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Weekly Current Affairs July 1st Week 2022  
 

అంతర్జా తీయ అంశజలు 
 

యున టైడె్ క ంగ్డమ్ ప్రధాని ప్దవిక  బో ర్సి్ జాన్సన్ 

ర్జజీనామా చేశజరు 

 
యున టైడె్ క ంగ్ డమ్ మంత్రర బో ర్సి్ జాన్సన్ కనా్ర్వే టవి్ పజర్టీ 
నాయకుడిగజ తన్ ర్జజీనామాన్ు ప్రకటించారు, అతని 

ప్రభుత్ాేనిి కుదిపేసని్ వరుస కుంభకోణాల నేప్థ్యంలో 
అతని సనిిహిత మితరర లచే విడిచిపెటీబడాా డు, ఇది అతని 

వజరసుడు కజబో తరన్ి ఒక కొతత  టోర్ట నాయకుడిక  
నాయకత్ాేనిక  ఎంపిక  ంద.ి కొతత  నాయకుడిని ఎన్ుికునే 
ప్రక యి ప్ూరతయ్యయ వరకు జాన్సన్ 10 డౌనింగ్ స్ీ టీ్లో ఛారాి్గజ 
ఉంటారు - అకోీ బర్లో షెడయయల్ చేయబడిన్ కనా్ర్వేటివ్ పజర్టీ 
సమావేశం సమయానిక  ఆశంచబడుతరంది. 
బో ర్సి్ జాన్సన్ ఎందుకు ర్జజీనామా చసేుత నాిడు? 

మూడు సంవతసర్జల అధికజరంలో గందరగోళంగజ 
ఉన్ిప్పుడు అనేక కుంభకోణాలన్ు ఎదుర్కొన్ి తర్జేత 

జాన్సన్ ర్జజీనామా వచిచంది, దీనిలో అతన్ు నిరభయంగజ 
వంగ ిమర్ియు కొనిిసజరుు  బ్రరటిష్ ర్జజకీయాల నియమాలన్ు 
ఉలు ంఘించాడు. గత న లలో జర్ిగిన్ అవిశజేస తీర్జాన్ంలో 
ఆయన్ బయటప్డాా రు. అయ్త్ ేజాన్సన్కు తన్ ప్రభుతేంలో 
ఉన్ిత సజా నానిక  ప్దోన్ిత్ర కల్ుంచే ముందు ఒక చటీసభ 

సభుయనిపెై ల ైంగిక దుష్ప్రవరతన్ ఆర్ోప్ణల గుర్ించి జాన్సన్కు 
త్ెలుసని ఇటీవల వ లుడెైంది. 

స్ే డన్ మర్యిు ఫనిాు ండ్ చతే NATOత్ో ప్రవశే పరర టోకజల్లు 
ప ందుప్రచబడాా య్ 

 
NATO ప్రధాన్ కజర్జయలయంలో, స్ేడన్ మర్ియు ఫినాు ండ్ 

ప్రవేశ పరర టోకజల్లపెై సంతకం చేశజయ్. ఫిన్లాండ్కు చెందిన్ 

పకెజొ హావిసరీ  మర్ియు స్ేడన్కు చెందిన్ ఆన్ ల్ండే, ఇదదరు 
విదేశజంగ మంతరర లు సంతకం కోసం హాజరయాయరు. స్ే డన్, 

ఫనిాు ండ్ మర్యిు టర్టొ  మధ్య త్ెైపైజక్షిక ఒప్ుందం సంతకం 

చేసి ర్ోజులు గడిచాయ్. కుర్ిదష్ త్రరుగుబాటుదారులకు 
ఆశయిం ఇసుత నాిరనే కజరణంత్ో టర్టొ మొదటోు  నారాి్క్ 

దేశజలన్ు సంసాలో చేరుచకోవడానిి వయత్రర్వక ంచింద.ి మాడిరడ్
లో జర్ిగిన్ చివర్ ి త్ెైపైజక్షిక సమావేశంలో, నిర్ిదషీ్ప ప్ర్ిసిాతరలోు  
టర్టొ తన్ అభయంతర్జలన్ు ఉప్సంహర్ించుకోవడానిక  
అంగటకర్ించింది. 
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ఇజార య్లె్ 14వ ప్రధాన్మంత్రరగజ య్ెరై్ లాపడి్ బాధ్యతలు 
స్ే కర్ంిచారు 

 
య్ెష్ అటిడ్ పజర్టీ నాయకుడు, య్ెైర్ లాపిడ్ అధికజర్ికంగజ 
న్ఫ్జత ల్ బెన ట్ సజా న్ంలో ఇజరా య్ెల్ 14వ ప్రధాన్మంత్రర 
అయాయరు. అతన్ు 1 జూల  ై 2022 న్ుండి ఇజరా య్ెల్ యొకొ 

PM గజ ప్నిచేసుత న్ి మాజీ జరిల్సీ్. న్వంబర్ 1న్ 

జరగన్ున్ి ఇజరా య్ెల్ ఎనిికలకు ముందు య్ెైర్ లాపిడ్ 

త్ాత్ాొల్క ప్రభుత్ాేనిి చేజిక ొంచుకున్ిందున్ అతని 

ప్దవీకజలం చాలా తకుొవగజ ఉంటుంది. 
అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 ఇజరా య్ెల్ ర్జజధాని: జ రూసల ం; 

 ఇజరా య్ెల్ కర్ న్సస: కొతత  షెక ల్; 

 ఇజరా య్ెల్ అధ్యక్షుడు: ఐజాక్ హెర్ోా గ్. 

కవతంజీ బరర న్ జాకసన్ ప్రమాణస్ే కజరం చశేజరు, US సుప్రం 

కోరుీ లో త్ొల్ న్లుజాత్ర మహళి అయాయరు 

 
సుప్రంకోరుీ లో ప్నిచేసిన్ త్ొల్ న్లుజాత్ర మహిళగజ కవతంజీ బరర న్ 

జాకసన్ ప్రమాణ స్ేకజరం చేయడంత్ో యున ైటెడ్ సేీట్స చర్ితర 
సృషిీంచింది. డెమొకజిటిక్ పెరసిడెంట్ జో బ్రడెన్ చేత 51 ఏళు  
నియామకం అంట ే 233 సంవతసర్జలలో మొదటిసజరి్గజ దేశ 

అతరయన్ిత నాయయసజా న్ంలో శవేతజాతీయులు మ జార్ిటీలో 

ల రు. త్ొమిాది మంది సభుయల నాయయసజా న్ంలోని న్లుగురు 
నాయయమూరుత లు ఇప్పుడు మహిళలు, ఇది చర్ితరలో అతయంత 

వ ైవిధ్యమ ైన్ బెంచ్గజ మార్ింది - అయ్న్ప్ుటిక ీ వజరందరూ 

హారేరా్ ల దా య్యల్లోని ఉన్ిత నాయయ పజఠశజలలకు 
హాజరయాయరు. 
 

జాతీయ అంశజలు 
 

UNESCO యొకొ ఇంటర్గవరిమ ంటల్ కమిటలీో 2003 

కన ే న్షన్లో చరేడానిక  భారతదశేం ఎంపకి  ంద ి

 

2003లో ఆమోదించబడిన్ యున సర ొ కన ే న్షన్ ఫర్ ది 

సేఫ్జా ర్ిాంగ్ ఆఫ్ ది ఇంటాంజిబుల్ కలచరల్ హెర్ిటేజ్ యొకొ 

2022–2026 సెైక ల్లో పజలగా న్డానిక  భారతదేశం ఎంపిక 

చేయబడింద.ి పజరి్స్లోని యున సర ొ ప్రధాన్ కజర్జయలయంలో, 

2003 కన ేన్షన్ యొకొ 9వ జన్రల్ అసంెబ్లు  సందరభంగజ, 

ఇంటర్గవర్ి కమిట ీ ఎనిికలు జర్ిగజయ్. ఈ మేరకు కవందర 

సజంసొృత్రక, ప్ర్జయటక, డోన్ర్ శజఖ్ మంత్రర శ్రి జి.క . ర్ డిా  ప్రకటన్ 

చేశజరు. ఆరు దేశజలు-అవి, భారతదశేం, బంగజు దేశ్, 

వియత్ాిం, కంబో డయిా, మల షయిా మర్యిు థాయ్లాండ్- 

నాలుగు ఆసియా-ప్సిఫిక్ గూిప్ ఖ్ాళీలన్ు భర్టత చేయడానిక  

తమ దరఖ్ాసుత లన్ు సమర్ిుంచాయ్. హాజర్  న్ 155 ర్జషీ్ప ీ

పజర్టీలలో 110 మంద ిభారత్కు వ ళ్లు రు. 
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అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 కవందర సజంసొృత్రక, ప్ర్జయటక, సహాయ మంత్రర: శ్రి జి.క . ర్ డిా  
సాృత్ర ఇర్జన్స, జోయత్రర్జదతియ సంిధియాకు మ నైార్టి ీ

వయవహార్జలు, ఉకుొ మంత్రరతే శజఖ్ అదన్ప్ప ఛార్టాలు 

 
ఇదదరు కవందర మంతరర లు ముఖ్ాత ర్ అబాాస్ న్ఖ్వే మర్ియు 
ర్జమ్ చందర ప్రసజద్ సంిగ్ కవందర మంత్రర మండల్ న్ుండ ి

ర్జజీనామా చేయడంత్ో కవందర మంతరర లు సాృత్ర ఇర్జన్స 

మర్ియు జోయత్రర్జదితయ సింధియాలకు వరుసగజ మ ైనారి్టీ 
వయవహార్జలు మర్ియు ఉకుొ మంత్రరతే శజఖ్ అదన్ప్ప 
బాధ్యతలు అప్ుగించబడాా య్. వజర్ి ర్జజీనామాల తర్జేత, 

ప్రధాని మోదీ సలహా మేరకు భారత ర్జషీ్పపీ్త్ర ర్జమ్ నాథ్ 

కోవింద్, కవందర మంత్రర మండల్ న్ుండి ముఖ్ాత ర్ అబాాస్ న్ఖ్వే 

మర్ియు ర్జమ్ చందర ప్రసజద్ సంిగ్ ర్జజీనామాలన్ు 
ఆమోదించారు. ఇదదరు సిటిీంగ్ మంతరర లు పజరుమ ంట్ ఉభయ 

సభల న్ుంచి బయటకు ర్జవడం ఇదే త్ొల్సజరి్. 

పట్ీ ఉష్ప, ఇళయర్జజాలో న్లుగురు ర్జజయసభకు నామినటే్ 

అయాయరు 

 
అధికజర భారతీయ జన్త్ా పజర్టీ (BJP) దక్షిణాద ి ర్జష్టజీ ీ ల 

న్ుండ ిన్లుగురు ప్రముఖ్ వయకుత లన్ు ర్జజయసభకు నామినేట్ 

చేసింది. ఈ చరయన్ు దక్షిణ భారతదేశంలోక  ప్రవేశంచడానిక  

BJP ప్రయతింగజ ప్ర్ిగణ ంచబడుతరంది - పజర్టీ యొకొ చివర్ి 
సర్ిహదుద  ఇంకజ జయ్ంచవలసి ఉంద.ి సర ురీ్్ ఐకజన్ PT ఉష్ప, 

మూయజిక్ మాసరీ ీ  ఇళయర్జజా, ఆధాయత్రాక నాయకుడు వీర్వందర 
హగాెడే, స్రరన్ ర్  టర్ క వి విజయ్యందర ప్రసజద్ ర్జజయసభకు BJP 

న్ుండి న్లుగురు ఎంపికయాయరు. 
పటిి ఉష్ప 

'ప్య్యయల్ ఎక్సపెరస్'గజ ప్రసదిిి  చెందిన్ PT ఉష్ప భారతదేశప్ప 
అతయంత ప్రసిది కీడిాకజరులలో ఒకరు. ఆమ  దేశజనిక  
పజర త్రనిధ్యం వహించింది మర్ియు ప్రప్ంచ జూనియర్ 

ఇనిేటేష్పన్ల్ మీట్, ఆసియా ఛాంపియన్షిప్లు మర్ియు 
ఆసియా కీడిలత్ో సహా ప్లు అంతర్జా తీయ కీడిా ఈవ ంట్లలో 
ప్తకజలు గ లుచుకుంది. ఆమ  అరుా న్ అవజరుా  మర్ియు 
ప్దాశ్ర ిగహిీత. 

ఇళయర్జజా 
తమిళనాడులోని మధ్ుర్   జిలాు లోని ఒక గజిమంలో దళితరల 

ఇంటిలో జనిాంచిన్ ఇళయర్జజా భారతదేశప్ప గకప్ు సంగటత 

సేరకరతలలో ఒకర్ిగజ ప్ర్ిగణ ంచబడాా రు. ఐదు దశజబాద లకు 
పెైగజ ఉన్ి క ర్టర్లో, అతన్ు 1000 కంట ేఎకుొవ సినిమాలకు 
7,000 పజటలన్ు కంపర జ్ చేశజడు మర్ియు ప్రప్ంచవజయప్తంగజ 
20,000 కంటే ఎకుొవ కచేర్టలలో ప్రదర్ిశంచాడు. 2018లో 
ప్దావిభూష్పణ్ అందుకునాిరు. ఆయన్కు ప్దాభూష్పణ్ 

కూడా లభంచింది. 
వీర్వందర హగాెడ ే

వీర్వందర హగాెడ ే20 సంవతసర్జల వయసుస న్ుండ ికర్జా టకలోని 

ధ్రాసాల ఆలయ ధ్ర్జాధికజర్ిగజ ప్నిచేశజరు. ఐదు దశజబాద లకు 
పెైగజ ఆయన్ అంక తభావంత్ో ప్ర్ోప్కజర్.ి గజిమీణాభవృదిిక  
మర్ియు సేయం ఉపజధిని పరర తసహించడానిక  వివిధ్ 

ప్ర్ివరతన్ కజరయకిమాలకు నాయకతేం వహించాడు. 
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క వి విజయ్యందర ప్రసజద్ 

ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోని కొవూేరులో జనిాంచిన్ క వి విజయ్యందర 
ప్రసజద్ అనేక ప్రముఖ్ త్ెలుగు మర్ియు హిందీ చిత్రా లకు 
కథ్న్ు ర్జశజరు. అతన్ు దేశంలోని ప్రముఖ్ చలన్చితర 
దరశకులోు  ఒకర్  న్ SS ర్జజమౌళి తండిర. 
గజంధనీ్గర్లో డజిిటల్ ఇండయిా వీక్ 2022న్ు ప్రధాని మోద ీ

పజర రంభంచారు 

 
గుజర్జత్లోని గజంధనీ్గర్లోని మహాత్ాా మందరి్లో ప్రధాని 

న్ర్వందర మోద ీ డజిిటల్ ఇండయిా వీక్ 2022న్ు 
పజర రంభంచారు. ఈ డిజిటల్ ఇండియా వీక్ యొకొ నేప్థ్యం 

‘కవటల జైింగ్ న్యయ ఇండయిాస్ టకెవడ్’ అనేది దేశజనిి డిజిటల్ 

సజధికజరత కల్గిన్ సమాజంగజ మర్ియు విజాా న్ ఆర్ిాక 

వయవసాగజ మారచడానిక . డిజిటల్ ఇండియా వీక్ 2022 జూల  ై7 

న్ుండ ి మూడు ర్ోజుల సుదీరఘ ఓర్ియంటేష్పన్ పర ర గజిమ్ 

‘ఇండయిా సజీ క్ నాల డా్ ఎకవసఛంజ్- ష్టర కవసంిగ్ ఇండయిా సజీ క్ 

మర్యిు ఇండియాస్ డజిిటల్ పరర డకీ్్ అండ్ సర్టే స్’ కూడా 
ఉంటుంది. 
ముఖ్య ముఖ్ాయంశజలు: 
 భారతీయులు దేశ్రయ భాష్పలోు  ఇంటర్ ిట్ మర్ియు 

డిజిటల్ సేవలన్ు సులభంగజ యాక సస్ చేసేందుకు వీలు 
కల్ుంచే ‘డిజిటల్ ఇండయిా భాషణి ’ని కూడా శ్ర ి మోదీ 
పజర రంభంచారు. 

 అతన్ు జాతీయ డీప్-టెక్ సజీ రీప్ పజు ట్ఫజరమ్ అయ్న్ 

ఇననివేటివ్ సజీ రీప్ల కోసం 'డజిిటల్ ఇండయిా జ న ససి్' - 

జన్రల్-న క్ట్ సపర రీ్న్ు కూడా పజర రంభంచాడు. ఈ 

ప్థ్కజల కోసం మొతతం 750 కోటు  రూపజయల బడెాట్న్ు 

కవటాయ్ంచారు. 

 ప్రభుతే ప్థ్కజలన్ు ఒకవ చోట ప ందే అవకజశం కల్ుంచే 

‘మ ై స్ొ మ్’న్ు కూడా ప్రధాని అంక తం చేశజరు. 

గజి ండ్ హాయకథాన్: 3 ర్ోజుల ఈవ ంట్ని శ్రి పయ్ూష్ గోయల్ 

పజర రంభంచారు 

 

నాబారా్త్ో కల్సి ఓపెన్ న ట్వర్ొ ఫర్ డిజిటల్ కజమర్స 

(ONDC) నిరేహిసుత న్ి మూడు ర్ోజుల గజిండ్ హాయకథాన్న్ు 

కవందర మంత్రర ప్యూష్ గోయల్ వజసతవంగజ పజర రంభంచారు. ఈ 

సంఘటన్ యొకొ భరత్రక భాగం బాంబ ే సజీ క్ ఎకవసఛంజ్లోని 

ఫర రీ్, ముంబెై ప్రదేశంలో జర్ిగింది. గజిండ్ హాయకథాన్ ర్ ండు 

వర్జా లుగజ విభజించబడింద:ి అగి ిగజింట్ ఛాల ంజ్ మర్ియు అగిి 

ఇననివేష్పన్ హాయకథాన్, ఈ ర్ ండయ వయవసజయ రంగం ఈ-

కజమర్సన్ు స్ేకర్ించడంలో సహాయప్డే ఆవిష్పొరణలన్ు 

హెైల ైట్ చేసజత య్. 

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


Weekly Current Affairs July 1st Week 2022 
 

 

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

బాష్ ఇండయిా యొకొ “సజారీ్” కజయంప్స్న్ు ప్రధాని మోద ీ

బంెగళూరులో పజర రంభంచారు 

 

బంెగుళూరులో సజంకవత్రకత మర్ియు సేవలన్ు అందించే టాప్ 

ప ర వ ైడర్ అయ్న్ బాష్ ఇండయిా యొకొ కొతత  సజారీ్ కజయంప్స్

న్ు తప్ునిసర్ిగజ ప్రధాన్ మంత్రర న్ర్వందర మోడీ పజర రంభంచారు. 

ఒక వజయపజర ప్రకటన్ ప్రకజరం, ర్ ండు దేశజలు తమ 75వ 

సజేతంతరయ వజర్ిషకోతసవజలన్ు జరుప్పకుంటున్ిందున్ ఈ 

సంవతసరం భారతదేశం మర్ియు బాష్ ఇండియా ర్ ండింటిక ీ

చారి్త్రా తాకమ ైన్దని మోడీ తన్ పజర రంభోతసవ ప్రసంగంలో 

పేర్కొనాిరు. 

