఫారుేలు SSE ఫ్రర మ్ వర్క్ 

అభవృదిధ కి పునాదిగా ప్నిచేశాయి. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• ఆరిథ క మెంతి్ర, భార్త ప్ర భ్యతాెం: న్నరమల్ల సీతారమన్ 

 

RBI ద్యీర బాయాంకిాంగ్ వాయప్యరన్ని చేపటట క్షాండ్ర 3 సహ్కార 

బాయాంక్షలు పరిమితాం చేయబడ్రడ యి 

 
గత రెెండు రోజులోు  మూడు సహకార్ బాాెంకులు రిజరీ్ బాయాంక్ 

ఆఫ్ ఇాండియ్య నుెండి కఠినమైన ప్రిమితులను పొెంద్రయి. 

కరాణ టకలో ఉని శీ్ర మలాకారాున పటట ణ సహ్కారి బాయాంక్ తో 

పాటు, ఈ బాాెంకులోు  మహారాషే్రకు చెందిన రెెండు క్యడా 

ఉనాియి: నాసక్ జిలా్ల గ్రరి సహ్కారి బాయాంక్ లమిటెడ్ 

మరియు రయగడ సహ్కరి బాయాంక్. రిజరీ్ బాయాంక్ ఆఫ్ 

ఇెండియ్య ఈ మూడు బాాెంకుల బలహీన లికిాడిటీ ప్రిసిథ త్ర 

కార్ణెంగా ఎలాెంటి బాాెంకిెంగ్ కార్ాకలాపాలోు  పాల్గగ నకుెండా 

ఆెంక్షలు విధిెంచిెంది. 
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పర ధానాాంశాలు: 

• శీ్ర మలాకారాున పటట ణ సహ్కారి బాయాంక్ మరియు నాసక్ జిలా్ల 

గ్రరి సహ్కారి బాయాంక్ లల్లన్న డిపాజిటరుు  తమ పొదుపులు, 

కరెెంట లేద్ర ఇతర్ ఖాత్వల నుెండి ఎటువెంటి నిధులను 

విత్ డార  చేసుకోవడానికి అనుమత్రెంచబడర్ని భారతీయ 

రిజరీ్ బాయాంక్ (RBI) ప్ర కటిెంచిెంది. అయితే, వారు 

డిపాజిటు పై రుణాలను భర్టత  చేయగలరు. 

• శీ్ర మలాకారాున పటట ణ సహ్కారి బాయాంక్ డిపాజిటర్ు లో ద్రద్రపు 

99.5 శాతెం మెంది డిఐసిజిసి బీమా వావసథ  ద్రారా పూరిత గా 

బీమా చేయబడాడ రు, నాసక్ జిలా్ల గ్రరి సహ్కారి బాయాంక్ 

డిపాజిటర్ు లో 99.87 శాతెం మెంది ఉనాిరు. 

• అయితే, టాప్ బాాెంక్ రయగడ సహ్కరి బాయాంక్ డిపాజిటరుు  

అనిి పొదుపులు, కరెెంట మరియు ఇతర్ ఖాత్వల 

బాాలనే్ నుెండి గరిషే్ెంగా 15,000 రూపాయలను విత్ డార  

చేసుకోవడానికి అనుమత్రెంచిెంది. 

• ఈ బాాెంకులన్సి రుణాలు మరియు అడాానే్ లు చేయడెం, 

డబ్బబ పటేుబడి పటేడెం, డబ్బబ తీసుకోవడెం, కొతత  

డిపాజిట లను స్త్ాకరిెంచడెం, డబ్బబ ప్ెంప్పణీ చేయడెం, రాజీలు 

లేద్ర ఇతర్ ఒప్పెంద్రలు చేసుకోవడెం లేద్ర వికర యిెంచడెం, 

బదిలీ చేయడెం లేద్ర పార్వేయడెం వెంటివి 

నిషేధిెంచబడాడ యి. RBI నుెండి న్నటిఫిక్సష్న్. 

 

SBI ద్యీర WhatsApp బాయాంకిాంగ్ సేవ ప్యర రాంభాం 

 

సేట ట్ బాయాంక్ ఆఫ్ ఇాండియ్య (SBI) తార్లో తన 

విన్నయోగద్యరులక్ష WhatsApp ఆధారిత బాయాంకిాంగ్ ను 

అెందిెంచనుెంది. SBI చైెరమన్ దినష్ ఖ్ర కొన్ని రిటైెల్ 

కారయకీమాలను పర కటిస్తత  ఈ విష్య్యనిి ప్ర కటిెంచ్చరు. 

అెంతేకాకుెండా, కార్పరేట కు యిెంటుు  మరియు అగిర గేటర్ లకు 

తార్లో API (అప్పు క్సష్న్ పోర గార మిెంగ్ ఇెంటర్ ఫ్రస) బాాెంకిెంగ్ ను 

ప్ర వేశ్పడత్వమని ఖరా ప్ర కటిెంచ్చరు . API బాాెంకిెంగ్ అనేది 

APIలు, ఒకద్రనితో ఒకటి కమూానిక్సట చేయడానికి రెెండు లేద్ర 

అెంతకెంట్ట ఎకుకవ కెంపూాటర్ పోర గార మ్ ల మార్గ ెం, బాాెంక్ 

మరియు కు యిెంట సర్ార్ ల మధ్ా కమూానిక్సష్న్ కోసెం 

ఉప్యోగిెంచబడుతుెంది. 
 

కోటక్ మహాంద్యర  బాయాంక్ పూరిత  చేసన కొతత  పనుి సైెట్ తో 

ఏకీకరణ 

 
కొతత  పోరే్ల్ తో పూరిత గా అనుసెంధానిెంచబడిన మొదటి పైరవేట 

బాాెంక్ లలో ఒకటిగా, కోటక్ మహాంద్యర  బాయాంక్ కొతత  ఆద్రయపు 

ప్నుి ఇ-ఫైెలిెంగ్ సిసేమ్ తో ద్రని సాెంక్సత్రక ఏకీకర్ణను పూరిత  

చేసినటుు  ప్ర కటిెంచిెంది. రుణద్రత నుెండి ఒక ప్ర కటన ప్ర కార్ెం, 

కోటక్ మహాంద్యర  బాయాంక్ కు యిెంటుు  ఇపుపడు తమ ప్ర తాక్ష 

ప్నుిలను కోటక్ నెట బాాెంకిెంగ్ ని ఉప్యోగిెంచి లేద్ర 

వాకిత గతెంగా పోరే్ల్ లోని ఇ-ప్ర టాాకే్ ప్రజీ ద్రారా ఆన్ లైన్ లో 

చలిు ెంచవచుా. ద్రని కు యిెంట ల కోసెం, ఇది ప్నుి చలిు ెంపు 

విధానానిి తార్గా, సులభెంగా మరియు సౌకర్ావెంతెంగా 

చేసుత ెంది. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• జాయిెంట మేనేజిెంగ్ డైెరెకేర్, కోటక్ మహీెంద్రర  బాాెంక్: ద్వపక్ 

గుప్యత  
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జూన్ ల్ల వాణిజయ ల్లటు రికారుడ  సి్వయిల్ల $26.1 బ్రలయనాక్ష 

పరిగ్రాంది 

 
వాణజా మెంతి్రతా శాఖ ఈ నెల ఎగుమతులు మరియు 

దిగుమతుల గణాెంకాలు రెెండిెంటిన్స పైకి సవరిెంచిన తరాాత, 

జూన్ లో భారతదేశ వాణిజయ ల్లటు రికారుడ  సాథ యిలో $26.18 

బ్రలయనాక్ష పరిగిెంది. ఇెంతకుముెందు రికారుడ  నెలవార్ట వాణజా 

లోటు మేలో $24.3 బ్రలియనుు గా ఉెంది. జూన్ 2021లో 

నమోదైన $9.6 బ్రలియను  కొర్త కెంట్ట గత నెల వాణజా లోటు 

ద్రద్రపు మూడు రెటుు  ఎకుకవ. 
 

అద్నపు సమాచారాం 

• పైరవేట రుణద్రత ఇాండస్ ఇాండ్ బాయాంక్ బోరుడ  ఫైెనానే్ కెంపన్స 

విసత ర్ణకు రూ. 20,000 కోటు  రుణానిి సేకరిెంచే ప్ర ణాళికను 

ఆమోదిెంచిెంది. ఇాండస్ ఇాండ్ బాయాంక్ నుెండి ఒక ప్ర కటన 

ప్ర కార్ెం, ఒక సమావేశ్ెంలో, బాాెంక్ డైెరెకేర్ు  బోరుడ  ఈ 

ప్ర త్రపాదనను ఆమోదిెంచిెంది.  

• అమరికన్ బోర కరేజీ మోరిన్ స్వట నాీ తన FY23 రియల్ GDP 

విసత ర్ణ అెంచనాను భార్తదేశానికి 0.40 శాతెం నుెండి 7.2 

శాతాన్నకి తగిగ ెంచిెంది మరియు 24 ఆరిథ క సెంవతేర్ెంలో జిడిప్ప 

వృదిధ  6.4 శాతాన్నకి తగుగ తుెంది. చ్చలా మెంది వీక్షకులు 

FY23 GDP వృదిధ  7 శాతెం కెంట్ట ఎకుకవగా ఉెంటుెందని 

భావిసుత నాిరు. ఆర్ బీఐ అెంచనా క్యడా 7.2 శాతెంగా ఉెంది. 

• గత ఎనిమిది ఆరిథ క సెంవతేరాలోు  రూ. 8.6 లక్షల కోటు  కెంట్ట 

ఎకుకవ మొెండి బకాయిలను రికవర్ట చేయడెంలో RBI 

మరియు పర భుతీాం తీసుకుని ఖచిాతమైన చర్ాలు 

బాాెంకులకు సహాయప్డాడ యని ప్రిపాలన ప్యరామాంటుక్ష 

తెలియజేసిెంది. న్నరరిక ఆసుత లు (NPAs) అనేది బాాెంకిెంగ్ 

ప్రిశ్ర మకు ప్ర త్రక్యలమైనప్పటికీ, సహజమైన ప్రిణామమని 

ఆరిథ క శాఖ సహాయ మెంతి్ర భగవత్ కరాద్ లోక్ సభకు 

వార తపూర్ాక ప్ర త్రసపెందనలో తెలిపారు. 

• ఇెండసే్త్ర బాడీ ఫెడర్వషన్ ఆఫ్ ఇాండియన్ ఛాాంబర్్ ఆఫ్ 

కామర్్ & ఇాండసీట ి (FICCI) ఈ ఆరిథ క సెంవతేరానికి 

భార్తదేశ్ ఆరిథ క ఉతపత్రత  అెంచనాను 2022-23కి 40 

బేసస్ ప్యయిాంటాు 7%కి తగిగ ెంచిెంది. ఏప్పర ల్ లో, FICCI 

2022-23కి భారతదేశ వృదిధ న్న 7.4%గా అెంచనా 

వేసిెంది.  

• ఆసయన్ డెవలప్ మాంట్ బాయాంక్ (ADB), FY23కి 

భార్తదేశ్ GDP వృదిధ  అెంచనాను 7.2 శాతాన్నకి 

తగిగ ెంచిెంది. ఇెంతకుముెందు ఇది 7.5 శాతాంగా అెంచనా 

వేయబడిెంది. ఇెంతలో, మన్సలా ఆధారిత బహుపాకిు క 

అభవృదిధ  బాాెంక్ FY24 వృదిధ  అెంచనాను ముెందుగా 

అెంచనా వేసిన 8 శాతెం నుెండి 7.8 శాత్వనికి సవరిెంచిెంది. 

అయితే ఇది భార్తదేశ్ెం కోసెం దర వ్యాలబణ అెంచనాను 

ముెందుగా అెంచనా వేసిన 5.8% నుెండి FY23కి 6.7%కి 

పెంచిెంది. 

• అరబన్ కో-ఆపర్వటివ్ బాయాంక్షల (UCBs) ఆరిథ క 

ప్టిషే్తను మరుగుప్ర్చడానికి, RBI నేరుగా నాలుగు-

అెంచల నియెంతిణ ఫ్రర మ్ వర్క్ ను రూపొెందిెంచ్చలని 

నిర్ణ యిెంచిెంది.  

 

నియామకాలు 

 

రతన్ ఇాండియ్య పవర్ MDగా బ్రర జేష్ గుప్యత  

న్నయమితులయ్యయరు 
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బ్రర జేష్ గుప్యత ను కొతత  మేనజిాంగ్ డైెరెకట ర్ గా నియమిసుత నిటుు  

రతన్ ఇాండియ్య పవర్   ప్ర కటిెంచిెంది. అతను భార్తదేశ్ెం 

మరియు విదేశాలలో పునరుత్వపదక, ఉకుక, మైనిెంగ్ మరియు 

కమోడిటీస ర్ెంగెంలో ప్నిచేసిన అనుభవెం ఉెంది. పారిశార మిక 

ర్ెంగెంలో మూడు దశాబాద లకు పైగా అనుభవెం ఉెంది. బ్రర జేష్ గుపాత  

అద్రన్స ఎెంటర్ పైరజెస, ఎసాేర్ గూర ప్, వలేపన్ మరియు అథా 

గూర ప్ లలో నాయకతా ప్దవులను నిర్ాహెంచ్చరు. ఇది కాకుెండా, 

USA, మిడిల్ ఈసే్, ఇరాన్ మరియు భార్త ఉప్ఖెండెంలోని 

భౌగోళిక పార ెంత్వలలో ప్ని చేయడెం ద్రారా అతనికి ప్ర ప్ెంచ 

అనుభవెం క్యడా ఉెంది. 
 

జయాంత్ర పర స్వద్ IBBI యొకు హోల్ టైెమ్ మాంబర్ గా 

ఎాంపికయ్యయరు 

 
క్సెందర  ప్ర భ్యతాెం, జయాంత్ర పర స్వద్ ను ఐదేళ్ు పాటు ఇనా్లీనీ్ 

మరియు బాయాంక్షరుపత ్్(దివాల్ల మరియు 

పూరిత నషట ాం)  బోరడ ్ ఆఫ్ ఇాండియ్య (IBBI)లో పూరిత కాల 

సభ్యానిగా నియమిెంచిెంది. కార్పరేట వావహారాల మెంతి్రతా శాఖ 

జార్ట చేసిన కార్ానిరాాహక ఉతత రుా ప్ర కార్ెం, ఈ ఐదేళ్ు  వావధి 

పోసే్ బాధ్ాతలు స్త్ాకరిెంచిన తేదీ నుెండి అెంట్ట జూలై 5, 2022 

లేద్ర 65 సెంవతేరాల వయసుే వర్కు లకికెంచబడుతుెంది 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• IBBI సాథ ప్పెంచబడిెంది: 1 అకేోబర్ 2016; 

• IBBI ప్ర ధాన కారాాలయెం: న్యాఢిలీు ; 

• IBBI మాతృ విభాగెం: కార్పరేట వావహారాల మెంతి్రతా 

శాఖ; 

• IBBI చైర్ ప్ర్ేన్: ర్వి మిటేల్. 

 

ONGC విదేశ్ మేనజిాంగ్ డైెరెకట ర్ గా రజరిు  గుప్యత  

న్నయమితులయ్యయరు 

 
ONGC విదేశ్ మేనజిాంగ్ డైెరెకట ర్ గా రజరిు  గుప్యత  

నియమితులయ్యారు. పబా్రక్ ఎాంటర్ పైిజ్ సెలక్షన్ బోరడ ్ 

(PESB) ఆయనను ఈ ప్దవికి సిఫారుే చేసిెంది. ONGC 

మరియు ONGC విదేశ్ర యొకక దేశ్రయ మరియు 

అెంతరాజ తీయ కార్ాకలాపాలలో ప్ర్ావేక్షక, నిరాాహక మరియు 

వ్యాహాతాక ప్ర ణాళిక సామరాథ ాలలో అతనికి 33 సెంవతేరాల 

కెంట్ట ఎకుకవ విసత ృత అనుభవెం ఉెంది. 
 

FIH య్యకిట ాంగ్ పర సడెాంట్ గా ఈజిపట ్ క్ష చెాందిన సీఫ్ అహ్మద్ 

ఎాంపికయ్యయరు 

 
భార్త అడిానిసేేరటర్ నరీాంద్ర్ బాతిా తన ప్దవికి రాజీనామా 

చేయడెంతో అాంతరాతీయ హ్యకీ సమాఖ్య (FIH) ఈజిపుట క్ష 

చెందిన సీఫ్ అహ్మద్ ను త్వత్వకలిక అధ్ాకుు డిగా నియమిెంచిెంది. 

బాతి్వ ఎఫ్ ఐహెచ్  అధ్ాక్ష ప్దవికి రాజీనామా చేయడెంతోపాటు 

భారత ఒలాంపిక్  సాంఘాం (IOA) చీఫ్  ప్దవికి క్యడా 

రాజీనామా చేశారు. అతను తన IOA సాథ నెంతో నేరుగా ముడిప్డి 

ఉని తన అెంతరాజ తీయ ఒలిెంప్పక్ కమిటీ (IOC) సభాత్వానిి 

క్యడా వదులుకునాిడు. 
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అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• అెంతరాజ తీయ హాకీ సమాఖా ప్ర ధాన కారాాలయెం: లౌస్వన్, 

సీటారాాండ్; 

• అెంతరాజ తీయ హాకీ ఫెడరేష్న్ CEO: థియరీ వయిల్; 

• అెంతరాజ తీయ హాకీ సమాఖా సాథ ప్పెంచబడిెంది: 7 జనవరి 

1924, ప్యరిస్, ఫార న్్. 
 

BCCI కొతత  నీత్ర అధికారిగా ఎసీ్ మాజీ నాయయమూరిత  వినీత్ 

సరన్ న్నయమితులయ్యయరు 

 
భారత కీికట్ కాంటి్రల్ బోరుడ  (బీసీసీఐ) ఎథిక్్ ఆఫీసర్ 

మరియు అాంబుడ్్ మన్ గా సుపీర ెంకోరేు మాజీ నాాయమూరిత  

వినీత్ సరన్ బాధ్ాతలు స్త్ాకరిెంచ్చరు. గత ఏడాది జూన్ లో 

ప్దవీకాలెం ముగిసిన జసేిస (రిటైెర్డ ్) డి.క.జైన్ తరాాత ఆయన 

బాధ్ాతలు చేప్టేారు. 65 ఏళ్ు  సర్న్ ఒడిశా హైెకోరేు మాజీ 

ప్ర ధాన నాాయమూరిత , కరాణ టక, అలహాబాద్ హైెకోరేులోు  

నాాయమూరిత గా క్యడా ప్నిచేశారు. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• BCCI అధ్ాకుు డు: సౌర్వ గెంగూలీ; 

• BCCI కార్ాదరిశ: జే షా; 

• BCCI ప్ర ధాన కారాాలయెం: ముెంబై; 

• BCCI సాథ ప్పెంచబడిెంది: డిసెంబర్ 1928. 
 

 

లఫ్టట నాంట్ జనరల్ (రిటైెరడ ్) రజ్ శుకాా UPSC సభుయడిగా 

న్నయమితులయ్యయరు 

 
యూన్నయన్ పబా్రక్ సరీీస్ కమిషన్ (UPSC) సభ్యానిగా 

రిటైెర్డ ్ ఆర్టా అధికారి రజ్ శుకాా నియమితులయ్యారు. 

ఇెండియన్ అడిానిసేేరటివ సర్టాస (IAS), ఇెండియన్ ఫారిన్ 

సర్టాస (IFS), ఇెండియన్ పోలీస సర్టాస (IPS) మరియు 

సెంటిల్ సర్టాసస — గూర ప్ A మరియు గూర ప్ Bలకు నియ్యమకెం 

కోసెం అభారుథ లను UPSC ప్ర భ్యత్వానికి సిఫారుే చేసుత ెంది. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• UPSC చైర్ ప్ర్ేన్: మన్నజ సోని; 

• UPSC సాథ ప్పెంచబడిెంది: 1 అకేోబర్ 1926. 
 

నరీాంద్ర్ బాతిా FIH, IOA పర సడెాంట్, IOC సభయతాీన్నకి 

రజీనామా చేశారు 

 
అనుభవజుు డైెన కీర డా నిరాాహకుడు, నరీాంద్ర్ బాతిా భారత 

ఒలాంపిక్ సాంఘాం (IOA), అాంతరాతీయ హ్యకీ సమాఖ్య 

(FIH) అధ్ాక్ష ప్దవికి, అలాగే అాంతరాతీయ ఒలాంపిక్ కమిటీ 

(IOC) సభ్యానిగా "వాకిత గత కార్ణాల" కార్ణెంగా రాజీనామా 

చేశారు. మే 25న ఢిలీు  హైెకోరేు హాకీ ఇెండియ్యలో 'లైఫ్ మెంబర్' 

ప్దవిని కొటేివేయడెంతో మిసేర్ బాతి్వ ఇాండియన్ ఒలాంపిక్ 

అసోసయేషన్ (IOA) అధ్ాకుు డిగా ఆగిపోయ్యడు, ద్రని 

సౌజనాెంతో అతను IOA ఎనిికలలో పోటీ చేసి త్రరిగి గలిచ్చడు. 
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NSE యొకు తదుపరి MD & CEO గా ఆశ్చష్ క్షమార్ 

చౌహ్యన్ ఎాంపికయ్యయరు 

 
నషనల్ స్వట క్ ఎక్స్ఛాంజ్ (NSE) తన కొతత  మేనజిాంగ్ డైెరెకట ర్ 

మరియు CEO గా ఆశ్చష్ క్షమార్ చౌహ్యన్ ను నియమిెంచినటుు  

ప్ర కటిెంచిెంది. 16 జూలై 2022న ముగిసిన 5 సెంవతేరాల 

ప్దవీకాలెం ముగిసిన వికీమ్ లమాయే తరాాత అతను 

నియమితుడయ్యాడు. అతను 1992 నుెండి 2000 వర్కు 

ప్నిచేసిన NSE వావసాథ ప్కులలో ఒకడు. అతని ప్ని కార్ణెంగా 

భార్తదేశ్ెంలోని ఆధునిక ఆరిథ క ఉతపనాిల ప్పత్వమహుడిగా 

ప్ర సిదిధ  చెంద్రడు. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• నేష్నల్ సేాక్ ఎక్సేఛెంజ సాథ నెం: ముెంబై, మహారాషే్ర; 

• నేష్నల్ సేాక్ ఎక్సేఛెంజ సాథ ప్పెంచబడిెంది: 1992; 

• నేష్నల్ సేాక్ ఎక్సేఛెంజ చైర్ ప్ర్ేన్: గిర్టష్ చెందర  చతురేాది. 

 

KVIC కొతత  ఛైరమన్ గా మనోజ్ క్షమార్ బాధ్యతలు 

సీీకరిాంచారు 

 

ఖాద్వ మరియు విలజ్ ఇాండసీట ిస్ కమీషన్ (KVIC)లో 

మారెకటిెంగ్ లో మాజీ నిపుణుడు మనోజ్ క్షమార్, భారత 

పర భుతీ చటట బద్ధ మైన సాంసి ఛైరమన్ గా బాధ్యతలు 

సీీకరిాంచడ్రన్నకి పదోనిత్ర పొెంద్రరు. KVIC మాజీ ఛైర్ాన్ 

వినయ్ క్షమార్ సక్స్నా ఢిలీు  లఫేినెెంట గవర్ిర్ గా బాధ్ాతలు 

స్త్ాకరిెంచ్చరు. మన్నజ కుమార్ KVICలో నిపుణ సభ్యానిగా 

(మారెకటిెంగ్) అెంతకు ముెందు భాగెంగా ఉనాిరు మరియు 

మారెకటిెంగ్ మరియు గార మీణాభవృదిధ  ర్ెంగాలలో వృత్రత ప్ర్మైన 

అనుభవెం కలిగి ఉనాిరు. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• KVIC సాథ ప్పెంచబడిెంది: 1956; 

• KVIC ప్ర ధాన కారాాలయెం: ముెంబై. 

 

REC లమిటెడ్ డైెరెకట ర్ (టెకిికల్)గా VK సాంగ్ 

న్నయమితులయ్యయరు 

 

వి.క. సాంగ్ REC లమిటెడ్ డైెరెకట ర్ (టెకిికల్) గా బాధ్ాతలు 

స్త్ాకరిెంచ్చరు. ఈ ఎలివేష్న్ కు ముెందు, సిెంగ్ పైరవేట సకేార్ 

పార జెకే్ మేనేజ మెంట, ఎెంటిటీ అపైరజల్ మరియు 

పొర క్యార్ మెంట తో సహా కీలక వాాపార్ ర్ెంగాల పోరే్్ ఫోలియోను 

కలిగి ఉని RECలో ఎగిజ క్యాటివ డైెరెకేర్ గా ఉనాిరు మరియు 

REC ప్వర్ డెవలప్ మెంట అెండ్ కనేలేన్సే లిమిటెడ్ బోరుడ లో 

డైెరెకేర్ గా క్యడా ఉనాిరు. 
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Google పేరెాంట్ ఆల్లాబట్ గోలడ ్ మాయన్ స్వక్్ వటరన్, 

మారిట  చావజ్ లను బోరుడ క్ష న్నయమిసుత ాంది 

 
వాల్ సే్త్రట అనుభవజుు డైెన మారిట  చావజ్ టెకాిలజీ దిగగ జానికి 

గణన్సయమైన ఫైెనానే్ కెండరానిి జోడిస్ఫత  గూగుల్ పేరెాంట్ 

ఆల్లాబట్ ఇాంక్. బోరుడ లో చేరారు. Google మాజీ చీఫ్ 

ఎగిజ క్యాటివ ఆఫ్రసర్ ఎరిక్ షిాత్ 2020 నుెండి నిష్కరమిెంచిన 

తరాాత అతని నియ్యమకెం ఆలాూబట బోరుడ లో మొదటి 

మారుపను స్ఫచిసుత ెంది. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన AMSHAALU: 

• ఆలాూబట ఇెంక్. CEO: సుెందర్ ప్పచ్చయ్; 

• ఆలాూబట ఇెంక్. చైర్ ప్ర్ేన్: జాన్ ఎల్. హెనెిస్త్ే; 

• ఆలాూబట ఇెంక్. సాథ ప్పెంచబడిెంది: 2 అకేోబర్ 2015, 

కాలిఫోరిియ్య, యునైెటెడ్ సేేటే్; 

• ఆలాూబట ఇెంక్. ప్ర ధాన కారాాలయెం: మెంటైెన్ వ్యా, 

కాలిఫోరిియ్య, యునైెటెడ్ సేేటే్; 

• ఆలాూబట ఇెంక్. వావసాథ ప్కులు: లార్ట ప్రజ, సర్టగ  బ్రర న్. 