ముఖ్యమ నై్ అంశజలు: 

 ర్జబరీ్ బాష్లో బో రా్ ఆఫ్ మేనేజ్మ ంట్ మర్ియు డెైర్ కీర్ 

ఆఫ్ ఇండసిీయీల్ ర్ిల ష్పన్స సభుయడు: ఫలి్జ్ ఆల రరచీ్ 

 బాష్ ల్మిటెడ్ మేనేజింగ్ డెైర్ కీర్ మర్ియు బాష్ గూిప్ 

అధ్యక్షుడు, భారతదేశం: సౌమితర భటాీ చారయ 
 

 

ర్జబో య్య 2-4 సంవతసర్జలలో భారతదశేంలోని 25 న్గర్జలోు  
122 కొతత  యునికజర్ిలన్ు కల్గి ఉంటుందని అంచనా 
వయేబడింద ి

 
హురున్ ఇండియా ఫూయచర్ యునికజర్ి సయచిక 2022 

పేరుత్ో హురున్ ర్టసరె్చ ఇన్సిీటయయట్ చేసిన్ నివేదిక ప్రకజరం, 

ర్జబో య్య 2-4 సంవతసర్జలోు  భారతదేశం 122 కొతత  
యునికజర్ిలన్ు కల్గి ఉంటుందని అంచనా వేయబడింద.ి ఈ 

సంభావయ యునికజర్ిల మొతతం విలువ ప్రసుత తం 49 

బ్రల్యన్ US డాలరుు . సజీ రీప్ విలువ $1 బ్రల్యన్ USD 

అయ్న్ప్పుడు, అది యునికజర్ిగజ ప్ర్ిగణ ంచబడుతరంద.ి 

ప్రధానాంశజలు: 
 ప్రసుత తం 33 యునికజర్ిలన్ు కల్గి ఉన్ి బెంగళూరు 

న్గరం, 46 కొతత  జోడింప్పలన్ు స్ేకర్ిసుత ంది, ఆ తర్జేత 

ఢలి్లు  NCR 25, ముంబెై 16, చనె ైి  5, మర్ియు ప్ూణే 3 

ఉనాియ్. ప్రసుత తం బెంగళూరులో దశేంలో అతయధకి 

యునికజర్ిలు ఉనాియ్. 

 మిగిల్న్ యునికజర్ిలు 20 అదన్ప్ప న్గర్జలోు  
కనిపిసజత యని అంచనా వేయబడింది. 

 టెగైర్ గోు బల్ ఈ సంభావయ యునికజర్ిలలో 27లో 
పెటుీ బడి పెటిీంది, ఆ తర్జేత అంతర్జా తీయ వ ంచర్ 

కజయపిటల్ సంసా స్కోేయా కజయపటిల్ వజటిలో 39లో 
పెటుీ బడి పెటిీంద.ి 

 ఈ కజబో య్య యునికజర్ిలలో ఎకుొవ భాగం 2015లో 
సజా పించబడాా య్. 
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ఇతర ర్జష్టజీ ీ ల సమాచారం 

 

దశేంలోన ేఅత్ర పని్ి వయసుొడెనై్ సు్కర్ ర్జహుల్ నార్వే కర్ 

 
ముంబెై నాయయవజద ిమర్ియు మొదటి సజరి్ శజసన్సభుయడు, 
ర్జహుల్ నార్వేకర్ మహార్జషీ్ప ీ శజసన్సభకు అత్ర పిన్ి 

వయసుొడెైన్ స్ుకర్గజ ఎనిికయాయరు మర్ియు ఈ 

అతరయన్ిత ర్జజాయంగ ప్దవిని నిరేహించిన్ భారతదేశంలోన ే

అతయంత పిన్ి వయసుొడిగజ కూడా నిల్చారు. నార్వేకర్ 16వ 

స్ుకర్గజ (1960 న్ుండి) ఎన్ుికోబడిన్ అత్ర పిన్ి 

వయసుొడెైన్ శజసన్సభుయడిగజ చర్ితర సృషీించాడు మర్ియు 
ఇప్పుడు దేశంలోని అతరయన్ిత శజసన్సభ ప్దవిని 

ఆకమిించిన్ అత్ర పిన్ి వయసుొడెైన్ శజసన్సభుయడు కూడా. 
అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 మహార్జషీ్ప ీగవరిర్: భగత్ సింగ్ కోష్టజయరి్; 

 మహార్జషీ్ప ీముఖ్యమంత్రర: ఏకజిథ్ షిండ;ే 

 మహార్జషీ్ప ీర్జజధాని: ముంబెై. 
హమిాచల్ ప్రదశే్ సఎ్ం మహళిల కోసం ‘నార్ట కో న్మన్’ 

ప్థ్కజనిి పజర రంభంచారు 

 

హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రర జ ై ర్జమ్ ఠజకూర్ ర్జషీ్ప ీ

సర్ిహదుద లోు ని మహిళ్ల ప్రయాణ కులకు హిమాచల్ ర్ోడ్ టరా న్స
పర రీ్ కజర్కుర్వష్పన్ (HRTC) బసుసలలో ఛార్టాలపెై 50% 

ర్జయ్తీని అందించడానిక  ‘నార్ట కో న్మన్’ ప్థ్కజనిి 

పజర రంభంచారు. ర్జషీ్పంీలో మొటీమొదటి మహిళ్ల బసుస డెైవైర్ 

స్మా ఠజకూర్ ర్జషీ్ప ీరవజణా బసుసలో అతనిి ఈవ ంట్ వేదిక 

వదదకు తీసుక ళ్లు రు. హిమాచల్ దిననతసవమ ైన్ ఏపిరల్ 15న్ 

మహిళలకు బసుస ఛార్టాలపెై 50 శజతం ర్జయ్తీని 

ముఖ్యమంత్రర ప్రకటించారు. 
ప్రయాణ కులందర్ికీ కన్సస బసుస చార్టాని కూడా రూ.7 న్ుంచి 

రూ.5క  తగిాసుత న్ిటుు  స్ఎం ప్రకటించారు. హెచ్ప ి ప్రభుతేం 

‘ర్  డ్ విత్ పెైడై్ గవరిమ ంట్ టాకీస సర్టేస్’లో మహిళ్ల డెైవైరు 
కోసం 25 కొతత  పర సుీ లన్ు కూడా మంజూరు చేసుత ంది. ఈ సేవ 

HP యొకొ మహిళ్ల ప్రయాణ కులు మర్ియు స్నియర్ 

సిటిజన్ల కోసం. 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 హిమాచల్ ప్రదేశ్ ర్జజధాని: సిమాు  (వేసవి) , ధ్రాశజల 

(శ్రత్ాకజలం); 

 హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రర: జ ై ర్జమ్ ఠజకూర్; 

 హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవరిర్: ర్జజవందర విశేనాథ్ అర్వుకర్. 

భారతదశేంలోనే అత్రపదెద  త్లే్యాడే సర లార్ ప్వర్ పజర జ కీ్ని 

త్లెంగజణలో NTPC కమిష్పన్ ఏర్జుటు చసేంిద ి
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త్ెలంగజణలోని 100 మ గజవజటు  ర్జమగుండం ఫ్రు టింగ్ సర లార్ 

పివి పజర జ కీ్లో 20 మ గజవజటు  చివర్ ిభాగం సజమరాయం యొకొ 

కమర్ిషయల్ ఆప్ర్వష్పన్స డేట్ (COD)ని NTPC ల్మిటెడ్ 

ప్రకటించింది. ర్జమగుండం ఫ్రు టింగ్ సర లార్ PV పజర జ కీ్ NTPC 

దాేర్జ కమీష్పన్ చేయబడిన్ భారతదేశప్ప అత్రపెదద  ఫ్రు టింగ్ 

సర లార్ పజు ంట్. ఇప్పుడు దక్షిణ పజర ంతంలో ఫ్రు టింగ్ సర లార్ 

క పజసిటీ మొతతం వజణ జయ కజరయకలాపజలు 217 మ గజవజటు కు 
చేరుకుంది. దీనిక  ముందు కజయంకుళం (కవరళ) వదద  92 

మ గజవజటు  ఫ్రు టింగ్ సర లార్ మర్ియు సింహాదిర (ఆంధ్రప్రదేశ్) 

వదద  25 మ గజవజటు  ఫ్రు టింగ్ సర లార్న్ు NTPC కమర్ిషయల్ 

ఆప్ర్వష్పన్గజ ప్రకటించింది. 
అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 NTPC Ltd సజా పించబడింది: 7 న్వంబర్ 1975; 

 NTPC Ltd ప్రధాన్ కజర్జయలయం: న్యయఢిల్లు , భారతదేశం. 

కర్జా టక ప్రభుతేం ‘కజశ్ర యాతర’ ప్థ్కజనిి పజర రంభంచింద ి

 
కర్జా టక ప్రభుతేం ‘కజశ్ర యాతర’ ప్థ్కజనిి పజర రంభంచింది. 
ఉతతరప్రదేశ్లోని వజరణాసిలోని కజశ్ర విశేనాథ్ ఆలయానిక  
తీరాయాతర చేయడానిక  ఇషీ్పప్డే 30,000 మంద ియాత్రరకులకు 
ఒకొొకొర్ిక  రూ. 5,000 న్గదు సహాయం అందించే కజశ్ర 

యాతర పజర జ కీ్. 

ఈ ప్థ్కం కోసం, ఆర్ిాక సంవతసర్జనిక  ముఖ్యమంత్రర బడెాట్ 

ప్రసంగంలో ప్రకటించిన్ ‘మాన్స సర్ోవర యాత్రరకులకు 
సహాయం’ ఖ్ాత్ాల హెడ్ న్ుండ ి 7 కోటు  రూపజయల వరకు 
ప్రభుతేం నిధ్ులు ఉప్య్యగిసుత ంది. ప్రభుతేం నిరేహించే 
‘కజశ్ర యాతర’కు వ ళ్లు  యాత్రరకులు జీవితంలో ఒకొసజర్వ 

ప్రయ్యజన్ం ప ందుత్ారని ధారి్ాక దాన్ం, హజ్, వక్్ శజఖ్ 

మంత్రర శశకళ జోల ు  అనాిరు. 
కర్జా టక ప్రభుతే ఇతర ప్థ్కజలు: 
 ‘మహిళలు@ప్ని’ కజరయకిమం 

 విన్య సమరసయ ప్థ్కం 

 ‘ఫూూ ట్స’ సజఫీ్టవేర్ 

 జన్సేవక ప్థ్కం 

 జన్సుందన్ వేదిక 

 

బాయంక ంగ్ & ఆర్ిిక అంశజలు 
 

డజిిటల్ చలె్ుంప్ప సకేరణ కోసం సౌత్ ఇండియన్ బాయంక్ కవరళ 

ఫజర్ సీ్ & వ లాై్ ల ఫై్ డపిజరీ్మ ంట్త్ో ఒప్ుందం చసేుకుంద ి

 
ర్జషీ్పవీజయప్తంగజ ఉన్ి ఎకో-టయర్జిం కవందార లు, వన్శ్ర ి

దుకజణాలు, మొబెైల్ వన్శ్రి యూనిటుు  మర్ియు ఎకో-ష్టజప్
లలో డిజిటల్ చెల్ుంప్పల సకేరణన్ు పజర రంభంచేందుకు సౌత్ 

ఇండియన్ బాయంక్ కవరళ అటవీ మర్యిు వన్యపజర ణ  శజఖ్త్ో 
ఒప్ుందం కుదురుచకుంది. అటవీ ఉతుతరత లన్ు మార్ ొటింగ్ 

చేయడం, జీవవ ైవిధాయనిి ప్ర్ిరక్షించడం మర్ియు 
నిరేహించడం, సుసంప్న్ిమ ైన్ మర్ియు సునిితమ ైన్ 

ప్ర్జయవరణ వయవసాన్ు రక్షించడం మర్ియు ఈ పజర ంతంలో 
ప్నిచేసుత న్ి గిర్ిజన్ుల జీవన్ ప్రమాణాలన్ు పెంప ందించడం 

వంటి లక్షయంత్ో అటవీ శజఖ్ వన్శ్ర ి దుకజణాలు మర్ియు 
యూనిటున్ు ఏర్జుటు చేసింద.ి 
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అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 సౌత్ ఇండియన్ బాయంక్ ప్రధాన్ కజర్జయలయం: త్రరసయర్; 

 సౌత్ ఇండియన్ బాయంక్ CEO: మురళీ ర్జమకృషా్పన్ (1 

అకోీ బర్ 2020–); 

 సౌత్ ఇండియన్ బాయంక్ సజా పించబడింది: 29 జన్వర్ి 
1929. 

ఇండస్ ఇండ్ బాయంక్, కోటక్ మహీందార  బాయంక్లపెై RBI దరవయ 
పనెాలీ్లని విధంిచింద ి

 
ర్జిర్ే బాయంక్ ఆఫ్ ఇండయిా (RBI) కోటక్ మహంీదార  బాయంక్ 

మర్యిు ఇండస్ఇండ్ బాయంక్లపెై వరుసగజ రూ. 1.05 కోటుు  

మర్యిు రూ. 1 కోటి జర్ిమానా విధంిచింది. RBI యొకొ ఈ 

పెనాలీ్లలు ర్ గుయల టర్ట సమాత్రలో లోపజలపెై ఆధారప్డి 
ఉంటాయ్ మర్ియు బాయంక్ తన్ కసీమరుత్ో కుదురుచకున్ి 

ఏదెైనా లావజదేవీ ల దా ఒప్ుందం యొకొ చెలుు బాటుపె ై
ఉచఛర్ించడానిక  ఉదేదశంచబడవప. 
కోటక్ మహంీదార  బాయంక్ విష్పయంలో: 
 పెైవైేట్ రుణదాత సజీ క్ బోర కరుకు అడాేన్సలపెై మార్ిాన్న్ు 

కొన్సజగించడంలో విఫలమ ైన్టుు  RBI గుర్ితంచింది; క డిిట్ 

(ష్టజడో  ర్ివరసల్) కసీమర్ దాేర్జ ననటిఫికవష్పన్ త్ేదీ న్ుండి 
10 ప్ని ర్ోజులలోప్ప వినియ్యగదారుల ఖ్ాత్ాకు 
అన్ధికజర ఎలకజీా నిక్ లావజదేవీలలో పజలగా న్ి మొతతం; 

మర్ియు నిర్టాత వయవధిలోగజ డిపజజిటర్ ఎడుయకవష్పన్ అండ్ 

అవేర్న స్ ఫండ్కు క డిిట్ అరహత మొతతం. 

 మార్ిచ 31, 2018 మర్ియు మార్ిచ 31, 2019 నాటిక  
RBI దాని ఆర్ిాక సిాత్రగతరల సయచన్త్ో బాయంక్ ప్రయవేక్షక 

మూలాయంకన్ం కోసం జర్ిపిన్ చటీబదిమ ైన్ తనిఖ్వలో ఇది 
కన్ుగకన్బడింది. 

 ఇండస్ఇండ్ బాయంక్ విష్పయానికొసేత : 
 నాన్-ఫేస్-టు-ఫేస్ మోడ్లో OTP ఆధారి్త e-KYCని 

ఉప్య్యగించి త్ెర్ిచిన్ ఖ్ాత్ాలలో కసీమర్ డయయ డిల్జ న్స 
విధానానిి పజటించడంలో విఫలమ ైన్ందున్ దానిపెై దరవయ 
పెనాలీ్ల విధించబడింది. 

SBI ల ఫై్ మర్యిు ప్శచమ్ బంగజ గజి మీణ బాయంక్ బాయంక్
సయయర్ న్స ఒప్ుందంపెై సంతకం చేశజయ్ 

 
ప్శచమ్ బంగజ గజిమీణ బాయంక్ మర్ియు SBI ల ైఫ్ ఇన్యసర్ న్స 

మధ్య బాయంకజసయయర్ న్స ఒప్ుందం కుదిర్ింది. సహకజరం 

దాేర్జ, SBI ల ైఫ్ యొకొ రక్షణ, సంప్ద అభవృదిి , క డిిట్ ల ైఫ్, 

యాన్ుయట ీమర్ియు ప దుప్ప ఉతుతరత ల కలగలుప్ప ప్శచమ 

బెంగజల్లోని అనిి ప్శచమ్ బంగజ గజిమీణ బాయంక్ బరా ంచ్లలో 
అందుబాటులో ఉంచబడుతరంది, తదాేర్జ జీవిత బ్లమా 
ప్ర్ిష్టజొర్జలకు పజర ంతం యొకొ పజర ప్యతన్ు 
మ రుగుప్రుసుత ంది. 
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అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 

 ప్శచమ్ బంగజ గజిమీణ బాయంక్ జన్రల్ మేనేజర్: అరుణ్ 

కుమార్ పజతర 

 SBI ల ైఫ్ ర్టజిన్ల్ డెైర్ కీర్, ప్శచమ బెంగజల్: జయంత్ 

పజండే 

జూన్ 2022 న లకు గజన్ు రూ. 1,44,616 కోటు  సయా ల GST 

వసయళలు  

 

జూన్ 2022లో సయా ల GST సేకరణ ఏపిరల్ 2022 సేకరణ 

తర్జేత ర్ ండవ అతయధిక వసయళలు  GST సేకరణ GST 

పజర రంభమ ైన్ప్ుటి న్ుండ ి 5వ సజరి్ రూ. 1.40 లక్షల కోటు  

మార్ొన్ు దాటింది; మార్ిచ 2022 న్ుండి వరుసగజ 4వ న ల. 

జూన్ 2022లో సయా ల GST సేకరణ ఏపిరల్ 2022 GST సేకరణ 

రూ. 1,67,540 కోటు  తర్జేత 2వ అతయధిక వసయళలు . 

ప్రధానాంశజలు: 

 జూన్ 2022 న లలో సేకర్ించిన్ మొతతం GST ఆదాయం 

రూ. 1,44,616 కోటుు , ఇందులో CGST రూ. 25,306 

కోటుు , SGST రూ. 32,406 కోటుు , IGST రూ. 75887 

కోటుు  (వసుత వపల దిగుమత్రపెై వసయలు చేసిన్ రూ. 

40102 కోటుత్ో కల్పి రూ. 40102 కోటుు . మర్ియు సెస్ 

రూ. 11,018 కోటుు  (వసుత వపల దిగుమత్రపెై వసయలు 

చేసిన్ రూ. 1197 కోటుత్ో పజటు). 

 ఇది ప్రభుతేం చేసిన్ IGST న్ుండ ిCGSTక  రూ. 29,588 

కోటుు  మర్ియు SGSTక  రూ. 24,235 కోటుు  సెటిల ాంట్. 

అంత్ేకజకుండా, అదే న లలో కవందరం మర్ియు 

ర్జష్టజీ ీ లు/యుటిల మధ్య 50:50 ర్వష్పన్లో త్ాత్ాొల్క 

పజర త్రప్దికన్ IGST కోసం రూ. 27,000 కోటు  సెటిల్మ ంట్

న్ు కవందరం పజర రంభంచింది. 

 2022 జూన్లో కవందరం మర్ియు ర్జష్టజీ ీ ల మొతతం ఆదాయం 

సజధారణ మర్ియు త్ాత్ాొల్క ప్ర్ిష్టజొర్జనిక  CGSTక  రూ. 

68,394 కోటుు  మర్ియు SGSTక  రూ. 70,141 కోటుు  

అవపతరంది. 

ప్రభుతేం బాయంకుల బో రుా న్ు ఫెనైానిషయల్ సర్టే ససె్ ఇన్

సిీటయయష్పన్స బూయర్ోగజ మార్చింద ి

 

ప్రభుతేం కొనిి సవరణలు చేయడం దాేర్జ ప్రభుతే 

యాజమాన్యంలోని బాయంకులు మర్ియు ఆర్ిాక సంసాల 

డెైర్ కీరుకు హెడ్హంటర్ అయ్న్ బాయంక్స బో రా్ బూయర్ో (BBB)ని 

ఫెైనానిషయల్ సర్టేసెస్ ఇన్సిీటయయష్పన్స బూయర్ో (FSIB)గజ 

మార్ిచంది. ప్రభుతే రంగ సజధారణ బ్లమా కంపెన్సల జన్రల్ 

మేనేజరుు  మర్ియు డెైర్ కీరు  ఎంపిక కోసం మారాదరశకజలు 

FSIBలో భాగంగజ చేయబడాా య్. 
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SEBI నషే్పన్ల్ సజీ క్ ఎకవసఛంజ్పె ై రూ. 7 కోటు  జర్మిానా 

విధంిచింద ి

 

సకెూయర్టిసీ్ అండ్ ఎకవసఛంజ్ బో రా్ ఆఫ్ ఇండయిా (SEBI) 

2015లో జర్ిగిన్ 'డార్ొ ఫెబైర్' కవసులో భార్ట జర్ిమానాలన్ు 

విధించింది, దీని వలన్ కొంత మంది బోర కరుు  నేష్పన్ల్ సజీ క్ 

ఎకవసఛంజ్ (NSE) యొకొ ఇంటర్ ిట్ మౌల్క 

సదుపజయాలన్ు దాని కోలోకవష్పన్ (కోలో) సౌకర్జయలకు వేగంగజ 

కన క ీవిటీని ప ందడానిక  దోపిడీ చేసుత నాిరు. మార్ ొట్స 

ర్ గుయల టర్ ఎన్ఎస్ఈలో రూ.7 కోటుు , మాజీ మేనేజింగ్ డెైర్ కీర్ 

మర్ియు చీఫ్ ఎగిాకూయటివ్ ఆఫ్సర్ (CEO) చిత్ార  ర్జమకృషా్పపె ై

రూ.5 కోటుు  జర్ిమానా విధించింద.ి 

ఈ కవసులో మొతతం 18 సంసాలు పెనాలీ్లలన్ు ప ందాయ్. మాజీ 

గూిప్ ఆప్ర్వటింగ్ ఆఫ్సర్ ఆన్ంద్ సుబరమణ యన్ మర్ియు 

ప్రసుత త చీఫ్ బ్రజిన స్ డెవలప్మ ంట్ ఆఫ్సర్ రవి వజరణాసిపెై 

ఒకొొకొర్ిక  రూ.5 కోటు  జర్ిమానా విధించింద.ి ఇంటర్ ిట్ 

సర్టేస్ ప ర వ ైడర్ సంప్ర్ొ ఇనన్టెైన్మ ంట్ రూ.3 కోటుు  

చెల్ుంచాలని కోర్ింద.ి ఆన్ల ైన్ టేరడింగ్ సంసాలు వే2వ ల్త  

మర్ియు జిక ఎన్ సెకూయర్ిటీస్ కూడా వరుసగజ రూ. 6 కోటుు  

మర్ియు రూ. 5 కోటున్ు పెంచాలని కోర్జయ్. 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 SEBI సజా పించబడింద:ి 1988; 

 SEBI చటీం: 1992; 

 SEBI ప్రధాన్ కజర్జయలయం: ముంబెై, మహార్జషీ్ప;ీ 

 SEBI మొదట ి మహిళ్ల ఛెైరాన్: మధాబ్ర ప్ూరి్ బుచ్ 

(ప్రసుత తం); 

 1992లో న్రసింహం కమిటీ సిఫజరుస మేరకు SEBIక  
చటీబదిమ ైన్ గుర్ితంప్ప లభంచింది. 

అదన్ప్ప సమాచారం 

 రక్షణ ప్ర్హిారం పజయకవజీ కోసం ఎయ్ర్ ఫర ర్సత్ో SBI 

ఒప్ుందానిి అప్డటే్ చసేంిది : సేీట్ బాయంక్ ఆఫ్ 

ఇండియా (SBI) మర్ియు ఇండియన్ ఎయ్ర్ ఫర ర్స 

మధ్య డిఫనె్స శజలర్ట పజయకవజీ (DSP) పజు న్ కోసం 

అవగజహన్ ఒప్ుందం (MOU) ప డిగించబడింది. 
 ఆదతియ బ్రర్జు  SBI కజరా్ని పజర రంభంచంేదుకు ఆదతియ బ్రర్జు  

ఫెనైాన్సత్ో SBI కజరా్ భాగసజేమయమ ంైది: ‘ఆదితయ బ్రర్జు  ఎస్
బ్రఐ కజరా్’ లాంచ్ కోసం ఆదితయ బ్రర్జు  కజయపిటల్కు చెందిన్ 

ల ండింగ్ అన్ుబంధ్ సంసా ఆదితయ బ్రర్జు  ఫెైనాన్స (ఎబ్రఎఫ్
ఎల్)త్ో వూయహాతాక భాగసజేమయంలోక  ప్రవేశంచిన్టుు  ఎస్
బ్రఐ కజరా్్ అండ్ పేమ ంట్ సర్టేసెస్ ప్రకటించింద.ి  

 కవందరం FCRAని సవర్ంిచిన్ తర్జేత అధకిజరులకు 
చపె్ుకుండానే ప్రజలు R. 10 లక్షలు అందుకోవచుచ: 

విదేశ్ర కజంటిరబూయష్పన్ (నియంతరణ) చటీం (FCRA)క  
సంబంధించిన్ కొనిి నిబంధ్న్లకు కవందర హ ం మంత్రరతే 

శజఖ్ చేసిన్ మారుులకు కృతజాతలు త్ెలుప్పతూ, 

అధికజరులకు చెప్ుకుండా విదేశజలోు  నివసించే 
బంధ్ువపల న్ుండ ి భారతీయులు ఇప్పుడు 
సంవతసర్జనిక  రూ.10 లక్షల వరకు స్ేకర్ించడానిక  
అన్ుమత్రంచబడాా రు. మున్ుప్టి ప్ర్ిమిత్ర రూ. 1 లక్ష. 

30 ర్ోజులకు బదులుగజ, మొతతం దాటిత్,ే ప్రభుత్ాేనిక  
త్ెల్యజవయడానిక  ప్రజలకు ఇప్పుడు 90 ర్ోజుల 
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సమయం ఉంటుందని హ ం మంత్రరతే శజఖ్ ననటిఫికవష్పన్
లో పేర్కొంద.ి ఫజరి్న్ కంటిరబూయష్పన్ (ర్ గుయల ష్పన్) సవరణ 

నిబంధ్న్లు, 2022గజ పిలువబడే కొతత  నిబంధ్న్లన్ు 
హ ం మంత్రరతే శజఖ్ గ జిట్లో ప్రచుర్ించింది. 

 RBI బాయంకు ననటు  సజర్ిీంగ్ మర్యిు పజర మాణకీరణ కోసం 

నియమాలన్ు సవర్ించింది: ర్ిజర్ే బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
(RBI) బాయంకులు తమ కర్ న్సస సజరీి్ంగ్ ప్ర్ికర్జలన్ు ప్రత్ర 

మూడు న లలకు ఒకసజర్ ి ప్ర్టక్షించాలని ఆదేశసయత  

మారాదరశకజలన్ు ప్రచుర్ించింది. కొతత  సిర్టస్ బాయంక్ ననటు  
విడుదల తర్జేత, సెంటరల్ బాయంక్ పజర మాణీకరణ మర్ియు 
కమిబదీికరణ కోసం ముందుగజ ఉన్ి ప్రమాణాలన్ు అప్
డేట్ చేసింద.ి సజరీి్ంగ్ సమయంలో అసమాన్తలు 
ఏరుడిత్ే వికవతిలు ప్ర్ికర్జలన్ు త్రర్ిగ ి కమిాంకన్ం 

చేయవలసి ఉంటుందని ర్ిజర్ే బాయంక్ పేర్కొంది. 
 దరవయయలాణం అంచనా సర్వే  యొకొ ఫలా్్వర్ొ 

నిరేహంిచడానిక , RBI హంసజ ర్టసరె్చ గూి ప్న్ు 
ఎంచుకుంటుంది : వినియ్యగదారుల విశజేసం మర్ియు 
దరవయయలాణం అంచనా సర్వేల యొకొ జూల  ై 2022 చకంి 

కోసం క్షవతర ప్ర్ిశోధ్న్న్ు చపే్టేీందుకు, భారతీయ ర్జిర్ే 

బాయంక్ (RBI) ముంబెైక  చెందిన్ హంసజ ర్టసరె్చ గూి ప్త్ో 
భాగసజేమిని ఎంచుకున్ిటుు  ప్రకటించింది.  

 SBI జన్రల్ ఇన్యసర్ న్స సెబైర్ వజలీ్ ఎడా్ బ్లమా ప్థ్కజనిి 

పజర రంభంచింది: SBI జన్రల్ ఇన్యసర్ న్స సెబైర్ వజలీ్ ఎడా్ 

బ్లమా ప్థ్కజనిి పజర రంభంచింద,ి ఇది సెైబర్ ప్రమాదాలు 
మర్ియు దాడుల న్ుండ ి ఉతున్ిమయ్యయ ఆర్ిాక న్ష్టజీ ల 

న్ుండి రక్షణన్ు అందించ ే వయకుత ల కోసం సమగ ి సెైబర్ 

బ్లమా కవర్. ఏ విధ్మ ైన్ సెైబర్ ర్ిస్ొలకు గుర్  న్ వయకుత లు 
తమకు మర్ియు వజరి్ కుటుంబ సభుయల కోసం ఈ 

పజలస్ని కొన్ుగోలు చేయవచుచ. కుటుంబంలో స్ే య, 

జీవిత భాగసజేమి మర్యిు 2 ఆధారప్డని్ పలిులు (18 

సంవతసర్జల వరకు) ఉనాిరు. 

 క సిిల్ భారతదశే FY23 GDP వృదిి  అంచనాలన్ు 7.3%గజ 
అంచనా వేసంిది : దేశ్రయ ర్వటింగ్ ఏజ న్సస క ిసలి్ FY23 

(FY 2022-2023)లో భారతదేశజనిక  నిజమ ైన్ GDP 

వృదిి  అంచనాన్ు 7.3 శజత్ానిక  తగిాంచింది. 
ఇంతకుముందు ఇది 7.8 శజతంగజ అంచనా వేయబడింద.ి  

 ర్ిజర్ే బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) యొకొ అతయంత 

ఇటీవల్ ఆర్ిాక సిారతే నివేదకి ప్రకజరం, మార్ిచ 2022లో, 
బాయంకుల సయా ల నిరరాక ఆసుత ల (GNPA) నిష్పుత్రత  మార్ిచ 

2021లో గర్ిషీ్పంగజ 7.4 శజతం న్ుండ ిఆరు సంవతసర్జల 

కనిషీ్ప సజా య్ 5.9 శజత్ానిక  తగిాంది 
 ఎలకోీ రల్ బాండున్ు జార్ట చయేడానిక  మర్యిు ఎన్కజయష్ 

చయేడానిక  ప్రభుతేం SBIక  అధికజరం ఇచిచంది: జార్ట 
చేయన్ున్ి 21వ విడత ఎలకోీ రల్ బాండు కు, బాండు  
వికయిాలకు ప్రభుతేం ఆమోదం త్ెల్పింది. ర్జజకీయ 

నిధ్ుల సేకరణలో బహిరంగతన్ు పెంచ ే ప్రయతింలో, 
ర్జజకీయ పజర్టీలకు ఆర్ిాక సహకజర్జనిక  
ప్రత్ాయమాియంగజ ఎలకోీ రల్ బాండ్లు 
ప్రత్రపజదించబడాా య్. 

 RBI డేటా: ప్రకజరం మలేో క డిటి్ కజరా్ ఖ్రుచ రూ. 1.13 

బ్రల్యన్ుు  : మే క డిటి్ కజరా్ ఖ్రుచ $1.14 టిరల్యన్ు  ఆల్-

టెైమ్ గర్ిషీ్ప సజా య్క  చేరుకుంది, ఇది ర్ిటెైల్ రంగం బాగజ 
ప్ని చేసుత ందని సయచిసుత ంది. ర్ిజర్ే బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
డేటా ప్రకజరం, బలమ ైన్ ఇ-కజమర్స వయయం, అధిక-

విలువ ైన్ ప్రయాణ మర్ియు ప్ర్జయటక వయయం మర్ియు 
విచక్షణ కొన్ుగోళు  ఫల్తంగజ క డిిట్ కజరా్ ఖ్రుచ వజర్ిషకంగజ 
118 శజతం మర్ియు న లవజర్ట 8 శజతం పెర్ిగింది. 

 FY27 నాటకి  100% దిే చకి వజహనాలు శక తని 

ప ందుత్ాయ్: NITI ఆయ్యగ్ మర్ియు టకెజిలజీ 

ఇన్్ర్వా ష్పన్, ఫర ర్కజసిీంగ్ మర్యిు అససె్మ ంట్ కౌనిసల్ 

(TIFAC) FY2026-27 నాటిక , ఎలక ీాక్ దిేచక ి

వజహనాలు ప్ూరి్తగజ భారతీయ మార్ ొటోు క  
చేరచబడత్ాయని ఒక ఉలాు సమ ైన్ అంచనా వేసింద.ి 
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నియామకజలు 
 

సంిగప్ూర్కు చంెదని్ T. ర్జజా కుమార్ FATF కొతత  
అధ్యక్షుడగిజ నియమితరలయాయరు 

 
మన్సలాండర్ింగ్ నిర్ోధ్క నిఘా సంసా ఫెైనానిషయల్ యాక్షన్ 

టాస్ొ ఫర ర్స (ఎఫ్ ఏటీఎఫ్) అధ్యక్షుడిగజ సింగప్ూర్ కు చెందిన్ 

టి.ర్జజ కుమార్ నియమితరలయాయరు. ఇప్ుటి వరకు ఆ 

ప్దవిలో ఉన్ి మారొస్ పెుయర్ సజా న్ంలో కుమార్ 

నియమితరలయాయరు మర్ియు ర్జబో య్య ర్ ండేళుపజటు అతని 

సేవలన్ు డిశజచరా్ చేసజత రు. 
అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 FATF ప్రధాన్ కజర్జయలయం: పజరి్స్, ఫజర న్స; 

 FATF ప్రుస్: మన్సలాండర్ింగ్ మర్ియు టెరరి్ిజం 

ఫెైనానిసంగ్పె ైపర ర్జటం; 

 FATF సజా పించబడింది: 1989. 

 

 

ఫజయన్కోడ్ రవిశజసిత నైి బార ండ్ అంబాసడిర్గజ చరే్చింద ి

 
మాజీ టీం ఇండియా కోచ్ మర్ియు క కి టర్, రవిశజసిత  ై ల ైవ్ 

కంటెంట్, సర ురీ్్ సజీ టిసిీక్స మర్ియు ఇ-కజమర్స మార్ ొట్ పేు స్ 

అయ్న్ ఫజయన్కోడ్కు కొతత  బరా ండ్ అంబాసిడర్గజ 
నియమితరలయాయరు. భారతదేశం యొకొ వ సిీండీస్ ప్రయటన్ 

మర్ియు ECB యొకొ ది హండెరడ్క  ప్రత్ేయక హకుొలత్ో కొనిి 

అతరయతతమ క కి ట్ యాక్షన్లన్ు హ సీ్ చేయడానిక  ఫజయన్కోడ్ 

సెట్ చేయబడింద;ి మర్ియు శజసిత  ైఈ పజర ప్ర్టీల కోసం ర్జబో య్య 
ప్రచార్జలకు నాయకతేం వహించడం దాేర్జ ఫజయన్కోడ్ 

యొకొ 'ఫజయన్-ఫసీ్' ప్రత్రపజదన్న్ు బయటకు తీసుకువసజత రు. 
కజన ్ డర్వష్పన్ ఆఫ్ ఇండయిన్ ఇండస్ీ  ీకొతత  అధ్యక్షుడగిజ ఆర్ 

దనిషే్ నియమితరలయాయరు 

 
TVS సపెలు  చెైన్ స లూయష్పన్స యొకొ ఎగిాకూయటివ్ వ ైస్-ఛెైరాన్ 

R దినషే్, 2022-2023 సంవతసర్జలకు కజన ్ డర్వష్పన్ ఆఫ్ 

ఇండియన్ ఇండస్ీ సీ్ (CII) పెరసిడెంట్ డిజిగవిట్గజ 
ఎంపికయాయరు. అతన్ు గతంలో లాజిసిీక్సపె ై నషే్పన్ల్ 

కమిటీలు, CII ఫజయమిల్ల బ్రజిన స్ న ట్వర్ొ ఇండియా చాపీ్ర్ 

కౌనిసల్, CII తమిళనాడు సేీట్ కౌనిసల్ మర్ియు CII 
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ఇనిట్టయయట్ ఆఫ్ లాజిసిీక్స అడెైేజర్ట కౌనిసల్కు ఛెైరాన్గజ 
ప్నిచేశజరు. 2018 న్ుండ ి 2019 వరకు, అతన్ు CII సదరన్ 

ర్టజియన్ ఛెైరాన్గజ ప్నిచేశజడు. 
ఢిల్లులో జర్ిగిన్ CII జాతీయ కౌనిసల్ సమావేశంలో ITC చెైరాన్ 

మర్ియు మేనేజింగ్ డెైర్ కీర్ సంజీవ్ ప్పర్నిి CII వ ైస్ పెరసిడెంట్
గజ ఎన్ుికునాిరు. 2022–2023క , బజాజ్ ఫిన్సర్ే 

ల్మిటెడ్ చెైరాన్ మర్ియు మేనేజింగ్ డెైర్ కీర్ సంజీవ్ బజాజ్ 

CII అధ్యక్షుడిగజ కొన్సజగుత్ారు. 
అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 ITC ఛెైరాన్ మర్ియు మేనేజింగ్ డెైర్ కీర్: సంజీవ్ ప్పర్ ి

 బజాజ్ ఫిన్సర్ే ల్మిటెడ్ చెైరాన్ మర్ియు మేనేజింగ్ 

డెైర్ కీర్: సంజీవ్ బజాజ్ 

AIU కొతత  అధ్యక్షుడగిజ సురంజన్ దాస్ నియమితరలయాయరు  

 
జాదవ్ ప్ూర్ యూనివర్ిశటీ వ ైస్ ఛాన్సలర్ సురంజన్ దాస్ న్ు 
అసర సయి్యష్పన్ ఆఫ్ ఇండయిన్ యూనివర్సిటసీ్ (AIU) 

అధ్యక్షుడిగజ నియమించారు. అధ్యక్షుడిగజ ఆయన్ 

ప్దవీకజలం జూల  ై 1 న్ుండ ిఒక సంవతసరం పజటు ఉంటుంది. 
న్యతన్ విదాయవిధాన్ం (NEP) ముఖ్ాయంశజలన్ు అమలు 
చేయడం, ముఖ్యమ ైన్ ప్ర్ిశోధ్న్ కజరయకలాపజలోు  పజలగా న్ి 

ర్జషీ్ప ీ వర్ిశటీలకు కవందర నిధ్ులన్ు పెంచడం, భారతీయ 

విశేవిదాయలయాల ప్రమాణాలన్ు అంతర్జా తీయ సజా య్క  
తీసుక ళ్లు  అంశంపె ైత్ాన్ు చర్ిచసజత న్ని దాస్ చెపజురు. ప్రముఖ్ 

చర్ితరకజరుడెైన్ దాస్ ఏడాది క తిం ఏఐయూ ఉపజధ్యక్షుడిగజ 
నియమితరలయాయరు. 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 అసర సియ్యష్పన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్ిశటీస్ సెకటిర్ట 

జన్రల్: డాకీర్ (శ్రమిత్ర) ప్ంకజ్ మిటీల్; 

 అసర సియ్యష్పన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్ిశటీస్ 

ఫజర్వాష్పన్: 1925లో ఇంటర్ యూనివర్ిశటీ బో రా్ గజ. 
K.K.వేణుగోపజల్ మూడు న లల పజటు అటార్టి జన్రల్గజ 
మళీు  నియమితరలయాయరు 