 

సైెను్ & టెకాిలజీ 
 

SpaceX: ISSకి కారిో డ్రర గన్ సరఫర మిషన్ 

ప్యర రాంభాంచబడిాంది 

 

సేపస్ ఎక్్ కారిో డ్రర గన్ వ్యామనౌకలో హైెడార జైెన్ లీక్ కార్ణెంగా 

అెంతరిక్ష నౌకను ప్ర యోగిెంచడెం ఒక నెల కెంట్ట ఎకుకవ ఆలసాెం 

అయిెంది. అెంతరిక్ష నౌక ఇపుపడు అెంతరాజ తీయ అెంతరిక్ష 

క్సెంద్రర నికి చేరుకుెంటుెంది. ట్టకాఫ్ అయిన ఏడునిర్ నిమిషాల 

తరాాత, ఫాలకన్ 9 మొదటి దశ్ అటాు ెంటిక్ మహాసముదర ెంలో 

డోర న్ షిప్ పై దిగిెంది. వేదిక విజయవెంతెంగా టరు్ స్వట్ 5B 

కమూానిక్సష్న్ ఉప్గర హానిి, అలాగే NASA యొకక కీూ-3, కీూ-

4 మరియు CRS-22 మిష్న్ లను విజయవెంతెంగా 

ప్ర యోగిెంచిెంది. ఇది మొతత ెం వేదికపై ఐదవ విమానెం. SpaceX 

ఈ సెంవతేర్ెం 30 ప్ర యోగాలను నిర్ాహెంచిెంది, ఇది 2021 

మొతత ెంలో 31 ప్ర యోగాలను నిర్ాహెంచిెంది 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• సేపస ఎకే్ లో మానవ అెంతరిక్ష ప్ర య్యణ కార్ాకర మాల 

స్త్నియర్ డైెరెకేర్: బాంజి రీడ్ 

• జెట పొర ప్లు న్ లాబొరేటర్టలో EMIT కోసెం గిర నిేప్ల్ 

ఇనెాసేిగేటర్: రబరట ్ గీీన్ 

 

కమిటీలు & పథకాలు 
 

MSP వయవసిను బల్లపేతాం చేసేాందుక్ష ఏరపటు చేసన 

కమిటీ సెాంటర్ క్ష సాంజయ్ అగరీల్ అధ్యక్షత వహాంచారు 

 
మూడు విభజిత వావసాయ విధానాలను ర్దుద  చేయడానికి 

బదులుగా ఇదే విధ్మైన నిబదధ తతో ఎనిమిది నెలల తరాాత 

ప్ర భ్యతాెం కనీస మద్ు తు ధ్ర (MSP) పై ఒక కమిటీని ఏరాపటు 

చేసిెంది. ఈ కమిటీకి మాజీ వావసాయ కార్ాదరిశ సాంజయ్ 

అగరీల్ అధ్ాక్షత వహసాత రు. సాంయుకత  కిస్వన్ మోరచ 

(SKM)కి కమిటీలో ముగుగ రు ప్ర త్రనిధులు ఉెండేలా ప్ర భ్యతాెం 

నిబెంధ్న చేసిెంది, అయితే వావసాయ సెంసథ  ఇెంకా గూర ప్ కు 

అభారుథ లను అెందిెంచలేదు. 

http://www.bankersadda.com/
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IFFCO చైర్ాన్ దిలీప్ సాంఘాన్న మరియు CNRI జనర్ల్ 

సకర టర్ట బ్రనోద్ ఆనాంద్ ఇదద రు రైెతుల సహకార్ మరియు సెంసథ లో 

సభ్యాలుగా ఉనాిరు, వీరు క్యడా కమిటీలో ఉనాిరు. ఈ 

కమిటీలో వావసాయ విశ్ావిద్రాలయ్యలకు చెందిన స్త్నియర్ 

ప్ర త్రనిధులు, సమాఖా ప్ర భ్యతా ఐదుగురు కార్ాదరుశలు, 

కరాణ టక, ఆెంధ్ర ప్ర దేశ్, సికికెం, ఒడిశా ప్ర ధాన కార్ాదరుశలు క్యడా 

ఉనాిరు. 
 

PM ABHIM కోసాం పర పాంచ బాయాంక్ష నుాండి $1 బ్రలయన్ 

రుణాం ఆమోదిాంచబడిాంది 

 
భార్తదేశ్ ప్ర ధాన PM ఆయుషామన్ భారత్ హెలత ్ 

ఇన్ ఫార సట ికచర్ మిషన్ (PM-ABHIM)కి నిధుల కోసెం 

ప్ర ప్ెంచ బాాెంక్ 1 బ్రలియన్ డాలర్ు  రుణానిి మెంజూరు చేసిెందని 

క్సెందర  ఆరోగా మెంతి్ర మను్ఖ్ మాాండవియ్య రాజాసభకు 

తెలియజేశారు. కిు యర్ చేయబడిన లోన్ లో భార్తదేశ్ెం యొకక 

మరుగైన ఆరోగా సేవా డెలివర్ట పోర గార మ్ మరియు టిానే్ ఫారిాెంగ్ 

ఇెండియ్యస ప్బ్రు క్ హెలత ్ సిసేమే్ ఫర్ పాెండమిక్ ప్పర ప్రర్డ ్ నెస 

పోర గార మ్ (PHSPP) కోసెం మొతత ెం USD 500 మిలియను  

చొపుపన రెెండు కాెంప్పు మెంటర్ట లోన్ లు ఉనాియి. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• క్సెందర  ఆరోగా మెంతి్ర: మను్ఖ్ మాాండవియ్య 
 

13వ పీటర్్ బరి్ కైమేట్ డైెల్లగ్ జరమనీల్ల 

ప్యర రాంభమవుతుాంది 

 

13వ పీటర్ే్ బర్గ ్ కైెమేట డైెలాగ్ జర్ాన్సలోని బరిు న్ లో 

పార ర్ెంభమైెంది.  

రెెండు రోజుల అనధికారిక మెంతి్రవర్గ  సమావేశానికి ఈ సెంవతేర్ెం 

వారిు క వాత్వవర్ణ సమావేశానికి (COP-27) అత్రధేయులైన 

జర్ాన్స మరియు ఈజిపే్్ అధ్ాక్షత వహసుత నాియి. COP-27 

యొకక ప్ర ధాన లక్షాెం అయిన వాత్వవర్ణ చర్ాల అమలును 

మరుగుప్రిచే లక్షాెంతో విభేద్రలను ప్రిష్కరిెంచడానికి 

ఏకాభపార యెం మరియు రాజకీయ దిశ్ను అెందిెంచ్చలని 

అనధికారిక మెంతి్రవర్గ  సమావేశ్ెం ప్ర త్రపాదిసుత ెంది. 

 

పర ధాన మాంతి్ర వయ వాంద్న యోజన ఐదు సాంవత్రలు 

పూరత యిాంది 

Five 

పర ధాన మాంతి్ర వయ వాంద్న యోజన యొకక ఐదు 

సెంవతేరాలు ఇపుపడు పూర్త య్యాయి. 21 జూలై, 2017 

కార్ాకర మెం అధికారికెంగా పార ర్ెంభెంచబడిెంది. పోర గార మ్ అనేది 

వృదుధ ల కోసెం ఒక సామాజిక భదర త్వ కార్ాకర మెం, ఇది కొనుగోలు 

ధ్ర్ లేద్ర సబ సికరప్ు న్ రుసుముపై హామీ ఇవాబడిన రిటర్ి్ 

ఆధార్ెంగా వారికి హామీ ఇవాబడిన కనీస పను న్ ను అెందిెంచడెం 

లక్షాెంగా పటేుకుెంది. ఈ ప్థకెంలో పాల్గగ నేెందుకు అవసర్మైన 

కన్సస పటేుబడి సెంవతేరానికి 12,000 ప్పెంఛను కోసెం ఒక లకాు  

56 వేల 658 రూపాయలకు మరియు నెలకు కన్ససెం 1,000 

రూపాయల పను న్ కోసెం ఒక లకాు  62 వేల 162 రూపాయలకు 

పెంచబడిెంది. 2020 వర్కు అమలులో ఉని పోర గార మ్ ఇపుపడు 

అదనెంగా మూడు సెంవతేరాల పాటు మారిా 31, 2023 వర్కు 

పొడిగిెంచబడిెంది. 
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మరమమతుత  హ్క్షు కోసాం ఒక ఫేర మ్ వరు్ ను 

రూప్రాందిాంచడ్రన్నకి పర భుతీాం కమిషన్ ను ఏరపటు చేసుత ాంది 

 
రిప్రర్ హకుక కోసెం మొతత ెం ఫ్రర మ్ వర్క్ ను అెందిెంచే ప్ర యతిెంలో 

వినియోగద్రరుల వావహారాల శాఖ అదనపు కార్ాదరిశ న్నధి ఖ్తి్ర 

నేతృతాెంలో ఒక కమిటీని ఏరాపటు చేసిెంది. అనుపమ్ మిశీా, 

జాయిెంట సకర టర్ట DoCA, జసట స్ పరమజీత్ సాంగ్ ధ్లవాల్, 

G.S. బాజ్ ప్యయ్, ఛాన్లర్, రాజీవ గాెంధీ నేష్నల్ 

యూనివరిశటీ ఆఫ్ లా, పాటియ్యలా, అశోక్ ప్యటిల్, చైర్ ఆఫ్ 

కన్యేామర్ లా అెండ్ పార కేీస, మరియు ICEA, SIAM వెంటి 

వాటాద్రరుల సభ్యాలు, వినియోగద్రరు కార్ాకర్త లు మరియు 

వినియోగద్రరు సమూహాలు కమిటీని ఏర్పరుసాత యి.. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• అదనపు కార్ాదరిశ, వినియోగద్రరుల వావహారాల శాఖ: 

న్నధి ఖ్తి్ర 

• జాయిెంట సకర టర్ట, డిపారే్్ మెంట ఆఫ్ కన్యేామర్ అఫైెర్ే్: 

అనుపమ్ మిశీా 

 

వాయప్యరాం & ఒపపాంద్యలు 
 

చరుతను త్రరిగ్ర పర వేశపట్ట ాందుక్ష నమీబ్రయ్యతో భారత్ 

ఒపపాంద్ాం క్షదురుచక్షాంది 

 

భారతదేశాం మరియు నమీబ్రయ్య మధ్ా ఒక అవగాహన 

ఒప్పెందెం (MOU) ద్రద్రపు ఏడు దశాబాద ల తరాాత 

చరుతలను త్రరిగి దేశానికి తీసుకురావాలని లక్షాెంగా పటేుకుెంది. 

మొదటి ఎనిమిది చిరుతలు ఆగసేు 15 నాటికి మధ్ాప్ర దేశ్ లోని 

కున్న జాతీయ ఉద్యయనవనాంక్ష చేరుకుెంటాయని భావిసుత నాిరు. 

ద్కిు ణాఫ్టర కా నుెండి విడిగా, భార్తదేశ్ెం 12 చిరుతలను 

స్త్ాకరిసుత ెందని అెంచనా వేయబడిెంది; ముసాయిద్ర ఒప్పెందెం 

ఇప్పటిక్స సెంతకెం చేయబడిెంది మరియు ప్రిసిథ త్రపై అవగాహన 

ఉని అధికారులు ప్ర కార్ెం, చివరిది రాబోతోెంది. 
 

ఫా్టప్ కారట ్ మరియు బీహ్యర్ సేట ట్ సుల్ డెవలప్ మాంట్ మిషన్ 

మధ్య అవగాహ్న ఒపపాంద్ాం క్షదిరిాంది 

 
రాషే్రెంలో సపాయ్ చైెన్ ఆపర్వషన్్ అకాడమీ (SCOA) 

పార జెకేులను  

పార ర్ెంభెంచేెందుకు బీహ్యర్ సేట ట్ సుల్ డెవలప్ మాంట్ మిషన్ తో 

ఒప్పెందెం కుదురుాకునిటుు  ఈ-కామర్ే్ మారెకట, ఫా్టప్ కారట ్ 

తెలిప్పెంది. ఒక విడుదల ప్ర కార్ెం, ఈ కార్ాకర మెం నైెపుణాెం కలిగిన 

సపై చైన్ ఆప్రేష్నే్ సిబబెంది యొకక టాలెంట పూల్ ను 

అభవృదిధ  చేయడెం మరియు వాాపారానికి సెంబెంధిెంచిన శ్చక్షణ 

మరియు నైెపుణాానిి వాాప్పత  చేయడెం లక్షాెంగా పటేుకుెంది. 
 

డీకారబనైజేషన్ పర కీియను వేగవాంతాం చేయడ్రన్నకి JSW సీట ల్ 

మరియు BCG సహ్కరిస్వత యి 
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బోసట న్ కన్లట ాంగ్ గీూప్ (BCG) మరియు JSW సీట ల్ కలిసి 

డీకార్బనైెజేష్న్ మరియు సుసిథ ర్త వ్యాహెంపై ప్నిచేశాయి. నికర్-

జీరో కార్బన్ ఉద్రగ రిణగా ఉెండటానికి JSW సే్త్ల్ కు సహాయెం 

చేయడానికి, BCG ద్రని ప్ర తేాకమైన CO2 AI పాు ట ఫార్మ్ తో 

పాటు ద్రని అగర శ్లర ణ డిజిటల్ మరియు అనలిటికే్ నైెపుణాాలను 

ఉప్యోగిెంచుకుెంటుెంది. ఈ సమయెంలో, BCG మా తయ్యర్ట 

కార్ాకలాపాలలో ఉదోాగుల శ్చక్షణ మరియు సిథ ర్మైన సెంసకృత్రని 

మరుగుప్ర్చడెంపై క్యడా దృషేి పడుతుెంది. ఈ విప్ు వాతాక 

చొర్వ ఫలితెంగా వారి సుసిథ ర్త చర్ాలను పెంచ్చలిేన అవసర్ెం 

ఉెంది. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• CEO, బోసేన్ కనేలేిెంగ్ గూర ప్: కీిసోట ఫ్ షై్ీజర్ 

• JSW సే్త్ల్ మరియు గూర ప్ CFO జాయిెంట మేనేజిెంగ్ 

డైెరెకేర్: శేషగ్రరిరవు 

 

L&T టెక్: 5G సెపకట ిమ్ ను నరుగా ప్రాంది అమలు చేసన 

మొద్టి కాంపనీ 

 
ప్ర తేాకమైన 5G నెట వర్క్ ల కోసెం సపకేరమ్ ను ప్ర భ్యతాెం నేరుగా 

ప్ెంప్పణీ చేయడెంపై ఆసకిత ని బహర్ెంగెంగా స్ఫచిెంచిన మొదటి IT 

కెంపన్స L&T టెకాిలజీ సరీీసెస్. CEO అమిత్ చద్యు  ప్ర కార్ెం, 

ఇది 5G పైరవేట నెట వర్క్ ను సటప్ చేయడానికి మరియు 

సాెంక్సత్రకత కోసెం వినియోగ క్ససులను అభవృదిధ  చేయడానికి 

సపకేరమ్ ను కొనుగోలు చేసుత ెంది. అదనెంగా, ఇెంజన్సరిెంగ్ మరియు 

ప్రిశోధ్న మరియు అభవృదిధ  సేవల సెంసథ  మాతృ సెంసథ  ల్లరె్న్ 

& టూబోర  కోసెం ప్ర ప్ెంచవాాప్త ెంగా 5G ప్రిషాకరాలను విడుదల 

చేసుత ెంది. 
 