 
అటార్టి జన్రల్ (A-G), K.K. వేణుగోపజల్ మూడు న లల 

కజలానిక  దేశ అతరయన్ిత నాయయ అధికజర్ిగజ త్రర్ిగ ి

నియమితరలయాయరు. ప్రసుత త ఏడాద ిప్దవీకజలం జూన్ 30త్ో 
ముగియన్ున్ి వేణుగోపజల్ ప్రభుతేం న్ుండ ి అభయరాన్ 

మేరకు సేలుకజల్క ప్దవీకజలానిక  అంగటకర్ించారు. "వయక తగత 

కజరణాల" కజరణంగజ అతన్ు మొదట ర్జజాయంగ ప్దవిలో 
కొన్సజగడానిక  ఇషీ్పప్డల దని పెైన్ ఉదహర్ించిన్ వర్జా లు 
త్ెల్పజయ్. 
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GAIL తదుప్ర్ి చెరైాన్గజ సందపీ్ కుమార్ గుపజత  
ఎంపకియాయరు 

 
ఇండియన్ ఆయ్ల్ కజర్కుర్వష్పన్లో ఫెైనాన్స డెైర్ కీర్ సందపీ్ 

కుమార్ గుపజత , భారతదేశప్ప అత్రపెదద  గజయస్ యుటిల్టీ గ య్ల్ 

(ఇండయిా) ల్మిటడె్కు అధిప్త్రగజ ఎంపికయాయరు. మననజ్ 

జ నై్ సజా న్ంలో ఆగసుీ  31న్ ప్దవీ విరమణ చేయన్ునాిరు. 
PESB సిఫజరుసన్ు ప్ర్ిశ్రల్ంచారు. CVC మర్ియు CBI వంట ి

అవిన్సత్ర నిర్ోధ్క సంసాల గో-అవజరా్ తర్జేత ప్రధాన్ మంత్రర 
న్ర్వందర మోడీ నేతృతేంలోని కజయబ్రన ట్ నియామకజల కమిటీ 
(ACC). 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 GAIL ప్రధాన్ కజర్జయలయం: న్యయఢిల్లు; 
 GAIL సజా పించబడింది: 1984. 
ల ఫ్ిీన ంట్ జన్రల్ మోహన్ సుబరమణ యన్ దక్షణి సయడాన్
లోని UN మిష్పన్కు ఫర ర్స కమాండర్గజ నియమితరలయాయరు 

 
భారతదేశం యొకొ ల ఫ్ిీన ంట్ జన్రల్, మోహన్ 

సుబరమణ యన్ దక్షణి సయడాన్లోని ఐకయర్జజయసమిత్ర మిష్పన్ 

(UNMISS) లో ఫర ర్స కమాండర్గజ నియమితరలయాయరు. 
అతన్ు భారతదేశజనిక  చెందిన్ ల ఫ్ిీన ంట్ జన్రల్ శ  ల ష్ 

త్రనాయకర్ వజరసుడు. ఐకయర్జజయసమిత్ర సెకటిర్ట జన్రల్ 

ఆంటోనియ్య గుటెర్ సి్ జూల  ై5న్ నియామకజనిి ప్రకటించారు. 

దాదాప్ప 20,000 మంద ిశజంత్ర ప్ర్ిరక్షకులు దక్షిణ సయడాన్
లోని ఐకయర్జజయసమిత్ర మిష్పన్త్ో పౌరులన్ు రక్షించడానిక  
మర్ియు సంఘరషణ-ప్రభావిత దేశంలో మనిిక  న్ శజంత్రని 

నిర్ిాంచడానిక  ప్నిచేసుత నాిరు. 73 దేశజలకు చెందిన్ 

పౌరులు, పర ల్లసులు మర్ియు సెైనిక సిబాంది 
ఐకయర్జజయసమిత్ర భదరత్ా మండల్ అందించిన్ ఆదేశం ప్రకజరం 

అనేక విధ్ులన్ు నిరేహిసజత రు. 
అదన్ప్ప సమాచారం 

 అవివజ ఇండియా కొతత  CEO మర్యిు MDగజ అసతి్ ర్జత్
న్ు నియమించింది: అవీవజ ఇండయిా చీఫ్ ఎగిాకూయటవి్ 

ఆఫస్ర్ మర్ియు మేనజేింగ్ డెరై్ కీర్గజ అసతి్ ర్జత్న్ు 
నియమించింద.ి 

 పర కర్బాజీ తన్ బార ండ్ అంబాసడిర్గజ ష్టజహది్ కప్ూర్ని 

నియమించుకుంది: PokerBaazi.com, పర కర్ పజు ట్
ఫజరమ్, న్టుడు ష్టజహిద్ కప్ూర్న్ు బరా ండ్ అంబాసిడర్గజ 
చేరుచకుంది. PokerBaazi.com బరా ండ్ అంబాసిడర్, 

న్టుడు ష్టజహిద్ కప్ూర్న్ు కల్గి ఉన్ి 'యు హ లా్ ది 
కజరా్్' తన్ కొతత  బరా ండ్ ప్రచార్జనిి పజర రంభంచింది 

 

 సెనై్ుస & టకెజిలజీ 

 

భారతదశేప్ప మొటీమొదటి సేయంప్రత్రప్తత  నావిగవష్పన్ 

సౌకరయం "TiHAN" IIT హెదైర్జబాద్లో పజర రంభంచబడంిద ి

 
భారతదేశప్ప మొటీమొదటి సేయంప్రత్రప్తత  నావిగవష్పన్ 

సదుపజయం, TiHAN న్ు IIT హెదైర్జబాద్ కజయంప్స్లో కవందర 
సెైన్స & టెకజిలజీ సహాయ మంత్రర జిత్ేందర సింగ్ 

పజర రంభంచారు. బడెాట్త్ో అభవృదిి  చేయబడింద.ి రూ. 130 

కోటుు  కవందర సెైన్స & టెకజిలజీ మంత్రరతే శజఖ్, TiHAN 
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(టెకజిలజీ ఇననివేష్పన్ హబ్ ఆన్ అటాన్మస్ నావిగవష్పన్) 

అనేది భారతదేశజనిి భవిష్పయత్ మర్ియు తదుప్ర్ ితరం ‘సజారీ్ 

మొబ్రల్టీ’ సజంకవత్రకతలో గోు బల్ పేుయర్గజ మార్వచ బహుళ 

విభాగజల చకరవ. 

భారతదేశ మొబ్రల్టీ రంగం ప్రప్ంచంలోని అత్రపెదద  మార్ ొటులో 
ఒకట ిమర్ియు TiHAN - IITH సేయంప్రత్రప్తత  వజహనాల 

కోసం భవిష్పయత్ సజంకవత్రకత ఉతుత్రతక  మూలం. TiHAN టెసీ్
బెడ్ జాతీయ మర్ియు అంతర్జా తీయ సజా య్లో అకజడెమియా, 
ప్ర్ిశమి మర్ియు R&D లాయబ్ల మధ్య అధిక నాణయత గల 

ప్ర్ిశోధ్న్ కోసం ఒక ప్రత్ేయక వేదికన్ు అందసిుత ంద,ి తదాేర్జ 
భారతదేశజనిి సేయంప్రత్రప్తత  నావిగవష్పన్ టెకజిలజీలలో 
గోు బల్ ల్లడర్గజ చేసుత ంద.ి 

NSUT: ఆర్ిీఫషియిల్ ఇంటలె్జ న్స సంెటర్ ఆఫ్ ఎకసల న్స 

పజర రంభంచబడంిద ి

 
నతే్ాజీ సుభాష్ ఇన్సిీటయయట్ ఆఫ్ టకెజిలజీ (NSUT)లో 
కృత్రరమ మేధ్సుస కవందరా నిి పజర రంభంచారు. కవందరం 

పజర రంభోతసవంలో ఉప్ ముఖ్యమంత్రర మన్సష్ సిసర డయిా 
మాటాు డుతూ, దేశజనిి అభవృదిి  చేయాలంటే 
విశేవిదాయలయాలు సజంప్రదాయ ఆలోచన్లన్ు వదలి్పెటిీ , 
విన్యతి విధానానిి అన్ుసర్ించాలని అనాిరు. మన్సష్ 

సిసర డయిా ప్రకజరం, నేడు యూనివర్ిసటీలు ఆర్ిీఫిషయిల్ 

ఇంటెల్జ న్సలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎకసల న్సన్ు కల్గి ఉండటం 

గరేంగజ ఉంద.ి ఇది యూనివర్ిశటీని న్డిపించ ే యువకుల 

ఉన్ితమ ైన్ ఆలోచన్న్ు ప్రదర్ిశసుత ంది మర్ియు 
క యిాశ్రలంగజ వయవహర్ిసుత ంది. 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 

 ఢిల్లు  ఉప్ ముఖ్యమంత్రర: మన్సష్ సిసర డయిా 

IIT హెదైర్జబాద్ మర్యిు గటనినొ సిారమ నై్ సెనై్స-టకె్ 

పజఠశజలన్ు సజా పంిచడానిక  ఒక ఒప్ుందం 

కుదురుచకునాియ్ 

 

వజత్ావరణ మారుులన్ు తగిాంచడం, వృత్ాత కజర ఆర్ిాక వయవసా, 

ఇంధ్న్ ప్ర్ివరతన్ వంట ి సిారమ ైన్ లక్షయయల వ ైప్ప విదాయరుా లు 

శక్షణ ప ందే పజఠశజలన్ు సజా పించడానిక , ప్పన్రుత్ాుదక 

ఇంధ్న్ సంసా గటని్కో IIT-హెదైర్జబాద్త్ో భాగసజేమయం 

కుదురుచకుంది. గటిన్కో సయొల్ ఆఫ్ ససెలీన్బుల్ సెైన్స అండ్ 

టకెజిలజీ (GSSST) ఈ సంవతసరం చివర్ ి నాటిక  

త్ెరవబడుతరంది, కంపెన్స న్ుండి ఒక ప్రకటన్ ప్రకజరం, జూన్ 

2023 నాటిక , మొదట ిబాయచ్ విదాయరుా లు MTech మర్ియు 

Ph.D కోసం అడిాట్ చేయబడత్ారు.  

 అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 

 కవందర విదాయ మంత్రర, GoI: శ్రి ధ్ర్వా ందర ప్రధాన్ 

ఇసరర  ప్రయ్యగంిచిన్ మూడు సంిగప్ూర్ ఉప్గహిాలన్ు 

మోసుక ళిున్ PSLV-C53 ర్జక ట్ 
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న్యయ సేుస్ ఇండియా ల్మిటెడ్ కోసం వజణ జయ మిష్పన్లో 
భాగంగజ భారత అంతర్ిక్ష ప్ర్ిశోధ్నా సంసా (ఇసరర ) మూడు 
సింగప్ూర్ ఉప్గహిాలన్ు విజయవంతంగజ ప్రయ్యగించింది. ఈ 

సంవతసరంలో అంతర్ిక్ష సంసా యొకొ ర్ ండవ ప్రయ్యగం; 

మొదటిది, భారత భూ ప్ర్ిశ్రలన్ ఉప్గహిానిి కక్షయలో 
ప్రవేశపెటిీంది. అంతర్ిక్ష సంసా వజణ జయ ఉప్గహిాలత్ో పజటు 
ప్రసుత త మిష్పన్లో ర్జక ట్ యొకొ నాలావ దశలో అమర్ిచన్ 

ఆరు కక్షయ ప్రయ్యగజలన్ు కూడా నిరేహించింది. 
ప్రధానాంశజలు: 
 దేశం యొకొ వర్ొహార్స ర్జక ట్, PSLV-C53, శ్రహిర్ికోట 

న్ుండి ప్రయ్యగించబడింది మర్ియు మూడు 
ఉప్గహిాలన్ు 18 నిమిష్టజల తర్జేత ఖ్చిచతమ ైన్ 

కక్షయలోక  ప్రవేశపెటిీంది. 
 ప్రయ్యగ వజహన్ం కోర్-అలోన్ కజని్గర్వష్పన్లో అమలు 

చేయబడింద,ి ఇది నాలుగు పజర థ్మిక ఇంజిన్ దశలన్ు 
మాతరమే ఉప్య్యగిసుత ంది. 

 365 క లోల సింగప్ూర్ DS-EO ఉప్గహిం మిష్పన్ యొకొ 

పజర ధ్మిక పేలోడ్గజ ప్నిచేసింది. 
 ఇది ఎలకోీా -ఆపిీక్ ఎర్త అబార్వేష్పన్ శజటిల ైట్, ఇది భూమి 

వర్టాకరణ మర్ియు విప్తరత  సహాయక చరయల కోసం ప్ూర్ిత-
రంగు చిత్రా లన్ు అందించగలదు. 

 

 

 155 క లోల బరువపన్ి దాని మొదట ి చిన్ి వజణ జయ 
ఉప్గహిానిి న్యయసజర్ అంటారు. ఇది ప్గలు ల దా ర్జత్రర 
అనిి వజత్ావరణ ప్ర్ిసిాతరలలో చిత్రా లన్ు ప్రసజరం 

చేయగలదు. 
 మూడవ ఉప్గహిం నానాయంగ్ టెక ికల్ యూనివర్ిశటీ 

న్ుండ ి 2.8 క లోల సయొబ్-1, ఇది విశేవిదాయలయ 

ఉప్గహి ప్ర్ిశోధ్నా కవందరా నిక  ఆచరణాతాక శక్షణన్ు 
అందించడానిక  రూప ందించబడిన్ విదాయరుా ల ఉప్గహిాల 

శవణి లో మొదటిద.ి 

 

ర్జయంకులు మర్యిు నివదేకిలు 
 

ఫర ర్ా్ అమ ర్కిజలో అతయంత ధ్న్వంతరల నై్ సలె్్ మేడ్ 

మహిళల జాబ్రత్ాలో భారతీయ అమ ర్కిన్ బ్రల్యన్సర్ 

 
అమ ర్ికన్ కంప్ూయటర్ న ట్వర్ిొంగ్ కంపెన్స అయ్న్ అర్ిసజీ  న ట్
వర్ొ్ యొకొ CEO మర్ియు సర ిఫే్ు క్ యొకొ డెైర్ కీరు బో రుా  
సభుయర్జలు అయ్న్ భారతీయ-అమ ర్ికన్ జయశ్రి ఉలాు ల్ 8వ 

వజర్ిషక ఫర ర్ా్ అమ ర్కిజ యొకొ అతయంత ధ్నిక స్ే య-నిర్ిా త 

మహిళల నికర విలువత్ో అగసిజా న్ంలో ఉనాిరు. మే 2022 

నాటిక  $1.7 బ్రల్యన్ుు . జూన్ 2022లో విడుదల చేసిన్ 

జాబ్రత్ాలో, ఆమ  #15వ సజా న్ంలో ఉంద,ి బయ్య-ర్జడ్ 

ల బొ ర్వటర్టస్ సహ వయవసజా ప్కుర్జలు అల్స్ సజొార్జ ్ క ంిద 

మర్ియు ర్ియాల్టీ టీవీ సజీ ర్ క మ్ కర్జద షియాన్ కంట ేఎకుొవ. 

ఫర ర్ా్ జాబ్రత్ాలో చోటు సంపజదించిన్ ఇతర భారతీయ 

అమ ర్ికన్ మహిళలు న్సర్జా  సథేి, సింటెల్ సహ వయవసజా ప్కులు; 
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నహేా నార్వేడే, కజన్ఫ్ూు యె్ంట్ యొకొ సహ వయవసజా ప్కుడు 

మర్ియు మాజీ CTO; పెపిసకో మాజీ CEO ఇందార  న్యయ్ 

మర్ియు జింగో బయ్యవర్ొ్ సహ వయవసజా ప్కుర్జలు ర్వష్టజా 

శ టిీ . ABC సపెలు  సహ వయవసజా ప్కుడు మర్ియు ఛెైరాన్ డయాన్ 

హంెడిరక్స ఐదవ సంవతసరం జాబ్రత్ాలో అగిసజా న్ంలో ఉనాిరు. 

భారతదశేం యొకొ నిరుదోయగతి ర్వటు 7.80 శజత్ానిక  

పరె్గిింది, హర్జయనా మర్యిు ర్జజసజా న్ అగిసజా న్ంలో ఉనాియ్ 

 

సంెటర్ ఫర్ మానిటర్ంిగ్ ఇండియన్ ఎకజన్మీ (CMIE) 

గణాంకజల ప్రకజరం, మార్ిచలో 7.60% న్ుండ ిఏపిరల్లో దేశం 

యొకొ నిరుదో యగిత ర్వటు 7.83%క  పెర్ిగింద.ి జార్ట చేసిన్ 

గణాంకజల ప్రకజరం, మార్ిచలో 8.28%త్ో పర ల్సేత  ప్టీణ 

పజర ంత్ాలోు  నిరుదో యగిత ర్వటు 9.22% ఎకుొవగజ ఉంద.ి 

భారతదేశ నిరుదో యగిత ర్వటు 7.80 శజత్ానిక  పెర్ిగింద,ి 

నిరుదో యగిత ర్వటులో హర్జయనా మర్ియు ర్జజసజా న్లు 

అగసిజా న్ంలో ఉనాియ్. 

ప్రధానాంశజలు: 

 ఏపిరల్లో గజిమీణ పజర ంత్ాలోు  నిరుదో యగిత ర్వటు 7.18 

శజతంగజ ఉంద,ి మార్ిచలో 7.29 శజత్ానిక  తగిాంది. 

 నివేదిక ప్రకజరం, హర్జయనాలో అతయధిక నిరుదో యగిత ర్వటు 

(34.5%), ర్జజసజా న్ (28.8%), బ్లహార్ (21.1%), 

మర్ియు జమూా & కజశ్రార్ (15.6%) ఉనాియ్. 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 CMIE మేనేజింగ్ డెైర్ కీర్: మహషే్ వజయస్ 

 వజణ జయం & ప్ర్ిశమిల మంత్రర: ప్యూష్ గోయల్ 

సజీ రీప్ ర్జయంక ంగ్ 2021: గుజర్జత్, కర్జా టక ఉతతమ ప్నితీరు 
కన్బర్ిచాయ్ 

 
ర్జష్టజీ ీ ల సజీ రీ్-అప్ ర్జయంక ంగ్, 2021 యొకొ మూడవ ఎడిష్పన్
లో గుజర్జత్ మర్ియు కర్జా టకలు "అతరయతతమ ప్రదరశన్లు"గజ 
నిల్చాయ్, అయ్త్ ేమేఘాలయ ఈశజన్య (NE) ర్జష్టజీ ీ లలో అగ ి

గౌరవజనిి ప ందింది. 2020లో నిరేహించిన్ సర్వే ర్ ండో  
ఎడిష్పన్లో గుజర్జత్ అతరయతతమ ప్నితీరు కన్బర్ిచింది. 
నివదేకిలోని ముఖ్ాయంశజలు: 
 పెదద  ర్జష్టజీ ీ లలో కవరళ, మహార్జషీ్ప,ీ ఒడిశజ మర్ియు 

త్ెలంగజణా అగగిజమిగజ ఉనాియ్. 

 చిన్ి ర్జష్టజీ ీ లు మర్ియు UTలలో, జమూా మర్ియు 
కజశ్రార్ అతరయతతమ ప్నితీరున్ు కన్బర్ిచింద.ి 

 ప్ంజాబ్, తమిళనాడు, ఉతతర్జఖ్ండ్, ఉతతరప్రదేశ్, 

అండమాన్ మర్ియు నికోబార్ దీవపలు, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 

మర్ియు గోవజ ల్లడర్స కవటగిర్టలో ఉనాియ్. 

 చతీతస్గఢ్, ఢిల్లు , మధ్యప్రదేశ్, ర్జజసజా న్, చండీగఢ్, 

ప్పదుచేచర్ి మర్ియు నాగజలాండ్ ఔత్ాసహిక నేతల 

కవటగిర్టలో ర్జష్టజీ ీ లు మర్ియు కవందరపజల్త పజర ంత్ాలు 
ఉనాియ్. 
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 10 మిల్యన్ు  కంట ే ఎకుొవ జనాభా ఉన్ి ర్జష్టజీ ీ లు 
మర్ియు UTలు తకుొవ జనాభా ఉన్ి వజట ి న్ుండి 
వేరుగజ ర్జయంక్ చేయబడాా య్. సర్వేలో వజర్ ి ప్నితీరు 
ఆధారంగజ UTలు మర్ియు ర్జష్టజీ ీ లన్ు ఐదు వర్జా లుగజ 
వర్టాకర్ించారు. 

 వజరు ఉతతమ ప్రదరశన్కజరులు, అతరయతతమ 

ప్రదరశన్కజరులు, నాయకులు, ఔత్ాసహిక నాయకులు 
మర్ియు అభవృదిి  చెందుతరన్ి పజర రంభ ప్ర్జయవరణ 

వయవసాలు. 
QS ఉతతమ విదాయర్ిా న్గర్జల ర్జయంక ంగ్ 2023: ముంబె ై
భారతదశేంలో అగసిజా న్ంలో ఉంద ి

 
గోు బల్ హయయర్ ఎడుయకవష్పన్ కన్సల ీ న్సస Quacquarelli 

Symonds (QS) విడుదల చేసిన్ QS బెసీ్ సయీ డెంట్ సిటీస్ 

ర్జయంక ంగ్ 2023 ప్రకజరం, ముంబెై 103వ ర్జయంక్త్ో భారతదేశం 

యొకొ అతరయన్ిత ర్జయంక్ విదాయరాి్ న్గరంగజ ఉదభవించింది. 
ర్జయంక ంగ్సలో ఉన్ి ఇతర భారతీయ న్గర్జలోు  బెంగళూరు 
114, చెన ైి 125 మర్ియు న్యయఢిల్లు  129 సజా న్ంలో ఉనాియ్. 

ఈ జాబ్రత్ాలో లండన్ (UK) మొదటి సజా న్ంలో ఉండగజ, 
మూయనిచ్ (జరాన్స) మర్ియు సియ్యల్ (దక్షిణ కొర్ియా) 2వ 

సజా న్ంలో మర్ియు జూయర్ిచ్ (సిేటార్జు ండ్) 4వ సజా న్ంలో 
నిల్చాయ్. ర్జయంక ంగ్ విదాయరుా లకు వజర్ ి అధ్యయన్ 

నిరాయాలకు సంబంధించిన్ అంశజల శవణి క  సంబంధించి 

సేతంతర డేటాన్ు అందిసుత ంది: సరా మత, జీవన్ నాణయత, 

విశేవిదాయలయ ప్రమాణం మర్ియు ఆ గమయసజా న్ంలో చదివిన్ 

మున్ుప్టి విదాయరుా ల అభపజర యాలు. 

QS ఉతతమ విదాయర్ిా న్గర్జల ర్జయంక ంగ్ 2023 ఆధారంగజ 

న్గర్జలు 

 ర్జయంక్ 1 - లండన్ (UK) 

 ర్జయంక్ 2 - మూయనిచ్ (జరాన్స) 

 ర్జయంక్ 2 - సియ్యల్ (దక్షిణ కొర్ియా) 

 ర్జయంక్ 4 - జూయర్ిచ్ (సిేటార్జు ండ్) 

 ర్జయంక్ 5 - మ లోార్ి (ఆసేీ లీ్యా) 

 ర్జయంక్ 51 – దుబాయ్ (UAE) 

 ర్జయంక్ 103 - ముంబెై (భారతదేశం) 

 ర్జయంక్ 114 -బెంగళూరు (భారతదేశం) 

 ర్జయంక్ 125 - చెన ైి (భారతదేశం) 

 ర్జయంక్ 129 – న్యయఢిల్లు  (భారతదేశం 

2035 నాటకి  భారతదశే ప్టీణ జనాభా 675 మిల్యన్ుు గజ 

ఉంటుందని UN అంచనా వసేంిద ి

 

UN నివేదిక ప్రకజరం, భారతదేశం యొకొ ప్టీణ జనాభా 

2035 నాటిక  675 మిల్యన్ుకు చేరుకుంటుందని అంచనా 

వేయబడింద,ి ఇది ఒక బ్రల్యన్ జనాభా కల్గిన్ చెైనా యొకొ 

ప్టీణ జనాభా తర్జేత ర్ ండవ సజా న్ంలో ఉంద.ి కోవిడ్-19 

మహమాార్ ితర్జేత, ప్రప్ంచ ప్టీణ జనాభా మర్ోసజరి్ 2050 

నాటిక  మర్ో 2.2 బ్రల్యన్ు  జనాభాకు పెరుగుతరందని నివేదిక 

పేర్కొంద.ి 
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కమిటలీు&ప్థ్కజలు 
 

న్సత్ర ఆయ్యగ్ మాజీ CEO అమిత్ాబ్ కజంత్ కొతత  జీ-20 

షరె్జుగజ సేవలందంిచన్ునాిరు. 

 
న్సత్ర ఆయ్యగ్ మాజీ CEO అమిత్ాబ్ కజంత్ G-20 షెర్జు 

పజతరన్ు పర షించన్ునాిరు. ప్నిభారం కజరణంగజ ఆయన్ 

ర్జజీనామా చేస ేఅవకజశం ఉన్ిందున్ కవందర మంత్రర ప్యూష్ 

గోయల్ సజా న్ంలో కజంత్ న్ు నియమించన్ునాిరు. ఈ ఏడాద ి

చివర్ోు  G-20క  భారత్ అధ్యక్షత వహించన్ుంది. దేశజనిక  ప్ూర్ిత 
సమయం G -20 షరె్జు అవసరమని, గోయల్ ఇప్ుటికవ అనేక 

కజయబ్రన ట్ ప్దవిని కల్గి ఉన్ిందున్ దీనిని హెైల ైట్ చేయాల్. 

ఇండోనషేయిాలో జర్గివ జి20 విదశేజంగ మంతరర ల 

సమావశేజనిక  హాజరయ్యయందుకు జ శైంకర్ హాజరవపత్ారు 

 
G20 విదశేజంగ మంతరర ల సమావశేం (FMM) 

ఇండోనషేయిాలోని బాల్లో జరుగుతరంది మర్ియు దీనిక  
విదశేజంగ మంత్రర S. జ శైంకర్ హాజరవపత్ారు. విదేశ్ర 

వయవహార్జల మంత్రరతే శజఖ్ న్ుండి వచిచన్ ఒక ప్రకటన్ 

ప్రకజరం, సమావేశం యొకొ విదేశజంగ మంతరర లు 
బహుపజక్షికతన్ు అభవృదిి చేయడం మర్ియు ఆహారం 

మర్ియు ఇంధ్న్ భదరత వంట ి ప్రసుత త ప్రప్ంచ ఆందోళన్లు 
వంట ిప్రసుత త సంబంధిత అంశజలపెై చర్ిచసజత రు. 

 విదేశజంగ మంత్రరతే శజఖ్ ప్రకజరం, భారతదేశం డిసెంబర్ 1, 

2022న్ G-20 అధ్యక్ష ప్దవిని స్ేకర్ిసుత ంది మర్ియు 

2023లో పజర రంభ G20 ల్లడర్స సమిాట్న్ు నిరేహిసుత ంది. 

 ది ఎక్సపెరస్ టిరబూయన్ ప్రకజరం, భారతదేశం కొనిి G20 

కజరయకలాపజలన్ు J-Kలో నిరేహించాలని భావిసరత ంది. 

 జమూా & కజశ్రార్లో జర్ిగవ తదుప్ర్ ి శఖ్ర్జగ ి

సమావేశజనిక  దయరంగజ ఉండాలని పజక సజత న్ తన్ 

సనిిహిత జి-20 మితర దేశజల ైన్ చెైనా, టర్టొ మర్ియు 

సౌదీ అర్వబ్రయాలన్ు కోరుత్ోంది. 

 అర్ ాంటనీా, ఆసేీ లీ్యా, బెరజిల్, క న్డా, చెనైా, చెనైా, జరాన్స, 

ఫజర న్స, ఇటల్ల, జపజన్, మ క సకో, రష్టజయ, సౌదీ అర్వబ్రయా, 

దక్షణిాఫిరకజ, దక్షణి కొర్యిా, టర్టొ , యున టైడె్ సేీట్స 

మర్యిు యున టైడె్ క ంగ్డమ్ G20 దేశజలలో ఉనాియ్. 

 ప్రధాన్మంత్రర న్ర్వందర మోడీ 2014 న్ుండ ి G20 

సమావేశజలలో భారతదేశ ప్రత్రనిధి బృందానిక  ఇన్ఛారా్గజ 

ఉనాిరు. 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 

 విదేశజంగ మంత్రర: శ్రి ఎస్. జ శైంకర్ 

 G20 దేశజల సభుయలు: అర్ ాంటీనా, ఆసేీ లీ్యా, బెరజిల్, 

క న్డా, చెనైా, చెనైా, జరాన్స, ఫజర న్స, ఇటల్ల, జపజన్, 

మ క సకో, రష్టజయ, సౌదీ అర్వబ్రయా, దక్షణిాఫిరకజ, దక్షణి 

కొర్యిా, టర్టొ , యున టైడె్ సేీట్స మర్యిు యున టైడె్ 

క ంగ్డమ్ 
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NIUA యొకొ C-కూయబ్ మర్యిు WRI ప్రకృత్ర-ఆధార్తి 

ప్ర్ిష్టజొర్జల కోసం ఫర రమ్న్ు పజర రంభంచింది: ఇండయిా 

 
పర లాండ్లోని 11వ వరలా్ అరాన్ ఫర రమ్, నేష్పన్ల్ ఇన్
సిీటయయట్ ఆఫ్ అరాన్ అఫెైర్స' (NIUA's) క లుమేట్ సెంటర్ ఫర్ 

సిటీస్ (C-కూయబ్), వరలా్ ర్ిసర ర్ సస్ ఇన్సిీటయయట్ ఇండియా 
(WRI ఇండియా) మర్ియు ఇతర భాగసజేములు ప్టీణ 

ప్రకృత్ర ఆధారి్త భారతదేశం యొకొ మొదట ిజాతీయ సంకీరా 

వేదికన్ు పజర రంభంచారు. ప్ర్ిష్టజొర్జలు (NbS). ప్ర్జయవరణ 

వయవసా-ఆధారి్త సేవలు మర్ియు ప్రకృత్ర-ఆధారి్త 

ప్ర్ిష్టజొర్జలు తేరగజ ఆచరణీయమ ైన్విగజ మారుతరనాియ్, 

ఉషా్ప తరంగజలు, ప్టీణ వరదలు, గజల్ మర్ియు న్సటి కజలుష్పయం 

మర్ియు తరఫజన్ు ఉపెున్లు వంటి వజత్ావరణ మారుు-

సంబంధిత సమసయలన్ు ప్ర్ిష్పొరి్ంచడానిక  సరసమ ైన్ 

ఎంపికలు. 
 

 వజయపజరం & ఒప్ుందాలు 
 

ర్మిోట్ పెలైట్ శక్షణా కవందార నిి ఏర్జుటు చసేంేదుకు ర్జష్ీయీ 

రక్ష విశేవిదాయలయం, డోరన్ ఆచారయ జతకటాీ రు 

 

గజంధీన్గర్లోని ర్జష్ీయీ రక్ష విశేవిదాయలయం ఎగిర్వ 
న ైప్పణాయలన్ు అందించడానిక  ర్మిోట్ పెలైట్ శక్షణా కవందార నిి 

ఏర్జుటు చేయడానిక  దోరనాచార్జయ ఏర్యిల్ ఇననివషే్పన్స 

పెైవైటే్ ల్మిటడె్త్ో అవగజహన్ ఒప్ుందంపె ైసంతకం చేసింది. 
గజంధీన్గర్ సమీప్ంలోని RRU కజయంప్స్లో పర ల్లసులు 
మర్ియు భదరత్ా దళ సిబాంది మర్ియు పౌరులకు ఈ శక్షణ 

ఇవేబడుతరంది. అధికజర్ిక మూలాల ప్రకజరం, భదరత, పర ల్లసు 
మర్ియు పౌర సమాజం మధ్య జాతీయ వూయహాతాక 

మర్ియు భదరత్ా సంసొృత్రక  సంబంధించిన్ సేీట్కజిఫీ్టన్ు 
గుర్ితంచడం, సిదిం చేయడం మర్ియు నిలబెటీడం కోసం ఈ 

కజరయకమిం విశేవిదాయలయం యొకొ మిష్పన్కు అన్ుగుణంగజ 
ఉంది. 
సెమీకండకీర్ ఉదాయన్వన్ం ఏర్జుటుకు, IGSS వ ంచర్స 

మర్యిు తమిళనాడు ప్రభుతేం అవగజహన్ ఒప్ుందానిి 

కుదురుచకునాియ్ 

 
ముఖ్యమంత్రర సమక్షంలో ఎం.క . సజీ ల్న్, తమిళనాడు 
మర్ియు సింగప్ూర్కు చెందిన్ M/s మధ్య ఒక అవగజహన్ 

ఒప్ుందం (MOU) సంతకం చేయబడింది. IGSS వ ంచర్స Pte 

Ltd ర్జషీ్పంీలో 300 ఎకర్జల విస్త రాంలో సెమీకండకీర్ హెైటెక్ 

పజర్ొన్ు 25,600 కోటు  పెటుీ బడి మర్ియు గజింట్లత్ో 
నిర్ిాంచన్ుంది. సచివజలయంలో జర్ిగిన్ కజరయకిమంలో 
ప్ర్ిశమిల శజఖ్ మంత్రర తంగం త్నె్ిరసు, ముఖ్య కజరయదర్ిశ 
వి.ఇర్   అన్ుా, ఇతర ఉన్ిత్ాధికజరులు పజలగా నాిరు. 
ర్జబో య్య ఐదేళులో, అధికజర్ిక ప్త్రరకజ ప్రకటన్ ప్రకజరం, ఈ 

పజర జ కీ్ నేరుగజ 5,000 మందిక  పెైగజ వయకుత లకు ఉపజధి కల్ుంచే 
అవకజశం ఉంద.ి 
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అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రర: శ్రి ఎం. క . సజీ ల్న్ 

 తమిళనాడు ప్ర్ిశమిల శజఖ్ మంత్రర: తంగం త్నె్ిరసు 
 తమిళనాడు ప్రధాన్ కజరయదర్ిశ: వి. ఇర్   అన్ుా 

టాటా ప్వర్ మర్యిు తమిళనాడు సర లార్ తయార్ట కవందార నిి 

సజా పంిచడానిక  ఒప్ుందం కుదురుచకునాియ్ 

 
తమిళనాడు ప్రభుతేంత్ో రూ.లక్ష పెటుీ బడిక  ఒప్ుందం  

కుదురుచకున్ిటుు  టాటా ప్వర్ వ లుడించింది. ర్జషీ్పంీలోని 

త్రరున ల ేల్ జిలాు లో కొతత  సర లార్ సెల్ మర్ియు మాడయయల్ 

తయార్ట కవందరం నిర్జాణంలో రూ.3000 కోటుు . ఒప్ుందం 

ప్రకజరం, ర్జషీ్పంీలో ప్పన్రుత్ాుదక శక తక  మారడం మర్ియు 
ఉదో యగజల కలున్న్ు పరర తసహించడానిక  ర్ ండు పజర్టీలు 
ప్రయత్రిసజత య్. సదుపజయంలో పెటుీ బడి తప్ునిసర్ిగజ 16 

న లల కంట ే ఎకుొవ వయవధిలో జరగజల్ మర్ియు ఉదో యగజల 

కలున్కు దారి్తీయాల్, వీటిలో ఎకుొవ భాగం మహిళలకు 
మాతరమే. 

బెసజొమ్ ‘EV మితర’ మొబెైల్ యాప్న్ు అభవృదిి  చసేంిద ి

 

బెంగుళూరు ఎలక ీాసిటీ కంపెన్స BESCOM కర్జా టకలోని 

బెంగళూరులో EV ఛారాి్ంగ్ సేీష్పన్ు  గుర్ించి సమాచార్జనిి 

అందించడానిక  EV మితర మొబెైల్ యాప్న్ు అభవృదిి  చేసింద.ి 

ఎలక ీాక్ వజహనాలు ర్టఛారా్ చేసుకోవడానిక  ప్రత్ర సేీష్పన్లోని 

ఛార్టాల సమాచారం కూడా యాప్లో పేర్కొన్బడింద.ి ఎలక ీాక్ 

వజహన్ వినియ్యగదారులు సేీష్పన్లో సజు ట్న్ు ముందుగజనే 
బుక్ చేసుకోవడానిక  యూజర్ ఫెరండీు  యాప్న్ు 
ఉప్య్యగించవచుచ. 