Instagram యొకు కొతత  చెలాాంపుల ఫీచర్ 

విన్నయోగద్యరులను డైెరెకట ్ మసేజ్ ల ద్యీర ఉతపతుత లను 

కొనుగోలు చేయడ్రన్నకి అనుమత్రసుత ాంది 

 
ఇన్ స్వట గీామ్ ల్ల కొతత  “పేమాంట్్ ఇన్ చాట్” ఫ్రచర్ ను లాెంచ్ 

చేసుత నిటుు  మటా CEO మారు్ జుకర్ బరి్ ప్ర కటిెంచ్చరు. ఈ 

కొతత  ఫ్రచర్ తో, వినియోగద్రరులు చిని వాాపారాల నుెండి 

ఉతపతుత లను కొనుగోలు చేయవచుా మరియు ఇన్ సేాగార మ్ లో 

ప్ర తాక్ష సెందేశాల ద్రారా ఆర్డ ర్ లను టిాక్ చేయవచుా. Meta 

ప్ర కార్ెం, ప్ర త్ర వార్ెం ఒక బ్రలియన్ ప్ర జలు Instagram, 

Facebook మరియు WhatsAppలో వాాపారాలకు సెందేశ్ెం 

ప్ెంపుతునాిరు. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• ఇన్ సేాగార మ్ పార ర్ెంభెంచబడిెంది: 6 అకేోబర్ 2010; 

• ఇన్ సేాగార మ్ యజమాని: మటా; 

• ఇన్ సేాగార మ్ వావసాథ ప్కుడు కెవిన్ సిసేోరమ్. 
 

భారత్ర ఎయిర్ టెల్ పర కటిాంచన భారతదేశపు మొటట మొద్టి 

5G పైివేట్ నట్ వరు్ యొకు విజయవాంతమైన పరీక్ష 
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దేశ్ెంలోని మొటేమొదటి 5G పైరవేట నెట వర్క్ ను భారతీ 

ఎయిర్ టెల్ బెంగళూరులోని బాష్ ఆట్రమోటివ్ ఎలకాట ిన్నక్్ 

పా్యాంట్ లో విజయవెంతెంగా ప్ర్టకిు ెంచిెంది. పైరవేట నెట వర్క్ లకు 

ఎయిర్ వేవ ల క్సటాయిెంపుపై టెలికాెం మరియు ఐటి సెంసథ ల మధ్ా 

వివాదెం మధ్ా 5G సపకేరమ్ వేలానికి ముెందుగానే విచ్చర్ణ 

జరుగుతుెంది. ప్ర భ్యతాెం క్సటాయిెంచిన టియల్ సపకేరమ్ ను 

ఉప్యోగిెంచి, ఎయిర్ టెల్ రెెండు పారిశార మిక-సాథ యి వినియోగ 

క్ససులను బాష్ సౌకర్ాెం వదద  నాణాతను మరుగుప్ర్చడెం 

మరియు కారాాచర్ణ సామర్థ ాెం కోసెం అమలు చేసిెంది. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• ఎయిర్ టెల్ బ్రజినెస డైెరెకేర్ మరియు CEO: అజయ్ 

చటాుర 

• బాష్ ఆటోమోటివ ఎలకేారనికే్ ఇెండియ్యలో టెకిికల్ 

ఫెంక్షనే్ హెడ్: సుభాష్ P 
 

$100 మిలయనా పటుట బడిన్న అనుసరిాంచ, OneCard 

భారతదేశాం యొకు 104వ యున్నకారి్ అవుతుాంది 

 
OneCard, మొబైల్-మొదటి కెర డిట కార్డ ్ కెంపన్స, Temasek 

మదద తుతో సిర్టస D రెండ్ ఫెండిెంగ్ లో $100 మిలియను ను 

సేకరిెంచిెంది, ఇది భార్తదేశ్ెంలో 104వ యునికార్ి్ గా 

నిలిచిెంది. OneCard, Open, Oxyzo మరియు Yubi 

(గతెంలో CredAvenue)తో సహా 2022లో భార్తదేశ్ెం 

ఇప్పటివర్కు 20 కెంట్ట ఎకుకవ ఆరిథ క యునికార్ి్ లను 

సృషేిెంచిెంది. QED, Sequoia Capital మరియు 

Hummigbird వెంచర్ే్ తో సహా ఇప్పటిక్స ఉని 

పటేుబడిద్రరులు క్యడా పూణేకు చెందిన FPL టెకాిలజీస 

య్యజమానాెంలో ఉని OneCard యొకక అతాెంత ఇటీవలి 

రెండ్ లో పటేుబడులు పటేారు. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• మేనేజిెంగ్ డైెరెకేర్, పటేుబడి (ఇెండియ్య), Temasek, 

OneCard: మోహత్ భాండ్రరి 
 

తమ భాగస్వీమయ సహ్కారన్ని మరిాంతగా 

కొనస్వగ్రాంచేాందుక్ష ఆర్ బ్రఐ మరియు బాయాంక్ ఇాండోనషియ్య 

మధ్య అవగాహ్న ఒపపాంద్ాం క్షదిరిాంది 

 
చలిు ెంపు వావసథ లు, డిజిటల్ ఫైెనానిు యల్ ఇన్నివేష్న్, య్యాంటీ 

మనీ ల్లాండరిాంగ్ మరియు టెరీరిజాం (AML-CFT) నిధులను 

ఎదురోకవడెంలో సహకారానిి పెంచడానికి రిజరీ్ బాయాంక్ ఆఫ్ 

ఇాండియ్య మరియు బాాెంక్ ఇెండోనేషియ్య మధ్ా ఒక ఒప్పెందెం 

కుదిరిెంది. బాలిలో జరిగిన G20 ఆరిథ క మెంతిులు మరియు 

సెంటిల్ బాాెంక్ గవర్ిర్ు  సమావేశ్ెం సెందర్ుెంగా, రెెండు సెంటిల్ 

బాాెంకులు ప్ర్సపర్ సహకారానిి మరిెంతగా కొనసాగిెంచేెందుకు 

ఒక అవగాహన ఒప్పెంద్రనికి (MOU) అెంగీకరిెంచ్చయి. 
 

పర ధానాాంశాలు: 

• ఈ అవగాహన ఒప్పెందెంపై సెంతకెం చేయడెం ద్రారా, 

చలిు ెంపు వావసథ లు, చలిు ెంపు సేవలలో సాెంక్సత్రక పురోగతులు 

మరియు AML-CFT కోసెం నియెంతిణ మరియు 

ప్ర్ావేక్షక ఫ్రర మ్ వర్క్ తో సహా సెంటిల్ బాాెంకిెంగ్ ర్ెంగెంలో 

కమూానిక్సష్న్ మరియు సహకారానిి మరుగుప్ర్చడానికి 

RBI మరియు BI అెంగీకరిెంచ్చయి. 

• విధాన చర్ా, సాెంక్సత్రక సహకార్ెం, సమాచ్చర్ భాగసాామాెం 

మరియు జటేుకృషి ద్రారా ఎమ్ఒయు ఆచర్ణలో 

ఉెంటుెంది. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• రిజర్ా్ బాాెంక్ ఆఫ్ ఇెండియ్య గవర్ిర్: శకిత కాాంత ద్యస్ 

• బాాెంక్ ఇెండోనేషియ్య గవర్ిర్: పరీీ వారాియో 
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IIT మద్యర స్ నుాండి ప్యర రాంభాంచన కాంపనీతో వేద్యాంత 

సహ్కరిసుత ాంది 

 
సేఫీట  ఇన్న్డెాంట్ డిటెక్షన్ ని అమలు చేయడానికి, మటల్ మరియు 

ఆయిల్ మరియు గాాస కెంపన్స వేద్యాంత, IIT మద్యర స్ ల్ల 

సాథ ప్పెంచబడిన డిటెకట ్ టెకాిలజీస్ తో భాగసాామాెం కలిగి ఉెంది 

మరియు T-Pulse HSSE మాన్నటరిాంగ్ ససట మ్ ను ద్రని 

అనిి వాాపార్ విభాగాలలో అమలు చేసిెంది. డిజిటల్ ప్రివర్త న 

కోసెం ద్రని రోడ్ మాాప్ లో కీలకమైన పార ధానాత కలిగిన AI- 

ఎనేబ్బలడ ్ సేఫే్ర మానిటరిెంగ్ ఆఫ్ వర్క్ ప్రు స ను అమలు చేయడెం 

ద్రారా వేద్రెంత గూర ప్ యొకక లకాు ానికి ఈ భాగసాామాెం సిథ ర్ెంగా 

ఉెంటుెంది. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• వేద్రెంత గూర ప్ CEO: శీ్ర సునీల్ దుగిల్ 
 

భారత అథా్లట్ క్ష మద్ు తుగా RIL అథా్లటిక్్ ఫెడర్వషన్ ఆఫ్ 

ఇాండియ్యతో జతకటిట ాంది 

 
రిలయన్్ ఇాండసీట ిస్ లమిటెడ్ (RIL) మరియు అథా్లటిక్్ 

ఫెడర్వషన్ ఆఫ్ ఇాండియ్య (AFI) భార్తదేశ్ెంలో అథ్లు టికే్ 

యొకక సమగర  వృదిధ ని సాధిెంచడానికి దీర్ఘ కాలిక భాగసాామాెంలోకి 

ప్ర వేశ్చెంచ్చయి. ఒడిశా రిలయనే్ ఫెండేష్న్ అథ్లు టికే్ హైె-

పరాూరెానే్ సెంటర్ మరియు సర్ హెచ్ ఎన్ తో సహా రిలయనే్ 

ఫెండేష్న్ ప్రాావర్ణ వావసథ ను ఉప్యోగిెంచుకోవడెం ద్రారా 

దేశ్వాాప్త ెంగా ఉని భార్తీయ అథ్లు టు ను కనుగొనడెం, 

పెంపొెందిెంచడెం మరియు అభవృదిధ  చేయడెం మరియు వారికి 

పర పాంచ సి్వయి సౌకరయలు, కోచాంగ్ మరియు సోపరట ్్ సైెన్్ 

మరియు మడిసన్ సపోరట ్ అాందిాంచడాం ఈ భాగస్వీమయాం 

లక్షయాం రిలయన్్ ఫాండేషన్ హ్యసపటల్. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన AMSHAALU: 

• రిలయనే్ ఇెండసే్త్రస లిమిటెడ్ సాథ ప్పెంచబడిెంది: 8 మే 

1973; 

• రిలయనే్ ఇెండసే్త్రస లిమిటెడ్ ప్ర ధాన కారాాలయెం: 

ముాంబై, మహ్యరషట ి; 

• రిలయనే్ ఇెండసే్త్రస లిమిటెడ్ వావసాథ ప్కుడు: ధీరూభాయ్ 

అాంబానీ; 

• రిలయనే్ ఇెండసే్త్రస లిమిటెడ్ యజమాని: ముఖేష్ 

అాంబానీ (50.49%). 

 

ర్యెంకులు మరియు నివేదికలు 
 

హెనాీ ప్యస్ పోరట ్ స్తచక 2022: భారతదేశాం 87వ సి్వనాంల్ల 

ఉాంది 

 
హెనాీ ప్యస్ పోరట ్ స్తచక ఇటీవలే 2022 సెంవతేరానికి 

సెంబెంధిెంచి ప్ర ప్ెంచెంలోని అతాెంత శ్కిత వెంతమైన పాస పోరే్్ ల 

జాబ్రత్వను విడుదల చేసిెంది. మూడు ఆసియ్య దేశాలు జప్యన్, 

సాంగపూర్ మరియు ద్కిు ణ కొరియ్య ఈ జాబ్రత్వలో మొదటి 

మూడు సాథ నాలను కైెవసెం చేసుకునాియి, యూరోప్పయన్ దేశాలు 

ఆధిప్తాెం వహెంచిన పీర -పాెండమిక్ రాాెంకిెంగ్ లను త్రప్పపకొటేాయి. 

ఇమిాగేర ష్న్ కనేలేన్సే అయిన హెనాీ & ప్యరట ్ నర్్ తాజా హెనాీ 

ప్యస్ పోరట ్ స్తచక ప్ర కార్ెం, 2022లో పర పాంచాంల్లన్న అతయాంత 

శకిత వాంతమైన ప్యస్ పోరట ్ ల జాబ్రతాల్ల భారతదేశాం 87వ 

సి్వనాంలో ఉెంది. 
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సుచకా యొకు ముఖ్య అాంశాలు: 

• హెన్సు  స్ఫచిక ప్ర కార్ెం, భార్తదేశ్ెం యొకక పొరుగు దేశ్ెం 

పాకిసాత న్ ప్ర ప్ెంచెంలో నాలగ వ చతత  పాస పోరే్్ ను కలిగి ఉెంది. 

• జప్న్సస పాస పోరే్్ 193 దేశాలకు అవాెంతరాలు లేని 

ప్ర వేశానిి అెందిసుత ెంది, అయితే సిెంగపూర్ మరియు దకిు ణ 

కొరియ్య రెెండ్య 192 దేశాలకు ప్ర వేశానిి అెందిసాత యి. 

• ఆసియ్యలోని ఇతర్ దేశాలలో, మారిషస్ మరియు 

తజికిసి్వన్ లతో పాటు భార్తదేశ్ెం 87వ సాథ నెంలో ఉెంది, ద్రని 

పాస పోరే్్ 67 దేశాలకు య్యకెేస ను అెందిసుత ెంది. 

• చైెనా 69వ సి్వనాం కోసాం బొలీవియ్యతో జతకటేిెంది, వారి 

ప్ర త్ర పాస పోరే్్ 80 గమాసాథ నాలకు య్యకెేస ను 

అనుమత్రసుత ెంది. 

• బెంగాు దేశ్ విష్య్యనికొసేత , ఇది 104వ సి్వనాన్ని 

ఆకర మిెంచిెంది - పాకిసాత న్ కెంట్ట ఐదు సాథ నాలు ఎకుకవ. 

• ఆఫఘ నిసాత న్, ఇరాక్ మరియు సిరియ్య తరాాత పాకిసాత న్ 

ప్ర ప్ెంచెంలో నాలగ వ చతత  పాస పోరే్్ ను కలిగి ఉెంది. 
 

పర పాంచాంల్లన్న అతయాంత శకిత వాంతమైన ప్యస్ పోరట ్ లు 2022: 

టాప్ 10 దేశాలు 

• జపాన్ 

• సిెంగపూర్ 

• దకిు ణ కొరియ్య 

• జర్ాన్స 

• సపయిన్ 

• ఫినాు ెండ్ 

• ఇటలీ 

• లకెేెంబర్గ ్ 

• ఆసేిరయ్య 

• డెనాార్క్ 
 

స్వమరట ్ సటీ న్నధుల విన్నయోగాంల్ల తమిళనాడు అగీసి్వనాంల్ల 

ఉాంది 

 

ప్ర భ్యతా ఫాు గ్ షిప్ సాారే్్ సిటీ మిష్న్ కిెంద నిధుల వినియోగానికి 

సెంబెంధిెంచిన రాషేారల జాబ్రత్వలో తమిళ్నాడు అగర సాథ నెంలో 

ఉెంది. క్సెందర ెం విడుదల చేసిన రూ.4333 కోటాల్ల తమిళ్నాడు 

రూ.3932 కోటాక్ష పైగా ఖరుా చేయగా, క్సెందర ెం విడుదల చేసిన 

రూ.3142 కోటు లో రూ.2699 కోటు ను వినియోగిెంచుకుని 

ఉతత ర్ప్ర దేశ్ రెెండో సాథ నెంలో ఉెంది. 8 జూలై 2022 నాటికి, 100 

సాారే్్ సిటీల కోసెం క్సెందర ెం రూ. 30,751.41 కోటుు  విడుదల 

చేసిెంది, అెందులో రూ. 27,610.34 కోటాు (90%) 

వినియోగిెంచబడాడ యి. 
 

న్నవేదికల్లన్న ముఖాయాంశాలు: 

• కరాిటక, ఆెంధ్ర ప్ర దేశ్, గుజరాత్, మధ్ాప్ర దేశ్, మహారాషే్ర 

మరియు రాజసాథ న్ తో సహా రాషేారలు క్యడా సాారే్్ సిటీ 

మిష్న్ కిెంద పార జెకేుల కోసెం పదద  మొతత ెంలో ఖరుా చేసినటుు  

ప్ర భ్యతా డేటా చూప్పెంచిెంది. 
 

ఫోరబ్్ రియల్ టైెమ్ బ్రలయనీరా జాబ్రతా: బ్రల్ గేట్్ ను 

అధిగమిాంచన గౌతమ్ అద్యనీ 

 
ఫోర్బే్ రియల్ టైెమ్ బ్రలియన్సర్ు  జాబ్రత్వ ప్ర కార్ెం, 

భార్తదేశ్ెంలోని అతాెంత సెంప్ని వాకిత , గౌతమ్ అద్యనీ 

ఇపుపడు మైకోర సాఫే్ వావసాథ ప్కుడు బ్రల్ గేట్్ ను వదిలి 

ప్ర ప్ెంచెంలోని నాలగ వ సెంప్ని వాకిత  అయ్యాడు. గేటే్ తన 

సెంప్దలో $20 బ్రలియను ను తన లాభాప్రక్ష లేని సెంసథ  - బ్రల్ & 

మలిెండా గేటే్ ఫెండేష్న్ కు విరాళ్ెంగా ఇసుత నిటుు  

ప్ర కటిెంచడెంతో ఈ పరుగుదల వచిాెంది. 
 

పర ధానాాంశాలు: 

• ఎల్లన్ మసు్ $230 బ్రలయనా నికర్ విలువతో అతాెంత 

ధ్నవెంతుడు, లూయిస్ విటట న్ క్ష చెందిన బరిరడ ్ 

ఆరిలట ్ రెెండవ సాథ నెంలో మరియు అమజాన్ యొకక జఫ్ 

బజోస్ జాబ్రత్వలో మూడవ సాథ నెంలో ఉనాిరు. 
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• ఫోర్బే్ జాబ్రత్వలో ముఖేష్ అాంబానీ 10వ సాథ నెంలో 

నిలిచ్చరు (నికర్ విలువ: $88 బ్రలియనుు ). 

• ఈ సెంవతేర్ెం ఫిబర వరిలో, అద్రన్స తన వాకిత గత సెంప్ద 

పరుగుదల వనుక తోటి దేశ్సుథ డు అెంబాన్సని అధిగమిెంచి 

ఆసియ్యలో అతాెంత ధ్నిక సాథ నానిి ఆకర మిెంచ్చడు, ఈ 

సెంవతేర్ెం అతనిి ప్ర ప్ెంచెంలోనే అత్రపదద  సెంప్దను 

సెంపాదిెంచిన వాకిత గా చేసిెంది. 

• పర పాంచాంల్లన్న టాప్ ముగిురు ధ్న్నక వాయప్యర దిగిజాలు: 

• టెసా్వ CEO ఎల్లన్ మసు్: $234.4 బ్రలయన్ 

• బరిరడ ్ ఆరిలట ్: $154.9 బ్రలయన్, 

• అమజాన్ చీఫ్ జఫ్ బజోస్: $143.9 బ్రలయన్ 
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ఊకాా యొకు సీపడ్ టెసట ్ గాోబల్ స్తచక పర కారాం, మధ్ాసథ  

మొబైల్ వేగెంలో భార్తదేశ్ెం యొకక రాాెంకిెంగ్ లు మూడు 

సాథ నాలు ప్డిపోయ్యయి. ఈ ఏడాది మేలో భారత్ 115వ 

సి్వనాంల్ల ఉెండగా, జూన్ లో 118వ సి్వనాన్నకి ప్డిపోయిెంది. ఏప్పర ల్ 

మరియు మేలో, భార్తదేశ్ మొబైల్ బార డ్ బాాెండ్ వేగెం 

మరుగుప్డిెంది. కాన్స జూన్ 2022 నెలలో, డేటా ప్ర కార్ెం, 

భార్తదేశ్ెంలో మధ్ాసథ  మొబైల్ డౌన్ లోడ్ వేగెం మేలో 14.28 

Mbps నుెండి 14.00 Mbpsకి తగిగ ెంది. 
 

ఫేస్ బుక్ యజమాన్న మటా మొద్టి వారిు క మానవ హ్క్షుల 

న్నవేదికను విడుద్ల చేసాంది 

 

Facebook యజమాని Meta తన మొద్టి వారిు క మానవ 

హ్క్షుల న్నవేదికను విడుదల చేసిెంది, భారతదేశాం మరియు 

మయనామర్ వెంటి ప్ర దేశాలలో వాసత వ-ప్ర ప్ెంచ హెంసకు ఆజాెం 

పోసిన ఆన్ లైన్ దురిానియోగాలకు ఇది కళ్ళు 

మూసుకుపోయిెందని ఆరోప్ణలు వచ్చాయి. 2020 మరియు 

2021లో ప్ర దరిశెంచిన తగిన శ్ర దధ తో క్యడిన నివేదిక, భార్తదేశ్ెం 

యొకక వివాద్రసపద మానవ హకుకల ప్ర భావ అెంచనా యొకక 

సారాెంశానిి కలిగి ఉెంది, ఇది నిర్ాహెంచడానికి నాాయ సెంసథ  ఫోలీ 

హోగ్ ను మటా నియమిెంచిెంది. 

ఆమిసే్త్ ఇెంటరేిష్నల్ మరియు హ్యామన్ రైెటే్ వాచ్ తో సహా 

మానవ హకుకల సెంఘాలు జనవరిలో ప్ెంప్పన ఉమాడి లేఖలో 

మటా ఆగిపోయిెందని ఆరోప్పస్ఫత  భార్తదేశ్ అెంచనాను పూరిత గా 

విడుదల చేయ్యలని డిమాెండ్ చేశాయి. ద్రని సారాెంశ్ెంలో, 

"శ్తిుతాెం, వివక్ష లేద్ర హెంసను ప్రర రేప్పెంచే దేాష్ెం యొకక 

నాాయవాదెం"తో సహా, మటా పాు ట ఫార్మ్ లతో క్యడిన 

"ముఖామైన మానవ హకుకల ప్ర మాద్రల" సెంభావాతను 

నాాయ సెంసథ  గురిత ెంచిెందని మటా ప్రర్కెంది. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• Facebook సాథ ప్పెంచబడిెంది: ఫిబర వరి 2004; 

• Facebook CEO: మార్క్ జుకర్ బర్గ ్; 

• Facebook ప్ర ధాన కారాాలయెం: కాలిఫోరిియ్య, 

యునైెటెడ్ సేేటే్.  
 

2022 కోసాం ఎక్్ ప్యట్ ఇన్ సైెడర్ రయాంకిాంగ్ లు: భారతదేశాం 

36వ సి్వనాంల్ల ఉాంది 
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ఇటీవల ఇెంటరేిష్నే్ విడుదల చేసిన 2022 ఎక్్ ప్యట్ 

ఇన్ సైెడర్ రాాెంకిెంగే్ లో మకి్కో అగర సాథ నెంలో ఉెంది, అయితే 

భారతదేశాం జాబ్రతాల్లన్న 52 దేశాలల్ల అధిక సర్సమైన 

సోకర్ తో 36వ సి్వనాంల్ల న్నలచాంది. రాాెంకిెంగ్ లో ప్ర వాసుల 

విష్యెంలో క్షవైట్ అతాలప ప్ర దర్శనను కనబరిచిన దేశ్ెం. 

 

అతుయతత మ మరియు అతయలప పర ద్రశనను కనబరిచన 

దేశాలు: 

• టాప్ 10: మకిేకో, ఇెండోనేషియ్య, తైెవాన్, పోరుాగల్, 

సపయిన్, UAE, వియత్విెం, థాయిలాెండ్, ఆసేేరలియ్య, 

సిెంగపూర్. 

• 11 నుాండి 20 వరక్ష: ఎసేోనియ్య, ఒమన్, కెనాా, USA, 

బహెెయిన్, బర జిల్, ర్షాా, మలేషియ్య, సిాటజ రాు ెండ్, చకియ్య. 

• 21 నుాండి 30 వరక్ష: ఫిలిపీపనే్, నెదరాు ెండే్, కెనడా, 

ఆసేిరయ్య, హెంగేర్ట, ఖత్వర్, సౌదీ అరేబ్రయ్య, పోలాెండ్, 

బలిజ యెం, డెనాార్క్. 

• 31 నుాండి 40 వరక్ష: ఫార నే్, ఫినాు ెండ్, చైనా, నారేా, 

ఈజిపే్్, ఇెండియ్య, UK, ఐరాు ెండ్, స్త్ాడన్, దకిు ణ కొరియ్య. 

• 41 నుాండి 52 వరక్ష: గీర స, జర్ాన్స, మాలేా, ఇటలీ, టర్టక, 

దకిు ణాఫిర కా, జపాన్, లకెేెంబర్గ ్, సైప్ర స, హాెంకాెంగ్, 

న్యాజిలాెండ్, కువైట. 

 

అవార్డు లు 
 

NAARM ICAR యొకు సరు ర్ పట్ల్ అవారుడ ను 

అాందుక్షాంది 

 

నషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ అగీ్రకలచరల్ రీసెరచ్ మేనజ్ మాంట్ 

(NAARM) ద్రని మొతత ెం ప్నితీరు కోసెం సరు ర్ పట్ల్ 

అతుయతత మ ICAR ఇన్ సట టూయట్ అవారుడ  2021 (లార్జ ్ 

ఇన్ సేిట్యాట క్సటగిర్టలో)ను గలుచుకుెంది. న్యాఢిలీు లో క్సెందర  

వావసాయ, రైెతు సెంక్సు మ శాఖ మెంతి్ర నరేెందర  సిెంగ్  తోమర్  

చేతుల మీదుగా NAARM డైెరెకేర్  Ch. శ్రర నివాసరావు అవారుడ ను 

అెందుకునాిరు. ICAR 94వ వావసాథ ప్క దిన్నతేవానిి 

పుర్సకరిెంచుకుని జరిగిన కార్ాకర మెంలో ఈ అవారుడ లను ప్ర ద్రనెం 

చేశారు. 