సజీ ర్ హలె్త  మర్యిు IDFC FIRST బాయంక్ కల్సి బాయంక్
సయయర్ న్సని అందంిచాయ్ 

 
దాని ఆర్ోగయ బ్లమా ఎంపికల ప్ంపిణ ీ కోసం, బ్లమా సంసా 

మర్ియు IDFC FIRST బాయంక్ కజర్కుర్వట్ ఏజ న్సస ఒప్ుందంపెై 
సంతకం చేశజయ్. ఈ వూయహాతాక భాగసజేమాయనిక  
అన్ుగుణంగజ, సజీ ర్ హెల్త  అండ్ అల ైడ్ ఇన్యసర్ న్స కంపెన్స 

IDFC FIRST బాయంక్ యొకొ అత్ాయధ్ునిక డిజిటల్ పజు ట్
ఫజరమ్ మర్ియు విసత ృతమ ైన్ డిసిీ బీూయష్పన్ న ట్వర్ొని బాయంక్ 

కసీమర్లకు తన్ అతరయతతమ-తరగత్ర ఆర్ోగయ బ్లమా 
ఉతుతరత లన్ు అందించడానిక  ఉప్య్యగిసుత ంది. 
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అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 

 IDFC FIRST బాయంక్ MD మర్ియు CEO: V. వ ైదయనాథ్న్ 

 సజీ ర్ హెల్త  MD: ప్రకజష్ సుబార్జయన్ 

భారతీ ఎయ్ర్టెల్న్ు గూగుల్ ప్రత్రపజదతి ఈక ే టీ కొన్ుగోలుకు 

CCI ఆమోదంిచింద ి

 

గూగుల్ మర్యిు ఎయ్ర్టలె్ సంతకం చేసిన్ పెటుీ బడ ి

ఒప్ుందం (IA)లో, కొన్ుగోలుదారు కంపెన్స ఈక ేటీ షేర్ 

కజయపిటల్లో 1.28 శజతం మ ైనారి్టీ మర్ియు నాన్-కంటోర ల్ంగ్ 

భాగజనిి కొన్ుగోలు చేయడానిక  ఆఫర్ చేసజత డు. భారత్ర ఎయ్ర్

టెల్లో 1.28 శజతం పెటుీ బడి కోసం Google దాేర్జ దాదాప్ప 

$1 బ్రల్యన్న్ు ఇండయిన్ కజంపటిషీ్పన్ కమిష్పన్ 

ఆమోదించింది. ప్రత్రపజదిత విల్లనానిి అక  ేరర్ సవరణల 

(Google ఇంటర్విష్పన్ల్ LLC) ఆధారంగజ CCI 

ఆమోదించింది. 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 

 ఆలా్బెట్ ఇంక్. మర్ియు దాని అన్ుబంధ్ Google 

యొకొ చీఫ్ ఎగిాకూయటివ్ ఆఫ్సర్: సుందర్ పచిాయ్ 

 భారతీ ఎయ్ర్టెల్ చీఫ్ ఎగిాకూయటివ్ ఆఫ్సర్: గోపజల్ విటీల్ 

 

 సదసుసలు - సమావశేజలు 
 

NATO సమిాట్ 2022 మాడిరడ్లో ముగసింిద ి

 

2022 NATO మాడిరడ్ సమిాట్ జూన్ 28 న్ుండ ి 30, 2022 

వరకు సెుయ్న్లోని మాడిరడ్లో జర్ిగింది. 1957లో పజర్ిస్లో 

జర్ిగిన్ మొదట ి శఖ్ర్జగ ి సమావేశం తర్జేత ఇద ి 32వ 

ఎడిష్పన్. ఈ సమిాట్కు NATO సకెటిర్ట జన్రల్ జ న్స సరీ ల ీ న్

బరా్ అధ్యక్షత వహించారు. NATO సభయ దేశజలు, భాగసజేమయ 

దేశజల దేశజధినేతలు, ప్రభుత్ాేధినేతలు మూడు ర్ోజుల 

సదసుసలో పజలగా నాిరు. నాట  ో శఖ్ర్జగ ి సమావేశజలు సభయ 

దేశజలన్ు విశవుషించడానిక  మర్ియు అలయన్స 

కజరయకలాపజలకు వూయహాతాక దిశన్ు అందించడానిక  ఒక 

వేదిక. 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 

 NATO ఏర్జుటు: 4 ఏపిరల్ 1949; 

 NATO ప్రధాన్ కజర్జయలయం: బరసెసల్స, బెలా్యం; 

 NATO సెకటిర్ట జన్రల్: జ న్స సరీ ల ీ న్బరా్; 

 NATO మొతతం సభుయడు: 30; 

 NATO NATO యొకొ చివర్ ి సభుయడు: ఉతతర 

మాసిడోనియా. 
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అవజరుా లు 
 

ఉకవనిియన్ గణ త శజసత వైతేత  మేర్టనా వియాజోవజసా ప్రత్రష్టజీ తాక 

ఫలా్్్ మ డల్ 2022 గ లుచుకుంద ి

 
ఉకవనిియన్ గణ త ప ర ఫెసర్, మరే్టనా వియాజోవజసా, టాప్ 

మాయథ్మ టిక్స పెైజై్, ఫ్లా్్ మ డల్ 2022 గ లుచుకునాిరు. 
వియాజోవజసా మర్ియు మర్ో ముగుా రు గణ త శజసత జాైులు 
ఫ్లా్్ మ డల్న్ు అందుకునాిరు, ఈ వేడుకన్ు సెయ్ంట్ 

ప్టర్సబరా్ న్ుండ ిర్జజధానిక  తరల్ంచిన్ తర్జేత హెల్సంక లో 
గణ తంలో ననబెల్ బహుమత్రగజ పిలువబడుతరంది. మాసర ొ 

యుదాి నిక  ప్రత్రసుందన్గజ. 
IMF యొకొ 'మాజీ చీఫ్ ఎకనామిసీ్ల గోడ'పెై కనిపంిచిన్ 

మొదటి మహళిగజ గటత్ా గోపన్ాథ్ 

 
భారత సంతత్రక  చెందిన్ గటత్ా గోపన్ాథ్ అంతర్జా తీయ దరవయ 
నిధి (IMF) యొకొ 'మాజీ ప్రధాన్ ఆర్ిాకవేతతల గోడ'పెై 
కనిపించిన్ మొదటి మహిళ మర్యిు ర్ ండవ 

భారతీయుర్జలు. 2003 మర్ియు 2006 మధ్య IMF యొకొ 

చీఫ్ ఎకన్మిసీ్ మర్ియు డెైర్ కీర్ ఆఫ్ ర్టసెర్చ గజ ఉన్ి 

రఘుర్జమ్ ర్జజన్ ఈ గౌరవజనిి ప ందిన్ మొదట ి

భారతీయుడు. గోప్నాథ్ 2018 అకోీ బర్ోు  IMF చీఫ్ ఎకన్మిసజజా 
నియమితరలయాయరు, ఆ తర్జేత గత ఏడాద ిడిసెంబర్ోు  IMF 

మొదటి డిప్ూయట ీమేనేజింగ్ డెైర్ కీర్జా  ప్దోన్ిత్ర ప ందారు. 

నిత్రన్ గడొర్ట జాతీయ రహదార్ ిఎకసల న్స అవజరుా  2021ని 

అందజవశజరు 

 
లోక్సభ స్ుకర్ ఓం బ్రర్జు త్ో పజటు ర్ోడుా  రవజణా మర్ియు 
రహదారుల శజఖ్ మంత్రర నిత్రన్ గడొర్ట జాతీయ రహదార్ ి

ఎకసల న్స అవజరుా లు-2021ని అందజవశజరు. న్యయఢిల్లులో హెైవే 
నిర్జాణం మర్ియు రహదార్ి ఆసుత ల నిరేహణలో 
నిమగిమ ైన్ వజటాదారులు మర్ియు కంపెన్సలకు అవజరుా లు 
అందించబడాా య్. 

ఎకసల న్స అవజరా్్ 2018లో ఏర్జుటయాయయ్ & పజర జ కీ్ 

మేనేజ్మ ంట్లో ఎకసల న్స, హెైవే సేఫ్్ీలో ఎకసల న్స, టోల్ 

మేనేజ్మ ంట్లో ఎకసల న్స, ఆప్ర్వష్పన్ మర్ియు 
మ య్ంటెన న్సలో ఎకసల న్స, ఇననివేష్పన్, గటని్ హెవైేలు, 
ఛాల ంజింగ్ కండిష్పన్లో అతరయతతమ ప్ని, టన ిల్ నిర్జాణం, 

వంత్ెన్లు వంట ి9 విభాగజలోు  అవజరుా లు అందించబడాా య్. 

అశోక్ సయటాకు CII కజేల్టీ రతి అవజరుా  2021 లభంచింద ి

 
 హాయప్య్ెసీ్ మ ైండ్స టెకజిలజీస్ వయవసజా ప్కుడు మర్ియు 
ఎగిాకూయటివ్ ఛెైరాన్ అశోక్ సయటా, CII కజేల్టీ రతి అవజరా్ 

2021త్ో సతొర్ించారు. 2019 సంవతసరంలో ఏర్జుటైెన్ 

వజర్ిషక CII కజేల్టీ రతి అవజరా్ అతరయతతమ నాయకతేం, 

సహకజరం మర్ియు నాణయమ ైన్ ఉదయమానిక  చేసిన్ విశషీ్ప 

సేవలకు గుర్ితంప్పగజ ఉంది. భారతదేశం. నాణయమ ైన్ 
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కజరయకమిాల దాేర్జ భారతీయ ప్ర్ిశమిలో పర టీతత్ాేనిి 

పెంప ందించడంలో ఆయన్ గణన్సయమ ైన్ కృషిని 

ప్ర్ిగణన్లోక  తీసుకుని CII అవజరుా ల కమిటీ మిసీర్ సయటాకు 
2021 అవజరుా న్ు అందించడానిక  ఏకగటవింగజ అంగటకర్ించింది. 
HCL టెకజిలజీస్ మ కైోి సజఫీ్ట పజరీన్ర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవజరా్్ 

2022ని ప ందంిద ి

 

మ ైకోిసజఫీ్ట టెకజిలజీ ఆధారంగజ కసీమర్ స లూయష్పన్లన్ు 

ఆవిష్పొరి్ంచడం మర్ియు అమలు చేయడం కోసం హెచ్సిఎల్ 

టెకజిలజీస్ మ ైకోిసజఫీ్ట పజరీన్ర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవజరా్్ 

2022లో గుర్ితంప్ప ప ందింది. హెచ్సిఎల్ టెక్ మ ైకోిసజఫీ్ట పజరీ్

న్ర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవజరా్ ఫర్ హెల్తకవర్ అండ్ ల ైఫ్ సెైన సస్ 

(గోు బల్ విజవత) మర్ియు 2022 UK మ ైకోిసజఫీ్ట పజరీ్న్ర్ ఆఫ్ ది 

ఇయర్ అవజరుా  (దేశం విజవత)ని ప ందింది. IT కంపెన్స 

ఇంటర్ ిట్ ఆఫ్ థింగ్స (డొమ ైన్ ఫెైన్ల్సీ్) కోసం 2022 

మ ైకోిసజఫీ్ట పజరీన్ర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవజరుా లో ఫెైన్ల్సీ్గజ కూడా 

ఎంపిక  ంది. 
 

 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 HCL టెకజిలజీస్ CEO: C విజయకుమార్ (అకోీ బర్ 

2016–); 

 HCL టెకజిలజీస్ సజా పించబడింది: 12 న్వంబర్ 1991; 

 HCL టెకజిలజీస్ ప్రధాన్ కజర్జయలయం: ననయ్డా. 
ఫెమినా మిస్ ఇండయిా 2022 క ర్టటానిి కర్జా టకకు చంెదని్ 

సని్స శ టిీ  గ లుచుకుంద ి

 
సిని శ టిీ  ఫెమినా మిస్ ఇండియా 2022 టెైటిల్న్ు 
గ లుచుకుంది. ఆమ  ఇప్పుడు 71వ మిస్ వరలా్ పర టీలో 
భారతదేశజనిక  పజర త్రనిధ్యం వహిసుత ంది. ముంబెైలోని JIO వరలా్ 

కన ేన్షన్ సెంటర్లో శ టిీ  ఫెమినా మిస్ ఇండియా వరలా్ 2022 

క ర్టటానిి ఆమ  ముందున్ి మిస్ ఇండియా 2020, మాన్స 

వజరణాసి దాేర్జ గ లుచుకుంది. ఫెమినా మిస్ ఇండియా 
2022 మొదట ిరన్ిరప్ ర్జజసజా న్కు చెందిన్ రూబల్ షెకజవత్ 

కజగజ, ర్ ండవ రన్ిరప్ ఉతతరప్రదేశ్కు చెందిన్ షినాత్ా చౌహాన్. 

UK పజరుమ ంట్ తన్యజా నసేర్నిి ఆయుర్వే ద రతి అవజరుా త్ో 
సతొర్ించింద ి

 

ఆల్ ఇండియా ఇన్సిీటయయట్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద (AIIA) డెైర్ కీర్ 

తన్యజా నేసర్ిక  UK పజరుమ ంట్ ఆయుర్వేద రతి అవజరుా న్ు 
ప్రదాన్ం చేసింద.ి UK యొకొ ఆల్-పజర్టీ పజరుమ ంటర్ట గూిప్ 
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ఆన్ ఇండియన్ టెరడిష్పన్ల్ సెైన సస్ (ITSappg) భారతదేశం 

మర్ియు విదేశజలలో ఆయుర్వేద వృదిిని పరర తసహించడంలో 
ఆమ  చేసిన్ కృషిని గుర్ితంచి ఈ అవజరుా న్ు ప్రదాన్ం చేసింది. 
గవటి్ బ్రరటన్లోని ఆయుర్వేదం మర్ియు య్యగజ ర్జయబార్ ి

అమర్టాత్ S. భమాాత్ో సహా ప్రముఖ్ులచే పజర త్రనిధ్యం వహించిన్ 

ITSappg కమిట ీ ఆయుర్వేద ప్రమోష్పన్ కోసం అతరయన్ిత 

కమింలో ఆమ  చేసిన్ అసజధారణ సేవకు డాకీర్ నేసర్ ి

గౌరవించబడాా రు. 
మిచలె్ ప్ూనావలు  ప్రత్రష్టజీ తాక శర్ోమణ  అవజరుా న్ు 
అందుకుంది: మిచెల్ ప్ూనావలు  యున ైటెడ్ క ంగ్డమ్లో 
జర్ిగిన్ NRI వరలా్ సమిాట్ 2022లో కళ్ల రంగజనిక  ఆమ  
చేసిన్ కృషిక  శర్ోమణ  అవజరుా న్ు అందుకుంది. ప్ూనావలుత్ో 
పజటు, శ్ర ి సజధ్ు బరహావిహారి్, లారా్ ర్జమి ర్వంజర్, ర్టటా 
హిందయజా ఛబ్రరయాలకు కూడా శర్ోమణ  అవజరుా  లభంచింది. 
 

కీిడాంశజలు 
 

కజర్ోు స్ సెనాై్ బ్రరటషి్ గజి ండ్ పిరక్స టెటైలి్ 2022 గ లుచుకునాిడు 

 
బ్రరటీష్ గజిండ్ పిరక్స 2022లో ఫెర్జర్ట యొకొ కజర్ోు స్ సెైనా్ తన్ 

మొదటి ఫజరుాలా వన్ విజయానిి న్మోదు చేసుకునాిడు, 
సెుయ్న్ ఆటగజడు ర్ డ్ బుల్ డెైవైర్ సెర్ిాయ్య పెర్ జ్ మర్ియు 
మ ర్ిసడెస్ లూయ్స్ హామిలీన్ల కంటే ముందునాిడు. కజర్ోు స్ 

సెైనా్ తన్ 150వ ర్వసులో తన్ మొదటి ఫజరుాలా వన్ 

విజయానిి సజధించాడు. 

జస్్ రత్ బుమాా  29 ప్రుగుల వదద  బార డ్న్ు బదదలు కొటిీ  లార్జ 
ప్రప్ంచ ర్కిజరుా న్ు బదదలు కొటాీ డు 

 
భారత క పెీన్ జస్్రత్ బుమాా 29 ప్రుగుల వదద  సుీ వరీ్ బరా డ్న్ు 
మటిీకర్ిపించి, టెసీ్ క కి ట్లో ఒకవ ఓవర్లో అతయధిక ప్రుగులు 
చేసిన్ ప్రప్ంచ ర్ికజరుా న్ు సృషీించాడు, దిగాజ బ్రరయాన్ లార్జ 
ఫ్ట్న్ు ఒక ప్రుగు త్ేడాత్ో ఓడించాడు. ప్రప్ంచ ర్ికజరుా  
లార్జత్ో 18 సంవతసర్జలు కొన్సజగింది, అతన్ు 2003-04లో 
ఒక టెసీ్ మాయచ్లో దక్షిణాఫిరకజ ఎడమచేత్ర వజటం సిున్ిర్ 

ర్జబ్రన్ ప్టరసన్న్ు 28 ప్రుగులకు కొటాీ డు, ఇందులో ఆరు 
ల్లగల్ డెల్వర్టలలో నాలుగు ఫర రుు  మర్ియు ర్ ండు సికసరుు  
ఉనాియ్. 

అదాన్స సర ురీ్్ల నై్ ఇండయిన్ ఒల్ంపకి్ అసర సియ్యష్పన్కు 
ప్రధాన్ సజున్సర్ 

 
అదాన్స గూిప్ యొకొ సర ురీ్్ విభాగం అదాన్స సర ురీ్్ల నై్, 

ఇండియన్ ఒల్ంపకి్ అసర సయి్యష్పన్ (IOA)త్ో దీరఘకజల్క 

పిరనిసప్ల్ సజున్సర్షిప్ ఒప్ుందానిి కుదురుచకుంది. ఇది 
ర్జబో య్య బర్ిా ంగ్హామ్ కజమన ే ల్త  గవమ్స 2022, హాంగ్జౌ 
ఆసయిా కీిడలు 2022 మర్యిు పజర్సి్ ఒల్ంపకి్ గవమ్స 

2024 సమయంలో భారత బృందం యొకొ అధికజర్ిక 

భాగసజేమిగజ ఉంటుంది. ఈ బృందం ఇంతకుముందు 
2021లో టోకోయ ఒల్ంపిక్స సమయంలో భారత బృందంత్ో 
అన్ుబంధ్ం కల్గి ఉంద.ి 
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రక్షణ రంగం 

 

అంతర్జా తీయ కొన్ుగోళుకు ఫెనైాన్సలన్ు అందంిచడానిక  

HDFC, ICICI మర్ియు యాక సస్లకు MoD ఆమోదం 

ఇసుత ంద ి

 

విదేశజలోు  సెైనిక ప్ర్ికర్జల కొన్ుగోలుకు ఆర్ిాక సహాయానిి 

అందించేందుకు రక్షణ మంత్రరతే శజఖ్ మూడు పెైవైేట్ రంగ 

బాయంకులకు అన్ుమత్ర ఇచిచంద.ి ఈ బాయంకులోు  ICICI బాయంక్, 

యాక సస్ బాయంక్ మర్యిు HDFC బాయంక్ ల్మిటడె్ 

ఉనాియ్. క డిిట్ ల టర్స జార్ట చేయడం మర్ియు విదేశ్ర 

కొన్ుగోలు కోసం మంత్రరతే శజఖ్కు డెైర్ కీ్ బాయంక్ బదిల్లలు 

వంట ి సేవల కోసం, అధీకృత ప్రభుతే రంగ బాయంకులు 

మాతరమే ఇప్ుటి వరకు ఉప్య్యగించబడుతరనాియ్. 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 

 రక్షణ మంత్రర, GoI: శ్రి ర్జజ్నాథ్ సంిగ్ 

ఆకమిణల న్ుండి రక్షణ భూమిని రక్షంిచడానిక  సృషిీంచబడని్ 

సజా నిక AI- ఆధార్తి సజఫీ్టవరే్ 

 

డెరై్ కీర్వట్ జన్రల్ డఫినె్స ఎసేీట్స (DGDE) ఆర్ిీఫషియిల్ 

ఇంటలె్జ న్స ఆధార్తి చేంజ్ డటికె్షన్ సజఫీ్టవరే్న్ు అభవృదిి  

చేసింది, ఇది శజటిల ైట్ ఇమేజర్టని ఉప్య్యగించి రక్షణ 

భూమిలో అన్ధికజర నిర్జాణాలు & ఆకమిణలన్ు 

సేయంచాలకంగజ గుర్ితంచగలదు, సజంకవత్రకత దేశం యొకొ 

రక్షణ-సంబంధిత సమసయలకు ఎలా ప్రయ్యజన్ం 

చేకూరుసుత ందో  మర్ోసజరి్ ప్రదర్ిశసుత ంది. సమరావంతమ ైన్ భూ 

నిరేహణ మర్ియు ప్టీణ ప్రణాళిక కోసం, ఇనిటట్యయట్ 

ఉప్గహి ఫర టోగిఫ,్ డోరన్ ఇమజేింగ్ మర్ియు జియ్యసుేషయిల్ 

టయల్సత్ో సహా ఇటీవల్ సర్వేయ్ంగ్ టెకజిలజీని 

ఉప్య్యగించుకుంటుంది. 

DRDO అటాన్మస్ ఎయ్ర్కజి ఫీ్ట యొకొ త్ొల్ టేకజఫ్న్ు 

విజయవంతంగజ ప్ర్టక్షంిచింద ి

 

డఫినె్స ర్టసరె్చ అండ్ డవెలప్మ ంట్ ఆరాన జైవష్పన్ (DRDO) 

కర్జా టకలోని చితరదురాలో ఏర్ోనాటికల్ టసీె్ ర్వంజ్ న్ుండి 

అటాన్మస్ ఫ్ుయ్ంగ్ వింగ్ టకెజిలజీ డెమోన్సేీటీర్ యొకొ 

త్ొల్ విమానానిి విజయవంతంగజ నిరేహించింది. విమాన్ం 

ప్ూరి్తగజ సేయంప్రత్రప్త్రత  మోడ్లో న్డిచింద.ి విమాన్ం టేకజఫ్, 

వే పజయ్ంట్ నావిగవష్పన్ మర్ియు సయాత్ టచ్డౌన్త్ో సహా 

ఖ్చిచతమ ైన్ విమానానిి ప్రదర్ిశంచింది. 
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అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 

 DRDO సజా పించబడింద:ి 1 జన్వర్ి 1958; 

 DRDO ప్రధాన్ కజర్జయలయం: న్యయఢలి్లు; 

 DRDO చెైరాన్: జి. సతీష్ ర్ డిా ; 

 DRDO నినాదం: శక త యొకొ మూలం జాా న్ంలో ఉంది. 