 

DBS బాయాంక్ యూరోమనీ ద్యీర రెాండవ స్వరి 'పర పాంచపు 

అతుయతత మ SME బాయాంక్'గా ఎాంపికైాంది 

 
డెవలప్ మాంట్ బాయాంక్ ఆఫ్ సాంగపూర్ లమిటెడ్ (DBS 

బాయాంక్) యూరోమనీ ద్రారా రెెండవసారి (2018లో 

మొదటిసారి) 'పర పాంచపు అతుయతత మ SME బాయాంక్'గా గురిత ెంపు 

పొెందిెంది. వృదిధ  మరియు అభవృదిధ ని పెంపొెందిెంచడానికి స్వమల్ 

టు మీడియాం ఎాంటర్ పైిజస్ (SMEలు) సహకార్ెంతో బాాెంక్ 

గోు బల్ ఇెండసే్త్ర లీడర్ గా తన సాథ నానిి ఏర్పర్చుకుెంది. DBS 

యొకక త్వజా గోు బల్ బసే్ SME బాాెంక్ ప్ర శ్ెంసలు ప్ర ముఖ 

UK-ఆధారిత ఆరిథ క ప్ర చుర్ణ యూరోమన్స నుెండి వచ్చాయి, ఇది 

2018 నుెండి రెెండవసారి 'ప్ర ప్ెంచెంలోని ఉతత మ SME బాాెంక్' 

టైెటిల్ తో DBSని సతకరిెంచిెంది. 

 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• DBS బాాెంక్ ప్ర ధాన కారాాలయెం: సిెంగపూర్; 

• DBS బాాెంక్ CEO: పీయూష్ గుపాత . 
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ఆసేట ిలయ్య టెన్నిస్ స్వట ర్ లటన్ హెవిట్ హ్యల్ ఆఫ్ ఫేమ్ ల్లకి 

పర వేశ్చాంచాడు 

 
రెెండు సారుు  గార ెండ్ సాు మ్ ఛాెంప్పయన్ మరియు మాజీ ప్ర ప్ెంచ 

నెంబర్ వన్, లటన్ హెవిట్ ఇాంటర్విషనల్ టెన్నిస్ హ్యల్ ఆఫ్ 

ఫేమ్ లోకి ప్ర వేశ్చెంచ్చడు. రోజర్ ఫెదర్ర్, రాఫెల్ నాదల్ మరియు 

న్నవాక్ జొకోవిచ్ కీర డలో అగర సాథ నానికి చేరుకోవడానికి ముెందు, 

హెవిట 80 వారాల పాటు అగర సాథ నెంలో ఉనాిడు, ఇది చరితిలో 

10వ సాథ నెంలో నిలిచిెంది.  
 

మహ్యరషట ి పర భుతీాం దియ్య మీరా & అఫోర జ్ షాలక్ష మద్ర్ 

థ్లరిస్వ మమోరియల్ అవారుడ ను అాంద్జేసుత ాంది 

 
యునైటెడ్ నషన్్ ఎన్నీరన్ మాంట్ పోర గీామ్ (UNEP) 

నేష్నల్ గుడ్ విల్ అెంబాసిడర్ శీ్రమత్ర దియ్య మీరా మరియు 

ప్రాావర్ణ కార్ాకర్త  మిసట ర్ అఫోర జ్ షా సామాజిక నాాయెం కోసెం 

ప్ర త్రషేాతాకమైన మదర్ థ్లరిసా మమోరియల్ అవారుడ లు 2021తో 

సతకరిెంచ్చరు. ఈ అవారుడ ను మహారాషే్ర గవర్ిర్ 

గౌర్వన్సయులు అెందిెంచ్చరు. ముెంబైలోని రాజ భవన్ లో భగత్ 

సాంగ్ కోషాయరీ. ప్రాావర్ణ సుసిథ ర్తలో వారి ప్ర శ్ెంసన్సయమైన 

మరియు గురిత ెంచదగిన విజయ్యల కోసెం ఇదద రికీ అవారుడ  

లభెంచిెంది. 
 

జప్యన్ మాజీ పర ధాన్న షిాంజో అబే దేశ అతుయనిత ఆరడ ర్ ను 

మరణానాంతరాం పర ద్యనాం చేసాంది 

 
జప్యన్ పర భుతీాం మర్ణానెంతర్ెం మాజీ ప్ర ధాన మెంతి్ర షిాంజో 

అబేను దేశ్ అతుానితమైన "కాలర్ ఆఫ్ ది సుపీర ాం ఆరడ ర్ ఆఫ్ ది 

కీిస్వన్నత మాం"తో సతకరిెంచ్చలని తన నిర్ణ య్యనిి ప్ర కటిెంచిెంది. 

యుద్రధ నెంతర్ రాజాాెంగెం కిెంద ఈ గౌర్వానిి అెందుకుని నాలగ వ 

మాజీ ప్ర ధాని షిెంజో అబే. అతని కెంట్ట ముెందు, మాజీ ప్ర ధానులు 

షిగేరు యోషిడ్ర, ఈస్వక్ష స్వట్ర మరియు యసుహరో 

నకసోన్ లక్ష ఇదే గౌర్వెం లభెంచిెంది. 

 

కీీడ్రాంశాలు 
 

2028 వేసవి ఒలాంపిక్ కీీడలక్ష ల్లస్ ఏాంజల్్ ఆత్రథయాం 

ఇవీనుాంది 

 
2028 వేసవి ఒలిెంప్పక్ మరియు పారాలిెంప్పక్ కీర డలు యునైెటెడ్ 

సేేటే్ లోని లాస ఏెంజిలే్ లో నిర్ాహెంచబడత్వయి. 2028 

లాస ఏెంజెలే్ ఒలిెంప్పకే్ పార ర్ెంభోతేవెం జూలై 14, 

2028న  మరియు జూలై 30 వర్కు కొనసాగుతుెంది. అయితే, 

లాస ఏెంజిలే్ గతెంలో 1984 మరియు 1932లో ఒలిెంప్పకే్ కు 

ఆత్రథాెం ఇచిాెంది. LA28 గేమ్ లు 3,000 గెంటల కెంట్ట 

ఎకుకవ ప్ర తాక్ష కీర డలను కలిగి ఉెంటాయి. 40 కెంట్ట ఎకుకవ 

కీర డలలో 800 ఈవెంటు లో. LA 28 ప్ర కార్ెం, లాస ఏెంజిలే్ లో 

జరిగే ఒలిెంప్పక్ మరియు పారాలిెంప్పక్ కీర డలలో 15,000 మెంది 

అథ్లు టుు  పోటీ ప్డత్వర్ని అెంచనా. 
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ఇదిలా ఉెండగా, పారాలిెంప్పక్ కీర డలు ఆగసేు 15, 2028న లాస 

ఏెంజిలే్ లో పార ర్ెంభమై ఆగసేు 27న ముగుసాత యి. లాస 

ఏెంజిలే్ పారాలిెంప్పక్ కీర డలకు ఆత్రథాెం ఇవాడెం ఇదే తొలిసారి. 

2024 వేసవి ఒలాంపిక్ కీీడలు ఫార నే్ లోని పారిస లో 

జరుగుత్వయని గమనిెంచ్చలి. 
 

2025 పర పాంచ అథా్లటిక్్ ఛాాంపియన్ షిప్్: ఈవాంట్ క్ష 

ఆత్రథయాం ఇవీనుని ట్రకోయ ఒలాంపిక్ సేట డియాం 

 
పర పాంచ అథా్లటిక్్ కౌన్న్ల్ 2025 పర పాంచ అథా్లటిక్్ 

ఛాాంపియన్ షిప్ లకు ఆత్రథాెం ఇవాడానికి ట్రకోయ (జప్యన్)ను 

ఎెంప్పక చేసిెంది. USAలోని ఒరెగాన్ లో జరిగిన ప్ర ప్ెంచ అథ్లు టికే్ 

కౌనిేల్ సమావేశ్ెంలో, 2024 ప్ర ప్ెంచ అథ్లు టికే్ కార స కెంటిీ 

ఛాెంప్పయన్ షిప్ లు కొర యేషియ్యలోని మడులిన్ మరియు పులాలో 

జరుగుత్వయని మరియు 2026 ప్ర ప్ెంచ అథ్లు టికే్ కార స కెంటిీ 

ఛాెంప్పయన్ షిప్ లు ఫాోరిడ్రసీ్ల్లన్న తలా్లహ్సీ్లో 

జరుగుత్వయని కౌనిేల్ ప్ర కటిెంచిెంది. 
 

సాంగపూర్ ఓపన్ 2022: పివి సాంధు మొద్టి స్తపర్ 500 

టైెటిల్ గెలుచుక్షాంది 

 

సాంగపూర్ ఓపన్ ఫైెనల్ లో చైనాకు చెందిన ప్ర సుత త ఆసియ్య 

ఛాెంప్పయన్ వాాంగ్ జి యిన్న 21-9, 11-21, 21-15తో ఓడిెంచిన 

పివి సాంధు తన కెర్టర్ లో మొదటి స్తపర్ 500 టైెటిల్ ను 

గలుచుకుెంది. 2019లో ప్ర ప్ెంచ ఛాెంప్పయన్ షిప్ విజయెం 

తరాాత ఇది ఆమ మొదటి 500 లేద్ర మరుగైనది. ఇది ఆమ 

మొదటి 500 లేద్ర 2022లో మరుగైన ఫైెనల్. రాాెంకిెంగ్ లు 

ఇప్పటికీ సత ెంభెంప్జేసినపుపడు ఇది ప్ర ప్ెంచ నెంబర్ 7కి 

ముఖామైన మార్కర్. 
 

పురుషుల సాంగ్రల్్ ల్ల: 

సిెంగపూర్ ఓపన్ 2022 బాాడిాెంటన్ లో ఆాంథోనీ సన్నసుకా 

గ్రాంటిాంగ్ పురుష్టల సిెంగిలే్ టైెటిల్ ను గలుచుకునాిడు. 

ఇెండోనేషియ్యకు చెందిన ఒలిెంప్పక్ కాెంసా ప్తక విజేత గ్రాంటిాంగ్ 

ఫైెనల్ లో అన్ స్త్డెడ్ జప్న్సస ఆటగాడు నరోకా కోడైెని ఓడిెంచ్చడు. 
 

కామనీలత ్ గేమ్్ కోసాం 322 మాంది సభుయలతో కూడిన 

భారత బృాంద్యన్ని IOA న్నయమిాంచాంది 

 
యునైెటెడ్ కిెంగ్ డమ్ లోని బరిాెంగ్ హామ్ లో జరిగే కామనీలత ్ 

గేమ్్ 2022లో దేశానికి పార త్రనిధ్ాెం వహెంచడానికి 215 మెంది 

అథ్లు టుు  మరియు 107 మెంది అధికారులు మరియు సహాయక 

సిబబెందితో సహా 322 మాంది సభ్యాల భార్తీయ బృెంద్రనిి 

ఇాండియన్ ఒలాంపిక్ అసోసయేషన్ (IOA) ప్ర కటిెంచిెంది. జూలై 

28 నుెండి ఆగసేు 8, 2022 వర్కు బ్రర టీష్ నగర్ెంలో గేమే్ 

జర్గాలిే ఉెంది, టీెం ఇెండియ్య 15 కీర డా విభాగాలతో పాటు పారా-

సోపరే్ే్ విభాగెంలో నాలుగు విభాగాలలో పోటీప్డుతుెంది. 

బాకి్ాంగ్ ఫెడర్వషన్ ఆఫ్ ఇాండియ్య (BFI) వైస పర సిడెెంట రజేష్ 

భాండ్రరీ స్వుీడ్ చెఫ్ డి మిషన్. పారా సోపరే్ే్ విభాగెంలో టీమ్ 

ఇెండియ్య 15 కీర డా విభాగాలతో పాటు నాలుగు విభాగాలోు  

పోటీప్డనుెంది. 
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సెపయిన్ ల్ల జరిగ్రన ట్రరీిల్ల భారత జీఎాం అరవిాంద్ 

చతాంబరాం విజేతగా న్నలచాడు 

 
సపయిన్ లో జరుగుతుని 41వ విలా్ల డి బనాసు్ 

ఇాంటర్విషనల్ చెస్ ఓపన్ ల్ల భార్త గార ెండ్ మాసేర్ అరవిాంద్ 

చతాంబరాం విజేతగా నిలిచ్చడు. చితెంబర్ెం కోచ్ ఆర్ బ్ర ర్మేష్ తన 

వారుడ ను టైెటిల్ కోసెం ప్ర శ్ెంసిెంచ్చరు. అతను ఇకకడ టైె బేర క్ సోకరు 

ఆధార్ెంగా అరేానియ్యకు చెందిన రాబరే్్ హోవనిిసాాన్ 

మరియు సాదేశ్రయుడు రనక్ సాధాాన్సని ఓడిెంచ్చడు. సాధ్ాని 

అరేానియన్ తరాాత మూడో సాథ నెంలో నిలిచిెంది. చితెంబర్ెం 

మాజీ జాతీయ ఛాెంప్పయన్ క్యడా. 
 

బీసీసీఐ అధ్యక్షు డు సౌరవ్ గాంగూలీన్న బ్రర టన్ ప్యరామాంట్ 

ఘనాంగా సతురిాంచాంది 

 
భార్త మాజీ కెపేన్, ప్ర సుత త బీసీసీఐ అధ్యక్షు డు సౌరవ్ 

గాంగూలీని బ్రర టన్ ప్యరామాంట్ ఘనెంగా సతకరిెంచిెంది. 2002లో 

భార్తదేశానిి నాట వసే్ ఫైెనల్ విజయ్యనికి నడిప్పెంచినపుపడు 

అదే తేదీన జూలై 13న భార్త కిర కెట లజెెండ్ సతకరిెంచ్చరు 

మరియు సరిగాగ  20 సెంవతేరాల తరాాత అదే రోజున అదే 

నగర్ెంలో సతకరిెంచ్చరు. 2019లో బీస్త్స్త్ఐ అధ్ాకుు డిగా 

ఎనిికయ్యారు. 

• బెంగాు దేశ్ కిర కెటర్ తమీమ్ ఇకాబల్ టీ20లకు రిటైెరెాెంట 

ప్ర కటిెంచ్చడు 
 

రక్షణ రాంగ 
 

35 ఏళా సరీీసు తరీత INS సాంధుధ్ీజ్ డీకమిషన్ 

చేయబడిాంది 

 
INS సాంధుధ్ీజ్ దేశాన్నకి 35 సాంవత్రల అదుభతమైన సేవ 

తరాాత డికమిష్న్ చేయబడిెంది. ఈ వేడుకకు ముఖా అత్రథిగా 

తూరుప నౌకాదళ్ కమాెండ్ కమాెండిెంగ్-ఇన్-చీఫ్ వైస అడా్ 

బ్రశీజిత్ ద్యస్ గుప్యత  ఫాు గ్ ఆఫ్రసర్ హాజర్య్యారు. జలాెంతరాగ మి 

శ్చఖర్ెం బూడిద ర్ెంగు నరుే సర్చేప్ను వరిణ సుత ెంది మరియు ప్రరు 

సముదర ెంలో జెెండా మోసే వాకిత  అని అర్థ ెం. 
 

మొద్టి పరీత యుద్ధ  శ్చక్షణ ప్యఠశాల NE ల్ల ITBP 

ద్యీర సి్వపిాంచబడిాంది 

 
అధిక-ఎతుత లో ఉని పోరాట మరియు మనుగడ ప్దధ తులలో తన 

దళాలకు శ్చక్షణ ఇచేా లక్షాెంలో భాగెంగా, చైనాతో వాసత వ 

నియెంతిణ రేఖను భదర ప్రిచే ప్నిలో ఉని ఇాండో-టిబటన్ బోరడ ర్ 

పోలీస్ (ITBP), ద్రని మొదటి ప్ర్ాత యుదధ  శ్చక్షణా 

సదుపాయ్యనిి సాథ ప్పెంచిెంది. ఈశానా భార్తదేశ్ెం మరియు ద్రని 

మొతత ెం రెెండవది. 1973-74లో జోషిమత్ సమీప్ెంలోని ఔలలో 

పార ర్ెంభెంచబడిన మాంటెనీరిాంగ్ మరియు సీుయిాంగ్ 

ఇన్ సట టూయట్ (M&SI) అనే మొదటి సెంసథ ను సాథ ప్పెంచిన 

ద్రద్రపు 50 సెంవతేరాల తరాాత ఈ సౌకర్ాెం నిరిాెంచబడిెంది. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్టా సేాఫ్: జనరల్ మనోజ్ ప్యాండే 
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ప్యర జకట ్ 17A సెట లత ్ ఫ్టర గేట్ ‘దునగ్రరి’న్న ప్యర రాంభాంచన రజ్ నాథ్ 

సాంగ్ 

 
క్సెందర  ర్క్షణ మెంతి్ర రజ్ నాథ్ సాంగ్ కోల్ కతాల్లన్న హుగాీ నదిలోకి 

నాలగ వ P17A సెట లత ్ ఫ్టర గేట్ ‘దునగ్రరి’ని ప్ర వేశ్పటేారు. పార జెకే్ 

17A ఫిర గేట ను గారెడ న్ ర్టచ్ షిప్ బ్రలడ ర్ే్ లిమిటెడ్ నిరిాెంచిెంది. P-

17A కాు స అనేది మరుగైన సేలత ్ ఫ్రచర్ లు & అధునాతన 

ఆయుధాలతో క్యడిన P-17 శ్చవాలిక్ కాు స ని అనుసరిెంచడెం.. 

 

ఢాకాల్ల, 52వ BGB-BSF DG సి్వయి సమావేశాం 

ప్యర రాంభమవుతుాంది 

 
DG, BSF పాంకజ్ సాంగ్ నేతృతాెంలోని భార్త ప్ర త్రనిధి బృెందెం 

బాంగాాదేశ్ ల్ల 52వ BGB-BSF డైెరెకేర్ జనర్ల్ సాథ యి బోర్డ ర్ 

కానూరెనే్ లో మొదటి రోజు పార ర్ెంభెంలోనే ఢాకాకు చేరుకుెంది. 

మొదటి రోజు, సరిహదుద  నిర్ాహణ, మాదకదర వాాల ర్వాణా, 

ఆయుధాలు మరియు మెందుగుెండు సామగిర  అకర మ ర్వాణా, 

మహళ్లు మరియు ప్పలు ల అకర మ ర్వాణా మరియు 

అెంతరాజ తీయ సరిహదుద కు 150 గజాలలోపు ఇతర్ అభవృదిధ  

కార్ాకర మాలతో సహా వివిధ్ అెంశాలపై చరిాెంచ్చరు. 
 

దినోత్వాలు 
 

పర పాంచ యువజన నైపుణాయల దినోత్వాం 2022 

పర పాంచవాయపత ాంగా జరుపుక్షాంటారు 

 
పర పాంచ యువజన నైపుణాయల దినోత్వాం 2022ని ఏటా జూలై 

15న జరుపుకుెంటారు. యువతకు ఉపాధి, మెంచి ప్ని మరియు 

వావసాథ ప్కత కోసెం నైెపుణాాలను సమక్యర్ాడెం యొకక 

వ్యాహాతాక పార ముఖాతపై ఇది దృషేి సారిసుత ెంది. ఈ రోజు 

ప్ర ప్ెంచవాాప్త ెంగా ఉని యువతకు ఉపాధి, ప్ని మరియు 

వావసాథ ప్కత కోసెం అవసర్మైన నైెపుణాాలను సమక్యర్ాడెం. ఈ 

రోజు ఉపాధి మరియు వావసాథ ప్కత కోసెం యువతను నైెపుణాెంతో 

సనిదధ ెం చేయడెం యొకక పార ముఖాతను గురుత చేసుకోవడానికి, 

గురిత ెంచడానికి మరియు జరుపుకోవడానికి ఉదేద శ్చెంచబడిెంది. 

 

పర పాంచ యువజన నైపుణాయల దినోత్వాం 2022: నపథయాం 

ప్ర త్ర సెంవతేర్ెం, ప్ర ప్ెంచ యువజన నైెపుణాాల దిన్నతేవానిి 

ఐకారాజాసమిత్ర నిరేద శ్చెంచిన నిరిద షే్ నేప్థాెంతో 

గురిత ెంచబడుతుెంది. 2022 యొకక నేప్థాెం 'యువ 

నైపుణాయలను భవిషయతుత  కోసాం మారచడాం'. 
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నల్న్ మాండేల్ల అాంతరాతీయ దినోత్వాం 2022 జూలై 

18న న్నరీహాంచబడిాంది 

 
ప్ర త్ర సెంవతేర్ెం జూలై 18న పర పాంచాం నల్న్ మాండేల్ల 

అాంతరాతీయ దినోత్వాన్ని జరుపుకుెంటుెంది. ఈ రోజు 

ద్కిు ణాఫ్టర కాక్ష పర జాస్వీమయబద్ధ ాంగా ఎన్నికైన మొద్టి అధ్యక్షు న్న 

జాు ప్కార్థ ెం మరియు వర్ణ వివక్షకు వాత్రరేకెంగా నాాయెం కోసెం 

సుదీర్ఘ  సెంవతేరాల పోరాటెం. మానవ హకుకల నాాయవాదిగా, 

రాజకీయ ఖైదీగా, ప్ర ప్ెంచ మధ్ావరిత గా మరియు సేాచ్చఛ 

దకిు ణాఫిర కాకు ప్ర జాసాామాబదధ ెంగా ఎనిికైెన మొదటి 

నాయకుడిగా, అతను మానవాళికి సేవ చేయడానికి తన 

జీవిత్వనిి అెంకితెం చేశాడు. 
 

నల్న్ మాండేల్ల అాంతరాతీయ దినోత్వాం 2022: నపథయాం 

ఐకారాజాసమిత్ర ప్ర కార్ెం, నెలేన్ మెండేలా అెంతరాజ తీయ 

దిన్నతేవెం 2022 యొకక నేప్థాెం "డు వాట్ యు కన్, విత్ 

వాట్ యు హేవ్, వేర్ యు ఆర్". తూరుప ఐరోపాలోని భౌగోళిక 

రాజకీయ ప్ర కృత్ర దృశ్ాెంతో పాటు హార్ి్ ఆఫ్ ఆఫిర కాలో 

చదురుమదురు ఘర్ు ణలు, శ్రర లెంక, ఆఫఘ నిసాత న్ మరియు 

ప్ర ప్ెంచెంలోని అనేక ఇతర్ పార ెంత్వలలో సెంకోు భెం కార్ణెంగా UN 

చీఫ్ న్నటే్ తో ఈ నేప్థాెం పార ముఖాతను పొెందిెంది. 
 

జూలై 20న అాంతరాతీయ చాంద్ర  దినోత్వాన్ని 

జరుపుక్షనాిరు 

 

జనర్ల్ అసెంబీు  అాంతరాతీయ చాంద్ర  దినోత్వాన్ని 

ప్ర కటిెంచిెంది, ఐకారాజాసమిత్ర నియమిెంచిన అెంతరాజ తీయ 

దిన్నతేవానిి ఏటా జూలై 20న పాటిెంచ్చలి. అెంతరాజ తీయ 

చెందర  దిన్నతేవెం 2022 మానవాళి సిథ త్ర మరియు అవకాశాలపై 

అవగాహన కలిపెంచడానికి మరియు పోర తేహెంచడానికి రోజుగా 

ఎెంప్పక చేయబడిెంది. యునైటెడ్ నషన్్ ఆఫీస్ ఫర్ ఔటర్ 

సేపస్ అఫైెర్్ (UNOOSA) సహకార్ెంతో, అెంతరాజ తీయ 

చెందర  దిన్నతేవెం 2022 వారిు క కార్ాకర మెంగా 

నిర్ాహెంచబడుతుెంది మరియు ప్ర ప్ెంచవాాప్త ెంగా సాధార్ణ ప్ర జల 

వేడుకలు నిర్ాహెంచబడత్వయి. 

 

అాంతరాతీయ చాంద్ర  దినోత్వాం 2022: ప్యర ముఖ్యత 

మూన్ విలేజ అసోసియేష్న్ మరియు ద్రని సెంసథ లోని ఒక 

సమూహెం అెంతరాజ తీయ చెందర  దిన్నతేవానిి జరుపుకోవాలని 

ప్ర త్రపాదిెంచ్చయి. ఈ రోజును పాటిెంచడెం వనుక లక్షాెం సాధార్ణ 

ప్ర జలకు, ప్ర తేాకిెంచి మన యువ తరాలకు చేరుకోవడెం మరియు 

వారికి జోాత్రష్ాెం మరియు ఖగోళ్ శాసత రెం గురిెంచి బోధిెంచడెం. 

 

పర పాంచ చద్రాంగ దినోత్వాం 2022 పర పాంచవాయపత ాంగా జూలై 

20న జరుపుక్షాంటారు 

 
పర పాంచ చద్రాంగాం దినోత్వాన్ని ప్ర త్ర సెంవతేర్ెం జూలై 20న 

ప్ర ప్ెంచవాాప్త ెంగా జరుపుకుెంటారు. ఈ రోజు 1924లో ప్యరిస్ ల్ల 

అాంతరాతీయ చెస్ సమాఖ్య (FIDE) సాథ ప్న తేదీని 

స్ఫచిసుత ెంది. ఈ రోజున మనెం ఎవరికైెనా బోధిెంచడెం ద్రారా లేద్ర 

ఆట ఎలా ఆడాలో నేరుాకోవడెం ద్రారా రోజును గమనిెంచవచుా. 

అలాగే, మేము 24-గెంటల మార్థాన్ ను ప్రిగణెంచవచుా లేద్ర 

మీ సాెంత చస వ్యాహెం గురిెంచి మీ కథనానిి ప్ెంచుకోవచుా.. 
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అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• అెంతరాజ తీయ చదర్ెంగ ఫెడరేష్న్ పర సిడెెంట: ఆరాకడీ 

డోారోకవిచ్; 

• అెంతరాజ తీయ చదర్ెంగ ఫెడరేష్న్ సాథ ప్పెంచబడిెంది: 20 జూలై 

1924, పారిస, ఫార నే్; 

• అెంతరాజ తీయ చదర్ెంగ సమాఖా ప్ర ధాన కారాాలయెం: 

లౌసాన్, సిాటజ రాు ెండ్. 
 

పర పాంచ మద్డు దినోత్వాం జూలై 22న పర పాంచవాయపత ాంగా 

జరుపుక్షాంటారు 

 
వరలడ ్ ఫెడర్వషన్ ఆఫ్ న్యయరలజీ (WFN) ప్ర త్ర సెంవతేర్ెం 

ఒకోక నేప్థాెంపై దృషేి సారిస్ఫత  ప్ర త్ర జూలై 22న పర పాంచ మద్డు 

దినోత్వాన్ని జరుపుకుెంటుెంది. WHO ప్ర కార్ెం, మెంచి 

మదడు ఆరోగాెం అనేది ప్ర త్ర వాకిత  తన సాెంత సామరాథ ాలను 

గర హెంచి, జీవిత ప్రిసిథ తులను ఎదురోకవటానికి వారి అభజాు , 

భావ్యదేాగ, మానసిక మరియు ప్ర వర్త నా ప్నితీరును ఆపే్పమైజ 

చేయగల సిథ త్ర. 
 

 

పర పాంచ మద్డు దినోత్వాం 2022 యొకు నపథయాం ఏమిటి? 

ప్ర ప్ెంచ మదడు దిన్నతేవెం (WBD) 2022 "అాంద్రికీ మద్డు 

ఆరోగయాం" అనే నేప్థాెంకు అెంకితెం చేయబడిెంది, ఎెందుకెంట్ట 

మన మదడు మహమాారి, యుద్రధ లు, వాత్వవర్ణ మారుపలు 

మరియు ప్ర ప్ెంచవాాప్త ెంగా మానవ ఉనికిని ప్ర భావితెం చేసే అనేక 

రుగాతల ద్రారా సవాలు చేయబడుతోెంది. 
 