భారత సెనై్యం సురక్షయ మంథ్న్-2022న్ు నిరేహసిరత ంద ి

 

జోధ్ప్ూర్ (ర్జజసజా న్)లో సర్ిహదుద  & తీర భదరతకు 

సంబంధించిన్ అంశజలపెై భారత సెైన్యం యొకొ ఎడార్ి కజర్ు్ 

"సురక్షయ మంథ్న్ 2022"ని నిరేహించింది. చరచల 

సమయంలో, ఇంటర్విష్పన్ల్ బరండర్ట (IB) మర్ియు తీర 

పజర ంత సెకజీ రు వ ంబడ ి మొతతం భదరతన్ు పెంప ందించడానిక  

ఇంటర్ఆప్ర్వబ్రల్టీ, ఆప్ర్వష్పన్ల్ కోహెజన్ మర్ియు లాజిసిీక్స 

అంశజలు ఇన్ుమడించబడాా య్. 

న్యయఢలి్లు: భారత సెనై్యం మర్యిు DAD మధ్య 4వ సని్ర్టా 

సమావశేం 

 

న్యయఢలి్లులో, భారత సెనై్యం మర్యిు డఫినె్స అకౌంట్స డిపజరీ్
మ ంట్ (DAD) మధ్య నాలావ సిన్ర్టా సమావేశం జర్ిగింది. వ ైస్ 

చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్టా సజీ ఫ్ (VCOAS) ల ఫ్ిీన ంట్ జన్రల్ BS ర్జజు 

మర్ియు కంటోర లర్ జన్రల్ ఆఫ్ డిఫెన్స అకౌంట్స (CGDA) శ్ర ి

రజన్సష్ కుమార్ సహ అధ్యక్షత వహించిన్ ఒక-ర్ోజు 

సమావేశజనిక  ఇండియన్ ఆర్టా మర్ియు DAD యొకొ 

స్నియర్ కమాండరుు  హాజరయాయరు. 
అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 వ ైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్టా సజీ ఫ్ (VCOAS): ల ఫ్ిీన ంట్ జన్రల్ 

BS ర్జజు 

 కంటోర లర్ జన్రల్ ఆఫ్ డిఫెన్స అకౌంట్స (CGDA): శ్ర ి

రజన్సష్ కుమార్ 

ఒడశిజలో హె-ైస్ుడ్ ఎక్సపంెడబుల్ ఏర్యిల్ టార్ ాట్ అభాయస్ 

యొకొ విజయవంతమ నై్ విమాన్ ప్ర్టక్ష నిరేహంిచింద ి

 
క్షిప్ణ  వయవసాలన్ు ప్ర్టక్షించే లక్షయంత్ో రూప ందించిన్ డఫినె్స 

ర్టసరె్చ అండ్ డవెలప్మ ంట్ ఆరాన జైవష్పన్ (DRDO) అభాయస్ 

హెై-స్ుడ్ ఎక్సపంెడబుల్ ఏర్యిల్ టార్ ాట్ (HEAT), తీరంలోని 

ఇంటిగవటిడె్ టసీె్ ర్వంజ్ (ITR) న్ుండ ి విజయవంతమ ైన్ 

విమాన్ ప్ర్టక్షన్ు నిరేహించింది. ఒడిశజకు చెందిన్ది. 
ఏర్ోనాటికల్ డవెలప్మ ంట్ ఎసజీ బ్రు ష్మ ంట్ (ADE), 

బెంగళూరు లగకవష్పన్త్ో DRDO యూనిట్ అభాయస్న్ు 
రూప ందించింది. 
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అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 భారత రక్షణ మంత్రర: ర్జజ్నాథ్ సింగ్ 

 DRDO హెడ్: G. సతీష్ ర్ డిా  
డహాెాడయన్లో భారత్ మర్యిు ఆసేీ లీ్యా మధ్య 9వ ఆర్టా  టు 
ఆర్టా  సజీ ఫ్ చరచలు జర్గిజయ్ 

 
డహాెాడయన్లో జర్ిగిన్ త్ొమిాదవ ఆర్టా  టు ఆర్టా  సజీ ఫ్ చరచలు, 
ఆసేీ లీ్యా మర్ియు భారత సెైనాయల మధ్య మ రుగ  న్ రక్షణ 

సహకజరం మర్ియు ఉమాడి సెైనిక వినాయసజల కోసం ర్ోడ్
మాయప్న్ు అభవృదిి  చేయడంపెై కవందీరకృతమ ై ఉనాియ్. ఆర్టా 
ప్రకజరం, ఇండయిన్ మిల్టర్ట అకజడమీ (IMA) చరచల 

ప్రదేశం, ఇకొడ ర్ ండు పజర్టీలు రక్షణ సహకజర్జనిి పరర తసహించ ే

కజరయకమిాల కోసం ర్ోడ్ మాయప్పెైక  వ ళ్లు య్. 

 

ప్పసతకజలు మర్యిు రచయ్తలు 
 

పజర రాన్ బాత్రా  రచించిన్ 'గ టంిగ్ ద ి బెరడ్: ది జ న్-జ డ్ వ ే టు 
సక సస్' అనే కొతత  ప్పసతకం 

 

యువ యూటయయబర్ పజర రాన్ బాత్ార  యొకొ త్ొల్ ప్పసతకం 

‘గ టంిగ్ ది బెరడ్: ద ిజ న్-జ డ్ వే టు సక సస్’ కీడిా చిహిం సజక్షి 
మాల్క్ దాేర్జ పజర రంభంచబడింది. గ టిీంగ్ ది బెరడ్: ద ిజ న్-జ డ్ 

వే టు సక సస్లో, పజర రాన్ బాత్రా  తన్ ప్రముఖ్ యూటయయబ్ 

ఛాన ల్ కోసం ప్రముఖ్ నాయకులు, వయవసజా ప్కులు మర్ియు 
మీడియా ప్రముఖ్ులన్ు ఇంటరూేయ చేయడంలో తన్ ప్రప్ంచ 

దృకుథానిి అలాగవ తన్ అన్ుభవజలన్ు ప్ంచుకుంద.ి 

ప్పసతకం యొకొ సజర్జంశం: 

ఈ ప్పసతకం యువ సహసజర బ్రద  పజఠకులకు వజరి్ కలలన్ు 
అన్ుసర్ించడం గుర్ించి మర్ియు వజర్ ి మాన్వతేంత్ో 
సంబంధ్ం కోలోుకుండా పర టీ ప్రప్ంచంలో విజయం 

సజధించడం గుర్ించి విలువ ైన్ అంతరదృష్పరీ లన్ు అందిసుత ంది. 
బాగజ ప్ర్ిశోధించిన్, త్ెల్వ ైన్ మర్ియు చాలా చదవగల్గవ, బెరడ్ 

ప ందడం: విజయానిక  Gen-Z మారాం విజయానిి 

ప్పన్ర్ిిరేచిసుత ంది నేటి యువత. 

 

దనినతసవజలు 
 

సేీట్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండయిా (SBI) 67వ వయవసజా ప్క 

దనినతసవజనిి జరుప్పకుంద ి

 
దేశంలోని ప్పర్జతన్ వజణ జయ బాయంకు, సేీట్ బాయంక్ ఆఫ్ 

ఇండియా, జూల  ై 1న్ తన్ 67వ సంవతసర్జనిి 

జరుప్పకోన్ుంది. SBI ఇంప్ర్ియల్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
దాేర్జ 1806లో సజా పించబడిన్ బాయంక్ ఆఫ్ కలకత్ాత  న్ుండి 
వచిచంది. ఇంప్ర్ియల్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియాన్ు ఏర్జుటు 
చేయడానిక  బాయంక్ ఆఫ్ మదరా స్ ఇతర ర్ ండు పెరసిడెన్సస 
బాయంకులు, బాయంక్ ఆఫ్ కలకత్ాత  మర్ియు బాయంక్ ఆఫ్ 

బాంబేలో విల్లన్ం చేయబడింది, ఇది 1955లో SBIగజ 
మార్ింది. 
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SBI చర్తిర: 

 19వ శత్ాబదంలో, మూడు పెరసిడెన్సస బాయంకులు విల్లన్ం 

చేయబడాా య్. మూడు పెరసిడెన్సస బాయంకులు బాయంక్ ఆఫ్ 

మదరా స్ (జూన్ 2, 1806న్ సజా పించబడింది), బాయంక్ ఆఫ్ 

బాంబే (15 ఏపిరల్ 1840న్ విల్లన్ం చేయబడింద)ి, 

మర్ియు బాయంక్ ఆఫ్ మదరా స్ (1 జూల  ై 1843న్ విల్లన్ం 

చేయబడింద)ి. 

 ఈ మూడు పెరసిడెన్సస బాయంకులు జాయ్ంట్-సజీ క్ 

కంపెన్సలు. ఈ పెరసిడెన్సస బాయంకులు 27 జన్వర్ ి 1921న్ 

ఏకీకృతం చేయబడాా య్ మర్ియు కొతత  సంసాకు 

ఇంప్ర్ియల్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని పేరు పెటాీ రు. 

కనాసల్డేష్పన్ తర్జేత కూడా, ఇది జాయ్ంట్-సజీ క్ 

కంపెన్సగజ కొన్సజగింది కజన్స ప్రభుతే భాగసజేమయం 

ల కుండానే ఉంద.ి 

 RBI 1955లో ఇంప్ర్ియల్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో 

నియంతరణ వడీాని ప ందింద.ి జూల  ై 1, 1955న్ 

ఇంప్ర్ియల్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా సేీట్ బాయంక్ ఆఫ్ 

ఇండియాగజ మార్ింది. RBI దేశం యొకొ బాయంక ంగ్ 

ర్ గుయల టర్ట అథారి్టీ అయ్న్ందున్ ఎటువంటి 

ప్రయ్యజనాల సంఘరషణన్ు నివజర్ించడానిక , 2008లో 

భారత ప్రభుతేం SBIలో ర్ిజర్ే బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా 

వజటాన్ు కొన్ుగోలు చేసింద.ి 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 

 SBI చెైర్ప్రసన్: దినేష్ కుమార్ ఖ్ర్జ. 

 SBI ప్రధాన్ కజర్జయలయం: ముంబెై. 

 SBI సజా పించబడింది: 1 జూల  ై1955. 

చారీరా్ అకౌంటంెటు  దనినతసవం 2022 జూల ై 01న్ 

నిరేహంిచబడంిద ి

 
భారతదేశంలో ప్రత్ర సంవతసరం జూల ై 01న్ చారీరా్ అకౌంటంెట్స 

దనినతసవం ల దా CA దనినతసవం నిరేహిసజత రు. దీనిని ICAI 

ఫౌండషే్పన్ దనినతసవం అని కూడా అంటారు. జూల ై 1, 1949న్ 

ఇనిటట్యయట్ ఆఫ్ చారీరా్ అకౌంటంెట్స ఆఫ్ ఇండయిా (ICAI) 

సజా ప్న్కు గురుత గజ ఈ ర్ోజు గుర్ితంచబడింది. ICAI దేశంలోని 

ప్పర్జతన్ వృత్రతప్రమ ైన్ సంసాలలో ఒకట ి మర్ియు ప్రంగజ 
ప్రప్ంచంలో ర్ ండవ అత్రపెదద  ప ర ఫెష్పన్ల్ అకౌంటింగ్ మర్ియు 
ఫెైనాన్స బాడీ. సభుయల. 

చారీరా్ అకౌంటంెట్స దనినతసవం: పజర ముఖ్యత 

చారీరా్ అకౌంటెంటు  అవసర్జలన్ు నిర్వదశంచే ఇన్సిీటయయట్ ఆఫ్ 

చారీరా్ అకౌంటెంట్స ఆఫ్ ఇండియా (ICAI), ప్ర్టక్షలన్ు 
నిరేహిసుత ంది మర్ియు పజర కీీస్ సర్ిీఫిక ట్లన్ు జార్ట చేసుత ంది, 
ఇది భారతదేశంలో అకౌంటింగ్ వృత్రతని నియంత్రరంచడంలో 
కీలక పజతర పర షిసుత ంది. అందువలు , ICAIని 

గౌరవించడంత్ోపజటు దేశవజయప్తంగజ ఉన్ి చారీరా్ అకౌంటెంటు  
కృషి మర్ియు సహకజర్జనిి ప్రశంసించడం కోసం ఈ ర్ోజు 

ముఖ్యమ ైన్ది. 
అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 
 ఇనిట్టయయట్ ఆఫ్ చారీరా్ అకౌంటెంట్స ఆఫ్ ఇండియా 

పెరసిడెంట్: N. D. గుపజత ; 
 ఇన్సిీటయయట్ ఆఫ్ చారీరా్ అకౌంటెంట్స ఆఫ్ ఇండియా HQ: 

న్యయఢిల్లు . 
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జాతీయ వ దైుయల దనినతసవం జూల ై 1న్ జరుప్పకుంటారు 

 
ప్రముఖ్ వ ైదుయడు, విదాయవేతత , సజేతంతరయ సమరయ్యధ్ుడు 
మర్ియు ర్జజకీయవేతత  అయ్న్ డాకీర్ బ్రధాన్ చందర ర్జయ్ 

జన్ాదని్మ నై్ జూల ై 1న్ భారతదేశం జాతీయ వ ైదుయల 

దిననతసవజనిి జరుప్పకుంటుంది. ప్రప్ంచవజయప్తంగజ వ ైదుయల 

దిననతసవజనిి వేర్వేరు త్ేదీలోు  జరుప్పకుంటారు. త్ేదీ దేశం 

న్ుండ ి దేశజనిక  మారుతరంది. జాతీయ వ ైదుయల దిననతసవం 

ర్ోగులు మంచి ఆర్ోగయంత్ో ఉండేలా నిర్ిేర్జమంగజ కృషి చేసే 
వ ైదుయల పజతరన్ు సయచిసుత ంది. ఈ ర్ోజు ఆర్ోగయ సంరక్షణ 

సిబాంది వజర్ ికృషి మర్ియు అంక తభావం కోసం తీసుకున్ి 

ప్రయత్ాిలన్ు జరుప్పకుంటారు. 
జాతీయ వ దైుయల దనినతసవం 2022: నేప్థ్యం 

ప్రత్ర సంవతసరం కొతత  నేప్తయం ఇసజత రు. 2022 కోసం, జాతీయ 

వ ైదుయల దిననతసవం కోసం నేప్థ్యం “ ఫజయమిల్ల డాకీర్స ఆన్ ద ి

ఫరంట్ ల నై్”. 

 

 

జాతీయ వ దైుయల దనినతసవం: చర్తిర 

ఇది 1991 లో, ఈ ర్ోజు మొదటిసజరి్గజ సజా పించబడింది. ఈ 

ర్ోజున్ డాకీర్ బ్రధాన్ చందర ర్జయ్ సార్ించుకుంటారు. అతన్ు 

ప్రసిది వ ైదుయడు మర్ియు ప్శచమ బెంగజల్ ర్ ండవ 

ముఖ్యమంత్రర. ఆసక తకరమ ైన్ విష్పయం ఏమిటంట,ే అతని 

ప్పటిీన్ర్ోజు మర్ియు మరణ వజర్ిషకోతసవం ఒకవ ర్ోజు. ర్ోజు 

గౌరవం డాకీర్ ర్జయ్ మర్ియు ర్ోగులకు ప్రత్ర ఒకొరి్ 

ప్రయత్ాినిి కూడా గుర్ితసుత ంది. 

జూల ై 2న్ అంతర్జా తీయ సహకజర దనినతసవజనిి 

జరుప్పకునాిరు 

 

అంతర్జా తీయ సహకజర దనినతసవం ఏటా జూల ై మొదట ి

శనివజరం నాడు జరుప్పకుంటారు. ఈ సంవతసరం, సహకజర 

ఉదయమం యొకొ సహకజర్జనిి హెైల ైట్ చేయడానిక  జూల ై 2 న్ 

దనినతసవజనిి జరుప్పకుంటారు. ఐకయర్జజయసమిత్ర 

అంతర్జా తీయ సహకజర ఉదయమం వల  సజరూప్య లక్షయయలు 

మర్ియు లక్షయయలన్ు ఎలా ప్ంచుకుంటుందో  హెైల ైట్ చయేడం 

దాేర్జ సహకజర సంసాల గుర్ించి అవగజహన్ పెంచడం ఈ 

వేడుక యొకొ లక్షయం. 
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అంతర్జా తీయ సహకజర దనినతసవం 2022: నపే్థ్యం 

జూల  ై2న్, ప్రప్ంచవజయప్త ంగజ ఉన్ి సహకజర సంఘాలు 100వ 

అంతర్జా తీయ సహకజర దిననతసవజనిి (#CoopsDay) 

జరుప్పకుంటాయ్. ప్రప్ంచానిి మ రుగ  న్ ప్రదేశంగజ 
మారచడంలో సహకజర సంఘాల విశషీ్ప సహకజర్జనిి 

ప్రదర్ిశంచిన్ UN ఇంటర్విష్పన్ల్ ఇయర్ ఆఫ్ కోఆప్ర్వటివ్స 

న్ుండ ి ఒక దశజబదం తర్జేత, ఈ సంవతసరం #CoopsDay 

నినాదం — "కోప్ర్వటవి్స బ్రలా్ ఎ బటెర్ వరలా్" (“సహకజర 

సంసాలు ఒక మంచి ప్రప్ంచానిి నిర్ిాసజత య్”)— 

అంతర్జా తీయ సంవతసరప్ప నేప్థ్యంన్ు ప్రత్రధ్ేనిసుత ంది. 
ప్రప్ంచ కీడిా ప్త్రరకజ విల కరుల దనినతసవం 2022 జూల  ై 2న్ 

నిరేహంిచబడంిద ి

 
కీడిల పరర త్ాసహం కోసం కీిడా ప్త్రరకజ విల కరుల సేవలన్ు 
ప్పరసొర్ించుకుని ప్రత్ర సంవతసరం జూల ై 2న్ ప్రప్ంచ కీడిా 
ప్త్రరకజ విల కరుల దిననతసవజనిి నిరేహిసజత రు. సర ురీ్్ 

జరిల్జం అనేద ి కీిడలకు సంబంధించిన్ ఏదెైనా విష్పయం 

ల దా అంశజనిక  సంబంధించిన్ విష్పయాలపెై దృషిీ  సజరి్ంచే ఒక 

రకమ ైన్ ర్ిపర ర్ిీంగ్. ఇది ప్రత్ర మీడియా సంసాలో ముఖ్యమ ైన్ 

భాగం. కీడిా ప్త్రరకజ విల కరుల పిరంట్, బరా డ్కజసీ్ మర్ియు 
ఇంటర్ ిట్త్ో సహా వివిధ్ మీడియా పజు ట్ఫజరమ్లలో ప్ని 

చేసజత రు. సర ురీ్్ ర్ిపర ర్ిీంగ్లో అనేక సజా నిక మర్ియు జాతీయ 

జరిల్జం సంసాలు చురుకుగజ ఉనాియ్. 