WBD 2022 పర చారాం పర పాంచవాయపత ాంగా ఈ ఐదు కీలక 

సాందేశాలపై ద్ృషిట  స్వరిసుత ాంది: 

• అవగాహ్న: మానసిక, సామాజిక మరియు శార్టర్క శ్లర యసుే 

కోసెం మదడు ఆరోగాెం చ్చలా ముఖామైనది 

• న్నవారణ: అనేక మదడు వాాధులు నివారిెంచబడత్వయి 

• నాయయవాద్ాం: సరైెన మదడు ఆరోగాెం కోసెం ప్ర ప్ెంచ 

ప్ర యత్విలు అవసర్ెం 

• విద్య: మదడు ఆరోగాానికి అెందరికీ విదా కీలకెం 

• య్యక్స్: మదడు ఆరోగాానికి వనరులు, చికితే మరియు 

పునరావాసానికి సమానమైన పార ప్ాత అవసర్ెం 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• వర్లడ ్ ఫెడరేష్న్ ఆఫ్ న్యారాలజీ హెడ్ కాారే్ర్ే్ సాథ నెం: 

లెండన్, యునైెటెడ్ కిెంగ్ డమ్; 

• వర్లడ ్ ఫెడరేష్న్ ఆఫ్ న్యారాలజీ సాథ ప్పెంచబడిెంది: 22 జూలై 

1957; 

• వర్లడ ్ ఫెడరేష్న్ ఆఫ్ న్యారాలజీ పర సిడెెంట: పొర . 

వ్యలూ్ గాాెంగ్ గిర సోలడ ్. 

 

మర్ణాలు 
 

పర ముఖ్ కళాకారుడు అచుయతన్ కూడళా్లరు కనుిమూశారు 
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ప్ర ముఖ కళాకారుడు అచుాతన్ క్యడళూు ర్ ఇటీవల 77 

సెంవతేరాల వయసుేలో మర్ణెంచ్చరు. శ్చక్షణ ద్రారా సివిల్ 

ఇెంజన్సర్, అచుాతన్ క్యడళూు ర్ స్త్ాయ-బోధ్న నైెరూప్ా 

కళాకారుడు మరియు దకిు ణ భార్తదేశ్ెంలోని సమకాలీన కళా 

వరాగ లలో అతాెంత గౌర్వన్సయమైన ప్రరు. అతను చనైెిలోని 

గవర్ిమెంట కాలేజ ఆఫ్ ఆరే్్ లో నిర్ాహెంచబడే మద్రర స ఆరే్్ 

కు బ లో ఒక భాగెం మరియు తరువాత పయిెంటిెంగ్ సారాెంశాలకు 

మారారు. 
 

పాంజాబ్ మాజీ సీపకర్ న్నరమల్ సాంగ్ కహా్యన్ కనుిమూశారు 

 
ప్ెంజాబ మాజీ స్త్పకర్ మరియు శ్చరోమణ అకాలీదళ్ (SAD) 

నాయకుడు, న్నరమల్ సాంగ్ కహాోన్ 79 సాంవత్రల 

వయసుేలో మర్ణెంచ్చరు. అతను 1997 నుెండి 2002 వర్కు 

గార మీణాభవృదిధ  మరియు ప్ెంచ్చయితీ మెంతి్రగా మరియు 2007 

నుెండి 2012 వర్కు శాసనసభ స్త్పకర్ గా ప్నిచేశాడు. 
 

పర ముఖ్ గజల్ సాంగర్ భూపీాంద్ర్ సాంగ్ కనుిమూశారు 

 
లజెెండర్ట గజల్ గాయకుడు, భూపిాంద్ర్ సాంగ్ అనుమానాసపద 

పదద ప్రర గు కాానేర్ మరియు COVID-19-సెంబెంధిత సమసాల 

కార్ణెంగా మర్ణెంచ్చరు. అతని వయసు 82. సిెంగ్ దివెంగత 

లజెెండర్ట సిెంగర్ లత్వ మెంగేష్కర్ తో కలిసి పాడిన 'దునియ్య 

చూట్ట య్యర్ నా చూట్ట' ("ధ్ర్మ్ కాెంత"), 'థోడి సి జమీన్ తోడా 

ఆసాాన్' ("సిత్వర్") వెంటి పాటలకు ప్ర సిదిధ  చెంద్రడు. 'దిల్ 

ధెండత్వ హైె' ("మసెం"), 'నామ్ గుమ్ జాయేగా' ("కినారా"). 
 

ఇతరములు 
 

భారతదేశాంల్ల మొటట మొద్టి మాంకీప్యక్్ క్ససు క్సరళల్ల 

నమోదైాంది 

 
UAE నుాంచ క్సరళక్ష త్రరిగి వచిాన వాకిత కి వాాధి లక్షణాలు 

కనిప్పెంచడెంతో భార్త్ లో తొలి మాంకీప్యక్్ క్ససు వాాధి నిరాధ ర్ణ 

అయిెంది. అతని నమూనాలను పూణెల్లన్న నషనల్ వైరలజీ 

ఇన్ సట టూయట్ క్ష ప్ెంప్గా వాాధి నిరాధ ర్ణ అయిెంది. ఇది 

మొదటిసారిగా 1958లో కోతులలో కనుగొనబడిెంది. 
 

మారిరెట్ అల్లీ పర త్రపకాు ల తరపున ఉప్యధ్యక్ష పద్వికి పోటీ 

చేయనునాిరు 

 
క్సెందర  మాజీ మెంతి్ర, రజసి్వన్ గవర్ిర్ మారిరెట్ అల్లీ ప్ర త్రప్క్ష 

పారే్టల ఉమాడి అభారిథ గా ఉప్ రాషే్రప్త్ర ప్దవికి పోటీ 

చేయనునాిరు. ప్శ్చామ బెంగాల్ గవర్ిర్ జగద్వప్ ధ్నుర్ ను 

ఉప్రాషే్రప్త్ర ప్దవికి ఉమాడి పోటీద్రరుగా NDA నామినేట 

చేసిెంది. NCP అధినేత శరద్ పవార్ ఇెంటోు  జరిగిన 17 మెంది 

ప్ర త్రప్క్ష పారే్టల నేతల సమావేశ్ెంలో అలాాను నడపాలని నిర్ణ యెం 

తీసుకునాిరు. 
 

అన్ని పోటీ పరీక్షల కోసాం ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• CPI(M) నాయకుడు: స్త్త్వరాెం ఏచూరి 

• NCP నేత శ్ర్ద్ ప్వార్ 
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అనురగ్ ఠ్కూర్ పర మోట్ చేసుత ని "సీరజ్" అన కొతత  

టెలవిజన్ సరీస్ 

 
కొతత  టెలవిజన్ సరీస్ సీరజ్: భారత్ క్స సీతాంతిత సాంగీామ్ 

కి సమగర  గాథ టైెరలర్ ను న్యా ఢిలీు లో సమాచ్చర్ మరియు ప్ర సార్ 

శాఖ మెంతి్ర అనురగ్ ఠ్కూర్ పార ర్ెంభెంచ్చరు. దూరద్రశన్ 

ఆగసుట  14, 2022న ఈ ధారావాహక ప్ర సారానిి 

పార ర్ెంభెంచనుెంది. 75 ఎప్పసోడ్ ల డార మాలో విముకిత  యోధులు 

మరియు సాాతెంతార ఉదామెంలో పాడని వీరుల సహకార్ెం హైెలైట 

చేయబడుతుెంది. ఆల్ ఇాండియ్య ర్వడియో క్యడా ఈ 

కార్ాకర మానిి ప్ర సార్ెం చేసుత ెంది. 
 

పర ధానాాంశాలు: 

• స్త్రియల్ లోగోను న్యా ఢిలీు లోని ఆకాశ్వాణ భవన్ లో మిసట ర్ 

ఠ్కూర్ ఆవిష్కరిెంచ్చరు. 

• దేశ్ెం ఆజాద్వ కా అమృత్ మహోత్వ్ ను 

సారిెంచుకుెంటుెంది మరియు దేశ్ెంలోని అనిి మూలలోు  

ప్రిపాలన అనేక కార్ాకర మాలను పాు న్ చేసిెందని, ఇెందులో 

లక్షలాది మెంది ప్ర జలు పాల్గగ నాిర్ని సమాచ్చర్ మరియు 

ప్ర సార్ మెంతి్ర చపాపరు. 

• రాబోయే టెలివిజన్ ధారావాహక సీరజ్: భారత్ క్స 

సీతాంతిత సాంగీామ్ కీ సమగీ గాథ, తొలి పోర మో సాాతెంతిా 

పోరాటెంలో ఊహెంచిన సారాజాానికి ఉద్రహర్ణ. 

• భార్తీయ మీడియ్య మరియు విన్నద ర్ెంగెం వేగవెంతమైన 

వృదిధ ని చూసోత ెంది మరియు అపార్మైన సామరాథ ానిి కలిగి 

ఉెంది. అతని ప్ర కార్ెం, ఈ ప్రిశ్ర మ ప్ర సుత త విలువ $24 

బ్రలియను  నుెండి 2030 చివరి నాటికి $100 బ్రలియను కు 

పరుగుతుెంది. 

• అజాది కా అమృత్ మహోత్వ్ కార్ాకర మానిి ప్ర సార్ెం 

చేయడెంలో ఆల్ ఇాండియ్య ర్వడియో చేసిన కృషిని మెంతి్ర 

కొనియ్యడారు. AIR నెకేే్ ఇనిషియేటివ ద్రారా యువతకు 

రేడియో జాకీలుగా మార్డానికి AIR ప్ర తేాక అవకాశానిి 

కలిపెంచిెందని ఆయన ప్ర శ్ెంసిెంచ్చరు. 

 

IIT ఢిలాీల్ల సెన్స్ డేటా వరు్ సేట షన్ ప్యర రాంభోత్వాం 

 

డిపారే్్ మెంట ఆఫ్ హుామానిటీస అెండ్ సోష్ల్ సైనెేస లోని 

ఎకనామికే్ లాాబ లో ఇెండియన్ ఇన్ సేిట్యాట ఆఫ్ టెకాిలజీ 

(ఐఐటీ) ఢిలీు  కొతత  సనేస వర్క్ సేేష్న్ ను ఆవిష్కరిెంచిెంది. భార్త 

రిజిసేారర్ జనర్ల్ మరియు సనేస కమీష్నర్ అయిన డ్రకట ర్ వివేక్ 

జోషి సనేస డేటా వర్క్ సేేష్న్ ను అధికారికెంగా పార ర్ెంభెంచ్చరు. 

డ్రకట ర్ జోషి ప్ర కార్ెం, కొతత  వర్క్ సేేష్న్ విద్రావేతత లు మరియు 

ప్రిశోధ్కులకు సనేస మైకోర డేటాను సులభెంగా య్యకెేస 

చేయడానికి ఉదేద శ్చెంచబడిెంది. 
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అన్ని పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• భార్తదేశానికి రిజిసేారర్ జనర్ల్ మరియు సనేస కమీష్నర్: 

డ్ర. వివేక్ జోషి 

• డిపూాటీ డైెరెకేర్ (సేారటజీ అెండ్ పాు నిెంగ్), IIT ఢిలీు : 

ప్రర ఫెసర్ అశోక్ గాంగూలీ 

 

22వ భారత్ రాంగ్ మహోత్వ్ 2022 ప్యర రాంభోత్వాం 

MoS సాంసుృత్ర శీ్ర అరాున్ రమ్ మేఘవాల్ 

 
భార్తదేశ్ెం 75వ సాాతెంతిా సెంవతేరానిి ఆజాదీ కా అమృత్ 

మహోతేవ గా జరుపుకుెంటుెంది. దీనిని సాెంసకృత్రక మెంతి్రతా 

శాఖ జరుపుకుెంటుెంది మరియు ఈ సెందర్ుెంగా, నేష్నల్ స్ఫకల్ 

ఆఫ్ డార మా (NSD), న్యాఢిలీు , "ఆజాది కా అమృత్ 

మహోతేవ-22వ భార్త్ ర్ెంగ్ మహోతేవ 2022"ని 16 జూలై 

నుెండి 14 ఆగసేు 2022 వర్కు నిర్ాహెంచిెంది. ఈ సెందర్ుెం 

భార్త ప్ర భ్యతాెం పార్ు మెంటర్ట వావహారాలు మరియు 

సాెంసకృత్రక శాఖ సహాయ మెంతి్ర శీ్ర. అరాున్ రమ్ మేఘాీల్, 

శ్రర మత్ర మాలిన్స అవసిథ , ప్దాశ్రర  అవారుడ  గర హీత, ప్ర ఖాాత 

భార్తీయ జానప్ద గాయకుడు మరియు శ్రర . అర్విెంద్ కుమార్ 

మరియు డైెరెకేర్, సాెంసకృత్రక మెంతి్రతా శాఖ. 

 

భారత్ రాంగ్ మహోత్వ్ అాంట్ ఏమిటి? 

భారత్ రాంగ్ మహోత్వ్ రెెండు దశాబాద ల కిర తెం నషనల్ స్తుల్ 

ఆఫ్ డ్రర మా ద్రారా సాథ ప్పెంచబడిెంది. ఇది దేశ్వాాప్త ెంగా థియేటర్ 

అభవృదిధ  మరియు అభవృదిధ ని ప్రర రేప్పెంచడెం లక్షాెంగా పటేుకుెంది. 

భార్తదేశ్ెంలో సృజనాతాక ర్చనలు మరియు ఆరే్్ థియేటర్ 

కారిాకులను ప్ర దరిశెంచడానికి ఇది జాతీయ పాండుగ, అయితే 

ఇది గత సెంవతేరాలోు  చ్చలా అభవృదిధ  చెందిెంది, ఇది 

అెంతరాజ తీయ సాథ యికి చేరుకుెంది. ఇది ఆసయ్యల్లన అత్రపద్ు  

థియేటర్ ఫెసట వల్. 
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