ప్రప్ంచ UFO దనినతసవం: 02 జూల  ై

 
ప్రప్ంచ UFO దనినతసవం (WUD) ప్రప్ంచవజయప్తంగజ ప్రత్ర 

సంవతసరం జూల ై 2 న్ జరుగుతరంది. ఇది ప్రప్ంచ UFO 

దనినతసవం ఆరాన జైవష్పన్ (WUFODO) చేత గుర్ితంచబడని 

ఫ్ుయ్ంగ్ ఆబెా కీ్్ (UFO) యొకొ నిససందేహమ ైన్ ఉనిక క  
అంక తం చేయబడిన్ ర్ోజు. WUD UFOల ఉనిక  గుర్ించి 

అవగజహన్ పెంచడం మర్ియు విశేంలో మన్ం ఒంటర్ిగజ 
ఉండకుండా ఉండ ేఅవకజశం గుర్ించి ఆలోచించేలా ప్రజలన్ు 
పరర తసహించడం లక్షయంగజ పెటుీ కుంది. ప్రప్ంచ UFO దిననతసవం 

ఈ అనేేష్పకులు మర్ియు ఔత్ాసహికులకు UFOలకు 
సంబంధించిన్ బహుళ సిదాి ంత్ాలన్ు చర్ిచంచడానిక , డీకోడ్ 

చేయడానిక  మర్ియు తగిాంచడానిక  అవకజశజనిి అందిసుత ంది. 
అంతర్జా తీయ పజు సిీక్ బాయగ్ రహతి దనినతసవం 2022: 03 

జూల  ై

 
పజు సిీక్ బాయగ్ రహిత ప్రప్ంచం సజధ్యమవపతరందని మర్ియు 
సింగిల్ యూజ్ పజు సిీక్ బాయగ్లకు మంచి ప్ర్జయవరణ 

ప్రత్ాయమాియాలు అందుబాటులో ఉనాియని అవగజహన్ 

కల్ుంచడానిక  జూల  ై 3న్ అంతర్జా తీయ పజు సిీక్ బాయగ్ ఫ్ర డేని 

ప్రప్ంచవజయప్తంగజ నిరేహిసజత రు. 2022 వేడుకల 13వ ఎడిష్పన్. 
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ప్రప్ంచవజయప్తంగజ పజు సిీక్ బాయగ్లన్ు ఒకవ సజరి్ 

ఉప్య్యగించడానిి వదిల్ంచుకోవడానిక  మర్ియు 
ప్ర్జయవరణ ప్ర్ిరక్షణన్ు పరర తసహించడానిక  పజు సిీక్ బాయగ్ల 

వినియ్యగజనిక  దయరంగజ ఉండాలని మర్ియు బదులుగజ 
మర్ింత ప్ర్జయవరణం కోసం వ తకమని పరర తసహించడం కోసం 

బాయగ్ ఫ్ర వరలా్ ఈ ర్ోజు పజర రంభంచింది. సేిహప్ూరేక 

ప్రత్ాయమాియాలు. 
అంతర్జా తీయ పజు సిీక్ బాయగ్ రహతి దనినతసవం 2022: 

పజర ముఖ్యత 

ఈ నాన్-బయ్యడిగవడిబుల్ ప్దార్జా నిి ఉప్య్యగించడం వలు  
ప్ర్జయవరణానిక  పెరుగుతరన్ి హాని గుర్ించి అవగజహన్ 

పెంచడం ఈ ర్ోజు యొకొ ప్రధాన్ లక్షయం. గత 10 

సంవతసర్జలలో సమిషిీ  కృషి వలు  ఇప్ుటివరకు ప్రభావం బాగజ 
తగిాపర య్న్ప్ుటికీ, ఒక పజు సిీక్ బాయగ్ ప్లుప్ప ప్రదేశంలో 
విచిఛన్ిం కజవడానిక  1,000 సంవతసర్జలు ప్డుతరందని 

త్ెలుసుకోవడం ఆందోళన్ కల్గిసుత ంది. 
ప్రప్ంచ జంతరవపల న్ుండి మన్ుష్పరలకు సంకమిించే వజయదుల 

దనినతసవం 2022 

 
ప్రప్ంచ జూననససె్ (జంతరవపల న్ుండి మన్ుష్పరలక  
సంకిమించే వజయదుల) దనినతసవం 2022: ప్రత్ర సంవతసరం 

జూల ై 6వ త్ేదనీి ప్రప్ంచ జంతరవపల న్ుండ ి మన్ుష్పరలక  
సంకమిించే వజయదుల దిననతసవంగజ పజటిసజత రు. జంతరవపల 

న్ుండ ిమాన్వపలకు సంకమిించే కొనిి వజయధ్ులు ఉనాియని 

ప్రజలకు త్ెల్యజవసేందుకు ప్రప్ంచ జూననసెస్ దిననతసవజనిి 

జరుప్పకుంటారు. బాకీీర్ియా, వ ైరసుు , శల్లంధరా లు మర్ియు 
ప్ర్జన్ిజీవపలు మాన్వపలకు జూననటిక్ వజయధ్ులన్ు 
తీసుకువ ళత్ాయ్. ప్రజలు పౌలీ్ల ీ జంతరవపలు, ఎలుకలు, 
సర్టసృపజలు, ఉభయచర్జలు మర్ియు కీటకజలత్ో 
సంబంధ్ంలోక  వచిచన్ప్పుడు అవి జూననటిక్ వజయధ్ుల బార్ిన్ 

ప్డత్ాయ్ కజని సంకమిణ సజధారణంగజ దోమల కజటు దాేర్జ 
వజయపిసుత ంది. COVID-19 జూననటిక్ వజయధిక  ఒక ఉదాహరణ, 

ఎందుకంటే COVID-19 యొకొ కజరక ఏజ ంట్ గబ్రాలాల 

న్ుండి ఉదభవించిన్టుు  ప్ర్ిగణ ంచబడుతరంది. ఈ ఆర్ిీకల్లో 
ప్రప్ంచ జంతరవపల న్ుండ ిమన్ుష్పరలక  సంకమిించే వజయదుల 

దిననతసవం 2022 చర్ితర, పజర ముఖ్యత మర్ియు నేప్థ్యం 

గుర్ించి చర్ిచంచాము. 
ప్రప్ంచ చాక ుట్ దనినతసవం 2022: జూల ై 7 

 

చాక ుట్ ఆవిష్పొరణకు గురుత గజ ప్రత్ర సంవతసరం జూల  ై 7న్ 

ప్రప్ంచ చాక ుట్ దిననతసవజనిి జరుప్పకుంటారు. ఈ ప్రత్ేయకమ ైన్ 

ర్ోజు ప్రప్ంచవజయప్తంగజ ఉన్ి ప్రజలు ఎలాంటి అప్ర్జధ్భావం 

ల కుండా తమకు ఇషీ్పమ ైన్ టీరట్లో మునిగిపర య్యలా చేసుత ంది. 

చాక ుట్ పజలు, హాట్ చాక ుట్, చాక ుట్ మిఠజయ్ బార్, చాక ుట్ కవక్, 

లడయా లు ల దా చాక ుట్లో కప్ుబడిన్ ఏదెైనా సహా చాక ుట్త్ో 

చేసిన్ అనిి రకజల గూడీస్న్ు కూడా ఈ ర్ోజు 

జరుప్పకుంటారు. 
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ప్రప్ంచ క ష్టజేహలి్ భాష్టజ దనినతసవం: 07 జూల  ై

 
ఈ విష్పయంలో యున సర ొ సభయ దేశజలు చేసిన్ ప్రకటన్న్ు 
అన్ుసర్ించి ప్రత్ర సంవతసరం జూల  ై 7వ త్ేదీన్ ప్రప్ంచ 

క సజేహలి్ దనినతసవజనిి జరుప్పకుంటారు. క సజేహిల్ 

ఆఫిరకజలో ఎకుొవగజ మాటాు డే భాష్పలలో ఒకట ిమర్ియు సబ్-

సహార్జ ఆఫిరకజలో ఎకుొవగజ మాటాు డే భాష్ప. ఆఫిరకన్ 

యూనియన్ యొకొ అధికజర్ిక భాష్ప అయ్న్ ఏక  క ఆఫిరకన్ 

భాష్ప క సజేహిల్. 

ప్రప్ంచ క ష్టజేహలి్ భాష్టజ దనినతసవం 2022: నపే్థ్యం 

ప్రప్ంచ క సజేహిల్ భాష్టజ దిననతసవం యొకొ ఈ మొదట ి

వేడుక 'క సజేహలి్ ఫర్ పస్్ మర్యిు పరర సిుర్టిి' అనే 
నేప్థ్యంత్ో నిరేహించబడుతరంది. వజర్ిషక వేడుకల లక్షయం 

క సజేహిల్ భాష్పన్ు శజంత్రక  మర్ియు మ రుగ  న్ 

బహుళసజంసొృత్రకతకు దార్ితీసేలా పరర తసహించడం. 

ప్రప్ంచ క ష్టజేహలి్ భాష్టజ దనినతసవం: చర్తిర 
న్వంబర్ 2021లో పజరి్స్లో జర్ిగిన్ 41వ సెష్పన్లో 
యున సర ొ జన్రల్ కజన్్ర్ న్స జూల ై 7ని ప్రప్ంచ క సజేహిల్ 

భాష్టజ దిననతసవంగజ ప్రకటించింది. ర్ిజలూయష్పన్ 41 C/61 

దాేర్జ, సభయ దేశజలు సజంసొృత్రక వ ైవిధాయనిి 

పరర తసహించడంలో, అవగజహన్ కల్ుంచడంలో మర్ియు 
నాగర్ికతల మధ్య సంభాష్పణన్ు పెంప ందించడంలో క సజేహిల్ 

పర షించిన్ కీలక పజతరన్ు గుర్ితంచాయ్. జూల ై 7, 2022న్, 

యున ైటెడ్ నేష్పన్సకు యున ైటెడ్ ర్ిప్బ్రు క్ ఆఫ్ టాంజానియా 
యొకొ శజశేత మిష్పన్ మర్ియు యున సర ొ న్యయయార్ొలోని 

ఐకయర్జజయసమిత్ర ప్రధాన్ కజర్జయలయంలో ప్రప్ంచ క సజేహిల్ 

భాష్టజ దిననతసవం యొకొ మొదటి అంతర్జా తీయ వేడుకన్ు 
నిరేహించన్ునాియ్. 

 

మరణాలు 
 

జపజన్ మాజీ ప్రధాని షంిజో అబే కన్ుిమూత 

 
ప్శచమ జపజనను ని నార్జ న్గరంలో ఎనిికల ప్రచారంలో 
కజలుులకు త్ెగబడిన్ జపజన్ మాజీ ప్రధాని షంిజో అబ ే

కన్ుిమూశజరు. 67 ఏళు  అబేన్ు ఆసుప్త్రరక  తరల్ంచే ముందు 
కజర్ిాయ్యప్లాన్ర్ట అర్ సుీ లో ఉన్ిటుు  నార్జ అగిిమాప్క శజఖ్ 

త్ెల్పింది. అతన్ు మ డ యొకొ కుడి వ ైప్పన్ మర్ియు ఎడమ 

కజు విక ల్ లో గజయప్డాా డని వజరు చెపజురు. 
సజేతంతరయ సమరయ్యధ్ుడు గజంధేయవజది ప.ిగోపన్ాథ్ 

నాయర్ కన్ుిమూత 

 
సజేతంతరయ సమరయ్యధ్ుడు పి.గోపన్ాథ్న్ నాయర్ (100) 

కన్ుిమూశజరు. తన్ జీవితంలో గజంధేయవజద భావజాలానిి 

అన్ుసర్ించిన్ందుకు ప్రసిదిి  చెందిన్ ఆయన్ ప్దా అవజరుా త్ో 
సతొర్ించబడాా రు. అతన్ు సజేతంతరయ పర ర్జటంలో 
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పజలగా నాిడు. సమాజానిక  ఆయన్ చేసిన్ సేవలకు గజన్ు 
భారత ప్రభుతేం ఆయన్కు 2016లో నాలావ అతరయన్ిత 

పౌర ప్పరసజొరమ నై్ ప్దాశ్రి ప్పరసజొర్జనిి ప్రదాన్ం చేసింద.ి 

ప్రముఖ్ బంెగజల్ల చితర నిర్జాత తరుణ్ మజుందార్ 

కన్ుిమూశజరు 

 

ప్రముఖ్ బెంగజల్ల చితర దరశకుడు, తరుణ్ మజుందార్ 92 ఏళు  

వయసులో కన్ుిమూశజరు. తరుణ్ మజుందార్ తన్ 

జీవితకజలంలో సాృత్ర తరకు థాక్, శ్రిమాన్ ప్ృథీే ర్జజ్, కుహలే్, 

బాల్కజ బధ్ు, దాదర్ కరీ్ిత, చందర్ బార్ి వంటి ప్రముఖ్ బంెగజల్ల 

చిత్ార లకు దరశకతేం వహించారు.  

విజన్ర్ట బ్రరటషి్ థయి్యటర్ డెరై్ కీర్ పట్ర్ బూర క్ కన్ుిమూశజరు 

 

విచితరమ ైన్ వేదకిలలో శక తవంతమ ైన్ నాటకజనిి ప్రదర్ిశంచే 

కళన్ు ప్ర్ిప్ూరాం చేసిన్ ప్రప్ంచంలోని అతయంత విన్యతిమ ైన్ 

థియ్యటర్ డెైర్ కీరులో ఒకర్  న్ ప్టర్ బూర క్ 97 ఏళు  వయసులో 

మరణ ంచారు.  

మలయాళ న్టి అంబ్రకజర్జవప కన్ుిమూశజరు 

 
మలయాళ న్టుడు మర్ియు సహాయ దరశకుర్జలు అంబ్రకజ 
ర్జవప 58 సంవతసర్జల వయసుసలో మరణ ంచారు. ఆమ  
2002లో బాలచందర మీన్న్ దరశకతేంలో విడుదల ైన్ ‘కృషా్ప 

గోపజలకృషా్ప’త్ో సహాయ దరశకుర్జల్గజ సిన్స ప్ర్ిశమిలోక  
ప్రవేశంచింది.  
భారత మాజీ గోల్కపీ్ర్ ఈఎన్ సుధరీ్ కన్ుిమూశజరు: 
1970లలో భారత్కు గోల్కీప్ర్గజ ఆడిన్ మాజీ భారత 

అంతర్జా తీయ ఆటగజడు EN సుధీర్ గోవజలోని మప్పసజలో 
మరణ ంచాడు 
 

ఇతరములు 
 

NMCG అమృత వజటకిన్ు రూప ందంిచడానిక  75 

మొకొలన్ు నాటంిద ి

 
ఆజాది కజ అమృత్ మహ తసవ్లో భాగంగజ 75 చెటున్ు 
ఏర్జుటు చేయడంత్ో, నేష్పన్ల్ మిష్పన్ ఫర్ కీున్ గంగజ 
(NMCG) న్యయ ఢిల్లులోని యమునా న్దిపెై కజళింది కుంజ్ 

ఘాట్ వదద  న్మామి గంగవ అమృత్ వజటికన్ు ఏర్జుటు చేసింద.ి 

పజర జ కీ్ యమునా ఘాట్ పజర్ వృక్షర్ోప్న్ పజు ంటేష్పన్ ప్న్ులకు 
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గకడుగు సంసాగజ ప్నిచేసింది. రూ. 20,000 కోటుు  ఆర్ిాక 

నిబదితత్ో జూన్ 2014లో కవందర ప్రభుతేం న్మామి గంగవ 
కజరయకమిానిి, సమగ ి ప్ర్ిరక్షణ మిష్పన్న్ు "ఫ్జు గ్షిప్ 

పర ర గజిమ్"గజ ఆమోదించింద.ి 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 

 NMCG డెైర్ కీర్ జన్రల్: శ్ర ిజి. అశోక్ కుమార్ 

ZSI: భారతదశేం 315 టాకజసలన్ు మర్యిు 540 జాతరలన్ు 

దాని జంతర జాతరల జాబ్రత్ాలో చరేుచతరంద ి

 

2021లో, భారతదేశం యొకొ జంతరజాలం డేటాబేస్ 540 

కొతత  జాతరలన్ు ప ందింద,ి మొతతం జంతర జాతరల సంఖ్య 

1,03,258క  చేరుకుంద.ి అదన్ంగజ, 2021లో, భారతీయ 

వృక్షజాలానిక  315 టాకజసలు జోడించబడాా య్, దేశంలోని 

మొతతం ప్ూల టాకజసల సంఖ్య 55,048క  చేరుకుంది. 540 

జాతరల జంతరజాలంలో, 134 భారతదేశజనిక  కొతత  ర్ికజరుా లు 

అయ్త్ే, 406 కొతతవి. 2021లో కూడా ప్దమూడు కొతత  

జాతరలు కన్ుగకన్బడాా య్. ఒక క్షీరద జాతరలు, 35 

సర్టసృపజల జాతరలు మర్ియు 19 జాతరల చేప్లు కొతతగజ 

గుర్ితంచబడిన్ జాతరలలో ఉనాియ్. 

అనిి పర టీ ప్ర్టక్షలకు ముఖ్యమ ైన్ అంశజలు: 

 డెైర్ కీర్, జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ((ZSI): ధ్ృత్ర 

బెన్ర్టా 

2023లో భారతదశేప్ప అత్రపదెద  ష్టజపంిగ్ ప్ండుగకు ఢలి్లు  
ఆత్రథ్యం ఇవేన్ుంది. 

 
వచేచ ఏడాద ిజన్వర్ ి 28 న్ుంచి ఫిబరవర్ి 26 వరకు ప్రభుతే 

మదదతరత్ో ష్టజపంిగ్ ఫసెిీవల్ నిరేహించన్ున్ిటుు  ఢలి్లు  
ముఖ్యమంత్రర అరవింద్ కవజీరవజల్ ప్రకటించారు. ఈ ప్ండుగలో 
విననదం, ఆహార న్డక కోసం 200 కచేర్టలు ఉంటాయ్ మర్ియు 
ఉతుతరత లపెై భార్ట డిసౌొంటున్ు కూడా అందిసుత ంద.ి ఇది 
భారతదేశంలో అత్రపెదద  ష్టజపింగ్ ఫెసిీవల్ అవపతరంది. 
మంగర్ హలిాు క్ జాతీయ పజర ముఖ్యత కల్గని్ సజారక 

చిహింగజ ప్రకటంిచబడుతరంద ి

 
నషే్పన్ల్ మాన్ుయమ ంట్స అథార్టిీ ఛెైరాన్ శ్రి తరుణ్ విజయ్ 

నేతృతేంలోని నేష్పన్ల్ మాన్ుయమ ంట్స అథారి్టీక  చెందిన్ 

బృందం ఆజాది కజ అమృత్ మహ తసవ్ సంవతసరంలో 
ర్జజసజా న్లోని మాన్గర్ కొండన్ు జాతీయ పజర ముఖ్యత కల్గిన్ 

సజారక చిహింగజ ప్రకటించడంపెై నివేదికన్ు సమర్ిుంచింద.ి 

ఈ నివేదిక మంగర్ కొండ గుర్ించి సంబంధిత వివర్జలన్ు 
మర్ియు నేష్పన్ల్ మాన్ుయమ ంట్స అథారి్టీ సిఫజరుసలన్ు 
కల్గి ఉంది. 
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మీ ఉదోయగప్రయతింలో మీరు వసే ేప్రత్ర అడుగులో మమేు మీకు త్ోడుగజ ఉంటాము. 
 

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

APPSC , TSPSC గూి ప్-1, గూి ప్-2 , గూి ప్-3 , గూి ప్-4 మర్ియు  SI , కజనిసేీబుల్ ప్ర్టక్షలకు 
సంబంధంిచిన్ ఆన లు న్ మర్ియు offline కజు సులు, సీడ ీమ టరీ్యిల్ , Mock Tests , e-Books అనిి 

ఒకవ చోట ప ందవచుచ . 
----------******--------- 

Adda247 APP లో unlimited క ే జ్ లు మర్యిు mock tests ప్ూర్ితగజ ఉచితంగజ ప్రయత్రించవచుచ. 
 

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

TELUGU as your default Languae. 
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